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Sundhöllin á Ísafirði.

Ekki er hafður sami háttur á
við áfyllingar á klórtanka
sundlauga í Ísafjarðarbæ og
hafður er á Eskifirði þar sem
þrjátíu manns voru flutt á
sjúkrahús eftir að mistök voru
gerð við áfyllingu á klórtanka.
Mistök voru gerð hjá birgjum
en vitlaust efni var afgreitt og
sett á tanka og við það mynd-
aðist klórgas.

Jón Björnsson íþrótta og
æskulýðsfulltrúi Ísafjarðar-
bæjar segir að ekki sé sami
hátturinn hafður á við áfyll-
ingar á sundlaugar í Ísafjarð-
arbæ og á Eskifirði. „Í sund-

laugum Ísafjarðarbæjar sjá
starfsmenn lauganna um að
fylla á tankana en ekki menn
frá byrgjunum og það sést um
leið ef eitthvað fer úrskeiðis
eða röng efni hafa verið af-
greidd,“ segir Jón.

Jón fór ásamt fulltrúa frá
Vinnueftirlitinu í allar sund-
laugar bæjarins og eru örygg-
ismál og vinnureglur varðandi
áfyllingu klórtanka í samræmi
við reglur Vinnueftirlitsins.
Jón býst við að þegar ljóst
verður hvað gerðist á Eskifirði
verði reglum og starfsháttum
breytt á landsvísu.

Vinnureglur sundlauga í Ísafjarðarbæ í lagi

Óshlíðarhlaupið var þreytt í fjórtánda sinn á laugardag. Þátttaka í mótinu var með besta móti og mikil samkeppni á milli keppenda. Metþátttaka var
í 10 km hlaupinu en alls hlupu 45 þá leið. Meðfylgjandi mynd var tekin af þeim Kristbirni Sigurjónssyni og hjónunum Rósu Þorsteinsdóttir og Árna
Aðalbjarnarsyni er þau komu í mark í hálfmaraþoninu. Fleiri myndir og frásögn frá Óshlíðarhlaupinu er á bls. 5.
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Ríkistjórnin boðaði í síð-
ustu viku aðgerðir til að draga
úr þenslu og sagði Geir H.
Haarde, forsætisráðherra að
þær framkvæmdir sem verður
frestað verði að stórum hluta
vegaframkvæmdir. Búið var
að gefa út að tvö stór útboð
yrðu í vegagerð á Vestfjörðum
í haust, annars vegar vegagerð
og brúarframkvæmdir í Mjóa-
firði við Ísafjarðardjúp og

framkvæmdir í Arnkötludal
hins vegar. Halldór Halldórs-
son bæjarstjóri Ísafjarðarbæj-
ar sagði í hátíðarræðu sinni á
17. júní að hann myndi ekki
sætta sig við frestanir ríkisins
á vegaframkvæmdum. Þensl-
an sé á höfuðborgarsvæðinu
og að þar eigi að takast á við
hana.

Halldór sagði í samtali við
blaðið að ekkert hefði breyst,

hann standi við sín orð og að
barist verði af hörku gegn öll-
um frestunum á framkvæmd-
um sem komnar eru á áætlun.
Hann telur að frestanir á vega-
gerð á Vestfjörðum eigi ekki
rétt á sér en á endanum sé það
ríkisstjórnarinnar að ákveða
hvaða framkvæmdum verði
slegið á frest.

Einar Oddur Kristjánsson
þingmaður og varaformaður

fjárlaganefndar segir að hon-
um sé ekki kunnugt um hvaða
framkvæmdum verði frestað
og bætir því við að það sé
helst rekstrarvandi ríkissjóðs
og stofnana ríkisins sem laga
verði, þar liggi vandinn.

Guðjón Arnar Kristjánsson
þingmaður og formaður
Frjálslynda flokksins tekur í
sama streng og Einar Oddur
og segist ekki vita enn hvaða

framkvæmdum eigi að fresta
en það sé ríkistjórnarinnar að
ákveða. „Það liggur alveg fyrir
að það þarf að klára Djúpið,
það þarf að gera stórátak í
vegagerð á Barðaströndinni.
Það er þensla í þjóðfélaginu
en hún er ekki á Vestfjörðum
og það þarf að ráðast gegn
henni þar sem hún er. Það
mætti slá tónlistarhúsi upp á
marga milljarða á frest en ekki

minnka vegaframkvæmdir
þar sem þeirra er mest þörf.“

Geir H. Haarde forsætisráð-
herra sagði í samtali við mbl.is
að þær framkvæmdir séu ann-
ars eðlis þar sem um þríhliða
samning sé að ræða og einka-
aðili sem kemur þar að. Slíkri
framkvæmd sé ekki hægt að
breyta án þess að breyta því
samkomulagi þríhliða.

– smari@bb.is

Vegaframkvæmdum frestað
Ríkisstjórnin boðar aðgerðir til að draga úr þenslu í þjóðfélaginu

Súðavíkurhreppur mótmæl-
ir niðurskurði í vegamálum
Sveitarstjórn Súðavíkur-

hrepps mótmælir harðlega
áformum ríkisstjórnarinnar
um niðurskurð til vegamála á
Vestfjörðum og skorar á þing-
menn og ráðherra að beita sér
fyrir því að haldið verði áfram
með fyrirhugaðar vegabætur
í fjórðungnum. Svo segir í

ályktun sem sveitarstjórnin
sendi frá sér á föstudag vegna
fyrirhugaðra aðgerða ríkis-
stjórnarinn til að draga úr
þenslu, þar á meðal hugmynd-
ir um að stöðva útboð á fyrir-
huguðum vegaframkvæmd-
um á Vestfjörðum. Þar segir
jafnframt:

„Vegasamgöngur eru ein
mikilvægasta forsenda fyrir
áframhaldandi uppbyggingu á
Vestfjörðum og því gríðarlega
mikilvægt að hvika þar ekki
frá settum áætlunum. Einnig
hefur gríðarleg aukning orðið
á þungaflutningum um djúpið
sem kallar á aukið fé til við-

halds vega og því enn mikil-
vægara að halda settum áætl-
unum um fjármagn til vega-
gerðar. Þenslan, sem er ástæða
niðurskurðar nú, hefur ekki
skilað sér til Vestfjarða og því
eru engar forsendur fyrir því
til að draga úr framkvæmdum
á því svæði.“– thelma@bb.is Súðavík.

Þingeyrarflugvöllur opnar um miðjan júlí
Verið er að leggja lokahönd

á framkvæmdir við endurbæt-
ur á Þingeyrarflugvelli og býst
Guðbjörn Charlesson um-
dæmisstjóri Flugmálastjórnar
á Ísafirði við að völlurinn opni
fyrir umferð um miðjan júlí.
Guðbjörn segir að völlurinn

hafi verið auglýstur lokaður
fyrir umferð til 15. júlí og sú
dagsetning stenst væntanlega
en í gær var flugvél Flugmála-
stjórnar að flugprófa völlinn
og tækjabúnaðinn. Formleg
vígsla vallarins verður í ágúst.
Endurbætur Þingeyrarflug-

vallar hafa staðið yfir síðan
um mitt síðasta ár og átti að
ljúka 1. nóvember í fyrra, en
eins og kunnugt er töfðust þær
vegna óhagstæðs veðurfars
síðasta haust og í vetur.

Flugbrautin er nú orðin
1.084 metrar að lengd og 30

metrar að breidd, en hún var
áður 950 metra löng. Hliðar-
öryggissvæði ná 40 metra út
frá miðju flugbrautar til hvorr-
ar hliðar. Ljósbúnaður er á
flugbrautinni; brautarljós, ak-
brautarljós, aðflugshallaljós
og þröskuldsauðkennaljós,

sem eru sterk blikkljós við
lendingarþröskuld. Veðurat-
hugunarkerfi er í tveim möstr-
um við hvorn brautarenda auk
veðurathugunarstöðvar uppi á
Sandfelli.

Að auki eru brautarhita-
mælar sem mæla hita í yfir-

borði flugbrautarinnar. Þegar
völlurinn verður opnaður fyrir
umferð geta Fokker flugvélar
lent og tekið á loft, fullskip-
aðar farþegum og frakt, eða
með sama flugtaksþunga og á
Ísafjarðarflugvelli.

– smari@bb.is

Hin árlega menningar-
hátíð, Listasumar í Súða-
vík, verður ekki haldin í ár
vegna viðvarandi taps á há-
tíðinni. Tapið má rekja að
stórum hluta til þess að
ekki hefur tekist að afla
nægilegs fjármagns frá
styrktaraðilum til þess að
standa straum af kostnaði.
Sveitarstjórn Súðavíkur-
hrepps ákvað því á fundi
sínum að hátíðin yrði ekki
haldin í ár. Listasumar
hefur verið haldið síðast-
liðin sjö ár og hafa jafnan
landsþekktir listamenn í
bland við heimamenn tek-
ið þátt.

Hátíðin sem í senn hefur
verið til skemmtunar og
menningarauka hefur ver-
ið fastur liður í tilveru Súð-
víkinga í ágúst frá því hún
var fyrst haldin árið 1999.

– thelma@bb.is

Listasum-
ar í Súða-
vík ekki

haldið í ár

Björgunarfélag Ísafjarðar
fór í skýlaferð til Fljótavíkur

Björgunarfélag Ísafjarðar fór til
Fljótavíkur á sunnudag til að kanna
ástand björgunarskýlisins þar. „Til
stendur að lagfæra og endurbæta
skýlið og reiknum við með því að
geta farið í það í sumar. Ástandið á
búnaðinum var þokkalegt en húsið
er orðið hrörlegt enda stendur til
að bæta úr því“, segir Haraldur
Júlíusson formaður Björgunarfé-
lags Ísafjarðar.

Þá stendur einnig til að komið
verði upp nýju björgunarskýli í
Hlöðuvík og stefnt að því að það
verði einnig gert í sumar. „Það er
mikil þörf fyrir þessum skýlum á
Hornströndum því þar er svo gífur-
legur ferðamannastraumur“, segir
Haraldur. Því má til gamans bæta
við að á sunnudag voru 100 ár lið-
in frá því að Júlíus Geirmundsson
og Jósep Hermannsson skrifuðu
undir samning um að kaupa jörðina
Atlastaði.

– thelma@bb.is Björgunarfélag Ísafjarðar hélt til Fljótavíkur í skýlaferð. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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Fyrstu bílarnir tanka á nýrri bensínstöð Esso. Ljósmyndir: Þorsteinn Tómasson.

Sveinn Ingi Guðbjörnsson
hjá Vestfirskum verk-
tökum afhendir Arnari
Þór Stefánssyni lyklana

að nýrri bensínstöð.

Á laugardag var ný bensín-
stöð Olíufélagsins hf., á Ísa-
firði tekin í notkun. Að sögn
Arnars Þórs Stefánssonar,
rekstrarstjóra, er um algera
byltingu að ræða. Hann segir
að gamla stöðin hafi verið orð-
in of lítil miðað við það þjón-
ustustig sem nútíminn krefst
og hafi verið barn síns tíma.
Einungis liðu 42 dagar frá því
að flutt var úr gamla húsinu
þar til ný og endurbætt bensín-
stöð var opnuð og þakkar Arn-
ar það vaskri sveit iðnaðar-
manna frá Vestfirskum verk-
tökum og fleirum. Einhver
frágangur er eftir í húsinu og
planið verður malbikað í ágúst
þegar malbikunarstöð verður
sett upp á Ísafirði, þegar það
verður búið mun Olíufélagið
halda opnunarhátíð en dag-
setning á henni skýrist ekki
strax.

Á laugardagskvöld bauð
Olíufélagið iðnaðarmönnum
og öðrum þeim sem komu að
framkvæmdinni til hófs í
Turnhúsinu í Neðstakaupstað

og var það vel þegið þar sem
menn unnu myrkranna á milli
síðustu dagana fyrir opnun.
Með tilkomu nýs húsnæðis
býður bensínstöðin nú upp á
aukið vöruúrval m.a. ís, pyls-
ur, nýbakað bakkelsi auk þess
sem opnunartíminn hefur ver-
ið lengdur, og er opið til 23:30
alla daga.        – smari@bb.is

Ný bensínstöð Esso opnaði á laugardag

Fjölmenni á velheppn-
uðum Dýrafjarðardögum

Víkingahátíðin Dýrafjarða-
dagar tókst vel í alla staði að
sögn Guðrúnar S. Bjarnadótt-
ur formanns undirbúnings-
nefndar hátíðarinnar. „Þetta
gekk alveg ofboðslega vel og
ótrúlegur mannfjöldi miðað
veður. Það kom heilmikið af
afkomufólki og mikið meira
en undanfarin ár. Svo er þetta
orðinn fastur liður hjá brott-
fluttum Dýrfirðingum að
koma heim þessa helgi og þó
það væri svona leiðinlegt veð-
ur, sem var nú bara típísk ís-
lensk veðrátta þá kom fólkið“,
segir Guðrún. Ingi Þór Ág-
ústsson formaður menningar-

málanefndar Ísafjarðarbæjar
setti hátíðina í Kaupfélaginu
á föstudag en að því loknu
opnaði Kári Eiríksson sýningu
á verkum sínum sem vakti
mikla athygli.

Sannkölluð hátíðarstemmn-
ing ríkti á Þingeyri á laugardag
og sunnudag en þá var boðið
upp á fjölbreytta skemmtidag-
skrá. Meðal annars var farið í
sjóstangaveiðiferðir og geng-
ið um söguslóðir Gísla Súrs-
sonar. Auk þess var fólki
boðið á hestbak og í skemmti-
ferðir með hraðbát björgunar-
sveitarinnar svo fátt eitt sé tal-
ið. Í sölutjöldum mátti nálgast

fjölbreyttan varning en börnin
fengu m.a. andlistmálningu.
Keppni í marhnútaveiði var
hörð á laugardag og stóðu
margar stangir fram af bryggj-
unni á Þingeyri.

Þá var haldin strandveisla á
útivistarsvæðinu Þingeyrar-
odda á laugardagskvöld þar
sem kveiktur var varðeldur og
grillað fyrir fjöldann. Vest-
firskir tónlistarmenn sáu um
tónlistarflutninginn og fjöld-
inn tók undir í söng. Auk þess
var sýnd glímusýning sem
vakti mikla athygli. Þá slógu
leiksýningar í tengslum við
Act alone hátíðina í félags-

heimilinu á Þingeyri allar í
gegn að sögn Guðrúnar.

Dýrafjarðardagar sem nú
eru haldnir fimmta árið í röð
eftir að þeir voru endurvaktir
eftir nokkurra ára hlé hafa
rækilega komið sér á kortið
sem ákjósanlegur áfangastað-
ur í júlí en þegar voru margir
gestir farnir að leggja drög að
næstu heimsókn á sama tíma
að ári. „Við erum strax byrjuð
að undirbúa næstu hátíð og
þónokkur atriði eru komin
niður á blað en það var fólk
sem bað um að vera eftir vel
heppnaða hátíð í ár“, segir
Guðrún.         – thelma@bb.is

Að sjálfsögðu klæddust menn upp að víkingasið.

Mikil stemmning var á útivistarsvæðinu á Þingeyrarodda. Myndir: Páll Önundarson.
Hátíðargestir létu ekki dæmigerða íslenska
veðráttu aftra sér frá því að skemmta sér.
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Yngsta kynslóðin lét ekki sitt eftir liggja í Óshlíðarhlaupinu.

Mikil samkeppni í Óshlíðarhlaupinu
Sigurður Hansen sigraði í

hálfmaraþoni í flokki karla 16-
39 ára í Óshlíðarhlaupinu sem
fram fór á laugardag. Colin
Dilks sigraði í flokki 40-49
ára og Árni Aðalbjarnarson í
flokki 50 ára og eldri. Hjá
konum var það Ásdís Krist-
jánsdóttir sem sigraði í flokki
16-39 ára, Hrefna Bjarnadóttir
í flokki 40-50 ára og Rósa
Þorsteinsdóttir hjá konum 50
ára og eldri.

