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Gámurinn fauk
ofan á girðinguna.

Gámur fauk
á girðingu
Vörugámur fauk ofan á
nýja girðingu á Sundahöfn
á Ísafirði í hvassviðrinu
milli klukkan 22 og miðnættis á mánudagskvöld.
Tjónið uppgötvaðist þegar
starfsmaður hafnarinnar
fór í eftirlitsferð um svæðið
laust eftir miðnætti, en
venja er að fara reglulega í
slíkar ferðir þegar veður er
slæmt. Gámurinn stóð
tómur ofan á öðrum gám
við girðinguna.
„Ég álít að þetta hafi
gerst einfaldlega vegna
kæruleysis við frágang á
gámnum. Það á ekki að
hafa tóma gáma á annarri
hæð þegar veðurspá er
svona slæm“, segir Guðmundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar. „Þetta er stórtjón fyrir
höfnina og kemur sér mjög
illa. Við lítum þetta mjög
alvarlegum augum, því
eins og gefur að skilja getur
þetta verið stórhættulegt.“
– halfdan@bb.is

Frá fundinum sem haldinn var í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.

Viðamiklar tillögur um byggðaáætlun fyrir Vestfirði kynntar

Vestfirðir eiga mikla möguleika til vaxtar og þróunar
Í skýrslu verkefnisstjórnar
um byggðaáætlun Vestfjarða
sem kynnt var á fundi í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði í síðustu
viku kemur m.a. fram að Vestfirðir eigi mikla möguleika til
vaxtar og þróunar og aukinnar
samkeppnishæfni með þeim
aukna fjölbreytileika og bættu
lífskjörum sem því fylgir. Það
er jafnframt mat verkefnisstjórnar að fyrir árið 2020 verði
íbúatala Vestfjarða komin í um
8300, sem samsvarar árlegri
fjölgun íbúa um 0,5%. Tillög-
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um verkefnisstjórnar er skipt í
3 flokka. Í fyrsta lagi er tillaga
um uppbyggingu Ísafjarðarbæjar sem byggðakjarna fyrir
Vestfirði. Í öðru lagi er lagt til
að gerður verði svokallaður
vaxtarsamningur Vestfjarða er
nái frá árinu 2005 til 2008
sem byggist á nýjum aðferðum
við að styrkja hagvöxt einstakra svæða. Samningurinn
taki mið af sambærilegum aðferðum, sem best hafa tekist
erlendis. Í þriðja lagi eru tillögur um beinar aðgerðir á ein-

staka sviðum.
Markmið tillagnanna er
fyrst og fremst að auka hagvöxt svæðisins, fjölga atvinnutækifærum og treysta Ísafjörð
sem byggðakjarna svo hann
geti enn frekar sinnt því lykilhlutverki sínu að vera miðstöð
atvinnu, menningar og þjónustu á öllum Vestfjörðum.
Tillögur skýrslunnar eru um
margt nýjung á sviði byggðamála hér á landi, ekki síst hvað
varðar uppbyggingu í formi
svokallaðs vaxtarsamnings þar

sem lögð er áhersla á klasa á
sviði sjávarútvegs og matvæla,
mennta og rannsókna, menningar og ferðaþjónustu. Tillögurnar taka mið af sambærilegum áherslum víða erlendis þar
sem lögð er áhersla á að efla
byggðakjarna með markaðstengdum aðgerðum þar sem
atvinnulíf ber uppi hagvöxt
svæðisins. Jafnframt taka tillögurnar mið af stefnu í byggðamálum fyrir árin 2002 –
2005.
– halfdan@bb.is

6.4.2017, 09:25
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Ölgerð Egils Skallagrímssonar

Leggur niður
lager á Ísafirði
Ölgerðin Egill Skallagrímsson hefur vegna breytinga á dreifikerfi sínu lagt
meginlager fyrirtækisins á
Ísafirði niður. „Eftir að Eimskip hætti að sigla hingað
eftir áramót er einfaldlega
hagkvæmara að Flytjandi,
sem tekur við flutningnum
fyrir okkur, aki vörunum
beint í verslanirnar. Við
munum því einungis vera
með varalager hér. Þetta á
ekki að breyta neinu fyrir
kúnnann og við treystum
starfsmönnum Flytjanda

fullkomlega til verksins enda
hafa þeir gert þetta fyrir Vífilfell um árabil“, segir Magnús Einarsson, svæðisstjóri
Ölgerðarinnar á Ísafirði.
Við þessar breytingar
leggst starf bílstjóra umboðsins niður en Magnús mun
halda sínu starfi sem svæðisstjóri. „Þetta þýðir ekki að
störf séu flutt útaf svæðinu
heldur þýðir þetta aukna
vinnu fyrir starfsmenn Flytjanda og einnig mun ég ráða
áfyllara í hálft starf“, segir
Magnús. – thelma@bb.is

Hermann, Brynjólfur og Stígur.

Æfa glímu vikulega og eru líklegir til afreka á næsta landsmóti
Þrír ungir menn stunda nú glímuæfingar af kappi í
gamla íþróttahúsinu við Austurveg á Ísafirði. Þar koma
þeir vikulega saman með Hermanni Níelssyni kennara
sínum og æfa fyrir landsmót sem haldið verður í Vík í
Mýrdal í sumar. „Þetta byrjaði í raun fyrir landsmótið á Ísafirði 2003. Brynjólfur Rúnarsson, sem
var að æfa frjálsar íþróttir undir minni stjórn,
kom að mér eftir æfingu og sagði mér frá því að
afi sinn hefði verið glímukóngur í
Ísafjarðardjúpi. Hann langaði að verða
glímukóngur eins og afi og spurði hvort ég
gæti ekki kennt honum nokkur brögð. Það var
auðsótt. Þetta var mánuði fyrir landsmót og við
tókumst á nokkrum sinnum næstu vikurnar.
Hann skráði sig til keppni á landsmóti og þrátt
fyrir að hafa æft í mjög stuttan tíma náði hann
öðru sæti, en sex keppendur voru í hans flokki“,
segir Hermann Níelsson íþróttakennari.
„Síðasta sumar tókum við upp þráðinn og þá
bættist við Steinar Marínósson. Þeir fóru báðir á

landsmót á Sauðárkróki og voru á yngra ári í sínum
aldursflokki. Brynjólfur náði þriðja
sæti og Steinar því sjötta af níu
keppendum og voru þeir þó að
glíma við stráka sem voru bæði
stærri og þyngri“, segir Hermann.
„Eftir þetta spurðu þeir mig hvort
við ættum ekki að hafa reglulegar
æfingar og gera þetta af alvöru. Um
áramót byrjuðum við að æfa og gerum
það nú reglulega. Þá bættist við sá þriðji,
Stígur Sophusarson, sem er mikið efni. Við
eigum von á þjálfara frá Glímusambandinu
nú í mars og þá verða settar upp æfingabúðir“, segir Hermann Níelsson.
Æft er í íþróttasalnum við Austurveg á
föstudögum klukkan 17 og eru nýir glímukappar boðnir velkomnir á æfingar.
– halfdan@bb.is
Stígur og Brynjólfur takast á í íþróttahúsinu.

Skýrsla Jónmundar Kjartansson, yfirlögregluþjóns hjá Ríkislögreglustjóra

Flestir lögregluþjónar á
Ísafirði miðað við höfðatölu
Fæstir íbúar voru á bak við
hvern lögreglumann á Ísafirði
og í Vestmannaeyjum og flestir voru þeir í Kópavogi á síðasta ári. Þetta kemur fram í
skýrslu Jónmundar Kjartanssonar yfirlögregluþjóns hjá
Ríkislögreglustjóra sem birt er
með skýrslu starfshóps um nýskipan lögreglumála.
Þann 1. febrúar 2004 voru
starfandi á Ísafirði 13 lögreglumenn og þann 1. desember
2003 voru íbúar í umdæmi lögreglunnar 4.356 talsins. Voru
því 335 íbúar að baki hverjum
lögreglumanni. Sama íbúatala
var að baki hverjum lögreglumanni í Vestmannaeyjum og
eru þetta lægstu tölur að baki
hverjum lögreglumanni á
landinu. Af öðrum lögreglu-

06.PM5

Þeir sem sátu í salnum hjálpuðu til við þrautir
söguhetju ævintýrsins eins og sjá má á myndinni þar
sem allir setja hendur upp á höfuðið og fara með
töfraþulu. Mynd: GÍ.

Grímuball
í skólanum

Haldið var upp á bolludaginn með grímuballi í
Grunnskólanum á Ísafirði á
mánudag. Yngstu börnin
komu saman í sal skólans í
gervi álfa, prinsessa og
ýmissa furðuvera og fengu
að hlusta á spennandi ævintýri þar sem hinar ýmsu persónur komu við sögu.

Allir áhorfendur þurftu að
fara á svið og hjálpa söguhetjunni úr alls konar vandræðum. Ævintýrinu lauk svo
með miklum dansi og hátíðarhöldum í salnum. Aðfaranótt þriðjudags var síðan
svokölluð náttfatanótt hjá
eldri nemendum skólans.
– thelma@bb.is

Fyrirspurn á Alþingi
um Ísafjarðarflugvöll

embættum á Vestfjörðum má
nefna að á Hólmavík voru 415
íbúar að baki hverjum lögreglumanni, á Patreksfirði var
talan 426 og í Bolungarvík
var hún 472.
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Lögreglustöðin á Ísafirði.
Flestir voru íbúar að baki
hverjum lögreglumanni í
Kópavogi eða 903 og 819
íbúar í Hafnarfirði. Í Búðardal
var talan 739 og á Akureyri
var hún 666. Á landinu öllu

voru 424 íbúar að baki hverjum lögreglumanni og eru þá
taldir með þeir lögreglumenn
sem starfa hjá Ríkislögreglustjóra.
– hj@bb.is

6.4.2017, 09:25

Anna Kristín Gunnarsdóttir alþingismaður Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi hefur lagt fram á
Alþingi fyrirspurn til samgönguráðherra um flugsamgöngur til Ísafjarðarbæjar. Í
fyrsta lagi vill þingmaðurinn
vita hversu oft flug hefur fallið niður til Ísafjarðar á síðustu fimm mánuðum.
Í öðru lagi hversu oft hefur
verið lent á Þingeyrarflugvelli þegar ófært hefur verið
á Ísafirði. Þá er spurt hvaða

úrbætur þyrfti að gera á Þingeyrarflugvelli til að hann geti
að fullu þjónað sem varavöllur fyrir Ísafjarðarflugvöll og hvaða stofnkostnaður
og rekstarkostnaður yrði
samfara þeim úrbótum.
– hj@bb.is
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Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi Frjálslynda flokksins í Ísafjarðarbæ

„Eðlilegt að bjóða út alla þætti tölvumála bæjarins á almennum markaði“
Magnús Reynir Guðmundsson bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ
telur að ekki eigi að gera samninga um einstaka þætti tölvumála bæjarins fyrr en starfshópur um tölvumál bæjarins
hefur lokið störfum. Þá eigi
að bjóða út alla þætti tölvumálanna. Formaður starfshópsins segir hópinn hafa
heimild til þess að gera samninga um einstaka þætti tölvumála og ekki hafi verið nauðsynlegt að bjóða út þann verkþátt sem gerðir hafa verið
samningar um. Síðastliðið
haust var skipaður starfshópur
sem fara skyldi yfir tölvumál
Ísafjarðarbæjar. Í skipunarbréfi hópsins dagsettu 11.
október kemur fram að hópnum var ætlað að skila tillögum
í enda nóvember. Hópurinn
kom saman til síns fyrsta fundar þann 28. október og hafði
því í raun aðeins um mánuð til
starfa enda fór það svo að á
öðrum fundi nefndarinnar
þann 22. nóvember var samþykkt að óska eftir lengri fresti
til þess að skila tillögunum.
Á fyrsta fundi nefndarinar
var bókað að samkvæmt bréfi
frá Þóri Sveinssyni fjármálastjóra Ísafjarðarbæjar væri
hlutverk starfshópsins í raun
fjórþætt. Í fyrsta lagi stefnumótun vegna vélbúnaðar, í
öðru lagi vegna hugbúnaðar, í

þriðja lagi vegna þjónustu við
starfsmenn og bæjarfulltrúa og
í fjórða og síðasta lagi stefnumótun vegna þjónustu við almenning. Strax á fyrsta fund
nefndarinnar voru mættir fulltrúar frá tölvufyrirtækinu
Lausnir-Íslensk fyrirtæki ehf.
til þess að kynna vefsíðulausnir frá fyrirtækinu. Starfshópurinn bókaði að hann legði
áherslu á að kanna hvað umrætt fyrirtæki hefði að bjóða
og einnig yrði leitað til annarra
aðila sem bjóða sambærilega
þjónustu.
Á fyrsta fundinum var einnig samþykkt að leita til Víðis
Arnarsonar kerfisfræðings á
Ísafirði um að hann tæki að
sér vinnu fyrir hópinn. Í fundargerð hópsins segir að varast
beri „að vinna enn eina skýrslu
um stöðu mála á ákveðnum
tímapunkti og svo ekki söguna
meir“. Á þriðja fundi nefndarinnar var samþykkt að ganga
til samninga við Ævar Eyþórsson um rekstur tölvukerfis
Grunnskólans á Ísafirði. Tilboðið hljóðar upp á 288 þúsund krónur á mánuði og er
útseld tímavinna 4 þúsund
krónur á hverja klukkustund
með virðisaukaskatti.
Á sjötta fundi nefndarinnar
var ákveðið að ganga til samninga við Íslensk fyrirtæki ehf.
um gerð heimasíðu fyrir Ísa-

fjarðarbæ og stofnanir hans.
Þegar umræddar fundargerðir komu til staðfestingar á
fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar lagði Magnús Reynir
bæjarfulltrúi Frjálslyndra og
óháðra fram svohljóðandi tillögu: „Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar felur starfshópi um
tölvumál að vinna áfram að
verkefni sínu og setja fram
tillögur um heildarlausnir í
tölvumálum fyrir bæjarfélagið. Þar til starfshópurinn hefur

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
lokið störfum, verði ekki gerð- gera samninga um einstök
ir neinir samningar um ein- atriði án þess að heildar
staka þætti, hvort heldur til stefnumótun liggi fyrir. „Það
skamms tíma eða lengri tíma. er rétt að byrja á réttum enda í
Stefnt verði að því að bjóða út þessu máli. Fyrst verðum við
á almennum markaði alla þætti að ákveða hvað við viljum og
tölvumálanna, vélbúnað, hug- teljum rétt að gera í þessum
búnað og þjónustu.“ Bæjar- málum. Þegar því er lokið er
stjórn samþykkti að tillögu for- fyrst tímabært að leita tilboða
seta að vísa tillögunni til bæj- í einstök verkefni“, segir Magnús.
Ingi Þór Ágústsson bæjararráðs.
Magnús segir að hann telji fulltrúi Sjálfstæðisflokks og
starfshópinn vera kominn út formaður starfshópsins segist
fyrir verksvið sitt með því að líta þannig á að hópurinn hafi

fulla heimild til þess að gera
samninga um ákveðna þætti í
tölvumálum bæjarins. Aðspurður hvort ekki hefði verið
eðlilegra að bjóða út verk við
gerð heimasíðu bæjarins telur
Ingi Þór það ekki nauðsynlegt.
„Sá aðili sem við leggjum til
að samið verði við hefur allt
það að bjóða sem við teljum
nauðsynlegt til þessara hluta
og því var ákveðið að taka
tilboði hans“, segir Ingi.
– hj@bb.is

Risgjöld safnahússins
Starfsmenn Vestfirskra
verktaka ehf., luku á föstudag við að reisa nýtt sýningar- og geymsluhús
Byggðasafns Vestfjarða í
Neðstakaupstað á Ísafirði.
Hafist var handa við að
reisa húsið í desember og á
byggingu þess að vera að

fullu lokið þann 20. maí.
Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur og ríkið leggja
fram tvo þriðju heildarbyggingarkostnaðar. Þegar
lokið var við að reisa húsið
var að sjálfsögðu efnt til
risgjalda sem fóru fram í
Tjöruhúsinu. – hj@bb.is

Guðni Geir Jóhannesson, formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar

Sat hjá við afgreiðslu á framkvæmdaleyfi á Kirkjubólshlíð
Guðni Geir Jóhannesson
formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar sat hjá þegar bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti tillögu umhverfisnefndar um framkvæmdaleyfi til Vegagerðarinnar
vegna gerðar reiðvegar á
Kirkjubólshlíð.
Framkvæmdir þessar tengjast gerð
öryggissvæða við Ísafjarðarflugvöll og mun efnið sem
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leggst til við gerð reiðvegarins
verða notað í öryggissvæðið.
Í upphafi óskaði Vegagerðin
eftir heimild til gerðar tveggja
snjóflóðaskápa á Kirkjubólshlíð en Guðni Geir lagðist
gegn þeirri framkvæmd. Taldi
hann þá framkvæmd tímaskekkju þar sem réttara væri
að stefna að gerð jarðganga á
milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar og því væri ekki rétt að
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leggja í mikinn kostnað við
gerð snjóflóðaskápa. Hann
taldi auk þess að tveir skápar
myndu ekki gera gæfumuninn
á þessari leið.
Auk Guðna Geirs lýstu
sveitarstjórnarmenn í Súðavík
yfir efasemdum um framkvæmdina. Á fundi umhverfisnefndar á dögunum var síðan
lögð fram ný beiðni frá Vegagerðinni. Þar var horfið frá

gerð snjóflóðaskápanna og
í staðinn var óskað leyfis til
gerðar reiðvegar. Í fyrri
áfanga verður efnistakan um
28.000 rúmmetrar og er talið
að hún dugi til gerðar um
500 metra reiðvegar.
Bæjarstjórn samþykkti
þessa beiðni Vegagerðarinnar með sex samhljóða atkvæðum. Guðni Geir lét
bóka hjásetu sína.