„Hlaupið tókst rosalega vel.
Við fengum mjög gott veður
til hlaups, það er rosalega fín
þátttaka og mikil samkeppni“,
segir Kristbjörn Sigurjónsson

einn skipuleggjanda hlaups-
ins. Metþátttaka var í 10 km
hlaupinu en 45 hlupu þá vega-
lengd. Þá hlupu færri í
skemmtiskokkinu og oft áður
en svipaður fjöldi og undan-
farin ár tók þátt í hálfmara-
þoninu. Nú var í fyrsta sinn
notað nýja ChampionChips
flögukerfið og tókst það mjög
vel að sögn Kristbjörns, en
með notkun þess var hægt að
sjá tímana koma upp á sjón-
varpsskjá um leið og hlauparar
komu yfir marklínuna.

Úrslitin í heild má nálgast á
vef Óshlíðarhlaupsins.

– thelma@bb.is

Ruth Tryggvason, heiðursborgari Ísafjarðarbæjar tók
vel á móti syni sínum, Árna Aðalbjarnarsyni er hann

kom í mark í hálfmaraþoninu.

Helga Baldursdóttir og Helga Björk Jóhannsdóttir tóku á, á lokasprettingum í 10 km hlaupinu.

Einar Ólafsson, arkitekt kemur í mark í hálfmaraþoninu.
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Starfsmenn Vegagerðarinnar á Vestfjörðum lýstu vonbrigðum sínum með fyrirætlanir
stjórnvalda um frestun vegaframkvæmda í fjórðungnum með því að flagga í hálfa stöng. Sá
gjörningur var ekki vel séður. Klaufalegt hjá þessu vaska og einarða liði að verða sér ekki úti
um flaggstangir og notast við gamla góða þjóðfánann, þótt vart verði séð að nýttar eigur
Vegagerðarinnar í þessu tilviki hafi afhelgast.

Hörð viðbrögð Vestfirðinga við fyrirætlan ríkisstjórnarinnar mótast ekki af umræðunni
um málið. Skilaboðin voru skýr. Jón Rögnvaldsson, vegamálastjóri,  segir í viðtali við BB.
29. f.m. að málin horfi þannig við að ríkisstjórnin hafi frestað öllum vegaframkvæmdum á
landinu, sem ekki er búið að bjóða út, þangað til annað verður ákveðið. Í skoðanakönnun
bb.is. eru yfir 90% svarenda ósáttir við fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar. Í mótmælayfirlýsingu
sjávarútvegsfyrirtækja á Vestfjörðum segir m.a.: ,,Sjávarútvegur er kjölfesta byggðar á
Vestfjörðum og rekstrarskilyrði hans hafa versnað stórlega síðustu ár m.a.vegna stöðugrar
frestunar á sjálfsögðum samgöngubótum.“ Í þessu sambandi benda fyrirtækin á aukinn
flutningskostnað, sem flutningafyrirtæki bera fyrir sig að sé meiri til Vestfjarða en annarra
landshluta vegna vegakerfisins. Þá hafa sveitarstjórnir og áhrifamenn þeirra mótmælt fyrir-
huguðum niðurskurði.

Það hefur sýnt sig í gegnum árin að vegaframkvæmdir í Ísafjarðardjúpi ,,lágu vel við
höggi“ líkt og getið er í fornsögum og leiddi oftast til óþurftarverka. Vera má að yfirlýsing
samgönguráðherra um að ekki verði af frestun fyrirhugaðra framkvæmda nema að höfðu
samráði við sveitarstjórnir, kveiki vonir í brjóstum einhverra. Ekki er auðséð að frá því
samningaborði verði gengið með mikilli sátt. Huggunarorð þingmanna um að gæta verði
jafnræðis þegar málin verða skoðuð; að þeir muni aldrei sætta sig við þetta eða hitt; að þeir
hafi trú á að þetta fari vel og að þeir útiloki ekki verkútboð á komandi hausti, bíða úr-
skurðar dómsins.

Ekki er lengra síðan en á Lokadaginn að Vestfirðingum (og sér í lagi Bolvíkingum) voru
flutt þau gleðitíðindi að framkvæmdir við jarðgöng milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar
myndu hefjast á næsta ári (2007) og farið yrði í heildarlausn. Og strax á árinu 2008 gætu
íbúar á norðanverðum Vestfjörðum ekið á malbiki alla leið til Reykjavíkur. Aldraður
sjómaður í Bolungarvík  orðaði það svo að við Vorvertíðarlok hljómaði þessi boðskapur
erkibiskups samgöngumála á Íslandi enn í eyrum margra þeirra er numu.

Það hlýtur að vekja eftirtekt að í áætlun ríkisvaldsins til að draga úr verðbólgu er ekki
einu orði minnst á samdrátt á öðrum sviðum en framkvæmdum. Það segir sína sögu.    s.h.

Bæjarráð Bolungarvík-
ur hefur ákveðið að afstaða
verði tekin til þess hvort
markaðs- og kynningar-
fulltrúi bæjarins verði ráð-
inn áfram á grundvelli
greinargerðar sem bærinn
hefur óskað eftir. Mark-
aðs- og kynningarfulltrúi
skal skila greinargerð um
störf sín fyrir 14. júlí næst-
komandi og mæta svo á
fund bæjarráðs og gera
grein fyrir starfi sínu þann
18. júlí.

Þessu samhliða hefur
ráðningarsamningur verið
framlengdur til 31. júlí og
skal ákvörðun um hvort
starfinu verið framhaldið
liggja fyrir áður en sá dag-
ur rennur upp. Það er Þórð-
ur Vagnsson í Bolungar-
vík sem gegnir starfinu.

– eirikur@bb.is

Þórður
áfram í
starfi?

Bolungarvík

Sigurjón Þórðarson, þing-
maður Frjálslynda flokksins í
Norðvesturkjördæmi segir að
aðgerðir ríkistjórnarinnar í
efnahagsmálum komi sér ekki
á óvart en þær séu of litlar og
komi of seint. Hann segist ekki
geta skilið að íbúar Vestfjarða
og Norðausturlands eigi að
taka á sig mesta höggið en
sem kunnugt er hefur ríkis-
stjórnin frestað öllum vega-
framkvæmdum um óákveð-
inn tíma og stór útboð voru
ráðgerð á svæðunum tveimur.

Einar Kristinn Guðfinnsson
sjávarútvegsráðherra gagn-
rýnir stjórnarandstöðuna harka-
lega í pistli á heimasíðu sinni
og segir hana aumkunarverða
og óhugnanlega fyrirséða.
Sigurjón segir að ef það sé
einhver sem er aumkunarverð-
ur í þessu máli séu það Einar
Kristinn og félagar hans í rík-
isstjórninni.

„Fyrir síðustu sveitarstjórn-
arkosningar var bb.is skreytt
samgönguráðherra þar sem
hann lofaði öllu fögru og lét í

það skína að eina leiðin fyrir
íbúa Ísafjarðarbæjar til að fá
vegaumbætur væri að kjósa
Sjálfstæðisflokkinn sem þeir
og gerðu. Nú er búið að svíkja
þau loforð og það kalla ég
aumkunarvert og dæmi um
hringlandahátt sem Einar
Kristinn sakar okkur stjórnar-
andstæðinga um.“ Að sögn
Sigurjóns eru þessar fram-
kvæmdir á fjárlögum og einn-
ig á tímasettri samgönguáætl-
un sem er samþykkt af Alþingi
og ríkisstjórnin ein og sér get-

ur ekki breytt henni.
Sigurjón segir að ómögu-

legt sé að segja til um fram-
haldið en honum kæmi ekki á
óvart að til langs tíma yrði
verulega dregið úr fram-
kvæmdum. „Miðað við hvað
stjórnarþingmenn Vestfirð-
inga hafa lofað Vestfirðingum
undanfarin ár t.d. í sjávar-
útvegsmálum þá yrði ég ekki
hissa að þessi loforð yrðu
svikin. Þessir menn eru lið-
leskjur sem þekktir eru af svik-
um það vita Vestfirðingar.“

Sigurjón er ómyrkur í máli í
garð Einars Kristins og segir
að þegar uppsagnir voru gerð-
ar hjá Símanum í kjölfar sölu
hans hafi hann sagt að salan
kæmi Vestfirðingum til góða
því að gera átti stórátak í vega-
málum vestra fyrir ágóða söl-
unnar og Sigurjón segir að
þegar til kastanna komi sé lítið
um efndir hjá honum.

„Ef þeir væru ekki svona
þekktir fyrir að láta valta
svona yfir sig þá hefði ég ekki
miklar áhyggjur af þessu.“

„Þessir menn eru liðleskjur
sem þekktir eru af svikum“

Sigurjón Þórðarson, þingmaður Norðvesturkjördæmis

Örfáir dagar í Sæluhelgina á Suðureyri
Mansavinir eru nú á fullu

við lokafrágang fyrir Sælu-
helgina sem verður haldin á
Suðureyri um næstu helgi.
Þetta er nítjánda Sæluhelgin
og verður dagskráin í ár með
nokkuð hefðbundnu sniði.
Helstu breytingarnar eru þær
að búið er að færa sjálfa
mansaveiðikeppnina yfir á
sunnudag og blása til keppni í
kappróðri í karla og kvenna-
flokkum á laugardag. Í kapp-
róðrarkeppninni eru keppt um
titilinn „róðrarsveit Vest-
fjarða“ ásamt veglegum far-
andbikurum. Nú þegar hafa
einhverjar róðrarsveitir skráð
sig til keppni, m.a. karla og
kvennasveit frá Patreksfirði.

Að vanda hefst dagskráin á
fimmtudegi með frumsýningu
leikfélagsins Hallvarðar Súg-
anda á leikritinu Himnaríki
eftir Árna Íbsen í leikstjórn
Rúnars Guðbrandssonar og í

beinu framhaldi af því hefjast
tónleikarnir „Skítarokk í
skurðinum“ þar sem hljóm-
sveitirnar Lack of talent og
FABB munu troða upp ásamt
fleirum.

Að sögn Mansavina er búið
að semja við veðurguðina fyrir
Sæluhelgina og gerir veður-
spáin ráð fyrir hægri austan
og norðaustanátt yfir helgina
með tilheyrandi bjartviðri á

Vestfjörðum og hita á bilinu
12-15 stig. Enn er opið fyrir
skráningu í kappróðurinn og
eru fyrirtæki, stofnanir og
einstaklingar hvattir til að slá
saman í sjö manna róðrarsveit

og senda til keppni. Áhuga-
samir eru beðnir um að hafa
samband við Ævar í síma 893
0960. Allar frekari upplýsing-
má finna á heimasíðunni
sudureyri.is.  – thelma@bb.is

Suðureyri.

27.PM5 5.4.2017, 10:366



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 5. JÚLÍ 2006 77777

Útsala!
Útsala!

Verslunin hættirTuttugu og fjórir nemendur
útskrifuðust úr háskólanámi í
fjárnámi hjá Háskólasetri
Vestfjarða í vor. Þeirra á með-
al var dúx, Sigurjón Kristinn
Sigurjónsson í viðskiptadeild.
Fimm útskrifuðust með BS
gráðu í viðskiptafræði frá Há-
skólanum á Akureyri. Sjö út-
skrifuðust með B.ed gráðu í

leikskólakennarafræðum frá
Háskólanum á Akureyri. Þrír
útskrifuðust frá Háskóla Ís-
lands með diploma á meistara-
stigi í hjúkrun.

Sex útskrifuðust frá Kenn-
araháskóla Íslands, fimm með
B.ed gráðu í grunnskólakenn-
arafræði og 1 með B.ed gráðu
í leikskólakennarafræði. Einn

útskrifaðist frá Viðskiptahá-
skólanum á Bifröst með BS
gráðu í viðskiptafræði. Einn
útskrifaðist frá Viðskiptahá-
skólanum á Bifröst með MA
gráðu í hagnýtum hagvísind-
um, Evrópufræðavali. Einn
útskrifaðist frá Háskólanum í
Reykjavík með BS gráðu í
tölvunarfræði. – thelma@bb.is

Háskólinn á Akureyri

Ísfirskur dúx í viðskiptadeild

Árni Johnsen stýrði brekkusöngnum mikilli fagmennsku enda alvanur maður á ferð.

Vel tókst til á Markaðsdegi í Bolungarvík
Markaðsdagurinn í Bolung-

arvík sem haldinn var á laugar-
dag tókst mjög vel að sögn
Hauks Vagnssonar, eins af
skipuleggjendum dagsins.
Hann segir mikla ánægju ríkja
með daginn þrátt fyrir að kalt
hafi verið í veðri. „Sennilega

voru eitthvað færri gestir en í
fyrra og er það líklega veðrinu
um að kenna en við erum af-
skaplega ánægðir með að hafa
sloppið við rigningu.“

Að sögn Hauks var sala
mjög góð en sem kunnugt eru
sölubásarnir grunnhugmynd

dagsins þrátt fyrir að undan-
farin tvö til þrjú ár hafi umfang
dagsins aukist mjög. Margt
var við að vera á Markaðs-
dögum, skemmtikraftar stigu
á stokk og ber þá helst að
nefna þá Spaugstofumenn
með Bolvíkinginn Pálma

Gestsson í broddi fylkingar,
hljómsveitin Greifarnir stigu
á stokk og svo voru hoppikast-
alar, kassabílarallý og fleira
fyrir yngstu kynslóðina.

„Svo heppnaðist brekku-

söngurinn mjög vel og feng-
um við sannkallaðan fagmann
til að stýra söngnum, sjálfan
Árna Johnsen. Í brekkunni var
grillað á stóru grilli og mynd-
aðist mjög góð stemmning.“

Haukur vill koma fram þakk-
læti til allra þeirra sem lögðu
hönd á plóginn við skipulagn-
ingu og framkvæmd dagsins,
bæði til einstaklinga og fyrir-
tækja.              – smari@bb.is

Margt var um manninn við sölubásana. Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Sigríður Flosadóttir í Bolungarvík

Rabarbarahlaup og kóngabrjóstsykursís
Sælkeri vikunnar býður

upp á kínverskan kjúklinga-
rétt sem er einfaldur í mat-
reiðslu og ljúffengur. Einnig
býður hún upp á rabarbara-
hlaup sem er tilvalið að nýta
eitthvað af rabarbara sum-
arsins í. Sigríður segist ávallt
tvöfalda uppskriftina af
hlaupinu og mælir með að
aðrir geri það sama. Að lok-
um er kóngabrjóstsykurís
sem er ljúffengur sumar jafnt
sem vetur.

Kínverskar
kjúklingabringur

4 kjúklingabringur
1 poki kínversk wokblanda
1 krukka hoi sin sósa
1 dós satay sósa
1 dós kókosmjólk

Skerið kjúklingarbringur
smátt og steikið. Bætið wok-
blöndunni og sósunum saman
við. Berið fram með hrísgrjón-
um og brauði ef vill.

Rabarbarahlaup

1250 g rabarbari
375 g vatn
1 kg sykur
½ dós jarðarber ásamt saf
anum
1 pakki sultuhleypir

Þvoið rabarbarann og saxið.
Setið rabarbarann, vatnið og
jarðaberin ásamt safanum í
pott og sjóðið í 10-15 mín.
Sigtið í gegnum grisju og sigti.

Setjið safann í pott ásamt
sykrinum. Sjóðið í 20 mín.
Takið af hellunni og setjið
sultuhleypi í, hrærið vel og
sjóðið í 15 mín. Setjið í
krukkur og kælið.

Kóngabrjóstsykursís

4 egg
4 msk flórsykur
½ l rjómi
1 poki kóngabrjóstsykur
Myljið kóngabrjóstsyk-

urinn smátt, t.d. með buff-
hamri, en athugið að hafa
brjóstsykurinn í plastpoka á
meðan hann er mulinn. Þeytið
saman egg og flórsykur uns
það verður létt og ljóst. Þeytið
rjómann. Brjóstsykur, rjómi

sleginn saman við eggja-
hræruna með sleif. Setjið í
form og frystið.