6.4.2017, 09:25

Húsið risið á föstudag.

Starfsmenn verktakans voru kuldalegir
en ánægðir að verki loknu.
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Leikskólinn
Sólborg 7 ára
Leikskólabörn og starfsfólk Sólborgar fögnuðu því
í síðustu viku að sjö ár eru
liðin frá því að leikskólinn
var tekinn í notkun, þann
1. febrúar 1998. Af þessu
tilefni var boðið upp á afmæliskringlur og haldið
blöðruball. Var þá sleppt
blöðrum úr loftinu yfir

Börnin skemmtu sér konunglega við að ná afmælisblöðrum sem rigndi yfir þau.

barnaskarann með tilheyrandi gleði, látum og
litadýrð. Börnin skemmtu
sér konunglega við að ná
blöðrunum er ljósmyndara
blaðsins bar að garði. Sólborg er stærsti leikskóli
Ísafjarðarbæjar, þar eru
um 90 börn á fjórum
deildum. – thelma@bb.is

Líf og fjör í sjö ára afmæli.
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Fimm hinna sex nýútskrifuðu þjálfara ásamt kennara sínum.
Fremri röð frá vinstri: Birna Pálsdóttir (svigskíði), Þórey Guðmundsdóttir
(körfuknattleikur). efri röð frá vinstri: Þórir Guðmundsson (körfuknattleikur),
Loftur Gísli Jóhannsson (svigskíði), Sigurður G. Þorsteinsson (körfuknattleikur).
Á myndina vantar Dóru Guðmundsdóttur sundþjálfara.

Þjálffræðikennsla Menntaskólans á Ísafirði

Þegar farin að bera ávöxt
Kennsla Menntaskólans á
Ísafirði í svokallaðri þjálffræði
hefur nú þegar veitt sex nemendum réttindi á stigi 1A, 1B
og 1C. Til hvers stigs þarf að
stunda 20 kennslustunda nám
sem kennt er í samvinnu við
Íþróttasamband Íslands.
„Nemendurnir sem útskrifuðust nú hafa réttindi til að
þjálfa börn og unglinga til 14
ára aldurs“, segir Hermann Níelsson, íþróttakennari við
Menntaskólann.

„Nú á vorönn verður svo
kenndur verklegi hluti námsins, en sú kennsla fer fram
innan sérsambandanna sem í
þessu tilfelli eru Skíðafélag
Ísfirðinga, Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar og Ungmennafélag Bolungarvíkur. Þá eru auk
þessara aðrir tveir sem eru að
hefja verklegt nám innan
Vestra og Grettis á Flateyri,
en þeir taka svo bóklega hluta
námsins á haustönn.“
„Allir hinna sex útskrifuðu

eru nú að þjálfa, tveir á skíði,
þrír í körfubolta og einn í
sundi. Þar að auki er þetta allt
afreksfólk í sinni íþróttagrein“,
segir Hermann. Þjálffræði er
ný kennslugrein innan Menntaskólans á Ísafirði. „Það er
frábært að fólk fái tækifæri til
að afla sér þessarar menntunar
í heimabyggð. Að öðrum kosti
þyrfti fólk að sækja 3 námskeið til Reykjavíkur til að fá
þessi réttindi“, segir Hermann
Níelsson. – halfdan@bb.is

Héraðsdómur Vestfjarða er til húsa í Neista-húsinu á Ísafirði.

Ákvörðun refsingar yfir manni á fertugsaldri frestað

Vakti ótta manns
um líf sitt og velferð
Héraðsdómur Vestfjarða
hefur frestað ákvörðun refsingar manns á fertugsaldri sem
gefið var að sök að hafa hótað
manni ofbeldi og lífláti og
haldið á eftir honum út úr húsi
sem hníf í hönd og vakið með
því ótta mannsins um líf sitt
og velferð. Skal refsing mannsins falla niður að tveimur árum liðnum haldi hann almennt
skilorð. Hnífur í eigu ákærða
var gerður upptækur og einnig
var ákærða gert að greiða allan
sakarkostnað þar með talin
málsvarnarlaun verjanda síns
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að upphæð 100 þúsund krónur.
Ákærði varð ósáttur við eiginkonu sína og í framhaldinu
rifust þau og slógust. Var
ákærði þá ölvaður. Í kjölfarið
hringdi eiginkonan til vinafólks síns og bað það að koma
að sækja sig og börn sín. Þegar
vinafólkið kom heim til ákærða hófust deilur sem enduðu
með því að ákærði greip hnífa.
Samkvæmt frásögn vinafólksins hafði ákærði í hótunum
við þau. Ákærði kveðst margoft hafa beðið fólkið að yfirgefa hús sitt án árangurs og

5

því hafi hann náð í umrædda
hnífa til þess að koma fólkinu
úr húsinu.
Í dómnum segir að líta verði
til þess að ákærði framdi brot
sitt eftir að hafa verið beittur
valdi á heimili sínu og að hann
hugðist með því reka sér óvelkominn gest af heimilinu. Taldi
dómurinn að ákærði hefði af
þessu málsbætur, þótt háttsemi
hans verði ekki talin réttlætanleg sérstaklega þegar litið er
til þess að hann elti gestinn
eftir að hann yfirgaf hús
ákærða.
– hj@bb.is
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Allir sem einn
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Samkomulag ráðherra iðnaðar- og sjávarútvegsmála um
verkefni á sviði rannsókna og þróunar í sjávarútvegi, sem
undirritað var á fundi er starfshópur um byggðaáætlun Vestfjarða gekkst fyrir í Ísafjarðarbæ í síðustu viku, er fyrsta
skrefið af mörgum sem taka þarf markvisst á gildistíma
,,Vaxtarsamnings Vestfjarða til aukinnar samkeppnishæfni
og sóknar“, til eflingar Ísafjarðarbæ, sem byggðakjarna á
Vestfjörðum.
,,Ísafjörður sem háskólabær“ var fyrirsögn leiðara BB í
ágúst 2003. Þar sagði: ,,Vestfirðingar sýndu mikla samstöðu
er þeir börðust fyrir stofnun menntaskóla á Ísafirði. Með
hliðsjón af þróun síðustu ára hvað varðar kennslu á háskólastigi víðs vegar um landið eiga Vestfirðingar nú þegar að
blása til sóknar fyrir því að á Ísafirði verði komið á fót skóla
þar sem til að byrja með verði hægt að stunda háskólanám í
tilteknum fögum. Áhrif slíks skóla yrðu ómetanleg fyrir
Vestfirði, hvernig sem á málið er litið. Í þessu máli þurfa
sveitarstjórnir og þingmenn að taka höndum saman með
almenning að bakhjalli.“
Í skrifum BB hefur aldrei verið dregin dul á að baráttan
fyrir háskóla á Ísafirði yrði þyrnum stráð; því líkt og í fyrri
baráttu fyrir skóla á Ísafirði stendur ekki á framgöngu sjálfskipaðra andstæðinga nær og fjær, af mismunandi rótum
sprottnir, til að finna háskóla á Ísafirði allt til foráttu. Hjáróma
raddir þeirra mega sín þó lítils móti samhljómi fjöldans sem
styður Vestfirðinga í þessu máli; sem öðru fremur er líklegt
til að vera sá hornsteinn sem gerir Ísafjarðarbæ færan um að
gegna hlutverki byggðakjarna á Vestfjörðum.
Í nýlegri ályktun bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar í háskólamálinu er vitnað til samþykktar allra sveitarstjórna í fjórðungnum, frá árinu 2002, um byggðaáætlun fyrir Vestfirði, en
þar segir m.a.: ,,Mikilvægi þess að á Ísafirði hefjist formlegt
háskólastarf svo fljótt sem auðið er skiptir sköpum fyrir þróun byggðar á Vestfjörðum. Því skorar bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar á alla sem hlut eiga að máli að missa ekki sjónar á
markmiðum þeirrar vinnu sem þegar hefur verið unnin í uppbyggingu háskólasamfélags á Vestfjörðum. Í svo stóru hagsmunamáli, sem uppbygging háskóla er fyrir Vestfirðinga,
næst ekki árangur nema allir leggist á eitt um að vinna að
þeim markmiðum sem sett hafa verið.“
Vaxtarsamningi Vestfjarða verður best fylgt eftir með því
að tryggja framgang skólamálsins, gera Ísafjarðarbæ að háskólabæ. Að því verki verða Vestfirðingar að ganga allir sem
einn.
s.h.

orðrétt af netinu
SkoðanaHÖNNUN
ekki skoðanaKÖNNUN

Fréttablaðið klikkaði illilega á því er spurt var um hvort fólk teldi
að yrði formaður Samfylkingarinnar Ingibjörg Sólrún eða Össur;
ekki eins og eðlilegra hefði verið, hvort þeirra styður þú sem formann
Samfylkingarinnar, eða eitthvað í þeim dúr. Þetta var álíka gáfulegt
og að spurt hefði verið í síðustu viku; hvort er líklegra að vinni Manchester United eða Arsenal. Spurning lögð fram við þessar aðstæður
var þess vegna ekki skoðanaKÖNNUN heldur skoðanaHÖNNUN.
Það er nefnilega rétt sem Birgir Guðmundsson háskólakennari og
þrautreyndur blaðamaður og ritstjóri bendir á í Fréttablaðinu sl
föstudag: Þessi könnun hefur skoðanamótandi áhrif og styrkir stöðu
Ingibjargar Sólrúnar og að í umræðunni verður ekki gerður greinarmunur á spurningunni sem spurð var og spurningu um afstöðu fólks
til frambjóðendanna. Þess vegna var könnunin gölluð og stóðst ekki
lágmarkskröfur.

ekg.is – Einar K. Guðfinnsson
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Gospelkór Vestfjarða söng á tónleikunum.

Glæsilegir styrktartónleikar í Ísafjarðarkirkju
Um 100 þúsund krónur
söfnuðust á styrktartónleikum
vegna flóðbylgjunnar miklu í
Asíu, sem haldnir voru í Ísafjarðarkirkju í síðustu viku.
Pálína Vagnsdóttir, ein af forvígismönnum tónleikanna
segir undirbúning þeirra hafa
gengið mjög vel. „Það voru
allir boðnir og búnir til þess
að taka þátt í þessum tónleikum. Það sögðu allir já með
það sama“, segir Pálína.
Hún segir að mikið hafi
mætt á söngfólki á tónleikunum og ekki síður á undirleikurunum sem voru Elzbieta
Kowalczyk, Halldór Gunnar
Pálsson, Halldór Smárason og
Hulda Bragadóttir og einnig
stjórnendunum þeim Guðrúnu
Jónsdóttur og Mariolu Jolöndu
Kowalczyk. Pálína segir að
hugmyndin að tónleikahaldinu
hafa komið frá félögum í
Gospelkór Vestfjarða; Guðjóni Höskuldssyni, Auði Höskuldsdóttur og fleirum og
einnig frá félögum úr Karlakórnum Erni, Snorra Sturlusyni og fleirum í framhaldi af

Halldór Gunnar Pálsson og Auður Guðjónsdóttir voru á meðal flytjenda á tónleikunum.
tónleikum sem haldnir voru á unnar Snorradóttur fyrir lán á
Eins og áður sagði söfnuðust
Þingeyri fyrir skömmu.
góðu söngkerfi, til Bryndísar 100 þúsund krónur á tóleikun„Sérstökum þökkum við ég Friðgeirsdóttur og Harðar um og í lok þeirra tók Hörður
koma til Auði Höskuldsdóttur Högnasonar fulltrúa Rauða- Högnason fulltrúi Rauðaog Huldu Bragadóttur fyrir krossdeildarinnar á Ísafirði krossdeildarinnar á Ísafirði við
ómetanlega hjálp við undir- fyrir frábært samstarf og ég söfnunarfénu og mun Rauði
búninginn, til Sóknarnefndar vona að ég gleymi engum“, krossinn sjá um að koma því
Ísafjarðarkirkju, til Jóns Hall- sagði Pálína í samtali við blað- áleiðis.
freðs Engilbertssonar og Þór- ið.
– hj@bb.is

Eintakafjöldi Fréttablaðsins sem dreift er á landsbyggðinni skorinn niður um helming

Aðeins 300 eintök til Ísafjarðar
Fyrir skömmu var eintakafjöldi Fréttablaðsins sem dreift
er á landsbyggðinni skorinn
niður um allt að helming í
sparnaðarskyni. Til Ísafjarðar
koma aðeins um 300 eintök
sem duga aðeins fyrir um
fjórðung heimila. Margir lesendur blaðsins grípa því í tómt
þegar þeir reyna að nálgast
blaðið. Sem kunnugt er hefur
Fréttablaðinu verið dreift
ókeypis frá stofnun þess. Á
höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Akureyri er blaðinu
dreift í hvert hús. Á aðra staði
á landsbyggðinni er blaðinu

dreift í valdar verslanir þar
sem hægt er að nálgast blaðið.
Um dreifingu blaðsins sér
Pósthúsið ehf. Að sögn starfsmanns fyrirtækisins var eintakafjöldi sem dreift er á landsbyggðina skorinn niður fyrir
nokkrum vikum. Samkvæmt
upplýsingum frá verslunum á
Ísafirði nemur niðurskurðurinn um helmingi eintaka. Nú
mun því vera dreift í verslanir
á Ísafirði í um 300 eintökum
og er það hvergi nærri nóg því
heimili á Ísafirði eru um 1.200
og fyrirtæki ríflega 100. Dugir
eintakafjöldinn því einungis
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um fjórðungi heimila. Þess má
geta að Fréttablaðinu er dreift
til áskrifenda DV á landsbyggðinni.
Starfsmenn tveggja verslana
á Ísafirði sem rætt var við
sögðust verða varir við töluverða óánægju hjá þeim vegna
þessa niðurskurðar. Þeirri
óánægju hefði verið komið á
framfæri við blaðið en viðbrögð hefðu engin orðið ennþá. Einn verslunareigandi
sagðist þó hafa fengið sinn
skammt stækkaðan að nýju
eftir að hann hafði gert athugasemdir.

Starfsmaður Pósthússins
ehf. sem rætt var við sagði
þennan niðurskurð gerðan í
sparnaðarskyni en vísaði að
málinu að öðru leyti til fjármáladeildar blaðsins og markaðsstjóra. Starfsmaður fjármáladeildar svaraði ekki skilaboðum blaðamanns í morgun.
Jóhanna Pálsdóttir markaðsstjóri Fréttablaðsins kom af
fjöllum þegar rætt var við hana
í síðustu viku. Hún sagðist
ekki hafa heyrt af þessum
niðurskurði þar sem hún væri
nýbyrjuð á blaðinu.
– hj@bb.is
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Verkefnisstjórn um byggðaáætlun fyrir Vestfirði

Meginhlutverk Þekkingarseturs verði
á sviðum háskólanáms og rannsókna
Verkefnisstjórn um byggðaáætlun fyrir Vestfirði gerir það
að tillögu sinni að fjárhagslegur grundvöllur Þekkingarseturs Vestfjarða verði tryggður og að framkvæmdastjóri
verði ráðinn að stofnuninni
sem verði samræmingaraðili.
Virðast tillögur verkefnisstjórnarinnar því í samræmi
við þær tillögur sem kynntar
voru fyrir stjórn Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða fyrir nokkru síðan og urðu tilefni blaðaskrifa Ólínu Þorvarðardóttur
stjórnarformanns Fræðslumiðstöðvarinnar.
Í minnisblaði verkefnisstjórnarinnar til iðnaðarráðherra í nóvember 2003 er
reiknað með að Fræðslumiðstöðin verði að nýju flutt í
Vestrahúsið á Ísafirði og verði
þar til húsa ásamt Þekkingar-

setrinu. Þar er heildarstofnkostnaður áætlaður 95 milljónir króna, þar af 71 milljón
vegna frágangs og flutnings.
Verkefnisstjórn um byggðaáætlun fyrir Vestfirði skilaði
skýrslu sinni í gær. Ein af tillögum hennar í byggðamálum
er tillaga sem nefnist: Háskólasetur/Þekkingarsetur-Fjárhagslegur grundvöllur. Í henni
segir m.a.: „Fjárhagslegur
grundvöllur Þekkingarseturs
Vestfjarða verði tryggður.
Ráðinn verði framkvæmdastjóri sem verði samræmingaraðili og hafi yfirumsjón með
starfseminni. Sett verði í forgang að fjarnám háskólanna í
landinu verði aukið og þjónusta við háskólanema verði
bætt. Rannsóknarverkefni fyrir tilstuðlan Þekkingarseturs
hefjist næsta haust. Vegna

Þekkingarseturs Vestfjarða og
aukinna umsvifa Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða verði gert
ráð fyrir fjölgun stöðugilda.“
Í markmiðum er rætt um að
áætlað sé að meginhlutverk
Þekkingarseturs verði á tveimur sviðum. Annars vegar háskólanám, bæði staðbundin
kennsla og fjarnám og hins
vegar rannsóknir í samstarfi
við háskóla- og rannsóknarstofnanir sem eru með starfsemi á svæðinu. Þar er einnig
sagt að símenntun verði áfram
í umsjón Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða.
Sem þátttakendur í þessu
verkefni nefnir verkefnisstjórnin Fræðslumiðstöð Vestfjarða, háskóla og rannsóknarstofnanir, fyrirtæki og stofnanir. Í tímaáætlun er gert ráð
fyrir ráðningu framkvæmda-

stjóra Þekkingarseturs og
starfsmanna og samstarfssamningar gerðir við aðila
Þekkingarseturs um aukin umsvif og þjónustu á Ísafirði.
Í minnisblaði um háskólasetur á Vestfjörðum sem verkefnisstjórnin sendi Valgerði
Sverrisdóttur iðnaðarráðherra
í nóvember 2003 segir að fyrir
liggi að efla frekar starfsemi
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða
og finna henni framtíðarhúsnæði þannig að hún geti betur
unnið að uppbyggingu háskólanáms og veitt nemendum
þá þjónustu og aðbúnað sem
nauðsynlegur er talinn. Í þessu
minnisblaði er rætt um að
húsnæði til starfseminnar sé
til staðar í Vestrahúsinu og
kostnaðaráætlun liggi fyrir. Í
henni er rætt um að heildarstofnkostnaður sé áætlaður

rúmar 95 milljónir króna þar
af um 71 milljón í flutning og
frágang. Sem kunnugt er var
Fræðslumiðstöð Vestfjarða til
húsa í Vestrahúsinu í upphafi
en flutti síðar í núverandi húsnæði við Eyrargötu.
Af skýrslu verkefnisstjórnar
má ráða að tillögur hennar séu
í samræmi við þær hugmyndir
sem starfsmaður undirbúningsnefndar um Þekkingarsetur kynnti stjórn Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða fyrir stuttu
og urðu tilefni blaðaskrifa
Ólínu Þorvarðardóttur skólameistara og stjórnarformanns
Fræðslumiðstöðvarinnar. Þar
lýsti hún mikilli óánægju með
afrakstur starfs undirbúningsnefndarinnar og taldi hugmyndirnar niðurlægingu fyrir
Vestfirðinga.
– hj@bb.is

Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps

„Eyðing minka og refa ekki
einkamál örfárra sveitarfélaga“
Á síðasta ári fóru tæp 5% af
skatttekjum Súðavíkurhrepps
í kostnað við eyðingu á mink
og ref. Hlutdeild ríkisins hefur
einhliða verið minnkuð og segir Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri að nú sé komið að
ákveðnum leiðarlokum í eyðingu refa og minka. Þörf sé á
grundvallarbreytingum eigi
refa- og minkaeyðing ekki að
leggjast af með tilheyrandi afleiðingum. Hann vill skoða
nýjar leiðir við eyðingu og
nefnir í því sambandi uppsetningu á gildrum. Útgjöld Súðvíkinga samsvara því að Reykvíkingar hefðu varið 1,6 milljörðum í sama málaflokk á síðasta ári.
„Þau sveitarfélög sem axlað
hafa sína ábyrgð í þessu máli
eru að kikna undan þessum
kostnaði og ekki bætir úr skák
að ríkisvaldið stendur ekki við
sinn hluta málsins. Í tvö ár
höfum við þurft að bera aukinn
kostnað þar sem ríkið stendur
ekki við sitt og það gengur
ekki lengur“, segir Ómar Már.
Um árabil hafa ríki og sveitarfélög skipt kostnaði af eyðingu jafnt á milli sín. Árið
2003 ákvað ríkivaldið einhliða

að greiða ekki helming útlagðs
kostnaðar heldur eingöngu þá
fjárhæð er Alþingi ákvað á
fjárlögum. Sú upphæð hefur
dugað til greiðslu um 30% af
heildarkostnaði. Kostnaður
þeirra sveitarfélaga sem sinna
eyðingu minka og refa hefur
því aukist mikið. Eitt af þeim
sveitarfélögum sem tekið hafa
eyðingu þessara dýra föstum
tökum er Súðavíkurhreppur.
Á síðasta ári var heildarkostnaður við veiðarnar í hreppnum
rúmar 3 milljónir króna og
greiddi sveitarfélagið 70% af
þeim kostnaði. Skatttekjur
Súðavíkurhrepps voru í fyrra
49,5 milljónir króna og því
var nam kostnaðurinn við eyðingu refa og minka í fyrra
4,73% af skatttekjum sveitarfélagsins. Til samanburðar má
nefna að hefði Reykjavíkurborg þurft að bera viðlíka
kostnað við eyðingu refa og
minka hefði sá kostnaður verið
tæplega 1,6 milljarðar króna
og verður að telja líklegt að
heyrst hefði hljóð úr horni á
þeim bænum ef svo hefði verið.
Aðspurður hvað sé til ráða
segir Ómar Már að einungis

Það er ódýrara að
vera áskrifandi!
Síminn er 456 4560
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Ómar Már Jónsson.
tvennt geti gerst í framtíðinni.
„Annað hvort kemur meira
fjármagn til þessara mála eða
þessar veiðar leggjast af með
skelfilegum afleiðingum. Það
verður að koma betra skipulagi
á þessi mál. Vegna kostnaðar
hafa sum sveitarfélög hætt að
sinna þessum málum sem hefur aukið á vanda hinna. Slíkt
fyrirkomulag getur ekki geng-

ið til lengdar. Það eru flestir
sammála um að eyða beri
minknum og halda refnum í
skefjum en það er ekkert
einkamál örfárra sveitarfélaga.“
Ómar Már segir sveitarstjórn Súðavíkurhrepp tilbúna
að ræða nýjar leiðir við eyðingu dýranna. „Því miður hafa
ekki orðið miklar framfarir við
veiðarnar á undanförnum áratugum. Það er ekki vegna þess
að ekki séu til fleiri leiðir en
að nota byssuna. Þróaðar hafa
verið margar tegundir af gildrum sem gætu nýst vel í þessari
baráttu en af einhverjum
ástæðum hefur gagnsemi
þeirra farið lágt. Ég tel að veita
eigi auknu fjármagni til þess
að setja upp gildrur sem hægt
er að hafa eftirlit með. Til
lengri tíma litið spara þær
mikla vinnu og fjármuni og
tryggja án efa betri árangur

við veiðarnar með fullri virðingu fyrir þeim ágætu veiðimönnum sem starfað hafa við
þessi mál undanfarin ár“, segir
Ómar.
Undanfarið hafa verið að
störfum nefndir sem skoðað
hafa minka- og refaveiðar.
Ómar segir að nú sé komið að
ákveðnum tímamótum í veiðum á mink og ref. „Annað
hvort axla ríki og sveitarfélög
í sameiningu ábyrgð á þessu
máli eða þessar veiðar leggjast
af í náinni framtíð. Það yrði
hins vegar dapurleg niðurstaða
fyrir jafnvægið í dýraríkinu
og er ekki óskastaða okkar.
Það getur hins vegar ekki
gengið lengur að sveitarfélög
þurfi að verja tæpum 5% af
skatttekjum sínum í þennan
málaflokk og árangur er ekki
að fullu tryggður þar sem ekki
taka allir á þessu máli af sömu
festu“, segir Ómar. – hj@bb.is

Til sölu er
Smiðjugata 1, Ísafirði
Tilboð óskast í húseignina að Smiðjugötu 1, Ísafirði sem er 177m² einbýlishús í
hjarta bæjarins. Eigendur áskilja sér rétt til
að taka hvaða tilboði sem er eða hafna
öllum. Upplýsingar gefa
Brynjólfur Þór í síma 410 8101
og Hafsteinn í síma 410 8102.
Landsbanki Íslands, Ísafirði.

6.4.2017, 09:25

Brynjólfur Þór
Brynjólfsson.

Landsbankinn

Brynjólfur hættir
Brynjólfur Þór Brynjólfsson útibússtjóri Landsbankans á Ísafirði hefur verið
ráðinn útibússtjóri Landsbankans á Snæfellsnesi með
aðstöðu á Ólafsvík. Undir
það útibú heyra útibúin á
Hellissandi og í Grundarfirði. Að sögn Atla Atlasonar framkvæmdastjóra
starfsmannasviðs Landsbankans mun Brynjólfur
taka við hinu nýja starfi á
næstu vikum.
Atli segir ekki afráðið
hver taki við útibúinu á Ísafirði. „Við höfum hafið leit
að eftirmanni Brynjólfs og
það mun vonandi skýrast
fljótlega hver það verður.“
Brynjólfur hefur starfað hjá
útibúum Landsbankans á
Vestfjörðum í 15 ár, 5 ár á
Bíldudal og 10 ár á Ísafirði.
– hj@bb.is

Páll aflahæstur

Heildarafli á Ísafirði í
nýliðnum mánuði var
691.210 kg. Af því eru tæplega 129 tonn af ýsu, rúm
373 tonn af þorski og tæplega 150 tonn af steinbít.
Togarinn Páll Pálsson var
aflahæstur með tæplega 358
tonn en hann fór í fjórar
veiðiferðir í mánuðinum.
Næstur á eftir honum er
Stefnir með rúmlega 208
tonn úr þremur veiðiferðum.
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Nær 200 manns
á þorrablóti
Hnífsdælinga

Sorpendurvinnslan Funi.

Sorpendurvinnslan Funi í Engidal

Kemur upp hugmyndabanka

Um 190 manns sóttu árlegt þorrablót Hnífsdælinga
sem fór fram í félagsheimilinu í Hnífsdal á laugardag.
„Þetta heppnaðist mjög vel og var mjög gaman en alltaf
er slatti af brottfluttum Hnífsdælingum sem koma á
þorrablótið“, segir Margrét Skúladóttir hjá kvenfélaginu
Hvöt.
Kvenfélagið hélt blótið og að venju rennur allur ágóði
til líknarmála. Er fólk hafði lokið við að snæða þorramat
af trogum var boðið upp á heimatilbúin skemmtiatriði og
hljómsveitin Hjónabandið hélt uppi fjöri fram undir
nóttu. „Kvenfélagið sá um skemmtiatriðin og voru þar í
fyrirrúmi átthagabrandarar um daglegt líf þeirra sem
búa í dalnum“, segir Margrét. Þorsteinn J. Tómasson var
á blótinu og tók þar meðfylgjandi myndir. Fleiri myndir
munu birtast í svipmyndum á bb.is í vikunni.

Sorpendurvinnslan Funi á
Ísafirði hefur komið upp hugmyndabanka þar sem hægt er
að koma tillögum og athugasemdum á framfæri. „Við
komum upp hugmyndabankanum í tengslum við vinnu
okkar að svæðisáætlun sem
við þurfum að skila í vor þar
sem fram kemur stefnumótun
okkar fyrir næstu 12 árin. Gott
væri ef fólk kæmi með athugasemdir við núverandi fyrirkomulag eða hugmyndir um
nýja þjónustu því þá gætum

við tekið það með í reikninginn“, segir Víðir Ólafsson, forstöðumaður Funa.
Nálgast má hugmyndabankann á vef Funa og ekki er nauðsynlegt að gefa upp nafn en
það er þó æskilegt svo hægt sé
að hafa samband við viðkomandi ef ástæða þykir til. „Við
þurfum svo að kryfja þær hugmyndir sem koma inn og meta
hverjar eru framkvæmanlegar
og hverjar eru ómögulegar í
framkvæmd. En gott er að fá
innlegg íbúanna“, segir Víðir.

Menningarmálaráð Bolungarvíkur

Brennivínsstaup
seld í Ósvör?

Menningarráð Bolungarvík
hefur lagt til að gerður verði
minjagripur fyrir safnið í
Ósvör og að hann verði seldur
á kostnaðarverði í sumar.
„Hugmyndin er að selja lítið
glerstaup merkt Ósvör og ef
til vill með mynd af vermanninum. Jafnvel eru uppi hugmyndir um að selja staupið
með brennivíni í. Það eru engir
minjagripir til fyrir safnið en
þetta gæti orðið byrjunin að
því“, segir Ragna Jóhanna
Magnúsdóttir sem sæti á í

menningaráði.
Tillagan var lögð fram á
fundi ráðsins fyrir stuttu er
unnið var að undirbúningi að
viðræðum við bæjarráð Bolungarvíkurkaupstaðar vegna
starfssemi Ósvarar. „Við höfum komið upp þjónustuhúsi
og ætlum að ráða aðila til að
vera þar og selja minjagripina
og jafnvel segja ferðamönnum
sögur er vermaðurinn er ekki
við“, sagði Ragna Jóhanna
Magnúsdóttir.
– thelma@bb.is

Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps

Vill tryggja tilvist sæluhúss á Þorskafjarðarheiði
Vegagerðin leitar þessa
dagana eftir áliti ýmissa aðila
á framtíð sæluhússins á
Þorskafjarðarheiði. Í bréfi sem
stofnunin hefur sent sveitarstjórnum og björgunarsveitum
kemur fram að ástand hússins
sé ekki viðunandi og að við
svo búið verði ekki unað lengur.
Í bréfinu er óskað eftir áliti
á mikilvægi hússins með tilliti
til upphaflegs hlutverk þess
og hugmyndum að annarri
nýtingu þess og möguleikum
þess að það verði í eigu og

06.PM5

8

6.4.2017, 09:25

umsjón annarra aðila en Vegagerðarinnar. Umferð um
Þorskafjarðarheiði hefur á
undanförnum árum aukist
töluvert í kjölfar endurbóta á
veginum. Vegurinn er þó eingöngu sumarvegur og lokast í
fyrstu snjóum.
Bréf Vegagerðarinnar var
rætt á fundi sveitarstjórnar
Súðavíkur og þar var bókað
að sveitarstjórnin telji „mikilvægt m.a. út af öryggisatriðum
að tilvist sæluhússins verði
áfram tryggð“.
– hj@bb.is
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Forsvarsmenn Vinsemdar og virðingar ósáttir við löggæslukostnað