Ég skora Halldóru Bryn-
jólfsdóttur á Ísafirði að
koma með uppskrift í næsta
blað.

Vegaframkvæmdir
á Vestfjörðum í hnút

Mikið hefur verið rætt undanfarna daga um aðgerðir
ríkistjórnarinnar gegn verðbólgu og þenslu í hagkerf-
inu. Vestfirðingum finnst flestum að aðgerðirnar bein-
ist óþarflega mikið að umbótum í vegakerfinu á Vest-
fjörðum. Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna í
vor sagði Sturla Böðvarsson samgönguráðherra og
þingmaður NV kjördæmis í grein á bb.is um sam-
göngumál á Vestfjörðum: „Sem samgönguráðherra
og þingmaður Norðvesturkjördæmis hef ég beitt mér
af öllu afli fyrir því að tryggja sem best fjármuni til
framkvæmda við vegagerð á Vestfjörðum. Allir sann-
gjarnir menn sjá og viðurkenna að verulegur árangur
hefur náðst og hann blasir hvarvetna við. Og framund-
an eru meiri framkvæmdir en nokkru sinni fyrr á
svæðinu. Hvað sem pólitískir andstæðingar mínir
segja þá tala staðreyndir sínu máli. Málflutningur
forystumanna Sjálfstæðisflokksins á Vestfjörðum er
markviss, ábyrgur og þeir ná árangri með skipulögðum
vinnubrögðum og traustu samstarfi við þá sem með
samgöngumálin fara. “

Um Djúpveginn segir samgönguráðherra í sömu
grein: „Síðustu áfangar þess verks verða boðnir út á
næstunni og verður lokið árið 2008. Um er að ræða
mjög stóran áfanga með þverun bæði Mjóafjarðar og
Reykjafjarðar. Þar með verður Reykjanes komið í
þjóðbraut og full uppbyggður vegur.“ Um Arnkötlu-
dalsveginn segir samgönguráðherra í sömu grein að
„nýr vegur um Arnkötludal var settur í Samgönguáætl-
un við endurskoðun hennar á síðast ári. Arnkötludals-
vegur sem liggur milli Strandasýslu og Reykhólasvæð-
isins mun stytta leiðina milli Ísafjarðar og Reykjavík-
ur. Fyrir nokkrum dögum lauk umhverfismatsferlinum
við það verk og munu framkvæmdir hefjast í ár og
geta lokið á árinu 2008 ef allt gengur að óskum með
útboði þess verks.“ Nú er annað hljóð komið í strokk-
inn og allar framkvæmdir í vegagerð á Vestfjörðum
sem ekki eru komin í útboð eru komnar í salt um
óákveðinn tíma.

svo að þetta sé ófrágengið mál.
„Það er alveg á hreinu að það
þarf að bera svona ákvarðanir
undir þingflokkana og það
hefur ekki verið gert.“ Hann
telur að aðgerðir til að draga
úr þenslu séu nauðsynlegar
en komi ári of seint. Þær geti

jafnvel haft neikvæð áhrif því
spáð sé að verðbólga fari að
hjaðna innan hálfs árs og litl-
um hagvexti er spáð á næsta
ári.

Hann segir að það getir farið
svo strax á næsta ári þegar
sést fyrir endann á fram-
kvæmdunum fyrir austan að
ríkið þurfi að auka umsvif sín
til að bregðast við minnkandi
hagvexti. Óneitanlega vekur
það athygli að ef af verður þá
verða Vestfirðir illa fyrir barð-
inu á þessum aðgerðum þar
sem stóru verkin tvö sem
bjóða á út á þessu ári lenda
það aftarlega á dagatalinu um
þetta hefur Kristinn það að
segja að forgangsröðun verk-
efna verði að skoða og það sé
samgönguráðherra að svara

fyrir.

LífsnauðsynlegumLífsnauðsynlegumLífsnauðsynlegumLífsnauðsynlegumLífsnauðsynlegum
framkvæmdumframkvæmdumframkvæmdumframkvæmdumframkvæmdum

verður ekki frestaðverður ekki frestaðverður ekki frestaðverður ekki frestaðverður ekki frestað
Guðjón Arnar Kristjánsson

þingmaður Norðvesturkjör-
dæmis og fulltrúi í samgöngu-
nefnd þingsins segir að þetta
gangi einfaldlega ekki og
þessu verði að mótmæla kröft-
uglega. „Það er algjört lág-
mark að í svona stórum ákvör-
ðunartökum er snerta vegamál
sé samgöngunefnd kölluð
saman og ég hyggst hringja í
formann nefndarinnar í dag
og krefjast þess að nefndin
fari yfir þessi mál.“

Guðjón Arnar segir að þing-
menn og íbúar á landsbyggð-

inni verði að standa saman
gegn ríkisstjórninni í þessu
máli. „Samgöngur milli lands-
hluta eru að verða sífellt mikil-
vægari þáttur í okkar samfé-
lagi og það gengur ekki lengur
að fólk þurfi að aka um drullu-
pytti til þess eins að komast
um. Flutningar á þjóðvegun-
um eru einnig að aukast og
allt álag á vegi margfalt frá
því það var.“

Fyrir alþingiskosningarnar
2003 ákvað ríkistjórnin að
setja svokallað flýtifé upp á 6
milljarða í vegaframkvæmdir
og segir Guðjón að það hafi
verið til að slá ryki í augun á
fólki því undanfarin þrjú ár
hafa framlög til vegamála
verið skorin niður sem því
nemur.

Frá vegaframkvæmdum í Hestfirði í Ísafjarðardjúpi.

Þetta er ekkiÞetta er ekkiÞetta er ekkiÞetta er ekkiÞetta er ekki
frágengið málfrágengið málfrágengið málfrágengið málfrágengið mál

Kristinn H. Gunnarsson,
þingmaður NV segist undrast
ákvarðanir ríkisstjórnarinnar
í vegamálum segist líta á sem

Hefur fulla trú áHefur fulla trú áHefur fulla trú áHefur fulla trú áHefur fulla trú á
að farið verði íað farið verði íað farið verði íað farið verði íað farið verði í
framkvæmdirframkvæmdirframkvæmdirframkvæmdirframkvæmdir

Einar Oddur Kristjánsson
þingmaður NV og varafor-
maður fjárlaganefndar Al-
þingis hvetur fólk til stillingar
og segir að ekkert sé enn ákveð-
ið. „Eins og málin standa núna
eru ríkið og sveitarfélögin
ásamt bönkunum í viðræðum
um hvernig hægt er að kæla
niður hagkerfið sem er nauð-
synlegt að gera. Stjórnin
ákvað að stoppa öll útboð
meðan farið er yfir þessi mál.“
Einar segir að í sumar þegar
farið verði í að gera nýtt fjár-
lagafrumvarp komi endanlega
í ljós hvað verði gert. „Ég hef
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Kristinn H. Gunnarsson. Guðjón A. Kristjánsson. Einar Oddur Kristjánsson. Gísli Eiríksson.

Halldór Halldórsson. Einar Örn Thorlacius. Jón Bjarnason. Einar K. Guðfinnsson.

margoft sagt að það mikil-
vægasta er að hemja rekstur
ríkisins en ekki einblína á fjár-
festingar.“

Að sögn Einars Odds eru
fjárfestingar ríkisins einungis
nokkur prósent af heildar-
rekstri ríkisins og einnig að
aðgerðir ríkistjórnarinnar séu
eins og sakir standa að ein-
hverju leyti táknrænar og sýni
vilja ríkisins til að takast á við
vandann. Hvað varðar þær
framkvæmdir sem búið er að
lofa að farið verði í á Vest-
fjörðum segir Einar að hann
hafi fulla trú á að svo verði en
allt komi þetta í ljós í sumar
þegar fjárlög fyrir næsta ár
verði gerð. Það væri mjög
slæmt að ríkið skæri niður í
framkvæmdum af því að
stjórnmálamenn hafa ekki þor
til að takast á við hinn raun-
verulega vanda sem er rekstur
ríkissjóðs og stofnana hans.
Mörgum hefur þótt það skjóta
skökku við að þegar seinka á
mikilvægum vegaumbótum í
landinu þá virðast ráðamenn
ríkis og borgar ætla að reisa
tónlistarhús upp á 10-15 millj-
arða.

„Ég mun aldrei sætta mig
við það að farið verði í dek-
urverkefni stjórnmálamanna á
meðan lífsnauðsynlegar vega-
framkvæmdir sitja á hakan-
um.“

Fimm verk íFimm verk íFimm verk íFimm verk íFimm verk í
stærri kantinumstærri kantinumstærri kantinumstærri kantinumstærri kantinum

sem frestast ásem frestast ásem frestast ásem frestast ásem frestast á
VestfjörðumVestfjörðumVestfjörðumVestfjörðumVestfjörðum

Að sögn Gísla Eiríkssonar
umdæmisstjóra Vegagerðar-
innar á Ísafirði eru fimm verk
í stærri kantinum á áætlun
næstu eitt til tvö árin. Það er
eins og margoft hefur komið
fram framkvæmdir í Mjóafirði
í Ísafjarðardjúpi, Arnkötludal
en einnig í Hrútafjarðarbotni,
Kollafirði í Gufudalssveit og
lagning slitlags á Drangsnes-
vegi. Starfsfólk Vegagerðar-
innar er síður en svo ánægt
með aðgerðir ríkistjórnarinnar
sem sýnir sig í því að á Hólma-
vík, Ísafirði og Patreksfirði
flögguðu starfsmenn fána
Vegagerðarinnar í hálfa stöng
í mótmælaskyni.

„Við erum að halda við veg-
um sem sumir hverjir hanga
saman á lyginni og höfum
horft á það að nýr vegur verði
kominn eftir tvö ár. Það er
leiðinlegt að vera í þessu og
þegar menn sjá fyrir endann á
stórum áföngum þá er bara
hætt.“

Frestun fram-Frestun fram-Frestun fram-Frestun fram-Frestun fram-
kvæmda slæm tíðindikvæmda slæm tíðindikvæmda slæm tíðindikvæmda slæm tíðindikvæmda slæm tíðindi

Einar Örn Thorlacius sveit-
arstjóri Reykhólahrepps segir
þetta slæm tíðindi en segir
jafnframt að íbúar Reykhóla-
hrepps séu það heppnir að bú-
ið var að bjóða út vegagerð í
Svínadal og ætti framkvæmd-
um að ljúka í haust. Við það
verður vegurinn milli Reyk-
hóla og Reykjavíkur allur á
bundnu slitlagi. Að sögn Ein-
ars leggst það afar illa í hann
að framkvæmdum í Arnkötlu-
dal verði frestað enda sáu

menn fram á að með betri sam-
göngum við Strandir væru
ýmsir möguleikar í samstarfi
fyrirtækja og sveitastjórna
svæðanna.

„Það er nú svo að Hólmavík
er sá þéttbýlisstaður sem er
næstur okkur í loftlínu og það
er afskaplega leiðinlegt að
þessi mikilvæga samgöngu-
bót sé nú komin út af kortinu
í bili að minnsta kosti.“ Að-
stæður horfa öðruvísi við í
Reykhólahreppi en annars
staðar á Vestfjörðum. Frá og
með næsta hausti þegar fram-
kvæmdum í Svínadal lýkur
þá eru samgöngur við höfuð-
borgarsvæðið þær bestu með-
al vestfirskra þéttbýlisstaða en
vegir frá Reykhólum til ann-
arra þéttbýlisstaða á Vest-
fjörðum eru slæmar.

„Tröllatunguheiðin er sum-
arslóði og ekki boðlegur fólki
en Arnkötludalurinn átti að
leysa hann af hólmi. Vegirnir
í Gufudalssveit sem tengja
okkur við suðurfirðina eru afar
slæmir. Samgönguráðherra
var þar nýlega á ferð og lýsti
því yfir að í Gufudalsveit væru
verstu vegir landsins.“ Bjóða
átti út átta kílómetra kafla í
Kollafirði í Gufudalssveit á
næsta ári en nú er alls óvíst
hvað gerist.

Þenslan er ekkiÞenslan er ekkiÞenslan er ekkiÞenslan er ekkiÞenslan er ekki
á Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðum

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar segist
ekki geta stutt ríkisstjórnina í
þeim aðgerðum sem hún
hyggst ráðast í til að sporna
við þenslu. „Það er alveg skýrt
af minni hálfu að ég get ekki
stutt frestun á vegafram-
kvæmdum á Vestfjörðum.
Það er engin þensla á Vest-
fjörðum og það ber að taka á
vandanum þar sem hann er
uppruninn, þ.e.a.s. á höfuð-
borgarsvæðinu.“ Halldór seg-
ir að vissulega verði að sporna
við þenslunni og hann styður
það, en ekki ef það þýðir frest-
un á nauðsynlegri vegagerð á
Vestfjörðum.

„Sveitarfélögin geta tekið
sig til og frestað verkefnum
sem ekki eru komin í útboð
og ég tel að Ísafjarðarbær sé
tilbúinn til þess en umbætur á
vegakerfinu hér vestra eru ein-
faldlega of mikilvægar og of
lengi búið að bíða eftir þeim
til að hægt sé að fresta þeim.“
Halldór bendir á að Ísafjarðar-
bær og Vestfirðir séu í sam-
keppni við önnur svæði lands-
ins um íbúa og lengi hefur
hallað á samkeppnisstöðu
svæðisins vegna lakra sam-
gangna en nú þegar sér fyrir
endann á að bundið slitlag frá
Ísafirði til Reykjavíkur þá eigi
að fresta þeim framkvæmdum
um óákveðinn tíma.

Aðspurður um hvað honum
fyndist um það að ríki og borg
hiksti á frestun á margra millj-
arða tónlistarhöll en íhugi
frestun í vegagerð segir hann
það vera hreint og beint rugl
sem má aldrei verða. Halldór
segist ekki halda að tímasetn-
ing aðgerðanna mótist af því
að sveitarstjórnarkosningar
voru í vor og oft eru óvinsælar

aðgerðir látnar bíða fram yfir
kosningar heldur tengir hann
þetta beint við forsætisráð-
herraskipti. Hann segir að það
sé fullur vilji Geirs H. Haarde
að ráðast gegn þenslunni og
hann styðji hann þó þá greini
á um aðferðir. Halldór var á
fundi með forsætisráðherra í
gær þar sem þessi mál voru
rædd en hann gat ekki tjáð sig
um hvað fór þeim á milli. „Það
eina í stöðunni er að vera bjart-
sýnn og halda áfram að berjast
og gera sitt besta því af þessu
má ekki verða.“

Aðgerðir ríkistjórn-Aðgerðir ríkistjórn-Aðgerðir ríkistjórn-Aðgerðir ríkistjórn-Aðgerðir ríkistjórn-
arinnar eru fráleitararinnar eru fráleitararinnar eru fráleitararinnar eru fráleitararinnar eru fráleitar

Jón Bjarnason þingmaður
Vinstri grænna í Norðvestur-
kjördæmi segir að aðgerðir
ríkistjórnarinnar séu fráleitar
og sýni algjört hugmyndaleysi
ráðamanna. „Hvernig menn
láta sér detta í hug að þær litlu
vegaframkvæmdir sem átti að
fara í slái á þenslu er fráleitt.
Og á meðan er allt á fullu hjá
Landsvirkjun, Heitaveitu Suð-
urnesja og Hitaveitu Reykja-

víkur í undirbúningi virkjana
til að anna eftirspurn vegna
stóriðjustefnu stjórnvalda.“

Jón segir að þessar frestanir
séu lögleysa því að fjárlög
voru samþykkt á Alþingi sem
og samgönguáætlun þar sem
framkvæmdir eru tímasettar
og því sé það einungis þingið
sem getur breytt þeim ákvörð-
unum. Jón hefur sent Sturla
Böðvarssyni samgönguráð-
herra og þingmanni Sjálfstæð-
isflokksins í Norðvesturkjör-
dæmi bréf þar sem hann óskar
eftir fundi með þingmönnum
kjördæmisins og býst hann við
að af fundinum verði fljótlega.