„Augljóslega verið að reyna
að leggja 16 ára dansleiki af“
Óskiljanlegur munur er á
þeim löggæslukostnaði sem
aðstandendur dansleikja þurfa
að greiða, að mati þeirra Halldórs Gunnars Pálssonar og
Birgis Olgeirssonar. Halldór
og Birgir eru í forsvari fyrir
Vinsemd og virðingu, félag
áhugafólks um bætt skemmtanalíf ungmenna, en félagið
hefur haldið tvo dansleiki á
norðanverðum Vestfjörðum í
vetur. Þeir telja að félagið hafi
orðið fyrir barðinu á því viðhorfi ráðamanna á svæðinu að
dansleikir þar sem aldurstakmark er 16 ár séu óæskilegir.
„Sá löggæslukostnaður sem
við höfum þurft að greiða er
allt að því tífaldur miðað við
það sem aðstandendur annarra
skemmtana, sem síst eru fámennari og rólegri, hafa þurft
að borga“, segir Halldór.
Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði, segir
það reynslu lögreglunnar að
ólíkt meiri læti séu í kringum
16 ára dansleiki en þegar aldurstakmarkið er 18 ár.
Vinsemd og virðing var
stofnað eftir að stjórn Menntaskólans á Ísafirði ákvað að það
væri ekki hlutverk nemenda-

félags skólans að halda almennar skemmtanir. Á vegum
Vinsemdar og virðingar hafa
verið haldnir tveir 16 ára dansleikir, annar á Suðureyri en
hinn í Bolungarvík. Um komandi helgi heldur félagið sinn
þriðja dansleik og að þessu
sinni á Ísafirði. Þess má geta
að dansleikir þessir eru opnir
þeim sem verða 16 ára á árinu.
„Þegar við héldum dansleik
á Suðureyri þurftum við að
greiða um 35 þúsund krónur í
löggæslukostnað, auk 15 þúsund króna fyrir 3 björgunarsveitamenn sem sáu um gæslu
fyrir utan ball. Auk þess höfðum við á okkar snærum 4 dyraverði inni á balli“, segir Halldór.
„Þessar kröfur sem settar eru
á okkur eru fáránlega miklar.
Það er svolítið ósanngjarnt að
við þurfum að borga svona
mikið meðan aðrir eru látnir
borga 5 þúsund kall fyrir miklu
fjölmennari og síst rólegri
skemmtanir“, segir Birgir.
Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði, gefur
út skemmtanaleyfi fyrir hönd
lögreglustjóra og segir hann
það sína reynslu að miklu

meiri löggæslu sé þörf þegar
aldurstakmark á dansleikjum
er 16 ár.
„Þegar slíkir dansleikir eru
haldnir, sendum við 3 lögreglumenn til að vakta allan
tímann. Þeir sem halda dansleikinn taka þátt í þeim kostnaði. Þegar umræddur dansleikur á Suðureyri var haldinn
greiddu aðstandendur hans
30.700 krónur í löggæslukostnað og 5 þúsund króna
gjald fyrir skemmtanaleyfi, og
þeim var ekki gert að halda
uppi löggæslu utanhúss“, segir
Önundur.
„Það er ekki verið að setja
meiri kröfur á þessa menn
heldur en aðra sem halda
sambærilega dansleiki. Því
miður hefur það sýnt sig að
óhemju mikið er að gera hjá
lögreglumönnum þegar slíkir
dansleikir eru haldnir. Í þessu
tilfelli var yfirdrifið að gera
hjá þeim þremur lögreglumönnum sem vöktuðu svæðið,
þó ekki hafi það endilega verið
í beinum tengslum við dansleikinn. Reynslan hefur einfaldlega sýnt að svona dansleikjahald dregur að mikinn
partíhóp. Þannig ríkti oft hálf-

Halldór Gunnar Pálsson og Birgir Olgeirsson.
gert styrjaldarástand á Suður- verið ótrúlega góð og ég held eitt svona ball. Á þessum
eyri þegar þar voru haldnir að foreldrar ættu að taka börn tveimur dansleikjum sem við
dansleikir á 16. júní. Við sín sér til fyrirmyndar í þessum höfum haldið hefur hegðun
gesta verið mjög góð“, segir
brugðumst við með því að efnum“, segir Halldór.
Birgir segir augljóst að verið Halldór.
auka löggæslu utan dyra og
„Ég skil ekki alveg hvað
settum kröfur um aukna dyra- sé að reyna að leggja 16 ára
vörslu inni á balli. Þarna er átt dansleiki af. „Ég skil bara ekki vakir fyrir þeim sem vilja að
við fjölda dyravarða, en þar af hverju. Það er ekkert leynd- þessi böll leggist af. Hvað á
að auki verður kvenkyns armál að krakkar á þessum að koma í staðinn? Barnastarfsmaður að vera til taks og aldri eru farnir að skemmta skemmtanir sem standa til
dyraverðir þurfa að kunna sér. Ef ekki er boðið upp á böll miðnættis? Og hver á að sjá
fyrstu hjálp“, segir Önundur. fyrir þau, skemmta þau sér um þær? Við áttum okkur á
Halldór og Birgir segja lög- bara í partíum eða í miðbæn- því að tengsl eru á milli
gæslukostnaðinn gera mönn- um. Þetta skiptir fólk máli þeg- drykkju og skemmtana, en
um nær ókleyft að halda 16 ar það ákveður hvar það ætlar menn eru á rangri leið í forára dansleiki. „Tekjur af þess- að búa og ef ekkert er að gera vörnum ef þeir ætla að koma í
um dansleikjum eru mjög litlar fyrir fólk á þessum aldri er veg fyrir drykkju með því að
þar sem óheimilt er að selja hætta á að það flytji í burtu“, leggja af skemmtanahald.
áfengi. Við höfum verið að segir Birgir.
Aðrar leiðir eru miklu vængera þetta eingöngu vegna þess
„Menn virðast ekki bera legri og við erum tilbúnir til
að við höfum gaman að þessu nokkurt traust til fólks á þess- að vinna með fólki í því að
og viljum ekki að svona dans- um aldri. Það er fyrirfram gert stuðla að enn heilbrigðari
leikir leggist af. Fólk á milli ráð fyrir því að þetta fólk sé skemmtanamenningu ung16 og 18 ára er kannski ósjálf- meira og minna dragfullt og menna á Vestfjörðum“, segir
ráða núna, en þetta eru engir dópað út úr heiminum. Þeir Halldór Gunnar Pálsson.
óvitar. Hegðun á böllum hefur sem halda það ættu að kíkja á
– halfdan@bb.is

Valdimar Halldórsson afhenti Jónu Lind Karlsdóttur, forstöðumanns
Eyrarskjóls á Ísafirði, endurskinsvesti fyrir hönd Sjóvá.

Sjóvá gefur leikskólabörnum endurskinsvesti
Sjóvá gefur nú leikskólum landsins endurskinsvesti að gjöf og hafa starfsmenn útibúsins á Ísafirði
séð um að færa leikskólum
Vestfjarða vesti. „Við færum öllum leikskólum á
Vestfjörðum endurskinsvesti. Við byrjuðum á leikskólunum á Drangsnesi og
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Hólmavík og í dag förum
við í leikskólana á Ísafirði.
Við gáfum 60 endurskinsvesti í fyrra og gefum 70 í
ár“, segir Torfi Einarsson,
útibússtjóri Sjóvá á
Ísafirði. Vestin eru ætluð
börnunum sem fara
reglulega gangandi í
stuttar sem langar vett-

9

vangsferðir þar sem
nauðsynlegt getur verið að
fara yfir umferðargötur.
Gjöfin er liður í forvarnarstarfi Sjóvá og með
henni vill félagið leggja sitt
af mörkum til að bæta
öryggi barna í umferðinni.
– thelma@bb.is

6.4.2017, 09:25

10

MIÐVIK
UDAGUR 9. FEBRÚAR 2005
MIÐVIKUDAGUR

„Aukið einstaklingsfrelsi og minni a
isins best til þess fallin að efla bygg
– segir Gylfi Ólafsson, einn af forsvarsmönnum Frjálshyggjufélagsins

Ísfirðingurinn Gylfi
Ólafsson er þeirrar
skoðunar, að frjálshyggja og einstaklingsfrelsi geti stuðlað
að aukinni hagsæld
fólks og fyrirtækja á
Vestfjörðum, og í
raun á landinu öllu.
Hann segir algengt
að menn misskilji
frjálshyggjuna, hún
sé langt í frá eins
kaldlynd og grimm
og margir haldi. Þá
gefur hann lítið fyrir
þær meiningar að
frjálshyggjumenn
vilji byggja upp þjóðfélag þar sem frumskógarlögmál gilda,
þeir sterkustu dafna
en hinir veslast upp
og deyja. Gylfi segist
hafa byrjað að fá
áhuga á pólitík í
gagnfræðaskóla.
Viðurkennir þó að
hann hafi fyrst um
sinn átt í smávægilegri pólitískri tilvistarkreppu.
„Ég var að reyna að vera
pólitískur, án þess beinlínis
að vita hvað ég var að segja.
Þannig stofnaði ég „Öfgasinnaða hægriflokkinn“ með félögum mínum í skólanum. Við
hugsuðum málið þannig, að
ef kommúnistar ætluðu að
stuðla að jöfnuði, þá ættum
við að sjálfsögðu að gera okkar
besta til að koma á ójöfnuði.
Það markmið fór á stefnuskrána en síðar féll ég að sjálfsögðu frá þessari nálgun.“
Gylfi og félagar í Öfgasinnaða hægriflokknum sömdu
lagið Blái herinn sem inniheldur meðal annars þetta
textabrot: „Fylkjum liði bræður, myrðum rauðar hræður,
allir fara til andskotans, undir
stjórn hins vinstri manns.“

Molasopinn
sem ekki varð
– Í Menntaskólanum á Ísafirði stofnaðir þú hægrimannafélag, sem átti að vera mótvægi
við vinstrimannafélag sem
starfað hafði í skólanum í mörg
ár, ekki satt?
„Jú, og þá var ég farinn að
hugsa aðeins meira út í hlutina.
Félagið átti ekki eingöngu að
vera mótvægi við vinstrimannafélagið, þó að ætlunin
hafi verið að leggja undir sig
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Café Castro, aðstöðu vinstrimanna í skólanum, innrétta
herbergið upp á nýtt og kalla
það Molasopa Miltons. Það
gekk þó ekki eftir, einfaldlega
vegna tímaskorts. Við höfðum
engan tíma til að hanga í molasopa.
Við vildum líka stuðla að
umræðu um pólitík innan skólans. Við vorum það heppnir
að það stóðu yfir prófkjör hjá
öllum flokkum fyrir alþingiskosningarnar 2003, þannig að
það var auðsótt að fá frambjóðendur til að heimsækja
okkur, halda ræður og svara
spurningum. Þar af leiðandi
leit félagið út fyrir að vera
mjög virkt.“

Tók allan sjálfstæðispakkann
Nú er Gylfi í stjórn Frjálshyggjufélagsins sem er um
þessar mundir að efla starfsemi sína með fundaferð um
landið og ætlar að bjóða fram
í næstu alþingiskosningum.
Félagið var stofnað á sínum
tíma vegna þess að meðlimum
þess þótti enginn þeirra flokka
sem í boði voru nálgast sjónarmið frjálshyggjumanna nægilega mikið. Gylfi var þó á sínum tíma virkur innan gamla
fjórflokksins og tók þátt í
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kosningabaráttu fyrir síðustu
alþingiskosningar.
„Þá var ég að agitera á fullu
fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Á
þessum tíma tók ég allan sjálfstæðispakkann, hélt að það
væri málið. Meðal annars sat
ég í stjórn Fylkis, félags ungra
sjálfstæðismanna á Ísafirði, fór
á landsþing SUS og allt. En
smám saman áttaði ég mig á
því hversu mikill munur er á
kennisetningum frjálshyggjunnar og því hvernig Sjálfstæðisflokkurinn virkar í raunheimum. Flokkurinn heldur í
gamla haftastefnu, þó svo að í
augnablikinu sé hann skástur
af þeim sem bjóða fram. En
það á eftir að breytast.
Það fór líka afskaplega í
taugarnar á mér þegar ég lenti
í þeirri stöðu að þurfa að réttlæta ýmis axarsköft þingmanna og ráðherra flokksins.
Þegar ég var spurður af hverju
„okkur“ fynist þetta og hitt,
þá komst ég að því að ég var
sjaldnast sammála því sem
þessir menn voru að gera og
segja.“
– Og finnst þér auðveldara
að réttlæta það sem meðlimir
Frjálshyggjufélagsins segja?
„Já, það hefur verið auðveldara. Við erum miklu oftar
sammála. Við tökum líka afstöðu til færri mála, nema að

því leyti að við viljum að hver
fái að ráða fyrir sig í stað þess
að Alþingi ákveði fyrir alla.“

Unggæðingsháttur
– Fyrst þú segir þetta er
kannski rétt að vitna í grein
sem framkvæmdastjóri félagsins, Friðbjörn Orri Ketilsson,
skrifaði fyrir tveimur og hálfu
ári. Þar segir hann m.a.:
„Nú er vitað með nokkurri
vissu að ef ekki væri fyrir ríkisvaldið væri ekki byggð á Vestfjörðum þar sem landsvæðið
hentar engan veginn til búsetu.
Mikið er um snjóflóðahættu,
landslag er erfitt yfirferðar,
undirlendi lítið sem ekkert og
því einu möguleikar á að
draga fram lífið með ótakmörkuðum tilfærslum ríkisins
til þessa landshluta. [...] Ljóst
er að skatttekjur ríkisins af
þessum landshluta eru í engu
röklegu samhengi við þann
kostnað sem af byggð þarna
hlýst. [...] Það mun aldrei
standa undir sér að nýta hluta
eða allar skatttekjur íbúa á
Vestfjörðum til að standa undir þeim kostnaði sem þar er.
Þess vegna er farin sú leið að
berja í sífellu á ríkinu um að
kasta fé vestur á firði til uppbyggingar. Það er alltaf auðvelt að láta aðra borga brús-
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ann sem maður drekkur úr
sjálfur en skýlaust er það eins
óréttlátt og hugsast getur.“
Varla ertu sammála þessu?
„Nei, að sjálfsögðu ekki.
Friðbjörn var einmitt fyrir
vestan um daginn þar sem við
vorum með opið hús á Langa
Manga á Ísafirði. Þar sagðist
hann sjálfur vera búinn að
skipta um skoðun á þessu máli.
Hann er ungur og var náttúrlega enn yngri þegar hann
skrifaði þessa grein. Mönnum
hlýtur að fyrirgefast svona
unggæðingsháttur. Hitt er svo
annað mál, að greinin var
skrifuð áður en félagið var
stofnað og tengist því ekkert.“

Aukið frelsi
eflir byggð
– Honum hefur kannski ekki
tekist að finna þessa peninga
sem kastað hefur verið vestur
á firði til uppbyggingar?
„Ætli það nokkuð. Málið er
náttúrlega að byggð þróaðist
á Vestfjörðum og annars staðar á landinu af einhverri
ástæðu. Þó yfirvöld hafi ákveðið hvar verslunarstaðir
skyldu vera, þá var það eina
byggðastefnan sem þau höfðu.
Byggð þróaðist út um landið
vegna þess að það var hag-

kvæmt.
Það er alls ekki eins og forsendur fyrir byggð á Vestfjörðum bresti með auknu frelsi og
minni afskiptum ríkisvaldsins.
Þvert á móti tel ég að meira
athafnafrelsi, lægri skattar og
minni hömlur verði fyrirtækjum og einstaklingum á þessu
landsvæði til góða og efli
byggð á svæðinu. Að halda
annað er hrikalegt vanmat á
því fólki sem svæðið byggir.“

Mjólkurkvótinn
fáránlegur
– Heldurðu ekki að atvinnustarfsemi á landinu öllu, og þá
kannski sérstaklega á Vestfjörðum, verði ennþá einhæfari ef allir verndartollar og
styrkir verða lagðir af?
„Þvert á móti. Það hefur sýnt
sig, að því minni sem skattar
og hömlur eru á fyrirtækjum,
því sterkari verða þau. Þess
vegna ætti að verða auðveldara
fyrir fyrirtæki, kannski sérstaklega á Vestfjörðum, að
skila eigendum sínum hagnaði, hverrar tegundar sem þessi
fyrirtæki eru.“
– En ef við tölum sérstaklega um landbúnað: Heldurðu
ekki að hann hreinlega leggist
af ef farið verður að flytja inn
afurðir frá öðrum löndum sem
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g minni afskipti ríkefla byggð í landinu“
oft á tíðum eru niðurgreiddar?
„Nei, það held ég ekki.
Menn þyrftu að sjálfsögðu að
hagræða til að mæta aukinni
samkeppni. Býlum myndi
fækka í kjölfar hagræðingar
en landbúnaður myndi klárlega ekki leggjast af. Þó svo
að íslenskar vörur yrðu kannski eitthvað dýrari væru neytendur eflaust tilbúnir að horfa
í gegnum fingur sér með það
vegna meiri gæða.
Þess má geta að núna er
hver íslenskur ríkisborgari,
börn og gamalmenni meðtalin,
að borga um 26 þúsund krónur
á ári í styrki til landbúnaðarins
og það eina sem við fáum út
úr því er hærra verð á afurðum.
Það er óþarfi að tala um
landbúnaðinn sem einhverja
aumingjagrein sem þurfi á afskiptum ríkisvaldsins að halda.
Þessi afskipti binda bændur á
höndum og fótum, meðal annars hvað varðar mjólkurkvótann. Það er náttúrlega fáránlegt að það sé kvóti á afurð
eins og mjólk. Þó að bóndi á
Austfjörðum auki framleiðslu
sína um einhverja lítra á ári,
þá hindrar það ekki annan
bónda í Önundarfirði í því að
framleiða jafnmikið og hann
hefur gert eða jafnvel meira.
Öðru máli gegnir að sjálfsögðu um sjávarútveginn. Þar
er um að ræða takmarkaða
auðlind sem þarf að skipta á
milli manna.“

Vill láta útgerðarmenn stýra veiðum
– Talandi um sjávarútveginn
– nú viljið þið styrkja séreignarrétt manna á þessari auðlind
eins og öðrum. Skilja má á
greinum félagsmanna að réttast væri að fella út ákvæði
stjórnarskrárinnar um að auðlindir landsins séu sameign
þjóðarinnar.
„Þetta er umdeilt innan félagsins. Ég held þó að meirihluti félagsmanna sé á því að
fella þetta ákvæði út, einfaldlega vegna þeirrar augljósu
lagalegu mótsagnar sem skapast, til dæmis hvað kvótakerfi
í sjávarútvegi varðar.
Svo vilja margir í félaginu,
þar á meðal ég, ganga lengra
og láta samtök útgerðarmanna
taka við verkefnum Fiskistofu
og Hafrannsóknastofnunar.
Það er eðlilegast að leyfa eigendum auðlindarinnar að stjórna henni sjálfir.“
– En heldurðu í alvöru talað
að það sé góð hugmynd? Menn
vilja að sjálfsögðu hámarka
arð af sinni eign, en möguleikinn á skjótfengnum gróða
getur auðveldlega blindað
menn, í það minnsta gert þá
ansi skammsýna.
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„Fiskur verður ekki það
gamall. Þetta er hringrás upp
á tíu-tuttugu ár í mesta lagi.
Það kemur mönnum því fljótt
í koll ef þeir ganga óvarlega
til veiða. Ef útgerðarmenn
ganga illa um stofnana verður
kvótinn léleg söluvara. Meðal
annars þess vegna er mikilvægt að kvótinn sé framseljanlegur.“

menn vilja eitthvað betra, þá
borga þeir sérstaklega fyrir
það. Smám saman myndi þessi
framfærsla minnka í samræmi
við skattalækkanir og hægt og
rólega myndi ábyrgðin færast
á herðar þeirra sem námið
stunda eða foreldra þeirra.“

Eignaupptaka
óréttlát

„Við áttum okkur fyllilega
á því, að þó kaupmáttur hækki
og almenn hagsæld aukist með
minni skattbyrði og minni afskiptum ríkisvaldsins, þá
verða alltaf einhverjir sem af
ýmsum ástæðum geta ekki
hjálpað sér sjálfir. Þessum einstaklingum á ekki að kasta til
hliðar, síður en svo. Í þessum
málaflokki erum við sammála
Samfylkingunni. Við viljum
tryggja öllum menntun og heilbrigði og það er allt í lagi að
ríkið sjái um það fyrst um sinn.
Við leggjum aftur á móti til
að þessir málaflokkar verði
hægt og rólega færðir í hendur
einkaaðila, til dæmis mannúðarsamtaka eins og Rauða
krossins. Slík samtök myndu
keppast um að nýta sitt fjármagn sem best og keppa sín í
milli um fjárframlög frá þeim
sem gefa til mannúðarmála.
Það hefur sýnt sig, að framlög til mannúðarmála aukast
að sjálfsögðu þegar skattbyrði
minnkar. Margir vilja meina
að með okkar kerfi muni öryrkjar og þeir sem minna mega
sín þurfa að éta það sem úti
frýs og róta í ruslatunnum. Það
er fáránleg skoðun sem gerir
fyrirfram ráð fyrir því að Íslendingar séu upp til hópa eigingjarnir skíthælar. Fólk á aldrei eftir að horfa aðgerðalaust
upp á slíkt ástand heldur mun
koma til hjálpar. Eini munurinn er sá að það mun gera það
af fúsum og frjálsum vilja. Það
er óeðlilegt, að til þess að
hjálpa þeim litla hluta þjóðarinnar sem sannarlega þarf
hjálp, þá skuli búið til kerfi
þar sem allir landsmenn eru
skikkaðir til að vera með.“

– Förum nánar út í grundvallaratriði frjálshyggjunnar.
Vera má að það sé eðlilegt að
menn keppi sín í milli og séu
verðlaunaðir fyrir dugnað og
skynsemi. En er það ekki
ósanngjarnt þegar menn byrja
ekki á sama reit, þegar sumir
fá gífurlegt forskot á aðra
vegna erfðagóss, hvort sem
það er í formi fjármagns, betri
menntunar, ókeypis veiðiheimilda eða annars?
„Ég spyr á móti: Er sanngjarnt að maður sem hefur
unnið alla sína ævi, byggt hús
og safnað eignum, fái ekki að
ráðstafa þeim eins og hann
vill þegar hann deyr? Væri
sanngjarnt að það yrði allt tekið af honum þegar hann deyr?
Að sjálfsögðu eiga menn að fá
að láta sínar eignir renna þangað sem þeir vilja, til barna
sinna eða annað. Annað væri
ekki réttlátt. Ef menn færu að
setja enn meiri takmarkanir á
það hvað má erfa, þá myndi
fólk bara koma eignunum fyrr
í hendur barna sinna og annarra aðstandenda í formi gjafa.
Og slíkt er ekki hægt að koma
í veg fyrir með lagasetningu,
enda engin ástæða til.“

Ávísanakerfi í
menntamálum
– Er samt ekki eðlilegt að
samfélagið reyni að gefa öllum
jöfn tækifæri til að skara fram
úr? Er ekki eðlilegast að mönnum sé tryggt jafnrétti til náms
og heilsugæslu, svo eitthvað
sé nefnt, og það sé gert með
sameiginlegum sjóðum?
„Það er algengur misskilningur að við í Frjálshyggjufélaginu viljum einkavæða allt
á einum degi. Við viljum stíga
varlega til jarðar, sérstaklega í
mennta- og heilbrigðiskerfinu.“
– Þið viljið sem sagt ekki
ráðast í rússneska einkavæðingu?
„Nei, alls ekki. Við viljum
fara rólega í þessum efnum.
Fyrst um sinn viljum við koma
á fót ávísanakerfi í menntamálum, þannig að ríkið tryggi
hverjum og einum jafna lágmarksframfærslu til náms. Ef
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Vilja tryggja menntun og heilbrigði

Eigendur vega
ákveði sjálfir
– En hversu langt viljið þið
ganga í einkavæðingu? Hvaða
lágmarksríki yrði í ykkar
draumaþjóðfélagi?
„Það sem eðlilegt er að ríkið
sjái um í framtíðinni, þær
grunnstoðir sem eiga að vera í
höndum hins opinbera, eru
löggjafarvald, dómsvald og
landvarnir.“
– En hvað finnst ykkur um
einkavæðingu á eftirlitsstofnunum? Nú var skoðun bifreiða
einkavædd fyrir allnokkrum
árum. Er eðlilegt að slíkar

stofnanir séu í höndum einkaaðila, sem í samkeppnisæði
gætu freistast til að sjá í
gegnum fingur sér með ýmislegt til að laða að fleiri viðskiptavini?
„Í þessu tilfelli finnst mér
að það ætti að vera ákveðið af
þeim sem eiga vegina hvaða
kröfur eru gerðar til bíla. Nú á
ríkið vegina og getur þar af
leiðandi sett hvaða reglur sem
það vill varðandi öryggi bíla.
Ef og þegar vegakerfið verður
einkavætt geta þeir sem eiga
hvern og einn veg ákveðið
hvaða fyrirkomulag þeir vilja
hafa á þessu. Rétt eins og veitingahúsaeigendur, sem eiga að
geta ákveðið hvort reykja megi
í þeirra húsum eða ekki.“

Einkaaðilar taki
við smátt og smátt
– Talandi um samgöngur:
Þið viljið væntanlega sjá vegakerfið allt í einkaeign?
„Það er náttúrlega framtíðin.
En þetta er ekki forgangsmál
hjá okkur, einfaldlega vegna
þess að við höfum séð mörg
skref í rétta átt í þessum málum

að undanförnu. Sérstaklega er
ánægjulegt að útboðsleið skuli
farin í öllum nýbyggingum
vega. Þar er einkaaðilum gert
að keppa sín í milli.
Við viljum sjá það aukast
hægt og bítandi, að einkaaðilar
sjái hag sinn í því að kosta
vegagerð hér og þar og vegfarendur greiði svo sérstaklega
fyrir að aka. Þannig gæti vegakerfið hægt og rólega færst í
einkaeign en það er óþarft og
óskynsamlegt að selja vegakerfið allt í einu.
Svipaða þróun viljum við
sjá í heilbrigðis- og menntakerfinu, þar sem einkaaðilum
verður gert kleift að koma sér
inn í kerfið hægt og rólega.
Fyrsta skrefið er að sjálfsögðu
að bjóða út eins mikla starfsemi og mögulegt er.
Málið er að fólk vill hjálpa
sér sjálft. Gallinn er að flestir
virðast haldnir þeirri meinloku, að eina leiðin til að halda
uppi góðu heilbrigðiskerfi sé
að fleyta þangað fjármunum í
gegnum skattheimtu.“
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Til Alþingis 2007
– Hver er framtíð Frjáls-

hyggjufélagsins?
„Félagið ætlar að stofna
flokk sem bjóða mun fram til
Alþingis 2007. Það verður gert
svo að félagið sjálft geti haldið
áfram að kynna hreina frjálshyggju, á meðan flokkurinn
einbeitir sér að praktískari úrlausnum á vandamálum dagsins.
Nú erum við að vinna undirbúningsvinnuna, erum að
breiða út fagnaðarerindið víðs
vegar um landið. Í Reykjavík
eru haldnir margir fundir. Þar
að auki höfum við nýlega verið
með kynningarfundi á Akureyri og Ísafirði og erum á leiðinni til Selfoss og í Reykjanesbæ.
Okkur hefur alls staðar verið
mjög vel tekið. Það hafa alltaf
verið mjög líflegar umræður.
Þó svo að ekki séu allir fundarmenn sammála okkur, þá
fara menn yfirleitt frá fundunum með aðrar hugmyndir um
félagið en þeir höfðu áður. Þeir
sjá að hægrimenn eru engin
illmenni, heldur er frjálshyggjan miklu hlýrri hugsjón en
margir halda.“
– halfdan@bb.is
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Vel heppnað þorrablót Þingeyringa
Slysavarnardeildin Vörn hélt árlegt þorrablót Þingeyringa í félagsheimili staðarins á laugardag. „Þetta heppnaðist
mjög vel og ég held að allir hafi skemmt sér vel“, segir
Steinn Ólafsson, einn skemmtinefndarmanna. Um 100
manns sóttu blótið sem fór fram með hefðbundnu sniði,
gestir snæddu mat úr trogum og boðið var upp á heimatilbúin skemmtiatriði. Að loknu borðhaldi lék ísfirska
hljómsveitin Eidís fyrir dansi fram á rauða nótt. Páll Önundarson var á blótinu og tók þar meðfylgjandi myndir.
Fleiri myndir munu birtast í svipmyndum á bb.is í vikunni.

Stútungur 12. febrúar 2005
Innilegar þakkir færum við öllum þeim, sem sýndu
okkur samúð og hlýhug vegna andláts og útfarar

Guðmundar Finnboga Halldórssonar
Hlíf I, Ísafirði, áður til heimilis að Garðshorni, Tangagötu 15a

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði
Óskar R. Samúelsson Dagný Viggósdóttir
Páll A. Sigurðsson Hjördís Jafetsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

06.PM5
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Eins og undanfarin ár verður Stútungur haldinn í íþróttahúsinu á Flateyri. Húsið opnar
kl. 19:00. Ekki er hægt að taka frá borð svo við biðjum gesti að mæta tímanlega. Borðhald hefst stundvíslega kl. 20:00.
Miðasala verður föstudaginn 11. febrúar í anddyri hússins frá kl. 17:00 - 20:30. Miðaverð er kr. 4.500.- Nánari upplýsingar gefur Gógó í síma 864 5323.
Stútungsnefnd.

6.4.2017, 09:25
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Boðið var upp á rétti frá ýmsum heimshornum. Myndir: Páll Önundarson.

Heildarframlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til Bolungarvíkurkaupstaðar
Veislan var einnig kveðjuhóf fyrir Örlyg Ásbjörnsson.

Fjölþjóðlegir
réttir bornir fram
Alþjóðleg matarveisla
starfsmannafélags fiskvinnslunnar Íslandssögu
var haldin í Bjarnarborg á
Suðureyri fyrir stuttu. Um
40 manns sóttu veisluna
sem tókst mjög vel að sögn
Ævars Einarssonar hjá
Íslandssögu, en þetta er í
annað sinn sem hún er
haldin. Reiddir voru fram

réttir frá Póllandi, Slóvakíu, Tælandi og Íslandi.
„Einnig var hófið haldið til
að kveðja Örlyg Ásbjörnsson sem starfað hafði í 40
ár í þessu húsi sem Íslandssaga er nú í. Hann
endaði sína starfsævi hjá
okkur og hætti um áramótin“, segir Ævar.
– thelma@bb.is

Rúmlega 10 milljónum krónum hærra en reiknað var með

Heildarframlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til Bolungarvíkurkaupstaðar vegna ársins 2004 er rúmlega 10 milljónum krónum hærra en gert
hafði verið ráð fyrir í áætlunum sveitarfélagsins. Gert hafði
verið ráð fyrir 48,5 milljónum
króna en framlagið nemur
rúmum 59 milljónum og er
því rúmlega 20% hærra en

Bæjarráð Bolungarvíkur

reiknað hafði verið með.
„Það er alltaf ánægjulegt að
fá meiri tekjur en maður hafði
reiknað með“, segir Einar Pétursson, bæjarstjóri í Bolungar-

vík. „Við höfum farið mjög
varlega í að áætla tekjur vegna
þessa framlags, einfaldlega
vegna þess að það hefur verið
að lækka jafnt og þétt undan-

farin ár. Nú kom hins vegar
400 milljóna króna aukafjárveiting frá Alþingi sem ég tel
að hafi haft einhver áhrif.“
– halfdan@bb.is

Meiraprófsnámskeið
· leigubifreið · vörubifreið · hópferðabifreið · eftirvagn

Vill að Fornleifavernd Vestfirðingar athugið!
hraði ákvörðunartöku Síðasta tækifærið!

Bæjarráð Bolungarvíkur
óskar eftir því að ákvörðun
Fornleifaverndar ríkisins um
fornleifarannsóknir á Tröð
verði hraðað svo hægt verði
að ljúka hugsanlegum uppgreftri á árinu.
„Eftir að frumrannsókn var

lokið 2003 var útbúin skýrsla
og send til Fornleifaverndar
ríkisins og nú erum við að
bíða eftir því að þeir ákveði
hvort frekari rannsókna sé
þörf“, segir Einar Pétursson,
bæjarstjóri Bolungarvíkur.
Gamlar mannvistarleifar fund-

ust í könnunargrefti á svæðinu
við Traðartún sumarið 2003
og er talið að þær elstu séu
líklega frá upphafi byggðar í
Bolungarvík. Aðspurður segir
Einar að hann viti ekki hvenær
ákvörðun um frekari aðgerðir
verði tekin. – thelma@bb.is

Verktakafyrirtækið KNH ehf. á Ísafirði

Með lægsta tilboð í gerð
vegar í Hveradalabrekku
Verktakafyrirtækið KNH
ehf. á Ísafirði var með lægsta
tilboð í gerð vegar í Svínahrauni fyrir neðan Hveradalabrekku. Verkið felst í breikkun
tveggja kílómetra kafla og nýbyggingu þriggja kílómetra
kafla með mislægum gatnamótum við Þrengslaveg,
stefnugreindum vegamótum
við nýja Hamragilsveg og lag-
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færingu á aðkomu að Litlukaffistofunni. Verkinu skal
vera lokið fyrir 30. september
næstkomandi.
Tilboð KNH var að upphæð
rúmar 277,4 milljónir króna
og einungis 468 þúsundum
króna lægra en tilboð Jarðvéla
ehf. í Kópavogi. Kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar var að
upphæð 361 milljón króna og
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er því lægsta tilboðið einungis
tæp 77% af kostnaðaráætlun.
Alls bárust níu tilboð í verkið
og sum þeirra frá þekktustu
verktakafyrirtækjum landsins.
Má þar nefna Ístak hf., Íslenska aðalverktaka hf., Háfell
ehf. og Klæðningu ehf. sem
átti hæsta tilboðið að upphæð
397 milljónir króna eða um
10% yfir kostnaðaráætlun.

1. apríl nk. tekur gildi ný námsskrá
til aukinna ökuréttinda „meiraprófs“ sem
gerir námið bæði mun dýrara og erfiðara.
Mun þýða allt að 80% verðhækkun!!
Síðasta námskeiðið með gamla sniðinu
og á gamla verðinu, verður haldið á Ísafirði
föstudaginn 25. febrúar nk.
Skráning er í símum 581 2780,
822 2908 og 692 4124.