„Þingmenn Vinstri grænna
hafa bent á það í mörg ár að
gegndarlaus stóriðjustefna
stjórnvalda mynda valda þen-
slu og ofhitnun í þjóðfélaginu
en ekki var hlustað á okkur og
nú eiga íbúar Vestfjarða, N-
Vesturlands og á N-austur-
horninu að blæða fyrir stefnu
stjórnvalda.“

ÚÚÚÚÚtilokar ekki að verktilokar ekki að verktilokar ekki að verktilokar ekki að verktilokar ekki að verk
verði boðin út í haustverði boðin út í haustverði boðin út í haustverði boðin út í haustverði boðin út í haust

Einar Kristinn Guðfinns-

son, sjávarútvegsráðherra og
þingmaður Norðvesturkjör-
dæmis segir að umræðan um
aðgerðir ríkisins sé að ein-
hverju leyti villandi. Hann
segir að í kjölfarið á sam-
komulagi ríkisins við aðila
vinnumarkaðsins hafi verið
ákveðið að fara í frekari að-
gerðir til þess að draga úr
þenslu, meðal annars með við-
ræðum við sveitarfélögin um
að ríki og sveitarfélög drægju
úr framkvæmdum sínum. Ein-
ar segir að það hefði verið
ótrúverðugt af hálfu ríkis-
stjórnarinnar að biðla til sveit-
arfélaga að draga úr fram-
kvæmdum en halda svo áfram
með útboð og verk á vegum
ríkisins.

„Það sem um er að ræða er
að ríkisstjórnin ákvað að
frysta öll útboð tímabundið
meðan á viðræðum við sveit-
arfélögin í landinu stendur og
ég tel að niðurstaðan úr þeim
viðræðum verði sú að ríki og
sveitarfélög fresti einhverjum
framkvæmdum. En það verð-
ur alls ekki svo að allar fram-
kvæmdir frestist til ársins
2008 eins og haldið hefur ver-

ið fram.“ Einar segir að það sé
engin ástæða til að rjúka upp
en hann segist vel skilja að
Vestfirðingar hafi áhyggjur af
þessum málum í ljósi þess
hvernig umræðan hafi farið
fram. Hann bendir á að allur
undirbúningur útboða haldi
áfram eins og ekkert hafi í
skorist. Aðspurður hvort að
boðin verði út vegagerð í haust
segist hann ekki útiloka það
en ítrekar að allar ákvarðanir
verði teknar í kjölfarið á við-
ræðum ríkisins við sveitarfé-
lögin. Hvort hann telji að farið
verði í að reisa tónlistarhús
segir Einar að ríkið muni ræða
við Reykjavíkurborg um hvort
ekki ætti að fresta fram-
kvæmdum við það, þar sem
það falli beint undir þær við-
ræður sem fara á í, en sam-
komulag þarf einnig að nást
við einkaaðilann sem kemur
að því máli.

„Bygging tónlistarhúss er
umdeild í meira lagi, svo ekki
sé sagt óvinsæl framkvæmd,“
segir Einar Kristinn Guðfinns-
son, sjávarútvegsráðherra og
þingmaður NV-kjördæmis.

– smari@bb.is

Nýr slöngubátur vígður
Á laugardag var vígður

nýr slöngubátur Björgunar-
félags Ísafjarðar við Ísafjarð-
arkirkju og blessaði Magnús
Erlingsson sóknarprestur
bátinn. Báturinn hlaut nafnið
Sirrý í höfuðið á Sigríði
Brynjólfsdóttur, en hún og
eiginmaður hennar, Ásgeir
Guðbjartsson hafa í gegnum
tíðina verið dyggir og góðir
stuðningsmenn björgunar-
starfs á Ísafirði. Að sögn
Haraldar Júlíussonar eru það
fólk eins og Sigríður og Ás-
geir sem gera Björgunarfé-
lagi Ísafjarðar kleift að halda
úti öflugu starfi og er nafn
bátsins hugsað sem þakk-

lætisvottur fyrir stuðninginn í
gegnum tíðina.

Báturinn er af Zodiak gerð,
samskonar og björgunarsveit-
in Tindar í Hnífsdal eiga, og
er allur hinn glæsilegasti.
Kvennadeild Björgunarfé-

lagsins afhenti Haraldi Trygg-
vasyni yfirmanni bátamála hjá
Björgunarfélaginu gjafabréf
að andvirði þriggja þurrgalla
fyrir áhöfn bátsins.

Að sögn Haraldar verður
báturinn notaður sem léttabát-

ur Gunnars Friðrikssonar í
leitum þar sem hann kemst
nálægt ströndum og er
mikil yfirferð á honum.
Einungis þjálfaðir menn úr
Björgunarskóla Landbjarg-
ar fá að vera á bátnum.

Ásgeir Guðbjartsson afhjúpar nafn bátsins, Sirrý.
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Einar Örn Thorlacius lætur senn af starfi sveitarstjóra Reykhólahrepps

Fjögur farsæl ár að baki

Í sveitarstjórnarkosningun-
um í Reykhólahreppi í vor
var óbundin kosning (per-
sónukosning, ekki listakosn-
ing) eins og í undanförnum
kosningum. Af fimm hrepps-
nefndarmönnum eru þrír nýir
en tveir áttu sæti í fyrri hrepps-
nefnd. Annar þeirra er Gústaf
Jökull Ólafsson á Reykhólum,
sem var oddviti fráfarandi
hreppsnefndar og er einnig
oddviti hinnar nýju.

Í fundargerð hreppsnefndar
Reykhólahrepps 22. júní sl.
er eftirfarandi bókun:

„Ráðning sveitarstjóra.
Karl lagði til að staðan yrði
auglýst. Samþykkt með fjór-
um atkvæðum gegn einu at-
kvæði Gústafs Jökuls. Gústaf
Jökull óskaði bókað að hann
hefði viljað láta reyna á að
ganga til samninga við núver-

andi sveitarstjóra. Karl lagði
til að oddvita og varaoddvita
yrði falið að auglýsa starf
sveitarstjóra og semja við frá-
farandi sveitarstjóra um starfs-
lok hans. Samþykkt.“

VVVVVeit lítið umeit lítið umeit lítið umeit lítið umeit lítið um
ástæðurnarástæðurnarástæðurnarástæðurnarástæðurnar

Einar greinir nánar frá at-
vikum á þessa leið:

„Oddvitinn kom til mín og
sagði að sér hefði verið falið
að kanna hvort ég hefði áhuga
á starfinu áfram. Ég sagði hon-
um að ég gæti vel hugsað mér
að vera hér annað kjörtímabil.
Jafnframt gaf ég í skyn að ég
hefði jafnvel áhuga á að
byggja mér hús á Reykhólum
og festa hér rætur. Með þessi
skilaboð fór hann til hrepps-
nefndarinnar. Síðan gerist það

að morgni fundardags, að einn
af hreppsnefndarmönnum
hringir í mig og tjáir mér, að á
hreppsnefndarfundinum muni
koma fram tillaga um að aug-
lýsa starfið. Hann sagðist bara
vilja láta mig vita af því fyrir-
fram. Það kom svolítið á mig
en ég gat auðvitað ekkert ann-
að en kyngt þessu. Svo var
fundurinn haldinn og tillagan
kom fram og var samþykkt
með fjórum atkvæðum gegn
einu. Mótatkvæðið var at-
kvæði oddvitans, sem er auð-
vitað sá maður sem ég hef átt
mest samstarf við. Mér finnst
rétt að fram komi, að samstarf
mitt og gömlu hreppsnefndar-
innar var mjög gott. Oddvitinn
vildi ganga til samninga við
mig.

Við þessu er náttúrlega ekk-
ert að segja. Ég var ráðinn út

kjörtímabilið og því er lokið.
Hins vegar hefur þetta vakið
talsverða athygli fjölmiðla,
meiri en ég átti von á. Aðal-
lega held ég að menn hafi orð-
ið hissa, bæði þeir sem ég hef
átt samskipti við víðsvegar á
Vestfjörðum og ekki síður
sjálfir íbúar Reykhólahrepps.
Mjög margir hafa haft sam-
band við mig af þessu tilefni.“

Þegar Einar er spurður um
ástæður þess að ekki var geng-
ið beint til samninga um end-
urráðningu hans segist hann í
rauninni ekki hafa fengið þær.
„Kannski hef ég heldur ekki
gengið hart eftir þeim. Og þó.
Eftir að ljóst var að það var
orðið dálítið havarí í kringum
þetta kom þó hreppsnefndin
til mín og ræddi við mig og
vildi lægja öldurnar. Ég sagð-
ist vera allur af vilja gerður til
þess. Ekki vil ég skapa neinn
óróa. Ég spurði hvort þau
hefðu einhverjar ávirðingar á
mig en svo var alls ekki. Eng-
inn listi um slíkt liggur fyrir.
Ég hef ekki brotið neitt enda
hef ég ekki fengið neinar til-
kynningar um slíkt eða nein
gul spjöld. Auðvitað eru störf
mín ekki hafin yfir gagnrýni
og ég hef mínar sterkari og
veikari hliðar eins og allir.

Hér voru sameiningarkosn-
ingar fyrr á þessu ári. Það var
öllum ljóst að ég var lítið hrif-
inn af sameiningu Reykhóla-
hrepps við Dalina, hef verið
það allan tíma minn hér og er
það enn. Sumir í nýju hrepps-
nefndinni voru stuðnings-
menn sameiningar og þarna
má því segja að sé ákveðinn
ágreiningur. Líka hefur verið
nefnt að ekki hafi verið haldið
vel á málum varðandi sjúkra-
liða sem stefndi Reykhóla-

Ný hreppsnefnd Reykhólahrepps ákvað fyrir skömmu að auglýsa stöðu sveitar-
stjóra lausa til umsóknar og semja við fráfarandi sveitarstjóra um starfslok hans.
Þessi ákvörðun hefur vakið athygli og mælst misjafnlega fyrir, ekki aðeins meðal
þeirra sem búa í Reykhólahreppi heldur um alla Vestfirði og um land allt. Hafin
var undirskriftasöfnun í hreppnum til þess að skora á fráfarandi sveitarstjóra að
sækja um starfið á nýjan leik en hann mæltist til þess við forsvarsmenn þeirrar
söfnunar að þeir hættu henni.

Fráfarandi sveitarstjóri er Einar Örn Thorlacius, 48 ára lögfræðingur úr Reykja-
vík, sem gegnt hefur starfinu frá haustinu 2002. Í viðtalinu hér á eftir greinir hann
frá atvikum þess máls sem hér var nefnt, auk þess sem litið er yfir liðið kjörtíma-
bil í Reykhólahreppi og horft til framtíðar.

Þegar staða sveitarstjóra Reykhólahrepps var auglýst fyrir fjórum árum sótti
Einar um starfið og fékk það. Hann segir sig lengi hafa langað til þess að fara eitt-
hvert út á land og þó einkum vestur á bóginn. Sem laganemi vann hann á sínum
tíma á Ísafirði hjá Þorvarði Kjerúlf þáverandi sýslumanni, föður Ólínu Þorvarðar-
dóttur, og minnist þess tíma með hlýju.

„Þetta var síðasta sumar Þorvarðar á Ísafirði. Við vorum þarna tveir laganemar,
Georg Kr. Lárusson og ég. Núna er hann orðinn forstjóri Landhelgisgæslunnar en
mér tókst að verða sveitarstjóri Reykhólahrepps! Þegar ég sá stöðuna hjá Reyk-
hólahreppi auglýsta og rifjaði upp landslagið og náttúruna hér og minntist þess
hvað það var gaman að vera úti á landi, þá ákvað ég að slá til og sækja um. Ég fékk
starfið og var ráðinn út kjörtímabilið, sem lauk núna í síðasta mánuði.“

hreppi og fékk sér nýlega
dæmdar bætur í undirrétti. En
varðandi þetta tvennt er það
að segja, að mikill meirihluti
hreppsbúa eða tæp 70% hafn-
aði sameiningu, og hvað mál
sjúkraliðans varðar, þá var ég
einfaldlega að framfylgja
stefnu fyrri hreppsnefndar,
sem taldi viðkomandi sjúkra-
liða því miður ekki hæfan til
starfa og ákvað síðan að taka
til varna þegar bótakrafan kom
fram. Þetta tvennt er það eina
sem ég hef fengið að heyra,
nema auðvitað það sem rétt
er, að ráðning sveitarstjóra
hverju sinni er einfaldlega
pólitísk ákvörðun.“

Skemmtilegra að fólkSkemmtilegra að fólkSkemmtilegra að fólkSkemmtilegra að fólkSkemmtilegra að fólk
skuli vera hissa ...skuli vera hissa ...skuli vera hissa ...skuli vera hissa ...skuli vera hissa ...

„Nýrri sveitarstjórn er auð-
vitað í sjálfsvald sett að velja
nýjan mann eins og henni
þykir henta. Ég gantast með
þetta og segi: Reykhólahrepp-
ur hefur haft góðan sveitar-
stjóra og fær nú vonandi annan
ennþá betri.

Það hefur vakið athygli
mína hvað fólk hefur orðið
hissa á þessu. Ég hitti prestinn
okkar sem var nýkominn frá
Frakklandi með hóp af börn-
um. Ég sagði henni þessar
fréttir og jafnframt að núna
yrði hún að finna sér nýjan
meðhjálpara í kirkjuna. Hún
var mjög undrandi eins og
flestir aðrir. Það er í sjálfu sér
ánægjulegt að fólk skuli verða
hissa fremur en að verða ekki
hissa! Ég hef fengið hring-
ingar og stuðningsskeyti víðs
vegar að. Einn ráðherranna
hringdi í mig og spurði hvað
þetta ætti eiginlega að þýða.

Það er gaman að vita að maður
skuli vera svona vel þokkaður!

En varðandi mínar sterku
og veiku hliðar – ég hef auð-
vitað hugleitt þetta. Viðfangs-
efnum sveitarstjóra má skipta
í störf út á við og inn á við.
Sjálfsagt eiga störf út á við
fyrir hreppinn betur við mig.
Vera má að ég hafi ekki alltaf
verið nógu eljusamur í störf-
um inn á við og kannski hefur
líka dregist að skila einhverj-
um skýrslum. Mér leiðist held-
ur skýrslugerð. Líka finnast
mér launamál einstakra starfs-
manna og fleira í þeim dúr
heldur í leiðinlegri kantinum
í þessu starfi. Þegar litið er til
baka má vera, að þarna sjái ný
hreppsnefnd atriði sem hún
vill láta taka fastari tökum en
ég hef gert. En þetta eru bara
ágiskanir og ég óska Reyk-
hólahreppi, öllu fólkinu hér
og nýrri hreppsnefnd alls
góðs.“

MeðhjálparinnMeðhjálparinnMeðhjálparinnMeðhjálparinnMeðhjálparinn
á gámasvæðinuá gámasvæðinuá gámasvæðinuá gámasvæðinuá gámasvæðinu

Eins og fram kom hefur Ein-
ar gegnt starfi meðhjálpara á
Reykhólum. En ætli það sé
algengt að sveitarstjórar mæti
í samfestingi til vinnu á gáma-
svæði sveitarfélagsins sem
þeir stjórna?

„Það gerðist nú bara einu
sinni! Þó að gámasvæðið sé
opið fyrir heimilissorp alla
daga er það aðeins opið fyrir
ökutæki með farma af sorpi
og drasli einu sinni í viku og
þá er alltaf starfsmaður þar.
Svo vildi til um daginn að
þeir sem þar eru venjulega
voru báðir fjarverandi og þess
vegna stóð ég vaktina. Mér
fannst það gaman. Líka held
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ég að bara hollt fyrir sveitar-
stjóra að kynnast þannig starf-
semi sveitarfélagsins af eigin
raun. Ég taldi það ekkert eftir
mér að vera þarna í sólskini
og blíðu og hlusta á fuglasöng-
inn á milli þess sem ég tók á
móti sorpi.“

Reykhólahreppur er eitt af
fámennustu sveitarfélögum
landsins með sérstakan sveit-
arstjóra í fullu starfi. Samt sem
áður eru verkefni sveitarstjór-
ans þar bæði mikil og fjöl-
breytt.