Visa og Euro raðgreiðslur til allt að 36 mánaða

6.4.2017, 09:25
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Hugsanleg staðsetning olíubirgðarstöðvar á Ísafirði

Fjórir kostir og enginn góður
Í samantekt greinargerðar
Ólafar Guðnýjar Valdimarsdóttur arkitekts um olíubirgðastöð á Ísafirði kemur fram að
nauðsynlegt sé að gera þarfagreiningu fyrir olíubirgðir og
meta hversu stórt svæði þarf
til viðbótar til að uppfylla þarfir olíufélaganna. Jafnframt
þurfi að gera kostnaðargreiningu á uppbyggingu á Mávagarði. Hún veltir líka upp þeirri
hugmynd hvort olíubirgðastöðin gæti verið í öðrum þéttbýliskjarna í nágrenni við Ísafjörð. Hún telur að mikilvægt
sé að olíufyrirtæki sem muni
veita þjónustu á svæðinu geri
grein fyrir umfangi starfseminnar og þörf fyrir svæði undir
olíubirgðir.
Ólöf vann þessa greinargerð
að beiðni bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar eftir umræður í
bæjarstjórn um framtíðarstaðsetningu olíubirgðastöðva
olíufélaganna á Ísafirði. Málið
hefur verið á dagskrá um árabil
og fyrir nokkrum árum var gert
skipulag þar sem gert er ráð
fyrir framtíðarstaðsetningu á
Suðurtanga. Hluti núverandi
birgðastöðva á Ísafirði er án
lóðaleigusamnings en hluti
með lóðaleigusamningi til 45
ára. Í greinargerð Ólafar eru
skoðaðir fjórir hugsanlegir
staðir sem til greina gætu komið á Eyrinni á Ísafirði. Þeir eru
núverandi staður við Suðurgötu, við Suðurtanga, við
Sundahöfn og við Mávagarð í
Sundahöfn.
Ólöf telur helstu kosti núverandi staðsetningar við Suðurgötu þá að stutt sé í hafnargarð og olíuleiðslur séu fyrir
hendi til flutnings olíunnar á
Ásgeirsbakka. Ókostirnir eru
að hennar mati þeir að stöðin
sé nálægt byggð og það hamli
frekari uppbyggingu á svæðinu og að nærliggjandi stórbyggingar lendi innan 80

metra radíusar en það er sú
fjarlægð sem bensíntankar
þurfa að lágmarki að vera frá
slíkum byggingum. Þá telur
hún sjónræn áhrif stöðvar á
þessum stað neikvæð og hætta
sé á olíumengun á Pollinum ef
slys verða við löndun.
Helstu kosti staðsetningu á
Suðurtanga telur Ólöf vera að
það svæði sé óbyggt og þar sé
hægt að haga skipulagi þannig
að fjarlægð til næstu húsa
verði uppfyllt. Þar má einnig
halda sjónrænum þáttum í lágmarki. Ókostina telur hún
nokkra. Staðsetning steypustöðvar þrengi að frekari uppbyggingu og geri aðkomu frá
landi erfiða. Þá telur hún að
kostnaðarsamt verði að byggja
upp viðunandi löndunaraðstöðu á svæðinu. Hún segir
einnig í greinargerð sinni að
ef tekin verði sú stefna að þétta
byggð á svæðinu „og gera
íbúðabyggð og menningartengda uppbyggingu eins og
rætt hefur verið er afar óheppilegt að staðsetja þar olíubirgðastöð“, eins og segir í
greinargerðinni.
Uppfylling á Sundahöfn er
einn þeirra kosta sem til greina
koma. Ólöf telur kosti þeirrar
staðsetningar að miklu leyti
þá sömu og við Suðurtanga.
Jafnframt að svæðið sé það
stórt að það gæti annað allri
olíugeymslu á svæðinu. Hafnaraðstaða sé fyrir hendi og
sjónrænum áhrifum megi
halda í lágmarki. Ókostina telur hún þá að við endurskoðun
á skipulagi þyrfti að taka tillit
til þessarar staðsetningar. Þá
telur hún óæskilegt að hafa
stöðina nálægt menningartengdri starfsemi og íbúðabyggð og þessi staðsetning
myndi takmarka slíka uppbyggingarmöguleika á svæðinu þar sem aukin áhersla sé á
ferðamennsku og hafnsæknar

frístundir og þær séu í örum
vexti. „Á sumrin leggja erlend
skemmtiferðaskip að hafnarbakkanum við Sundahöfn og
væri návígi við olíubirgðastöð
á því svæði óæskileg.“ segir í
greinargerðinni.
Á Mávagarði við Sundahöfn
er nú staðsettur asfaltgeymir
Vegagerðarinnar. Ólöf telur
helstu kosti staðsetningar olíubirgðastöðvar þar þá að svæðið sé langt frá íbúðabyggð.
Engar byggingar séu innan 80
metra radíusar og því sé sú
staðsetning afar heppileg. Þá
sé svæðið utarlega í höfninni
og með tilliti til mengunarslyss
sé sú staðsetning heppilegri
en áðurnefndir staðir. Ókostina telur hún þá að í næstu
byggingum við höfnina sé
matvælatengd starfsemi og að
til þess að byggja upp stöð á
þessum stað þurfi að ráðast í
uppfyllingar og bæta löndun-

Olíubirgðastöðin við Suðurgötu.
araðstöðu. Þá geti staðsetning framtíðarsvæði fyrir olíuinní höfninni takmarkað birgðastöð. Því veltir hún upp
stækkunarmöguleika svæðis- þeirri hugmynd hvort annar
ins og það geti því ekki mætt þéttbýliskjarni í nágrenni við
kröfum olíufélaganna um Ísafjörð sé ekki heppilegri sem
stærð svæðis fyrir umfang framtíðarsvæði fyrir birgðaolíugeyma.
stöð. Hún telur að mikilvægt
Í greinargerð Ólafar er einn- sé að olíufyrirtæki sem muni
ig rætt um flugsamgöngur og veita þjónustu á svæðinu geri
hugsanleg áhrif þeirra á stað- grein fyrir umfangi starfsemsetningu olíubirgðastöðvar. innar og þörf fyrir svæði undir
Segir í greinargerðinni að olíubirgðir.
verið sé að afmarka öryggisÞá segir í samantektinni:
svæði fyrir alla flugvelli í land- „Staðsetning við Sundahöfn
inu og að öryggissvæðið bygg- er að mörgu leyti æskileg. Þar
ist á fjarlægð frá enda flug- er hafnaraðstaða fyrir hendi.
brautar og hæðarlínum í 47 Hægt væri að skipuleggja
metra hæð. Telur Ólöf að af- svæðið með þeim hætti að nóg
mörkun öryggissvæðis Ísa- rými yrði fyrir allar olíubirgðir
fjarðarflugvallar geti hugsan- olíufélaganna og hægt væri að
lega haft áhrif á staðsetningu hafa umhverfið snyrtilegt.
stöðvarinnar á Suðurtanga.
Návígi við legukant skemmtiÍ samantekt skýrslunnar ferðaskipa á sumrin og áhrif á
kemur fram að enginn þeirra ímynd bæjarins sem ferðafjögurra kosta sem skoðaðir mannabæjar er aftur á móti
hafi verið sú upplagður sem afar neikvæð og yrði líklega

gerð krafa um að tankarnir
stæðu að minnsta kosti í 80
metra radíus frá kantinum.“
Ólöf telur hugsanlegt að láta
núverandi birgðastöð við Suðurgötu standa út samningstímann en ekki verði gefið leyfi
til stækkunar svæðisins eða
fleiri olíutönkum á svæðinu
vegna nálægðar við önnur
mannvirki.
Þá telur hún nauðsynlegt að
gera þarfagreiningu fyrir olíubirgðir og meta hversu stórt
svæði þarf til viðbótar til að
uppfylla þarfir olíufélaganna.
Jafnframt að gera kostnaðargreiningu á uppbyggingu á
Mávagarði þar sem tekið er
tillit til staðsetningar asfaltstanks Vegagerðarinnar. Hún
telur að framangreint þurfi að
hafa til hliðsjónar þegar endanleg ákvörðun verður tekin um
staðsetningu olíubirgðastöðvar.
– hj@bb.is

Sælkeri vikunnar · Jónas Finnbogason á Ísafirði

Ýsu-rækjuréttur með grjónabollum
Sælkeri vikunnar býður
upp á ýsu-rækjurétt og
grjónabollur. Hann segir að
rétturinn henti vel eftir stórhátíðir og veislur þar sem
hann byggir á því hráefni
sem til er í ísskápnum hverju
sinni. Einnig er hann mjög
barnvænn. Jónas segir að
bera megi réttinn fram með
kartöflum eða hrísgrjónum
en hann mæli með grjónabollum sem eru mjög einfaldar í framleiðslu.

annar
rjómaostur)
1 lítill laukur
400 g rækjur
Grænmeti t.d. blómkál, gulrætur eða það sem er til í ísskápnum

Ýsu-rækjuréttur

Setjið smjörlíki og smjör
ásamt pínulitlu af vatni á
pönnu. Setjið fiskinn, rækjurnar og laukinn í og kryddið eftir
smekk. Látið krauma smá
stund og snúið síðan fisk-

(Fyrir 4-5)
3 ýsuflök
1 dós sýrður rjómi
1 dós rækjuostur (eða
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Krydd:
Gurry Powder (Rajah) – milt
Garam Masala (Rajah) – spice
mix
Salt
Piparblanda
Dill
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stykkjunum við. Ef hart
grænmeti er notað, t.d. gulrætur, sjóðið þá fyrst en annars er grænmetið sett út á
fiskinn. Setjið sýrða rjómann
og rjómaostinn í pott, bræðið
saman og þynnið með rjóma.
Hellið sósunni yfir fiskinn á
pönnunni og bætið soðnu
grænmetinu við. Látið blandast í stutta stund. Berið fram
á pönnunni og gott er að strá
dilli yfir í lokin.

Grjónabollur
4 dl köld hrísgrjón
2 ½ dl rifinn ostur
1 laukur
1 dl brauðmylsna
3 egg

Örlítið af parmesanosti (má
sleppa)
Salt
pipar
Látið laukinn mýkjast í olíu
en má alls ekki brúnast.

6.4.2017, 09:25

Blandið öllu hráefninu saman
við köld grjónin. Búið til bollur og veltið þeim upp úr brauðmylsnu. Djúpsteikið þar til þær
verða gullnar. Þessar bollur er
líka hægt að bera fram einar

og sér t.d. með sætri chilisósu.
Ég skora á Guðný Bjarnadóttur á Ísafirði að verða
næsti sælkeri vikunnar.
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Framkvæmdir á Kirkjubólshlíð í tengslum við gerð öryggissvæðis við Ísafjarðarflugvöll

Horfið frá gerð snjóflóðaskápa
Vegagerðin hefur fallið frá
hugmyndum um gerð snjóflóðaskápa á Kirkjubólshlíð í
tengslum við gerð öryggissvæðis við Ísafjarðarflugvöll.
Þess í stað verður gerður 500
metra reiðvegur við Kirkjubólshlíð og með því teknir
28.000 rúmmetrar í fyrri
áfanga en í seinni áfanga verða
að öllum líkindum teknir
26.000 rúmmetrar af efni. Formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, sem var mótfallinn gerð
snjóflóðaskápa, segir erfitt að
standa gegn breikkun öryggissvæða og gerð reiðvegar. Í ljós
verði síðan að koma hvort
þarna sé verið byggja dulbúna
snjóflóðaskápa. Sem kunnugt
er óskaði Vegagerðin í september eftir framkvæmdaleyfi til
gerðar tveggja snjóflóðaskápa
á Kirkjubólshlíð. Tengdist gerð
snjóflóðaskápanna framkvæmdum við stækkun öryggissvæðis við Ísafjarðarflugvöll. Var ætlunin að nýta
efni er legðist til við gerð skápanna í þau öryggissvæði. Áætlað er að efnisþörf við gerð
öryggissvæðanna sé um 54.
000 rúmmetrar.
Guðni Geir Jóhannesson
formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar lýsti sig mótfallinn
gerð snjóflóðaskápanna. Taldi
hann þær framkvæmdir tímaskekkju því stefna bæri að gerð
jarðganga á milli Álftafjarðar
og Skutulsfjarðar. Einnig taldi
hann gerð skápanna valda
miklum umhverfisspjöllum.
Tóku ýmsir sveitarstjórnarmenn undir skoðanir Guðna
Geirs. Málið hefur valdið töluverðum titringi og hefur það
síðan verið til umræðu í umhverfisnefnd. Nefndi Guðni
Geir aðra staði þar sem áðurnefnd efnistaka gæti farið fram
m.a. með dælingu úr Sundunum í Skutulsfirði.
Á fundi umhverfisnefndar
Ísafjarðarbæjar fyrir stuttu var
bókað að samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum frá
Hermanni Hermannssyni
deildarstjóra hjá Flugmálastjórn sé ekki talið mögulegt
að nota uppdælt efni úr Sundunum í fyrri áfanga við gerð
öryggissvæðis við flugvöllinn
þ.e. þann hluta sem er sjávarmegin. Þá er uppdælt efni
einnig talið henta illa land-

megin við flugvöllinn. Á fundinum var lögð fram ósk frá
Vegagerðinni um framkvæmdaleyfi til gerðar reiðvegar á Kirkjubólshlíð samsíða þjóðveginum og lagfæringar á vegrás. Í fyrri áfanga
verksins er áætlað að gefist
um 28.000 rúmmetrar af efni
og í seinni áfanga fáist um
26.000 rúmmetrar.
Umhverfisnefnd samþykkti
að leggja til við bæjarstjórn
að umsókn Vegagerðarinnar
hvað fyrri áfanga varðar verði
samþykkt og að efnistaka
vegna seinni áfanga framkvæmdar við öryggissvæðis
flugvallarins verði í tengslum
við áframhaldandi gerð reiðvegar á Kirkjubólshlíð. Kristján Kristjánsson umdæmisstjóri Vegagerðarinnar segir
að mjög misjafnt sé hversu
mikið efni falli til við gerð
reiðvegarins. Það sé allt frá 15
og upp í 150 rúmmetrar á hvern
metra reiðvegar. Í fyrri áfanganum er áætlað að um 500
metra langur reiðvegur verði
til.

Þökkum innilega öllum þeim, sem auðsýndu okkur
samúð, hlýhug og vináttu við andlát og útför ástkærs eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa

Fisflugvél til sölu!

Hákonar Salvarssonar

Til sölu er 2ja manna fisflugvél. Vélin er vel með farin og í toppstandi. Hægt er
að leggja vængi aftur.
Upplýsingar í símum 822
1648 og 894 4557 eða á netfanginu: hans@internet.is
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Til stóð að gera snjóflóðaskápa á Kirkjubólshlíð.
Guðni Geir segir að erfitt sé
fyrir bæjarstjórn að standa
gegn breikkun öryggissvæðis
við þjóðveginn um Kirkjubólshlíð og gerð reiðvegar í
framhaldinu. Aðspurður hvort
ekki sé verið að fara í kringum
andstöðu hans þegar það er
upplýst að aðeins 500 metra
reiðvegur náist með þessari
miklu efnistöku segist Guðni
Geir ekki trúa að svo sé. „Þær
stofnanir sem við höfum átt
við í þessu máli og þá sérstaklega Flugmálastjórn hafa sýnt
ótrúlega framkomu í garð Ísafjarðarbæjar. Sú stofnun leitaði til Vegagerðarinnar um
námaleyfi í stað þess að tala
við Ísafjarðarbæ. Hvort að
þarna eigi að fara að byggja
dulbúna snjóflóðaskápa verður að koma í ljós og á því
verður þá tekið“, segir Guðni
Geir.
Samkvæmt afgreiðslu umhverfisnefndar stefnir því í að
efnistaka fyrir öryggisvæði
fari fram á Kirkjubólshlíð eftir
allt saman.
– hj@bb.is

bónda, Reykjarfirði

Steinunn Ingimundardóttir
Ragnheiður Hákonardóttir Guðbjartur Ásgeirsson
Ingimundur Hákonarson
Salvar Hákonarson
Marinó K. Hákonarson Júlía B. Þórðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Umsækjendur sem sækja um framkvæmdir á lóðum sem falla ekki að gildandi deiliskipulagi

Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar
Til sölu er Toyota Touring, árg.
1991, ekinn 167 þús. km. Uppl.
í síma 893 9173.
Til leigu eða sölu er 3ja herb.
íbúð. Uppl. í síma 899 6424.
Til sölu er aligæsakjöt, 3-3,5
kg. stk. Hentar vel sem páskamatur. Áhugsamir hringi í síma
456 3319 og 893 5518.
Óskum eftir barnastólum til að
nota í skíðaskálanum í Tungudal. Uppl. í síma 456 5560.
Til sölu er Peugot 406 station,
árg. 1999, ekinn 82 þús. km.
Beinskiptur, 5 gíra með 2000
vél. Uppl. í síma 456 4374.
Ungt par óskar eftir 2ja herb.
íbúð til leigu á eyrinni. Uppl.
gefa Hugrún í síma 848 4358
og Víkingur í síma 869 5184.
Til leigu er 4ra herb. íbúð á eyrinni. Laus frá 1. mars. Uppl. í
síma 868 4080 á kvöldin.
Til sölu er Ferosa árg. 96, ekinn
154 þús. km. Ný kúpling og
legur. Uppl. í síma 894 4426.
Til sölu er Toyota Corolla Gli
LB. Flottur og vel með farinn
bíll. Uppl. í síma 868 0705.
Til sölu er Toyota RAV-4 árg.
2000, ekinn 62 þús. km. Uppl. í
síma 893 7925 og 894 1892.
Fimm herb. einbýlishús til leigu
við Ólafstún 4 á Flateyri. Uppl.
gefur Vigdís í síma 863 3804.