„Það var alveg nýtt fyrir
mig að gegna starfi sveitar-
stjóra. Ég hafði ekkert komið
nálægt slíkum málefnum áð-
ur. Ég var framkvæmdastjóri
innflutningsfyrirtækis í Reyk-
javík og á kannski bágt með
að bera þetta saman. Ef við
lítum á Vestfjarðakjálkann, þá
er Súðavíkurhreppur fámenn-
ari en Reykhólahreppur og
samt með sveitarstjóra, svo
að við erum ekki minnstir.
Starf sveitarstjóra er ákaflega
fjölbreytt og þá skiptir ekki
öllu máli hvort íbúarnir eru
tvö hundruð eða tvö þúsund –
málaflokkarnir eru þeir sömu.
Við bætist að Reykhólahrepp-
ur er óvenjulega landmikill
og langur og eyjafjöldinn mik-
ill og það skapar honum
nokkra sérstöðu. Svo má ekki
gleyma því að rekstur hans er
umfangsmeiri en margir átta
sig á. Ég held að það séu ekki
mörg sveitarfélög af þessari
stærð sem reka bæði hjúkrun-
arheimili og slökkvilið, fyrir
utan að sjálfsögðu grunnskóla,
leikskóla, bókasafn og slíkt.
Þannig eru talsvert margir á
launaskrá hjá Reykhólahreppi
þó að ekki séu þeir allir í fullu
starfi. Núna í sumar þegar
Vinnuskólinn bætist við eru
hér milli 50 og 60 manns á
launaskrá.“

Lít á þessa breyt-Lít á þessa breyt-Lít á þessa breyt-Lít á þessa breyt-Lít á þessa breyt-
ingu sem tækifæriingu sem tækifæriingu sem tækifæriingu sem tækifæriingu sem tækifæri

Þegar Einar er spurður hvort
hann hyggist sækja um starfið
á ný þegar það verður auglýst,
þá segir hann:

„Fólk hefur verið að skora
á mig að gera það, margir hafa
reyndar lagt hart að mér að
gera það. Ég held samt að það
væri ekki skynsamlegt. Það
er mjög ólíklegt að ég sæki
um þetta starf á nýjan leik og
mér finnst ennþá ólíklegra að
ég yrði ráðinn. En segjum
samt að hvort tveggja myndi
gerast: Þá sæti hreppsnefndin
uppi með mann sem hún er í
rauninni búin að hafna. Ég
held að það sé nú bara heppi-
legast að ég hverfi af vettvangi
með reisn og eftirláti öðrum
þetta ágæta starf.“

En hvað skyldi sveitarstjór-
inn fráfarandi hafa í huga
varðandi atvinnu?

„Ég er að hugsa ráð mitt. Í
Morgunblaðinu sá ég auglýst-
ar einar sex sveitarstjórastöður
og fjórar bæjarstjórastöður!
Það má vel vera að ég haldi
mig áfram við þennan geira.
Atvinnutilboðum hefur hins
vegar ekki rignt yfir mig enn
sem komið er. Ég held alveg
ró minni og tel mig hafa burði
til að takast á við ýmis við-

fangsefni og lít bara á þessa
breytingu sem tækifæri.“

Einar kveðst ákaflega þakk-
látur fyrir árin í Reykhóla-
hreppi. „Breiðafjörðurinn er
stórkostlegt svæði og þó
Reykhólahreppurinn alveg
sérstaklega. Það sem er kann-
ski erfiðast við að kveðja
Reykhólahrepp og íbúa hans
er að fara héðan að sumarlagi
þegar dýrð náttúrunnar stend-
ur í mestum blóma og fugla-
lífið eins og það er. Mér finnst
líka leiðinlegt að skiljast við
verkefni sem ég er byrjaður á
og hefði gjarnan viljað fylgja
eftir. Við höfum verið að
skoða alvarlega hugmyndir
um heilsuhótel og við höfum
verið að efla ferðaþjónustuna
hér. Ég hefði viljað vinna að
þessu áfram en fæ því miður
ekki tækifæri til þess. Það
verður svo að vera en ég mun
auðvitað fylgjast áhugasamur
með þessu úr fjarlægð.“

Lítill hreppurLítill hreppurLítill hreppurLítill hreppurLítill hreppur
en samt stóren samt stóren samt stóren samt stóren samt stór

Núverandi Reykhólahrepp-
ur varð til árið 1987 við sam-
einingu allra hreppanna fimm
í Austur-Barðastrandarsýslu.
Það var í fyrsta skiptið sem
fleiri en tveir hreppar voru
sameinaðir. Einn þeirra,
Múlahreppur, var reyndar orð-
inn alveg mannauður. Auk
hans áttu hér hlut að máli
Geiradalshreppur, Reykhóla-
hreppur og Gufudalshreppur
uppi á fastalandinu og síðan
Flateyjarhreppur eða Eyja-
hreppur, en hann náði yfir
mikinn hluta Breiðafjarðar-
eyja sem þess vegna tilheyra
nú Reykhólahreppi.

„Þessi sameining heppnað-
ist ágætlega“, segir Einar, „en
því miður hefur Reykhóla-
hreppur eins og önnur sveitar-
félög á Vestfjörðum orðið
fyrir mikilli fólksfækkun. Hún
hefur reyndar verið helsti
skugginn yfir starfi mínu
hérna, þó að á síðasta ári hafi
fækkunin verið sú minnsta í
mörg ár eða aðeins tvö prós-
ent. Mín von er sú að það
takist að snúa þessari þróun
við og fólkinu hér taki að
fjölga á ný.“

Íbúar Reykhólahrepps telj-
ast nú 255 og þar af  eru 117
búsettir í þorpinu á Reykhól-
um. Einar segir að furðu marg-
ir virðist halda að Reykhólar
séu alger útkjálki. „Þannig
hafa líklega flestir Ísfirðingar
aldrei komið hingað. Hér búa
að vísu fáir, en að öðru leyti
er samanburðurinn við Ísa-
fjarðarbæ okkur mjög hag-
stæður. Hér er mesta láglendi
á Vestfjörðum. Hér er mesti
jarðhiti á Vestfjörðum. Við
liggjum næst höfuðborgar-
svæðinu og með langbest
vegasambandið suður. Þess
vegna ættum við að hafa for-
skot á aðrar byggðir Vest-
fjarða hvað þetta snertir.“

Reykhólasveitin er mikið
landbúnaðarhérað. „Einhvern
veginn hafði ég talið að hér
hokruðu bara einhverjir gaml-
ir kallar og enginn tæki við
þegar þeir hrykkju upp af. Það
kom mér á óvart, að hér er
yfirleitt tiltölulega ungt fólk

sem rekur landbúnað af fag-
mennsku. Það kom mér ánæ-
gjulega á óvart hversu kraft-
mikill landbúnaðurinn er.
Þannig mun stærsta bú á Vest-
fjörðum vera hér í Reykhóla-
hreppi. Hér eru fleiri kúabú
en í allri Dalasýslu, svo að
dæmi sé tekið. Og síðan er að
nefna þá skemmtilegu viðbót
sem hlunnindin eru á þessu
svæði, svo sem dúntekjan.“

Framtíð Reyk-Framtíð Reyk-Framtíð Reyk-Framtíð Reyk-Framtíð Reyk-
hólahrepps björthólahrepps björthólahrepps björthólahrepps björthólahrepps björt

Þegar Einar er spurður út í
liðið kjörtímabil, þá segir hann
það ekki rétt sem eftir honum
var haft í héraðsfréttablaðinu
Skessuhorni um daginn, að
fjárhagur Reykhólahrepps
hefði tekið stakkaskiptum
undir hans stjórn. „Þegar ég
kom hér til starfa voru forverar
mínir búnir að koma fjármál-
um hreppsins í lag eftir að hér
fór allt úrskeiðis á tímabili.
Það sem hér var gert á liðnu
kjörtímabili var að eyða pen-
ingum, ef svo má segja. Hér
var byggt heilt íþróttahús og
hefðu nú fáir trúað því fyrir
nokkrum árum að Reykhóla-
hreppur hefði burði til þess.
Við gerðum það nú samt og
komum standandi niður. Sú
framkvæmd fór ekki fram úr
áætlun eins og gerst hefur víð-
ast hvar annars staðar, að því
er virðist.

Ég hef sagt að ekkert gleðji
hjarta sveitarstjóra meira en
þegar unga fólkið fer að
byggja á staðnum. Ef við lítum
á Reykhólaþorpið sérstaklega,
þá var flutt hér inn í nýtt íbúð-
arhús sem ungt par byggði sér
í fyrra og tvö önnur eru í smíð-
um. Þar að auki er hafin smíði
á parhúsi. Það blasir einfald-
lega við, að hér er allt í blóma.“

Einar lítur björtum augum

til framtíðarinnar í þessu fá-
menna en landmikla og kosta-
ríka héraði. „Reykhólahrepp-
ur hlýtur að nýta sér það for-
skot sem hann hefur á aðra
hluta Vestfjarðakjálkans hvað
samgöngur varðar. Núna í
sumar verður komið bundið
slitlag alla leið frá höfuðborg-
arsvæðinu og hingað á Reyk-
hóla. Þessar vikurnar er verið
að vinna við síðasta spottann
sem eftir var, veginn um
Svínadal. Ég var líka að vona
fyrir hönd íbúanna á norðan-
verðum Vestfjörðum, að þar
yrði komið bundið slitlag alla
leið eftir tvö ár. Núna setur að
manni ótta um að vegna
áforma um niðurskurð til
vegamála liggi Vestfirðir vel
við höggi. Sem íbúi hér vestra
hlýt ég að mótmæla slíku.
Enda þótt Reykhólahreppur
verði á þessu ári kominn í
mjög gott vegasamband við
höfuðborgarsvæðið, þá erum
við í afleitu vegasambandi við
aðra hluta Vestfjarða. Fólk á
öðrum svæðum Vestfjarða
getur keyrt á bundnu slitlagi
milli bæja og þorpa, bæði á
norðanverðum og sunnan-
verðum Vestfjörðum. Þar er-
um við á hinn bóginn ofurseld
annars vegar sumartroðningi
yfir Tröllatunguheiði til Hól-
mavíkur og hins vegar verðum
við að fara veginn um Gufu-
dalssveitina og áfram Vest-
fjarðaveginn til Patreksfjarð-
ar. Þetta er einhver versti þjóð-
vegur á Íslandi. Það er ein-
faldlega hrein hörmung hvað
við erum í slæmu vegasam-
bandi við nágranna okkar á
Vestfjarðakjálkanum.“

Löggan nokkraLöggan nokkraLöggan nokkraLöggan nokkraLöggan nokkra
klukkutíma áklukkutíma áklukkutíma áklukkutíma áklukkutíma á

leiðinnileiðinnileiðinnileiðinnileiðinni

Og því má skjóta hér inn,
að þegar út af bregður í Reyk-
hólahreppi, þá þarf að kalla til
lögreglu frá Patreksfirði, 200
kílómetra leið – um einhvern
versta þjóðveg á Íslandi.

„Já, lögreglan okkar er á
Patreksfirði. Að vísu verður
sú breyting núna að lögreglu-
stjórnin flyst til Ísafjarðar. Þá
skilst mér að lögreglustjórinn
á Ísafirði muni geta sent lög-
reglumenn til okkar að vild
frá Patreksfirði eða Hólmavík.
Samt sem áður verður að
glíma við þessa erfiðu vegi.
Menn geta sagt sem svo, að
lögreglan í Búðardal geti kom-
ið til okkar þegar skjótt þarf
að bregðast við. Það eru að
vísu „ekki nema“ 75 kílómetr-
ar, en á móti kemur, að Dala-
sýsla er eina sýslan á Íslandi
þar sem er aðeins einn lög-
reglumaður starfandi, þannig
að það er ekki sérlega burðugt
umdæmi.

Auðvitað háir það öllu hér
hversu fámennar sveitir eru í
kringum okkur. Sú hugmynd
kom upp og um það var álykt-
að í hreppsnefnd Reykhóla-
hrepps í fyrra, að sameina
Austur-Barðastrandarsýslu
(Reykhólahrepp), Stranda-
sýslu og Dalasýslu í eitt sveit-
arfélag. En það ótrúlega er, að
þótt allar þessar þrjár sýslur
yrðu sameinaðar, þá væru íbú-
arnir ekki nema rúmlega 1.800
manns. Það sýnir kannski best
hvað sveitirnar hér eru fá-
mennar.“

Einar segir ýmsar hug-
myndir á kreiki varðandi
frekari nýtingu jarðhitans á
Reykhólum. „Þörungaverk-
smiðjan á rétt á stórum hluta
af jarðhitanum hér á Reyk-
hólum en nýtir hann ekki vel.
Út úr þessari ágætu verk-
smiðju fer vatnið 60 stiga heitt
beint í sjóinn. Það er ekkert

annað en sóun og engin þjóð
nema Íslendingar myndi leyfa
sér slíkt bruðl með orku. En
þetta skapar möguleika. Um
tíma vorum við að velta fyrir
okkur eldi á risarækju en í
samstarfi við Þörungaverk-
smiðjuna og Atvinnuþróunar-
félag Vestfjarða eru menn
núna að skoða betur sæeyrna-
eldi, sem talið er að gæti mjög
vel hentað hér. Mér finnst al-
veg ljóst, að þetta landsvæði
eigi framtíðina fyrir sér hvað
nýtingu jarðhita varðar.“

Kveður með eftirsjáKveður með eftirsjáKveður með eftirsjáKveður með eftirsjáKveður með eftirsjá

Eins og fram hefur komið
mun Einar Örn Thorlacius
kveðja þetta hérað, starfsvett-
vang sinn og heimili í fjögur
ár með talsverðri eftirsjá. „Ég
hef átt mjög gott samstarf við
fólkið hér. Sturla Böðvarsson,
sem var sveitarstjóri við
Breiðafjörðinn í mörg ár,
sagði eitt sinn við mig, að í
þessu starfi gæti maður ekki
verið allra vinur. Samt held
ég nú að allir hér í Reykhóla-
hreppi tali við mig ennþá!“

Eitt í viðbót á enn persónu-
legri nótum í lokin. Einar Örn
Thorlacius er fráskilinn maður
eins og svo margir. „En það
ánægjulega hefur gerst“, segir
hann, „að ég er búinn að eign-
ast kærustu sem er upprunnin
í Gufudalssveit, Hrafnhildi
Reynisdóttur. Systkini hennar
búa hér á ýmsum bæjum en
faðirinn er einn frægasti
minkaveiðimaður landsins,
Reynir Bergsveinsson í Frem-
ri-Gufudal. Að öllu saman-
töldu sé ég ekki annað en ég
hafi sótt gæfu hingað í Reyk-
hólahreppinn þessi ár sem ég
hef verið hér.“

– Hlynur Þór Magnússon.
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STAKKUR SKRIFAR

Framtíðin og næstu verkefni skólans
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Læknahjón í Glsagow óska eft-
ir Au-pair til að gæta tveggja
barna, 5 og 7 ára. Skemmtilegt
hverfi, góð aðstaða. Tækifæri
til enskunáms. 18 ára eða eldri.
Reyklaus. Svör berist á netfang-
ið adalbbjo@gmail.com. Nán-
ari uppl. fást hjá núverandi Au-
pair, Sólrúni í síma 456 1430 og
863 5630.

Til leigu er íbúðarhúsið í Fremri
Breiðadal. Húsið er 163m² og í
góðu standi. Húsið er laust nú
þegar. Uppl. í símum 456 6112
og 894 4512.

Dugleg, 16 ára spænskumæl-
andi stúlka óskar eftir vinnu
strax. Allt kemur til greina. Uppl.
í síma 846 4180 (Betsy).

Til sölu er flotbryggja 2,7x9,5
metrar. Bryggjan sem er á Ísa-
firði, samanstendur af tveimur
55 cm flothylkjum og er vel með
farin. Áhugasamir hafi samband
í síma 820 1909.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
1997, sjálfskiptur. Upplýsingar
í síma 895 5465.

Er einhver á Ísafirði eða nágrenni
sem hefur áhuga á leiguskipt-
um á íbúð í miðbæ Oslóar í
ágúst og september. Vinsam-
legast hafið samband í síma
892 3356.

Ungt par leitar að húsnæði á
Ísafirði eða nágrenni til lang-
tímaleigu. Reyklaus og reglu-
söm. Upplýsingar í símum 866
9808 eða 695 3709.

Til sölu er hundabúr. Uppl. gef-
ur Sveinbjörg í síma 849 2341.

Tilboð óskast í GMC Jimmy.
Skipti koma til greina. Uppl. í
síma 849 2341 og 869 5528.
Til sölu er hillusamstæða, bóka-
hilla, hornsófi úr leðri, spegill,
sófaborð og skápur. Uppl. í
síma 867 9920.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í efri
bænum á Ísafirði. Laus 1. ágúst.
Uppl. í síma 456 5445.

Lítil eins til tveggja herb. íbúð
óskast til leigu á Ísafirði eða
nágrenni fyrir mann á besta
aldri. Uppl. í síma 551 2005.

Farið verður í rútuferð kl. 10:00
fimmtudaginn 6. júlí ef næg
þátttaka fæst. Skoðað verður
Minjasafnið á Hnjóti í Örlygs-
höfn og borðaður kvöldverður
í Flókalundi. Þátttökugjald er
kr. 2.500 og er kvöldverðurinn
innifalinn. Þátttökulisti er í versl-
un Hlífar, sími 456 3805.

Komur sérfræðinga
Þóra Gunnarsdóttir, augnlæknir verður

með móttöku á Ísafirði dagana 17.-21. júlí
og lengur sé þörf á.

Sigurpáll Scheving hjartalæknir verður
með móttöku á Ísafirði dagana 18.-21. júlí.

Tímapantanir eru frá og með 6. júlí í síma
450 4500 á milli kl. 8-16 alla virka daga.

Í síðasta tölublaði BB var einkar eftirtektarvert viðtal við Sigurð Jónsson,
sem svo sannarlega er einn hinna sigldu Ísfirðinga 21. aldarinnar, menntaður
í Danmörku, á störf á Íslandi og í Kanada að baki og reynir nú nýjar leiðir.
Samanburður á lausn þess vanda er fylgir byltingum í atvinnulífi á Íslandi
og í Kanada er athyglisverður. Sá munur er fram kemur í viðtalinu byggir
að sjálfsögðu fyrst og fremst á tvennu, menntun og óbilandi trú á umhverfi
sínu og möguleikunum sem þar búa. Stundum þarf að leita þeirra og virkja
kraft fólksins. Bjartsýnin og trúin á getuna, sjálfs sín og annarra, er sett fram
blátt áfram líkt og ekkert sé sjálfsagðara. Þetta sést mörgum útlendingum
yfir og skilja því ekki hvers vegna fátt stendur í vegi okkar Íslendinga.

Áður en lengra er haldið er rétt að víkja að öðru framtíðarverkefni.
Grunnskólinn nýi á Ísafirði var til umfjöllunar seinast og þá hafa glöggir
lesendur væntanlega tekið eftir því að ásláttarpúkinn tók völdin, því að
spurningin um hvar skólinn stæði árið 2113 bað um svör öldinni fyrr. Þá
vaknar löngun til að vita hvar við Vestfirðingar eða afkomendur okkar
standa árið 2113 og hverjir skyldu byggja Vestfirði þá? Grunnurinn að
svarinu felst í hugleiðingum líkum þeim er birtust í tilvitnuðu samtali við
Sigurð Jónsson. Kjarninn er sá að hafa trú á samfélaginu, eiga hugmyndir
og vilja til að hrinda þeim í framkvæmd, sjá kosti í stöðunni sem öðrum hafa
yfirsést.

Átakanlegt er að kynnast skorti á lágmarksmenntun sem viðmælandi
segir ríkjandi á Nýfundnalandi. Honum fylgir andlegur doði og magnleysi.
Kraftinn til verka skortir og fátt gerist fyrir frumkvæði þeirra sem vita ekki
hvað í því er fólgið. Lykilhlutverkið felst í góðum skólum, en sú spurning
vaknar hvort námsefni íslenskra grunnskóla þarfnist ekki endurskoðunar.
Leggja þarf mun meiri áherslu á það vandasama verk að örva nemendur í
því að geta tekist á við lífið með öllum þess margbreytilegu verkefnum.
Kenna þarf ungu fólki að takast á við margbreytilegt og flókið umhverfi
nútímasamfélags. Æ oftar kemur í ljós að of margir eru fákunnandi um
hlutverk þeirra stofnana sem þjóna samfélaginu til hagsbóta fyrir almenning.
Er það viðunandi? Svarið er nei.

Verst af öllu er þó að ala upp kynslóð, sem virðist ekki vita af því að ýmis
réttindi eru ekki sjálfgefin og byggja á kunnáttu þess sem þau hefur hlotið.
Æ oftar blasir það við að ungt fólk tekur ekki mark á því sem er kennt.
Hvers vegna í ósköpunum þurfum við að horfa á það að ungt fólk nýkomið
með bílpróf deyr vegna þess að það kastast úr bílum af þeirri einu ástæðu
að það notar ekki bílbelti? Er nóg að kunna að lesa ef ekki er farið eftir því
sem lesið er? Sigurður sagði stóran hluta íbúa á Nýfundnalandi ólæsa. Eru
þeir sem kunna lestur, en láta upplýsingarnar ekki gagnast sér, betur settir?
Því verða skólarnir að svara á næstunni. Flestir hljóta að segja nei. Svo einfalt er það.

Uppselt var í veisluna.

Fjöldi góðra gesta frá Reykjavík mætti til veislunnar.

Rífandi stemmning í
saltfiskveislu í Neðsta

Fyrsta saltfiskveisla
sumarsins var haldin í

Tjöruhúsinu í Neðstakaup-
stað á laugardagskvöld. Sú

hefð hefur komist á að
leikmenn sjá um elda-

mennskuna á fyrsta
kvöldinu en eftir það sér

Magnús Hauksson um

eldamennskuna. Að sögn
Jóns Sigurpálssonar, safn-

varðar í Neðstakaupstað,
var þetta að öðrum

saltfiskveislum ólöstuðum
sú besta hingað til og

lagðist þar allt á eitt, mat-
urinn gómsætur, hljóm-

sveitin góð og gestirnir

komnir til að skemmta sér.
Dansinn dunaði fram á

nótt undir taktföstum
slætti og ljúfum tónum

Saltfisksveitar Villa Valla
og þakið ætlaði að rifna af

húsinu í síðasta laginu.
– smari@bb.is

Sigurður Gunnarsson, Sigurjón Guðmundsson og Anna Kristinsdóttir.

Það er ódýrara að
vera áskrifandi!

Síminn er 456 4560
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Auglýsing um
starfsleyfistillögu

fyrir sorpbrennsluna
Funa, Ísafjarðarbæ

Í samræmi við 6. gr. í 1. kafla laga nr. 7/
1998 um hollusthætti og mengunarvarnir,
liggur starfsleyfistillaga fyrir sorpbrennslu-
stöð Sorpbrennslunnar Funa og urðunar-
stað við Klofning, frammi til kynningar á af-
greiðslutíma í bæjarskrifstofum Ísafjarðar-
bæjar, Stjórnsýsluhúsinu, 400 Ísafjörður,
á tímabilinu frá 7. júlí til 1. september 2006.

Skriflegar athugasemdir við starfsleyfis-
tillögurnar skulu hafa borist Umhverfisstofn-
un fyrir 1. septemer 2006. Einnig má nálg-
ast starfsleyfistillögurnar á heimasíðu Um-
hverfisstofnunar, http://www.ust.is.

Umhverfisstofnun,
Suðurlandsbraut 24,

108 Reykjavík.

Ræsting
Hjá Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ

er nú laus 64% staða starfsmanns í ræst-
ingu. Vinnutími er frá kl. 16:00 til 21:30
virka daga.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga og stofnanasamn-
ingi HSÍ. Umsóknareyðublöð fást í afgreiðslu
Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði. Öllum
umsóknum verður svarað er ráðið hefur
verið í starfið.

Frekari upplýsingar gefur Guðrún Krist-
jánsdóttir, ræstingarstjóri í síma 450 4500.

Verslunarhús-
næði til leigu

Til leigu er frá 1. september nk. verslun-
arhúsnæði á besta stað í bænum, að Silfur-
götu 1, við Silfurtorg (áður Björnsbúð). Um
er að ræða jarðhæð með góða glugga og
lageraðstöðu í kjallara.

Upplýsingar gefur Garðar Guðmundsson
í síma 456 4270.

Maturinn þótti gómsætur.

Saltfisksveit Villa Valla sló ekki feilnótu frekar en fyrri daginn.

Ólafsdóttir, Sjósigl með 856
kg. Í öðru sæti varð Anna S.
Jóhannesdóttir, Sjóak með
723 kg. og í þriðja sæti Sigfríð
Ó. Valdimarsdóttir, Sjóak
með 661 kg.

Í einstaklingskeppni karla
sigraði Guðbjartur G. Gissur-
arson, Sjór með 995 kg. Í öðru
sæti varð Guðmundur Svav-
arsson, Sjór með 926 kg. og í
þriðja sæti Jóhann R. Kjart-
ansson, Sjór með 882 kg.

Aflahæsti heimamaðurinn
varð Hávarður Bernharðsson

með 688 kg. Aflahæsti skip-
stjórinn varð Sigurður Hálf-
dánarson og áhöfn hans á
Snjólfi með 2.539 kg. eða 846
kg. að meðaltali á veiðistöng-
ina. Í öðru sæti varð Bæring
Gunnarsson og áhöfn hans á
Gunnari Leós með 2.531 kg.
eða 844 kg. að meðaltali á
veiðistöngina. Í þriðja sæti
varð Guðmundur Jakobsson
og áhöfn hans á Neista með
2.273 kg. eða 758 kg. að með-
altali á veiðistöngina.

– thelma@bb.is

Sjóís-met var slegið í aðal-
móti Sjóstangaveiðifélags Ís-
firðinga sem haldið var haldið
á föstudag og laugardag er
Ólafur Bjarnason veiddi keilu
sem vóg 7,8 kg. 26 keppendur
tóku þátt í mótinu, sex konur
og 20 karlar, frá sjö félögum.
Mótið er eitt af átta mótum á
vegum Sjól, Landssamtaka

sjóstangaveiðifélaga, þar sem
keppt er til Íslandsmeistara-
tignar í karla- og kvennaflokki
og var mótið það fimmta í
röðinni á árinu. Róið var frá
Bolungarvík á níu bátum að-
allega á veiðislóð undir Stiga-
hlíðinni, Ritnum, Aðalvíkinni
og Vébjarnarnúpi. Fyrri dag-
inn var veitt frá kl. 6 til kl. 14

en seinni daginn frá kl. 6 til
kl. 13. Alls veiddust 8.863
fiskar sem vógu 14.523,25 kg.
eða 558,59 kg. að meðaltali á
veiðistöngina. Níu tegundir
veiddust; þorskur, ufsi, ýsa,
karfi, steinbítur, sandkoli,
lúða, lýsa og keila.

Blönduð sveit frá Sjóak og
Sjósigl sigraði í sveitarkeppni

kvenna með 2.240 kg. Önnur
varð sveit frá Sjóís með 1.075
kg. Í karlaflokki sigraði sveit
frá Sjór með 2.442 kg. Í öðru
sæti varð sveit frá Sjóak með
1.915 kg. og í þriðja sæti varð
blönduð sveit frá Sjór, Sjóve
og Sjóskip með 1.699 kg.

Í einstaklingskeppni
kvenna sigraði Svala Júlía

Met slegið á sjóstangaveiðimóti Sjóís
Keppendur fá sér kaffi að lokinni góðri veiðiferð. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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Sjávarútvegsfyrirtæki á Vestfjörðum

Mótmæla hugmyndum um
frestun vegaframkvæmda
Sjávarútvegsklasi Vest-

fjarða hefur sent frá sér eftir-
farandi ályktun vegna hug-
mynda um frestun vegafram-
kvæmda á Vestfjörðum:

„Sjávarútvegsfyrirtæki á
Vestfjörðum mótmæla harð-
lega hugmyndum um frestun
vegaframkvæmda á Vest-
fjörðum vegna aðgerða ríkis-
stjórnarinnar til að draga úr
þenslu í landinu. Sjávarútveg-
ur er kjölfesta byggðar á Vest-

fjörðum og rekstrarskilyrði
hans hafa versnað stórlega síð-
ustu ár m.a. vegna stöðugrar
frestunar á sjálfsögðum sam-
göngubótum. Síðan reglulegir
flutningar á sjó voru lagðir af
hér á landi hefur þáttur flutn-
ingskostnaðar aukist verulega
í rekstri þessara fyrirtækja.

Á síðasta ári voru flutt út
yfir 30 þúsund tonn af fiskaf-
urðum frá Vestfjörðum með
bílum að útflutningshöfn, sem

í flestum tilfellum er Reykja-
vík. Þess vegna er gott vega-
samband lífsnauðsyn fyrir
sjávarútveg á Vestfjörðum.
Neðangreind sjávarútvegsfyr-
irtæki mótmæla harðlega að
enn og aftur séu Vestfirðingar
látnir gjalda fyrir þenslu sem
ekki hefur orðið vart við á
Vestfjörðum.“

Undir yfirlýsinguna skrifa
eftirtalin fyrirtæki: Bakkavík,
Fiskverkun Jakobs Valgeirs-

sonar, Fiskvinnslan Drangur,
Fiskvinnslan Íslandssaga,
Fiskvinnslan Kambur, Hólma-
drangur, Hraðfrystihúsið Gunn-
vör, Klofningur, Miðfell,
Oddi, Vísir og Þórsberg. Sjáv-
arútvegsklasi Vestfjarða eru
samtök helstu sjávarútvegs-
fyrirtækja á Vestfjörðum og
er honum ætlað að vinna að
sameiginlegum hagsmuna-
málum fyrirtækjanna.

– smari@bb.is
Hraðfrystihúsið – Gunnvör er eitt þeirra

fyrirtækja sem standa að sjávarútvegsklasanum.

Fór holu í höggi
Sigurjón J. Sigurðsson,

kylfingur hjá Golfklúbbi
Ísafjarðar, fór holu í höggi á
Tungudalsvelli á þriðjudag
í síðustu viku. Drauma-
högginu náði hann á 6. braut
sem er 129 metrar af gulum
teigum. „Golfklúbbur Ísa-
fjarðar óskar honum til ham-
ingju með höggið, og ein-
herjar í GÍ bjóða hann vel-
kominn í hópinn“, segir
Gylfi Sigurðsson fram-
kvæmdastjóri GÍ . Sigurjón
er fyrsti Ísfirðingurinn til að
ná þessu afreki í ár.

„Mig minnir að þeir hafi

verið fjórir á síðasta ári sem
náðu draumahögginu. Það
er mesta upphefð sem kylf-
ingur getur fengið að komast
í Einherjaklúbbinn. Það eru
ekki margir af þessum stóra
hópi kylfinga á Ísafirði sem
eru í klúbbnum, ætli þeir
séu ekki innan við 20“, segir
Gylfi.

Það sem af er þessu ári
hafa 17 kylfingar komist í
klúbbinn á öllu landinu, þar
af einn sem hefur náð því
tvisvar á árinu. Margir þeirra
fóru holu í höggi erlendis.