Mugison
fékk fern
verðlaun

Mugison og Ísfirðingurinn
Samúel Jón Samúelsson og
hljómsveitin Jagúar sópuðu til
sín verðlaunum Íslensku tónlistarverðlaunin fyrir árið 2004
voru veitt í Þjóðleikhúsinu í
síðustu viku. Fengu Samúel
og Jagúar verðlaun bæði fyrir
popptónlist og jasstónlist og
fór Jagúar m.a. með sigur af
hólmi í flokknum dægurlagaflytjandi ársins.
Mugison fékk verðlaun fyrir
lag ársins og poppplötu ársins
og hann var einnig valinn vinsælasti flytjandinn í símakosningu meðan á útsendingu frá
verðlaunahátíðinni stóð í Sjónvarpinu. Þá fékk Mugison
verðlaun fyrir besta plötuumslag ársins.

Greiði sjálfir kostnað við
breytingu á skipulaginu
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að
leggja til við bæjarstjórn að
þeir sem sækja um framkvæmdir á lóðum sem ekki
falla að gildandi deiliskipulagi
skuli sjálfir standa straum af
kostnaði við breytingar á
skipulagi, hvort sem um er að
ræða aðal- eða deiliskipulag. Í
tillögu byggingarfulltrúa segir:
„Þeirri megin reglu skal
fylgt að sæki aðili um lóð eða
byggingarleyfi, sem hefur í för
með sér breytingu á aðal- eða
deiliskipulagi, þá skuli hann
leggja fram með umsókn sinni
uppdrætti er sýni glöggt hver
breytingin er og að hvaða leyti
hún samrýmist ekki gildandi
aðal- eða deiliskipulagi. Verði
fallist á umsókn um breytingu

á skipulagi skal umsækjandi
greiða þann kostnað sem hún
hefur í för með sér, þ.m.t.
kostnað vegna uppdrátta og
auglýsinga. Víkja má frá
þessari reglu ef viðkomandi
skipulag er til endurskoðunar
eða þarfnast breytinga af
öðrum ástæðum, enda hefur
það ekki í för með sér viðbótarkostnað fyrir bæjarsjóð.“
Vert er að minnast þeirrar
umræðu er varð í kringum
beiðni Orkunnar um leyfi til
að setja upp bensínstöð á lóð
Ljónsins á Skeiði. Taldi umhverfisnefnd ekki hægt að fallast á þá beiðni fyrr en skipulagi
hefði verið breytt og þar með
ráðist í kostnaðarsamar framkvæmdir. Bauðst Orkan síðar
til þess að greiða þann kostnað.
– hj@bb.is

Skipulagi þarf að breyta til þess að hægt verði að selja bensín á lóðinni á Skeiði.

Ferðaþjónustan Grunnavík ehf.

Sækir um hafnaraðstöðu í Bolungarvík vegna synjunar á Ísafirði
Ferðaþjónustan Grunnavík
hefur sótt um fast bryggjupláss
í höfninni í Bolungarvík fyrir
farþegabát vegna farþegaflutninga til Grunnavíkur þar
sem fyrirtækið rekur ferðaþjónustu. Bæjarráð Bolungarvíkur tók vel í erindi fyrirtækisins og hafnarstjórn sömuleiðis og fól hafnarstjóra að
ræða við fulltrúa fyrirtækisins.
Fyrir skömmu sótti fyrirtækið
um aðstöðu í Ísafjarðarhöfn

en hafnarstjórn hafnaði beiðninni þar sem ekki var sótt um
legupláss fyrir ákveðinn bát.
Benti hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar fyrirtækinu á að erindið

komi aðeins til álita „sé sótt
um fyrir ákveðinn bát með farþegaleyfi“ eins og segir í bókun stjórnarinnar. Jón Friðrik
Jóhannsson framkvæmda-

stjóri Ferðaþjónustunnar
Grunnavík segir að fyllri upplýsingar hafi verið sendar inn
til hafnarstjórnar Ísafjarðarbæjar en hann treystir sér ekki
til þess að segja til um hvort
þær nægi.
„Það styttist í ferðamannatímann og því þurfum við að
fara að gefa út áætlun til ferðamanna. Því þarf að liggja fyrir
frá hvaða stað siglt er frá. Þar
sem undirtektir á Ísafirði urðu

neikvæðar var ákveðið að leita
til Bolungarvíkur eftir aðstöðu
og þar voru undirtektir mjög
jákvæðar. Hver endanleg niðurstaða verður skýrist vonandi
á næstu dögum“, segir Jón
Friðrik.
Nú hafa tvö ferðaþjónustufyrirtæki fast bryggjupláss í
Ísafjarðarhöfn. Sú aðstaða var
útbúin sérstaklega af hafnarsjóði til slíkra hluta.
– hj@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Kosið með fótunum
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.

06.PM5

Það er sérstakt fagnaðarefni að verkefnishópur hafi komist að þeirri
niðurstöðu að mögulegt sé að fjölga Vestfirðingum. Vönduð skýrsla er komin
út, en ekki þótti ástæða til þess að athuga hvort hún fengist prentuð á Vestfjörðum. Prentun hennar var ekki boðin út sem þó hefði mátt teljast eðlilegt,
ekki síst með tilliti til þess hvert innihald hennar og markmið reyndist svo
vera. Því ber að fagna að loksins skuli komin niðurstaða frá hinu opinbera, að
Ísafjörður verði höfuðstaður Vestfjarða og vonandi dugar það öllum íbúum
Vestfjarða til þess að viðurkenna þessa staðreynd.
Heldur er það klént að ekki standa vonir til þess að íbúum fjórðungsins
fjölgi mjög mikið. Hinu ber að fagna að í skýrslunni kemur fram að Vestfirðir
séu fallnir til sjávarútvegs, nýsköpunar í rafeindatækni og til ferðaþjónustu.
Ekki skemmir að útlendir sérfræðingar álíta að hér sé einstaklega fallegt. Hitt
er lakara að það dugar ekki til að halda í íbúana. Þeim fækkar stöðugt og hefur
svo verið um ríflega tveggja áratuga skeið.
Oft hefur verið til þess vitnað að frá Vestfjörðum hafi komið margir af mest
áberandi og aðsópsmestu stjórnmálamönnum Íslands með Jón Sigurðsson í
broddi fylkingar. Við getum svo talið áfram. Af fimm forsetum lýðveldisins
teljast fjórir eiga rætur á Vestfjörðum eða hafa átt þar pólitískan feril og núverandi forseti er fæddur á Ísafirði og alin þar upp og á Þingeyri. Hannibal Valdimarsson var mikill verkalýðsforingi og sonur hans Jón Baldvin varð alþingis-
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maður og ráðherra. Hann bjó um níu ára skeið á Vestfjörðum með árs hléi
meðan hann var skólameistari Menntaskólans. Matthías Bjarnason var lengi
alþingismaður og ráðherra í tveimur ríkisstjórnum, sem báðar sátu fullt kjörtímabil. Jón Sigurðsson var alþingismaður og ráðherra fyrir Alþýðuflokk,
Sigurður Bjarnason frá Vigur lengi alþingismaður og ritstjóri Morgunblaðsins.
Ólafur Ragnar Grímsson var alþingismaður og ráðherra Alþýðubandalags
um skeið.
En þessir ágætu foringjar og leiðtogar í flokkum sínum fluttu suður og
settust þar að. Matthías hélt lögheimili sínu þó á Ísafirði meðan hann var í
stjórnmálum. Kannski er það eðlilegt að setjast að syðra. Það auðveldar starfið og margt annað. En almúginn hefur farið í fótspor foringjanna og kosið
með fótunum að leita tækifæranna annars staðar, fyrir sunnan.
Þetta er ekki einsdæmi í heiminum. Fólk kýs alls staðar með fótunum og
flytur í margmennið til að skapa sér betri tækifæri. Þess vegna er eftirtektarvert
að niðurstöður skoðanakönnunar gefa þá niðurstöðu að nærri helmningur
höfuðborgarbúa gæti hugsað sér að búa úti á landi. Af hverju gera þeir það
ekki? Það er fróðlegt að heyra um Sólarkaffi hinna ýmsu átthagafélaga Vestfirðinga fyrir sunnan. Aðsókn er mikil, en gestirnir eru fluttir suður. Þeir hafa
fylgt foringjunum og kosið með fótunum. Þessu þarf að breyta og óvíst að ein
skýrsla á fallegum pappír breyti því, en orð eru til alls fyrst.
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Hvað er að frétta? · Leif Halldórsson, útgerðarmaður á Patreksfirði

mannlífið

Mýkir á sér axlirnar á Kanarí
„Ég er eins og stendur á
Kanaríeyjum í fríi. Aðeins
að mýkja upp á mér axlirnar
áður en ég fer að flaka
steinbítinn og setja á hjalla.
Það fer ég að gera um leið
og ég kem aftur heim en ég
er með harðfiskverkun á
Patreksfirði. Ég vona bara
að það verði hætt að rigna
þegar ég kem aftur, það

var leiðinda suðvestan átt
þegar ég fór út.
Skötusalan gekk skínandi vel um jólin hjá Lionsmönnum á Patreksfirði.
Mikið af brottfluttum Vestfirðingum panta skötu frá
okkur og við sendum þeim
út um allt land til dæmis í
Mývatnssveit.
Skatan sem við sendum

til Kína komst á leiðarenda
en það var Íslendingur sem
er búsettur þar sem fékk
pakkann. Honum fannst nú
lyktin vera orðin ansi sterk
en góð þegar skatan komst
á leiðarenda. Mér fannst
nú mesta furða að hún hafi
komist alla þessa leið án
þess að sett væri út á lyktina.“

Ábendingar um efni sendist
til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is
sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn 9. febrúar,
40. dagur ársins 2005
Þennan dag árið1827 var brotist inn hjá Kambi í Flóa
og peningum rænt. Ránsmennirnir voru síðan handteknir og dæmdir að loknum miklum réttarhöldum.
Þennan dag árið 1946 hrapaði maður í djúpa gjá í
Aðaldalshrauni í Þingeyjarsýslu. Hann fannst ekki fyrr
en eftir þrjá daga og var þá „heill og hress“.
Þennan dag árið 1959 fórst togarinn Júlí frá Hafnarfirði við Nýfundnaland og með honum 30 manns.

Þennan dag árið 1984 rændi maður með lambhúshettu yfir höfði á fjórða hundrað þúsund krónum í útibúi
Landsbankans í Breiðholti að starfsfólki viðstöddu.
Málið upplýstist ekki.
Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Á þessum degi fyrir 50 árum

Flateyrarbátar hætt
komnir yfir lóðum sínum

Ísfirðingar halda í
hina upprunalegu hefð

Í dag er öskudagur og flestir
eru eflaust mettir eftir rjómabollu- og saltkjötsát síðustu
daga. Flestöll íslensk börn
klæða sig upp í allskonar búninga og gervi í dag en annað er
uppi á teningnum á Ísafirði
þar sem börn skipta um ham á
maskadag (bolludag) og ganga
í hús til að fá góðgæti. Hver er
ástæða þess að við troðum
okkur út af bollum á bolludag,
borðum saltkjöt og baunir á
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
sprengidag og dulbúumst á
Helgarveðrið öskudag eða maskadag? BB
leitaði til Jónu Símoníu
Horfur á föstudag: Bjarnadóttur, sagnfræðings
Hægviðri og él víða um land. Hiti breytist lítið. hjá Bæjar- og héraðsbókasafnHorfur á laugardag: inu, og bað hana um að varpa
Norðlæg átt, 8-13 m/s við austurströndina síðdegis. ljósi á uppruna þessara hefða.
Léttskýjað sunnanlands, annars él. Frost 4-10 stig.
Þótti hinn
Horfur á sunnudag:
versti ósiður
Vaxandi austanátt og hlýnar með snjókomu eða
slyddu, fyrst suðvestantil.
Mánudagurinn í 7. viku fyrir
Horfur á mánudag:
Snýst í norðanátt og kólnar með éljum. páska nefnist bolludagur en á
Ísafirði kallast hann líka
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ maskadagur. Flengingar og
Spur
ning vikunnar bolluát eiga rót í kaþólskum
Spurning
sið en til Íslands bárust siðirnir
Viltu að komið verði á fót háskóla seint á 19. öld. Erlendis tíðká Vestfjörðum? aðist að slá köttinn úr tunnunni
þennan dag og vitað er um
Alls svöruðu 575. – Já sögðu 468 eða 81% – Nei slíkt hér á landi fyrir 1870.
sögðu 78 eða 14% – Alveg sama sögðu 29 eða 5%
Á síðari hluta 19. aldar
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið marseruðu grímuklæddir drenskoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér. gir á bolludag/maskadag um

Sjómenn á bátunum héðan, hafa þá sögu að segja, úr
róðrum sínum að ágengni erlendra togara og stórhættulegt tillitsleysi þeirra, hafi aldrei verið meira en upp á síðkastið. Sjómenn segja það einkum vera breska togara
sem hér eiga hlut í máli. Héðan stunda nú róðra þrír bátar
og voru allir á sjó í gærdag. [...]
Tveir bátanna urðu fyrir veiðarfæratjóni af völdum togaranna. Annar báturinn missti 20-30 lóðar er togari fór
með vörpuna yfir línu bátsins. Hinn bátinn var breskur
togari nærri búinn að sigla niður og töldu bátverjar það
snarræði sínu að þakka að ekki skyldi verða enn eitt sjóslysið.

06.PM5
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götu bæjanna hér á landi með
söng og betli. Þótti mörgum
þetta hinn versti ósiður og svo
fór að hann lagðist af víðast
hvar. Akureyringar héldu þó í
hefðina en þar varð sú breyting
á um 1915 að siðurinn fluttist
yfir á öskudag. Marsering og
kattaslagur breiddust síðan út
um land frá Akureyri og nú er
svo komið að flestir landsmenn telja öskudag hinn eina
sanna maskadag. Ísfirðingar
hafa þó haldið í hina upprunalegu hefð og maska, þ.e.a.s.
klæðast grímubúningum, enn
á bolludag.
Lengi vel var dagurinn sérstakur hátíðisdagur í bænum
sem hófst með flengingum
snemma dags. Frægt er, að
Þorvaldur Jónsson læknir lá í
rúminu svo lengi sem nokkur
von var á krökkum. Um 1930
vann Gunnar Ólafsson, síðar
arkitekt, það afrek að flengja
sjálft yfirvaldið Odd Gíslason
sýslumann á heimili hans.
Munu fáir hafa leikið það eftir.
Þegar kvöldaði tók fullorðna
fólkið við og gekk grímuklætt
um bæinn og gekk í hús.
Ekki er vitað hvenær börnin
tóku þann sið yfir en a.m.k.
síðustu 60 árin hafa ísfirsk
börn maskað á bolludag. Andstætt því sem gerist víðast hvar

6.4.2017, 09:25

Jóna Símonía Bjarnadóttir.
annars staðar á landinu þá
maska börnin á Ísafirði um
kvöldið, ganga í hús og segja
frá eða syngja og fá að launum
sælgæti.

Löngum verið
tengt kappáti
Þriðjudagurinn í 7. viku fyrir
páska nefnist sprengidagur. Í
heimildum frá miðri 18. öld er
dagurinn tengdur kjötáti og var
hangiket lengi helsti veislukosturinn hér á landi enda salt
ekki á hvers manns borðum í
þá daga. Sá siður að borða
saltkjöt og baunir á sprengidag
var orðinn þekktur hér á síðari
hluta 19. aldar og varð fljótt

almennur. Heiti dagsins, sem
fyrst kemur fram á 18. öld,
hefur löngum verið tengt
kappáti, að borða uns maður
springur. Orðið sprengi á sér
þó sennilega allt annan uppruna. Þennan dag, sem og
nokkra aðra iðrunardaga, var í
kaþólskum sið stökkt vígðu
vatni á kirkjugesti. Slíkir dagar
voru kallaðir sprengetage á
þýsku og sennilegt er, að það
heiti hafi borist hingað með
erlendum biskupum og kaupmönnum. Við siðskipti lagðist
þessi siður af hérlendis en heitið hélt sér og fékk nýja merkingu í tímans rás.