– thelma@bb.is

Siglingastofnun hefur
sent hafnarstjóra Ísafjarðar-
bæjar tilkynningu þess efnis
að samkvæmt ákvörðun
samgönguráðherra beri að
fresta öllum ráðgerðum
hafnarframkvæmdum í Ísa-
fjarðarbæ. Tilkynningin er í
sama dúr og það sem mikið
hefur verið rætt um varðandi
vegamál. Að sögn Guð-
mundar M. Kristjánssonar
hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar
er aðallega um framkvæm-
dir á Þingeyri að ræða.

Fara átti í framkvæmdir
við sjóvarnargarð á Þingeyri

og segir Guðmundur frestun
verksins mjög bagalega því
það sé orðið mjög aðkallandi
að fara í verkið. Í sumar átti
að rífa gömlu trébryggjuna
á Þingeyri en það er komið í
salt eins og annað á vegum
ríkisins. Guðmundur segir
að útboðsferli framkvæmda
við Ásgeirsbakka á Ísafirði
sé lokið þannig að fram-
kvæmdir muni ekki raskast.
Nýtt stálþil við Ásgeirs-
bakka er stærsta verk á fram-
kvæmdaáætlun Ísafjarðar-
hafnar í ár.

– smari@bb.is

Hafnarfram-
kvæmdum frestað

Höfnin á Þingeyri.

Gunnlaugur Finnbogason, formaður Eldingar

„Hundleiðir á enda-
lausum niðurskurði“

Sjávarútvegsráðherra hefur
gefið út reglugerð um leyfilegt
aflahámark fyrir fiskveiðiárið
2006/2007. Í flestum tegund-
um verður kvótinn sá sami og
á fyrra kvótaári en í þorski
verður minnkun upp á 5 þús-
und tonn. Að sögn Einars Vals
Kristjánssonar framkvæmda-
stjóra Hraðfrystihússins –
Gunnvarar á Ísafirði er hann
að sjálfsögðu ekki ánægður
með skerðingu á kvóta en telur
að sjávarútvegsráðherra hafi
gert það besta í stöðunni. „Við
ákvörðun á aflahámarki verð-
ur að taka tillit til þess sem

vísindamenn okkar leggja til í
einhverju samræmi við það
sem sjómenn og útgerðir þurfa
til að halda velli. Það tel ég að
ráðherra hafi gert með þessari
úthlutun.“

Gunnlaugur Finnbogason
formaður Eldingar félags smá-
bátaeigenda á norðanverðum
Vestfjörðum segir að menn
séu orðnir hundleiðir á þess-
um endalausum skerðingum
og telur að það væri ráð prófa
nýjar aðferðir við stofnmæl-
ingar og ákvarðanir á afla. „Ég
held að það væri gott að gefa
þeim á Hafró frí í nokkur ár.

Þeirra kenningar eru ekki að
virka og það er vel athugandi
að prófa til dæmis grisja eins
og bent hefur verið á af sum-
um fiskifræðingum.“ Kenn-
ingar um grisjanir á fiskistofn-
um oft eignaðar Jóni Krist-
jánssyni fiskifræðingi ganga
út á það of mikið af fiski sé í
sjónum og að ekki sé nægt æti
fyrir hver hvern fisk og því sé
hann bæði smár og horaður.
Grisjun á fiskistofnun á að
koma í veg fyrir að of margir
einstaklingar séu um það tak-
markaða fæðumagn sem er í
boði.                – smari@bb.isGunnlaugur Finnbogason.

Ferðamennskan fer rólega af
stað í Hornstrandafriðlandinu

Ferðamannatímabilið fer
rólega af stað í Hornstranda-
friðlandinu og segir Jón
Björnsson, landvörður, að til-
tölulega fáir ferðamenn séu
farnir af stað. „Við fórum í
vinnuferð til Hornstranda fyrir
stuttu og ástandið vera nokkuð
gott. Þrátt fyrir mikla vætu

undanfarið var fremur þurrt
og tjaldsvæði í ágætu ásig-
komulagi. Einn kamar var
fokinn út í buskann og við
getum ekki sett upp nýjan fyrir
á næsta ári þar sem alltaf þarf
að undirbúa slíkt og gera ráð
fyrir því í fjárhagsáætlun.
Fenginn hefur verið fjárstyrk-

ur til þess að koma upp vatn-
salerni í Hornvík og fer sum-
arið í að ákveða staðsetningu
þess og hönnun og hefjast
framkvæmdir næsta sumar“,
segir Jón.

Þá segir Jón að mikil deyfð
sé yfir lífríkinu á svæðinu.
„Það er frekar dapurt. Margir

hafa talað um að ref hafi stór-
fækkað og töluvert var af fugli
í vor en það eins og varp hafi
misfarist hjá mörgum þeirra.
Það er spurning hvort þessi
kuldahret í vor spili ekki þar
inn í“, segir Jón Björnsson,
landvörður.

– thelma@bb.is

Hornbjarg á Hornströndum.
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Fimm verk í stærri kantinum
sem frestast á Vestfjörðum

Að sögn Gísla Eiríkssonar
umdæmisstjóra Vegagerðar-
innar á Ísafirði eru fimm verk
í stærri kantinum á áætlun
næstu eitt til tvö árin. Það eru
framkvæmdir í Mjóafirði í Ísa-
fjarðardjúpi, Arnkötludal en

einnig í Hrútafjarðarbotni,
Kollafirði í Gufudalssveit og
lagning slitlags á Drangsnes-
vegi. Starfsfólk Vegagerðar-
innar er síður en svo ánægt
með aðgerðir ríkistjórnarinnar
sem sýnir sig í því að á Hólma-

vík, Ísafirði og Patreksfirði
flögguðu starfsmenn fána
Vegagerðarinnar í hálfa stöng
í mótmælaskyni.

„Við erum að halda við
vegum sem sumir hverjir
hanga saman á lyginni og höf-

um horft á það að nýr vegur
verði kominn eftir tvö ár. Það
er leiðinlegt að vera í þessu
og svo er þessu bara hætt,“
sagði Gísli Eiríksson, umdæm-
isstjóri Vegagerðarinnar á Ísa-
firði.                – smari@bb.is

Engilbert Ingvarsson frá Tyrðilmýri í Ísafjarðardjúpi

Segir andstöðu við Leirufjarð-
arslóðann furðulega hatramma

Engilbert Ingvarsson frá
Tyrðilmýri í Ísafjarðardjúpi
segir það furðulegt hversu hat-
römm andstaðan sé gegn veg-
arslóðanum sem lagður var í
Leirufjörð í fyrra. Segir hann
áróður stundaðan gegn vegar-
slóðanum sem sé í reynd þörf
framkvæmd. „Alla mína ævi
hef ég reynt að leggja orðum
að því að fá fjárveitingar til
vegaframkvæmda“, segir Eng-
ilbert.

„Á meðan ég bjó í Snæ-
fjallahreppi unnu bændur þar
og velunnarar sveitarfélags-
ins, ásamt þingmönnum úr

öllum flokkum að því að fá
fjárveitingar til að leggja veg-
arslóða fram með Dalsá, fram
Fellin og upp á Öldugilsheiði.
Vonir stóðu til þess að áfram
yrði haldið með veginn niður
í Leirufjörð, en þá fór að halla
undir fæti í búsetu á Strönd-
inni og fengust ekki meiri fjár-
veitingar. Nú þegar þessi veg-
arslóði er kominn finnst mér
eðlilegast að samkomulag
verði gert um það að allur
þessi vegarslóði frá Unaðsdal
og niður undir Leirufjörð
verði endurbættur og við enda
hans verði gert rúmgott snún-

ingspláss með útsýnisskífu og
að ekki verði komist þaðan
lengra á bílum.“

Þá lýsir Engilbert þeirri
skoðun sinni að bílfær vegur
að Leirufirði ætti að vera sam-
bærilegur við veginn út á
Látrabjarg eða Skálmarnes-
múla. „Það er vaxandi umferð
ferðafólks um Snæfjalla-
strönd, sem fer norður í Jök-
ulfirði og það yrði til þess að
bæta ferðaþjónustu að hafa
þennan veg. [...] Mér finnst
fjölmiðlar vera nokkuð ákafir
í að flytja neikvæðar fréttir
þeirra sem eru á móti þessari

nauðsynlegu vegarlagningu.
Ítrekað er talað um veg á Dals-
heiði, en vegurinn liggur fram
Fellin, sem eru á milli Bæja-
dals og Rjúkandisdals og ligg-
ur upp á Öldugilsheiði, en
Dalsheiðin er miklu vestar.
Nú er verið að gera tillögur
um að afmá vegarslóðann og
koma öllum gróðri í fyrra ásig-
komulag! En þarna er bara
enginn gróður bara grjót og
jökulleir og þó svo væri að
einhver gróður skemmdist er
nóg af honum sem enginn nýt-
ir“, segir Engilbert enn fremur.

Engilbert Ingvarsson, sem

venjulega er kenndur við Tirð-
ilmýri á Snæfjallaströnd (Berti
á Mýri), gegndi um langt bil
trúnaðarstörfum fyrir Sjálf-
stæðisflokkinn og skiparði
m.a. heiðurssætið á framboðs-
lista Sjálfstæðisflokksins í
Norðvesturkjördæmi í síðustu
alþingiskosningum. Á löng-
um ferli mun hann hafa gegnt
því sem næst öllum trúnaðar-
störfum innan flokkskerfisins
fyrir utan formennsku, vara-

formennsku og setu á Alþingi.
Hann hefur nú hin síðari ár
verið búsettur á Hólmavík.

Eins og kunnugt er fékk
landeigandi í Leirufirði í fyrra
leyfi frá bæjaryfirvöldum til
að „labba“ á jarðýtu frá Dals-
heiði og yfir í Leirufjörð til að
stöðva landbrot við jökulánna
í Leirufirði. Veginum verður
lokað í sumar og öll ummerki
um hann verða fjarlægð eftir
því sem hægt er. – eirikur@bb.is

Ríkistjórnin hefur frestað
öllum nýframkvæmdum í
vegagerð sem ekki eru kom-
inn í útboð fram til 2008. Þau
tvö verk sem átti að bjóða út í
haust þ.e.a.s. Arnkötludalur
og framkvæmdir í Mjóafirði
hefur verið frestað um
óákveðinn tíma. Þá eru ekki
taldar þær framkvæmdir sem

eru komnar á samgönguáætl-
un en bjóða átti út 2007 og
2008. Jón Rögnvaldsson vega-
málastjóri segir að eins og
málin horfi við núna þá hafi
ríkistjórnin frestað öllum
vegaframkvæmdum á landinu
sem ekki eru komin í útboð
þangað til annað hafi verið
ákveðið.

Starfsmenn Vegagerðarinn-
ar á Ísafirði lýsa þessum degi
sem sorgardegi og komu sam-
an á fimmtudagsmorgun og
mótmæltu aðgerðum ríkis-
stjórnarinnar í hljóði. Þeir
segja að vegir á Vestfjörðum
séu ekki boðlegir og segja að
Vestfirðingum sé sýnt virð-
ingarleysi með niðurskurði

ríkistjórnarinnar.
Þann 24. maí skrifaði Sturla

Böðvarsson samgönguráð-
herra í blaðagrein á bb.is að
vega- og brúargerð í Mjóafirði
yrði lokið árið 2008 en nú
stefnir í að ekki verði hafist
handa fyrr en í fyrsta lagi árið
2008.

– smari@bb.is

Mótmæla frestun vegaframkvæmda
Starfsmenn Vegagerðarinnar á Ísafirði

Starfsmenn Vegagerðarinnar á Ísafirði mótmæla aðgerðum ríkistjórnarinnar.
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Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur tekið fyrir beiðni Sæ-
skipa ehf. um niðurfellingu
á dráttarvöxtum vegna lög-
veðskrafna, og samþykkti
að fella niður dráttarvexti
að upphæð ríflega 217 þús-
und krónur, með því skil-
yrði að höfuðstóllinn, ríf-
lega 783 þúsund krónur og
málskostnaður að upphæð
ríflega 312 þúsund krónur,
verði greitt að fullu.

Sæskip ráku skipið Jaxl-
inn sem var selt á haust-
mánuðum og stóð til að
kaupa nýtt skip, þó ekki
hafi af því orðið enn.
Rekstur skipsins gekk erf-
iðlega þrátt fyrir samning
um gámaflutninga fyrir
Eimskip og var mikið tap
á rekstrinum. – eirikur@bb.is

Fella nið-
ur vexti

Bolungarvík

Einar K. Guðfinnsson sjáv-
arútvegsráðherra hefur gefið
út reglugerð um leyfilegan
heildarafla á næsta fiskveiði-
ári 2006-2007. Heildaraflinn
breytist lítið nema að heildar-
aflamark í þorski minnkar úr

198 þúsund tonnum í 193 þús-
und tonn eða um 5000 tonn.

Við ákvörðun á leyfilegum
heildarafla á þorski á næsta
fiskveiðiári er byggt á breyttri
aflareglu þar sem aflamark
ákvarðast sem meðaltal af

aflamarki síðasta fiskveiðiárs
og hlutfall af viðmiðunar-
stofni í upphafi úttektarárs,
sem er í samræmi við tillögur
Aflareglunefndar frá 2004.
Áfram er miðað við óbreytt
veiðihlutfall, 25%. Ákvörðun-

in hefur í för með sér þá minn-
kun sem verður á heildarafla-
marki í þorski frá yfirstand-
andi fiskveiðiári.

Í skýrslu Hafrannsókna-
stofnunar á þessu fiskveiðiári
og aflahorfur á því næsta er

lagt til, í ljósi þess að hlutfall
stórfisks í þorskstofninum
hefur lækkað mikið á undan-
förnum áratugum, að sérstak-
lega verði farið yfir hvort þörf
sé á frekari verndunaraðgerð-
um á hrygningarslóðum.

Þorskkvóti minnkar á næsta fiskveiðiári

Sundhöll Ísafjarðar hefur
verið lokað um tíma vegna
lagfæringa á sundlaugarbakka
og starfsmannaaðstöðu. Þá er
verið að breyta breyta gamla
bókasafninu í skólastofur fyrir
komandi skólaár og koma upp
lyftu í húsinu. Ekki er komin
dagsetning á það hvenær
Sundhöllin verður opnuð á ný
en áætlað er að verkið taki
a.m.k. þrjár vikur.

„Áætlað er að framkvæmdir
við sundlaugina taki allt að
þremur vikum og við vonumst
til þess að framkvæmdir við
skólastofurnar muni ekki hafa
áhrif á við rekstur laugarinnar.
Á meðan sundlaugin er lokuð
eru aðrar sundlaugar í sveitar-
félaginu opnar á auglýstum
tímum“, segir Jón Björnsson
íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
Ísafjarðarbæjar. Að sögn Jóns

hafa viðgerðir við sundlaugina
ekki áhrif á hvort byggð verði
ný sundlaug í bænum.

„Margir hafa spurt af hverju
við séum að ráðast út í þessar
framkvæmdir núna en þetta
eru hlutir sem verða að vera í
lagi. Sundlaugarbakkann á að
yfirfara á hverju ári og það
var nauðsynlegt að bæta vakt-
aðstöðu starfsmanna.“

– thelma@bb.is Sundhöllin á Ísafirði.

Sundhöllin lokuð vegna framkvæmda

Stjórn Sjálfstæðisfélagsins
Völusteins í Bolungarvík mót-
mælir harðlega frestunum
ríkisstjórnarinnar í vegagerð
á Vestfjörðum og segir að það
óþolandi að vegagerð á Vest-
fjörðum eigi að líða fyrir þen-
slu sem ekki á upptök sín á
Vestfjörðum. Ályktun sem

stjórn félagsins samþykkti á
fundi sínum þann 30. júní er
svohljóðandi: „Stjórn Sjálf-
stæðisfélagsins Völusteins í
Bolungarvík mótmælir harð-
lega þeirri fyrirætlan ríkis-
stjórnarinnar að fresta vega-
framkvæmdum á Vestfjörð-
um. Á Vestfjörðum gætir eng-

ra þensluáhrifa og því er það
óþolandi að vegna ástands í
efnahagsmálum sem rekja má
beint til offjárfestinga á suð-
vesturhorninu ásamt upp-
byggingu á Austurlandi skuli
eiga að fresta framkvæmdum
á Vestfjörðum.