Öskupokar bundnir
við glens og gaman
Miðvikudagurinn í 7. viku
fyrir páska nefnist öskudagur.
Hann markar upphaf lönguföstu sem stendur allt til páskadags. Nafnið, sem þekkt er
hérlendis allt frá 14. öld, á
rætur í þeim kaþólska sið að
dreifa ösku yfir iðrandi kirkjugesti. Sá gamli íslenski siður
að hengja öskupoka á fólk á
einnig rætur í þessum kaþólska
sið en heimildir um öskupoka
eru til frá miðri 17. öld og hafa
þeir alla tíð verið bundnir við
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„Prag er uppáhaldsborgin mín. Ég fór þangað þegar
ég var 17 ára gömul og
varð svo snortin að ég verð
að komast þangað aftur
einhvern tímann. Það er
eitthvað svo sérstakt við
borgina, byggingarnar,
menningin, listin, andrúmsloftið og bara allt við hana.
Reyndar fór ég um það

glens og grín. Það er athyglisvert að þessi siður með öskupoka þekkist hvergi í nágrannalöndum okkar og jafnvel þó víðar væri leitað. Í fyrri
tíð voru pokarnir bæði öskuog steinapokar. Stúlkur sættu
færis á að hengja öskupoka á
piltana en þeir á móti steinapoka á stúlkurnar. Um ástæðu
þessarar kynjaskiptingar er
ekki vitað. Nú heyra öskupokar sögunni til og mun ástæðan
vera sú að títuprjóna er ekki
lengur hægt að beygja eins og
áður var og ekkert annað kom
í staðinn sem hentugt íhengi.
Öskudeginum fylgir sú
veðurspá að hann eigi sér 18
bræður en sumar heimildir
segja 14 og er ekki vitað hvor
talan er eldri. Þá ber mönnum
ekki saman um hverjir þessir
18 eða 14 dagar eru. Sumir
segja næstu daga eftir öskudag, aðrir 18 daga einhvern
tíma á lönguföstu og enn aðrir
18 næstu miðvikudaga.
Heimildir: Árni Björnsson:
Saga daganna. Viðtöl við
Ísfirðinga

leiti þegar múrinn var að falla
og því var borgin ekki orðinn
þessi vinsæli ferðamannastaður sem hún er í dag. Ég
fékk þar leiðsögn innfæddra
um borgina áður en hún varð
tískuborg. Hún er svo sannarlega stórkostleg og ég
vona að ég eigi eftir að fara
þangað aftur,“ segir Kristín
Ósk Jónasdóttir.

Fyrir nokkrum árum unnu saman hjá byggingaverktökunum
Ágústi og Flosa á Ísafirði þeir Marinó Hákonarson frá Reykjarfirði í
Djúpi, núverandi eigandi Ísblikks á Ísafirði, og Eyþór Guðmundsson
frá Kirkjubóli í Valþjófsdal í Önundarfirði. Eyþór var þá sumarstrákur
og því ekki öllu verklagi kunnugur í smíðunum.
Einhverju sinni voru þeir félagar að negla uppi á þaki í Túngötunni
á Ísafirði. Á einum stað við skotrennu þurftu þeir að negla í gegnum
nokkur lög af blikki. Marinó hélt við en Eyþór negldi. Eitthvað gekk
þetta treglega hjá Eyþóri og fór Nóa að leiðast þófið. Að lokum þreif
hann hamarinn af drengnum og keyrði naglann í gegn í fyrsta
höggi. Síðan leit hann á drenginn eins og sá sem einn veit hvernig
á að gera hlutina. Eyþór sagði þá:
Ég var búinn að þreyta hann.

Tvennir tvíburar
á Sólborg eiga afmæli sama daginn
Fjórföldu afmæli var
fagnað á leikskólanum
Sólborg miðvikudaginn 2.
febrúar en þar eiga tvennir tvíburar sama afmælisdaginn. Þá urðu systkinin
Guðjón Andri og Oddrún
Eva Kristjánsbörn fjögurra ára og bræðurnir
Hugi og Hilmir Hallgrímssynir þriggja ára. Þess

má geta fyrir ættfræðiþyrsta að foreldrar Guðjóns og Oddrúnar eru
Kristján Guðjónsson og
Kristín Oddsdóttir en faðir
bræðranna er Hallgrímur
Kjartansson og móðir
þeirra er Birna Lárusdóttir.
Tvíburapörin eru þau
einu á Sólborg.

Blaðburður!
Blaðburðarbörn óskast sem fyrst til starfa
á Ísafirði. Nokkur hverfi eru laus eða eru að
losna.
Upplýsingar gefur Sigurjón J. Sigurðsson
í síma 456 4560.

Tvíburarnir á afmælisdaginn.
Fyrir framan standa Hugi og Hilmir og fyrir
aftan þau Guðjón Andri og Oddrún.

Luku sveinsprófi í húsasmíði
Stefán Þór Hafsteinsson
og Björn Magnús Stefánsson luku sveinsprófi í
húsasmíði fyrir stuttu.
Þeir voru einu þátttakendurnir frá Ísafirði til að
taka prófið en alls þreyttu
það 47 manns.
„Við erum nokkuð kátir

með þetta. Meðal annars
smíðuðum við valmaþak í
prófinu. Nú tekur bara
vinnan við“, segir Stefán
Þór. Báðir vinna þeir hjá
verktakafyrirtækinu Ágústi
og Flosa ehf. Stefán er
Ísfirðingur en Björn er frá
Eskifirði.

Stefán Þór Hafsteinsson og Björn Magnús Stefánsson.
Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Brennslan mín · Guðjón M. Þorsteinsson, verslunarmaður á Ísafirði

Tónlistarsjúklingur og alæta á tónlist
Sem tónlistarsjúklingur og
alæta á músík þá er erfitt að
koma bara með tíu lög. Ég
gæti búið til ritgerð um uppáhalds músík mína og þar
væru svona um 100 flytjendur. En þetta er efst í huga
mínum í dag.
1. The falls
- Ennio Morricone.
Sá myndina The mission,
bara til að heyra lögin eftir
þennan meistara kvikmyndatónlistar. Ef það væri
ekki fyrir svona snillinga þá
væri ekkert varið í kvikmyndir. Hann er einn af
uppáhalds mönnum mínum.
2. I’m your man -
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Leonard Cohen
Cohen er náttúrulega bara
snillingur. Sá hann á tónleikum og hann grætti mig og ég
skammast mín ekkert fyrir að
segja það. Þetta er mín mjúka
hlið.
3. Woman- John Lennon
Þetta lag minnir mig alltaf
á konuna mína. Ég sendi þetta
lag af og til í útvarpinu með
ástarkveðju. Það mættu margir karlmenn hlusta á textann í
þessu lagi og taka síðan
elskuna sína og knúsa hana.
4. The house of the rising
sun- The Animals
Vá þegar ég heyrði þetta
fyrst í mono þá fékk ég gæsa-
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húð. Og síðan eftir að þetta var
hreinsað upp og sett í gott sánd
það er gæsahúðin bara meiri.
5. I´m not in love -10cc
Snilld og tekur mig aftur í
tímann. Þessi hljómsveit var
og er ein af þeim bestu í mínum
huga.
6.Hotel California The Eagles
Man hvar ég var þegar ég
heyrði þetta fyrst, lærði textann
strax og hef alltaf haft mína
skoðun á hvað lagið er um. En
það er fyrir mig að vita og aðra
að finna út.
7. Africa-Toto
Eins og áður segi ég og stend

við að þetta er ein af bestu
hljómsveitum fyrr og síðar og
af mörgum lögum sem eru í
safni þeirra þá er þetta mitt
uppáhalds.
8. Still got the blues Gary Moore
Þessi maður getur allt á gítar
og meira til. Hann er rokkari
mikill af eðlisfari en blúsmaður af guðsnáð. Alveg rosalega
góður og fæ aldrei nóg af
honum.
9. Tv2 - Evelyn
Þessi danska hljómsveit er
ein af bestu hljómsveitum sem
komið hafa fram á Norðurlöndum og þetta lag er svakalega þétt. Þeir og Kim Larsen

· Gísli Hjartarson

Þakviðgerðin

Guðjón M. Þorsteinsson.
eru í miklu uppáhaldi hjá
mér.
10. Time Alan Pason project.
Aumkunarlegt að tína til
eitt lag með þessari stórkostlegu hljómsveit, en
þetta lag hljómar sem og
önnur lög frá þeim í hausnum á mér allan sólarhringinn.
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Sportið í beinni
SkjárEinn:
Laugardagur 12. febrúar:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Everton – Chelsea.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Charlton – Tottenham.
Kl. 17:15 – Enski boltinn:
Bolton – Middlesbrough
Sunnudagur 13. febrúar:
Kl. 13:00 – Enski boltinn:
Man. City – Man. Utd.
Þriðjudagur 14. febrúar:
Kl. 22:40 – Enski boltinn:
Arsenal – Crystal Palace
Sýn:
Föstudagur 11, febrúar:
Kl. 01:00 – NBA boltinn:
Cleveland – Denver.
Laugardagur 12. febrúar:
Kl. 17:20 – Enski boltinn:
Tottenham – WBA
Sunnudagur 13. febrúar:
Kl. 15:50 – Enski boltinn:
Sheffield Utd. – West Ham
Kl. 19:55 – Ítalski boltinn:
Reggina – AC Milan.
Canal+ Norge:
Laugardagur 12. febrúar:
Kl. 12:45– Enski boltinn:
Everton– Chelsea.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Charlton – Tottenham.
Kl. 19:25 – Ítalski boltinn:
Inter Milan – Roma
Sunnudagur 13. febrúar:
Kl. 12:55 – Enski boltinn:
Man. City – Man. Utd.
Kl. 19:25 – Ítalski boltinn:
Reggina – AC Milan
Mánudagur 14. febrúar:
Kl. 19:55 – Enski boltinn:
Arsenal – Crystal Palace
Canal+ Sport:
Föstudagur 11. febrúar:
Kl. 01:15 – NBA boltinn:
Cleveland – Denver
Laugardagur 12. febrúar:
Kl. 17.10 – Enski boltinn:
Bolton – Middlesbrough
Sunnudagur 13. febrúar:
Kl. 13:55 – Ítalski boltinn:
Juventus – Udinese
Kirkjustarf
Hnífsdalskapella:
Messa sunnudaginn
13. febrúar kl. 11:00.
Kirkjuskóli sama dag
kl. 13:00.

ÁSKRIFT

Prag er stórkostleg borg

Vestfirskar þjóðsögur
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Borgin mín · Kristín Ósk Jónasdóttir, skólastjóri Grunnskólans í Bolungarvík
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www.bb.is – daglegar fréttir á netinu
Kynningarfundur verkefnisstjórnar um byggðaáætlun fyrir Vestfirði

Ísafjörður verði byggðakjarni fyrir fjórðunginn
Verkefnisstjórn um byggðaáætlun fyrir Vestfirði leggur
til að tekin verði stefnumarkandi ákvörðun um að Ísafjarðarbær verði byggðakjarni fyrir
fjórðunginn. Yrði slík ákvörðun tekin myndi það væntanlega fela í sér að horft yrði til
bæjarins þegar ákveðin er staðsetning nýrra stofnana eða
þegar flutningur starfa eða úti-

búa stofnana á vegum hins opinbera á sér stað.
„Uppbygging Ísafjarðarbæjar sem byggðakjarna á
Vestfjörðum treystir sjálfbæran hagvöxt svæðisins, styrkir
nágrannabyggðalög, eykur
samkeppnishæfni svæðisins
og er auk þess í samræmi við
nýlegar áherslur erlendis sem
innanlands [...] Talið er nauð-

synlegt að skýrari línur og
ákvarðanir fáist frá stjórnvöldum um uppbyggingu byggðakjarna til þess að hægt sé að
byggja tillögur og verkáætlanir í aðgerðum í byggðamálum á Vestfjörðum út frá þeim
ákvörðunum“, segir í tillögum
verkefnisstjórnarinnar.
„Markmiðið er að efla Vestfirði með Ísafjarðarbæ sem

kjarna stjórnsýslu, menntunar
og þjónustu á Vestfjörðum.
Mikilvægt er í þessu sambandi
að horfa ekki eingöngu til uppbyggingar atvinnulífs heldur
stefna líka að því að efla hvers
kyns þjónustu, afþreyingu,
menningarstarfsemi og annað
sem bætir mannlíf og dregur
fólk að. [...] Samhliða uppbyggingu Ísafjarðarbæjar sem

Frá kynningarfundinum í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.
byggðakjarna verði þjónusta Ísafirði á fimmtudag í síðustu
á öðrum atvinnusvæðum Vest- viku.
fjarða treyst í sessi“, segir enn
Gert er ráð fyrir að ákvörðun
fremur í tillögunum sem kynn- um þessi mál verði tekin á
tar voru í Stjórnsýsluhúsinu á árinu.
– halfdan@bb.is

Tuttugu milljónir króna til
rannsókna í sjávarútvegi

Borð með þorrakræsingum var sett í laugina.

Pottormablót
á Suðureyri
Hið árlega Pottormablót Súgfirðinga
var haldið í sundlaug
Suðureyrar að kvöldi
laugardags. Blótið var
ágætlega sótt og sátu
léttklæddir Súgfirðingar og gestir í sundlaug staðarins, átu og
drukku fram eftir
kvöldi. Blótið hefur
verið haldið á hverju
ári eftir að það var endurvakið árið 2000.
Hefð er fyrir því að
gestir mæti nokkuð
prúðbúnir en fækki
síðan fötum og gangi til
laugar. Fljótandi og standandi borð voru notuð undir
krásirnar sem boðið var upp
á. Veður var gott og skemmdi
ekki fyrir blótgestum að
þessu sinni, en í fyrra var
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Valgerður Sverrisdóttir
iðnaðarráðherra og Árni
M. Mathiesen sjávarútvegsráðherra undirrituðu
á Ísafirði á fimmtudag í
síðustu viku, samkomulag
um að vinna sameiginlega
að því að efla rannsóknarog þróunarstarfsemi í
sjávarútvegi. Samkvæmt
samkomulaginu munu iðnaðarráðuneytið og sjávarútvegsráðuneytið vinna
sameiginlega að tveimur
verkefnum á Ísafirði á árinu 2005. Annað verkefnið
er á sviði veiðarfærarannsókna en hitt varðar þorskeldi í sjókvíum. Verkefnin
verða unnin undir forystu
útbúa Hafrannsóknastofnunar og Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins á Ísa-

Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðarráðherra og Árni M. Mathiesen,
sjávarútvegsráðherra við undirritun samkomulagsins.
firði. Iðnaðarráðuneytið
byggðaáætlunar 2002- því í upphafi 20 milljónum
leggur 10 milljónir króna
2005. Sjávarútvegsráðukróna varið til þessara
til verkefnanna af fjárveitneytið mun leggja fram
verkefna á yfirstandandi
ingu til framkvæmdar sömu fjárhæð. Alls verður
ári. – hj@bb.is

Maður á þrítugsaldri dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða

Fangelsi fyrir ítrekuð ofbeldisbrot

rigning og árið þar á undan
snjóaði matinn í kaf. Ofankoma var lítil sem engin og
menn í hinu besta skapi þegar ljósmyndari blaðsins kom
á blótið.
– halfdan@bb.is
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Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt mann á þrítugsaldri í fimm mánaða fangelsi,
þar af fjóra skilorðsbundna,
fyrir að hafa slegið mann í
andlitið með hægri olnboga
með þeim afleiðingum að sá
er sleginn var hlaut bólgu í
vinstri nefvegg, tilfærslu á
miðnesi yfir til hægri, blæðingu undir slímhúð beggja
augna og mar á efra og neðra
augnloki hægra megin. Einnig
var hann ákærður fyrir brot
gegn vopnalögum og lögreglu-

lögum með því að hafa tekið
sér hníf í hönd og haldið á
eftir þeim er hann sló að útidyrum húss þess er þeir dvöldu
í. Hörfaði hann inn í húsið að
nýju með hnífinn þrátt fyrir
skýr fyrirmæli lögreglu á vettvangi um að leggja hnífinn frá
sér.
Mennirnir voru staddir í
samkvæmi á Ísafirði að loknum dansleik þegar atburðir
þessir áttu sér stað. Höfðu þeir
átt í orðaskiptum sem enduðu
með því að ákærði missti stjórn
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Héraðsdómur Vestfjarða.
á skapi sínu með fyrrgreindum

afleiðingum. Ákærði hefur
hlotið nokkra dóma vegna ýmissa brota á almennum hegningarlögum og umferðalögum.
Var talið að með brotinu nú
væri ákærði að rjúfa skilorð
fyrri dóma. Hann var því eins
og áður sagði dæmdur í fimm
mánaða fangelsi, en þar af eru
fjórir mánuðir skilorðsbundnir. Einnig var honum gert að
greiða hluta sakarkostnaðar og
málsvarnarlaun verjanda síns
að upphæð 200 þúsund krónur.
– hj@bb.is