Ástand vega á Vestfjörðum

er víða með þeim hætti að
algerlega óviðunandi er, og
því mjög aðkallandi að ljúka
öllum þeim vegaframkvæmd-
um sem tengja Vestfirði við
hringveginn með bundnu slit-
lagi. Þá er nauðsynlegt að
víkja ekki frá þeim jarð-
gangnaframkvæmdum sem

fyrirhugaðar eru á milli Bol-
ungarvíkur og Ísafjarðar.

Stjórn Völusteins vill benda
á, að eins og fram hefur komið
í fréttum, er mun dýrara að
flytja vörur til og frá Vest-
fjörðum en á aðra fjórðunga
landsins og þar af leiðandi eru
Vestfirðir ekki samkeppnis-

færir í því tilliti. Það hlýtur
því að vera sanngjörn krafa
Vestfirðinga að í engu verði
hróflað við vegaframkvæmd-
um í fjórðungnum.“

– smari@bb.is

Sjálfstæðisfélagið Völusteinn mótmælir
aðgerðum ríkisstjórnarinnar í vegamálum

Þessi mynd var tekin á Þorskafjarðarheiði fyrir viku

Þrátt fyrir að vegurinn um
Þorskafjarðarheiðina hafi
verið lagfærður eru vegfar-
endur ekki sáttir. Blaðinu
barst ábending frá einum veg-
farenda sem átti leið yfir heið-
ina á miðvikudag í síðustu
viku og mætti þar gröfu sem
ók með tönnina á undan sér
yfir malarbing til að slétta

hann svo greinilegt ekki væri
verið að kosta of miklu til að
gera veginn ökufæran.

Vildi hann koma á framfæri
að svona hraukar væru á fjölda
staða á heiðinni og að vara
ætti ökumenn við lélegum
vegi þarna. Í tilkynningu frá
Vegagerðinni sem barst sama
dag segir að viðgerðum við

vegaskemmdum á heiðinni sé
lokið að hún sé nú fær öllum
minni bílum en væri þó sein-
farin. Vegurinn hafði þá ein-
ungis verið jeppafær frá því
að heiðin var opnuð í byrjun
sumars.

Ekki er ráðgert að fara í
frekari framkvæmdir á Þorska-
fjarðarheiði í ár. – thelma@bb.is

Vegfarendur ósáttir við
Þorskafjarðarheiðina

Minni aðsókn í ferðir hjá
Vesturferðum vegna HM

Aðsókn í ferðir hjá Vest-
urferðum hefur verið minni
en á sama tíma undanfarin
ár. „Það er mun minna í ferð-
um en vanalega á þessum
tíma og kennum við HM
um það“, segir Anna Sigríð-
ur Ólafsdóttir hjá Vestur-
ferðum. Fjölmargt í boði hjá
Vesturferðum fyrir ferða-
langa Vestfjörðum. Ferðir
okkar út í Vigur hafa verið í
boði síðan 10. júní.

Bátsferðir út í Grímsey
og Skáleyjar eru hafnar, auk
þess sem alltaf er í boði að
ganga um króka og kima og
líða yfir hafflötinn á húð-

keip. Nú er einnig boðið upp
á refaskoðunarferðir á Horn-
strandir. „Farið er á bát frá
Ísafirði í Jökulfirði. Tíminn
sem fer í að ganga að greni
refsins er óviss, en þegar þang-
að er komið gefst góður tími

til að skoða hvolpana leika
sér. Með heppni, fá svo
ferðalangar kannski að sjá
mömmuna koma með eitt-
hvað æti handa hvolpunum
sínum“, segir í frétt frá Vest-
urferðum.   – thelma@bb.is

Vesturferðir eru til húsa í Edinborgarhúsinu á Ísafirði.

Styttist í árlegt kajak-
námskeið í Reykjanesi

Árlegt kajaknámskeið af-
þreyingar- og útivistarþjón-
ustu Hvammsvíkur í Hval-
firði, í samstarfi við siglinga-
klúbbinn Sæfara á Ísafirði,
verður haldið í Reykjanesi við
Ísafjarðardjúp 21. til 23. júlí.
Segja má að námskeiðið sé
orðið fastur punktur í tilveru
kajakmanna og hafa margir
fræknir ræðarar stigið sín
fyrstu spor þar.

Í þetta sinn mun þaulreynd-
ur kajakræðari aðstoða við
kennsluna en það er hún Had-
as Feldman sem m.a. hefur
siglt í kringum Japanseyjar á
kajak. Námskeiðið er ætlað

jafnt byrjendum og þeim sem
hafi kynnt sér kajakmennsku
áður. Meðal annars verður
farið í grunntækni kajakróð-

urs, aðferðir til björgunar úr
sjó og eskimóaveltu.

– thelma@bb.is
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Í dag er miðvikudagurinn
5. júlí,  188. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1930 tóku Sólheimar í Grímsnesi,
fyrsta heimili hér á landi fyrir þroskahefta, til starfa.

Sesselja H. Sigmundsdóttir stofnsetti heimilið ásamt
Þjóðkirkjunni og var forstöðumaður þess til æviloka.

Þennan dag árið 1933 hafði sveit 24 flugvéla viðdvöl í
Reykjavík á leið frá Róm til Chicago. Balbo flugmála-
ráðherra Ítalíu var foringi sveitarinnar. Nákvæmlega

hálfri öld síðar kom ítölsk flugsveit til að minnast
hópflugsins.

Þennan dag árið 1983 kom George Bush, þáverandi
forseti Bandaríkjanna í opinbera heimsókn til Íslands.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Elvar Logi Hannesson, skipuleggjandi Act Alone

Á þessum degi fyrir 20 árumÁ þessum degi fyrir 20 árumÁ þessum degi fyrir 20 árumÁ þessum degi fyrir 20 árumÁ þessum degi fyrir 20 árum

JFE 30 ára
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðan 8-13 m/s og rigning víða um land, en úrkomu-

lítið á Suðvesturlandi. Hiti víða 6 til 11 stig.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Norðvestan 8-13 m/s og rigning með köflum á Norður og
Austurlandi, en annars hægara og bjart. Hiti 5-15 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir norðaustlæga átt með vætu víða um land,

síst þó suðvestanlands. Fremur svalt veður.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Útlit fyrir norðaustlæga átt með vætu víða um land,
síst þó suðvestanlands. Fremur svalt veður.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ertu sáttur við frestun vega-
framkvæmda á Vestfjörðum?

Alls svöruðu 813. – Já sögðu 45 eða 5,5% – Nei
sögðu 754 eða 93% – Alveg sama sögðu 14 eða 1,5%

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

Mjög góð aðsókn að Act Alone

Um þessar mundir hefur fyrirtæki Jóns Friðriks Einarssonar
í Bolungarvík starfað í 30 ár. Um helgina var haldið upp á það
með samkvæmi fyrir núverandi og fyrrverandi starfsmenn.
Seinna í sumar verður svo eitthvað gert til hátíðabrigða fyrir
viðskiptavini. Auk þess má búast uppákomum og afslætti í
versluninni í sumar. Fyrirtæki Jóns Friðgeirs byrjaði sem tré-
smiðja, en strax fyrsta árið var farið að byggja smáblokk til að
selja. Reyndar var Jón Friðgeir farinn að byggja bæði vöru-
skemmur […] fyrir Einar Guðfinnsson hf. árið 1954. Síðan fór
hann til Svíþjóðar og dvaldist þar í ár, enkom svo heim 1956
og setti fyrirtæki sitt á stofn. Plastverksmiðjan var stofnuð
1964 og verslunin opnuð 1971. Í spjalli við BB sagði Jón Frið-
geir að síðasta ár hefði verið nokkuð gott hjá fyrirtækinu. Þá
var unnið við íbúðir aldraðra og læknisbústað og stækkun og
breytingar á loðnuverksmiðjunni.

Leiklistin mikil-
væg fyrir samfélagið

Danski leikarinn Ole Brekke
var staddur á Ísafirði á leik-
listarhátíðinni Act alone þar
sem hann kom fram og kenndi
á leiklistarnámskeiði. Ole
starfrækir eigin leiklistarskóla
The Commedia School í Kaup-
mannahöfn. Látbragð, trúðs-
leikur og kómedíuleikur er í
aðalhluverki í skólanum. Ole
Brekke starfar einnig sem
leikari og kemur m.a. fram í
gervi trúðsins Otomoto. Bæj-
arins besta hitti Ole á meðan
dvöl hans stóð á Ísafirði og
spjallaði við hann um leiklist-
ina

– Er þetta fyrsta heimsókn
þín til Ísafjarðar?

„Já, og mér finnst dásamlegt
að koma hingað. Það fyrsta
sem hreif mig var ferskleiki
loftsins og lífsorkan sem leyn-
ist í því. Það er eitthvað sem
maður finnur ekki meginlandi
Evrópu. Ástæðan fyrir heim-
sókninni er að ég tók þátt í
Act alone með leiklistarnám-
skeiði og sýningu.“

– Um hvað fjallar sýningin?
„Þetta er trúðasýning þar

sem mikið er um tónlist. Verk-
ið er mjög hljótt og ég er ekki
viss að ég segi stakt orð í
henni. Ég hef ekki verið með Ole í gervi Otomoto.

einleik í mörg ár svo að þetta
er ný sýning. Börnin mín lag-
færðu gamalt klarínett fyrir
mig og það var innblásturinn
að sýningunni. Þau sáu að ég
ætti framtíð fyrir mér sem
trúður. En ég hef ekki mikinn
tíma fyrir leik lengur þar sem
megnið af tímanum eyði ég í
Kómedíuskólanum. Logi (Elf-
ar Logi Hannesson innskot
bb.is) gekk í þann skóla og
þaðan þekki ég hann. Hann
heimsótti mig í Danmörku fyr-
ir ári síðan og sagði mér frá
þessari einleikjahátíð sem
hann stendur fyrir og bað mig
um að vera með leiklistarnám-
skeið. Og ég vildi fá að koma
fram líka og þannig fór það.
Svo margir Íslendingar ílengj-
ast í Danmörku þegar þeir fara
þangað en Logi var einharður
að koma aftur til Íslands og
hingað vestur. Það er reyndar
raunin með Íslendinga í Dan-
mörku að þeir fara alltaf aftur
til Íslands. Jafnvel þó þeir búi
þar í 25 ár eru þeir bara þar
tímabundið“, segir Ole og
hlær.

Mér finnst Logi vera að gera
mjög góða hluti hér á Ísafirði.
Mér skilst að Act alone sé eina
hátíðin sinnar tegundar á land-

inu. Logi er því ötull í að færa
leikhúsið til Ísafjarðar. Það er
mikill fengur fyrir samfé-
lagið. Því meiri list sem er í
boði því sterkara er samfélags-
andinn. Sérstaklega þegar
kemur að leiklist. Það
hefur sýnt sig á mörg-
um stöðum að því
mikið er um leikhús
er samfélagsandinn
sterkari og þar af
leiðandi er mun
minna um félagsleg
vandamál. Sem dæmi
er í einni borg í Banda-
ríkjunum stærsti iðnaður-
inn Shakespeare hátíð
sem varir í sjö mánuði á
ári. Ferðamenn sækja að
í stórum hópum til þess
að sjá sýningar á hátíð-
inni. Glæpatíðni í þessari
borg er lægri en í öðrum
borgum. Eins á Balí þar
sem leikhúsið er mjög öflugt
í menningu íbúanna eru glæpir
afar sjaldgæfir.“

MisskilningurMisskilningurMisskilningurMisskilningurMisskilningur
í eðli gamanleiksí eðli gamanleiksí eðli gamanleiksí eðli gamanleiksí eðli gamanleiks

– Þú ert skólastjóri í Kóm-
edíuskólanum í Kaupmanna-
höfn, geturðu sagt mér aðeins

„Það er allt einleikið að frétta. Nú er nýafstaðin Act alone hátíð sem heppnaðist vonum
framar. Það var mjög góð aðsókn, sem er sérstaklega gott miðað við hversu mikið var að ger-
ast þessa helgi, og bæði gestir og listamenn voru, að ég held, hæstánægðir að lokinni hátíð.
Listamennirnir höfðu sérstaklega orð á því hversu vel þeim var tekið bæði í leikhúsinu og á
götum úti. Sögðu þeir að bæjarbúar væru mjög hlýlegir og kurteisir. Fram fóru 13 einleikir og
tvö leiklistarnámskeið og svo var haldin lítil Act alone í Tjarnarbíói á mánudag en þar fluttu Ole
brekke og Zelkjo Vukmirica einleikina sína. Það var svona punkturinn yfir I-ið. Svo er bara að
fara að hefja undirbúning fyrir næstu hátíð sem verður haldin 28. júní. Undirbúningurinn er nú
þegar hafin og hafa nokkrir listamenn búnir að tilkynna þátttöku sína, bæði íslenskir og
erlendir. Ég held að það sé því óhætt að segja að fjörið muni halda áfram að ári en þetta er
búið að vera alveg stórkostlegt í ár. Allt gekk eins og vel smurð vél og ég er bara hæstánægð-
ur.“

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DraumaferðalagiðDraumaferðalagiðDraumaferðalagiðDraumaferðalagiðDraumaferðalagið  · Þorsteinn Másson, sjómaður á Ísafirði Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.tikin.is
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Minni túrismi á Norður Tælandi Sameinast gegn barnaklámi

Guðmundur B. Þórar-
insson varð fimmtugur í
gær 4. júlí. Í tilefni afmæl-

isins langar hann til að
bjóða ættingjum og vinum

að gleðjast með sér í
Safnaðarheimili Bolungar-

víkur laugardaginn 8. júlí
kl. 14:00.

AfmæliAfmæliAfmæliAfmæliAfmæli

„Draumaferðalagið er til Norður-Tælands með
konunni minni. Mannlífið, verðlagið, maturinn og
hin óþrjótandi afþreying sem þar er í boði er það
sem heillar okkur. Við fórum síðast til Suður-Tælands
síðast og þetta staður sem við eigum eftir að fara til.
Við erum að stefna að því að fara í náinni framtíð,
það eru engin föst plön en verið að leggja einhver
drög að því. Þar er minni túrismi en í Suður-Tælandi
sem heillar líka. Svo vildi ég líka fara til Grænlands
til að lóga ísbirni þar sem það yrði líklega að vera
líknardráp.“

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Lísa Stefánsdóttir þjónn á veitingastaðnum Fernando´s á Ísafirði

Jeff Buckley í miklu uppáhaldi
1. Lover you should’ve
come over – Jeff Buckley

Lagið heillandi. Texti og
flutningur tær snilld.

2. With or wit-
hout you – U2

Hvað get ég sagt. Ég er
veik fyrir grófri rödd Bono.

3. Since I’ve been loving
you- Led Zepplin

Maður róast niður við að
hlusta á þetta lag. Sólóið
meistaraverk.

4. Are you lonesome
tonight? – Elvis Presley
Elvis er kóngurinn. Ég er

ekki að ýkja.

5. I need you- The Kinks
The Kinks hafa algjörlega

verið vanmetnir. Þeir eru

snillingar.

6. Bohemian Rhap-
sody – Queen

Kúl band, kúl lag.

7. Wild horses
– Dave Matthews Band
Acoustic útgáfan af þessu

lagi hrífur mig upp úr skónum,
allavega fæ ég aldrei nóg.

8. Everybody hurts – R.E.M.
Sorglegur texti. en „komm-

ón“, hver hefur ekki lent í
ástarsorg. Dýrka þetta lag.

9. When you say nothing
at all – Allison Krauss
Þessi kántrýútgáfa virkilega

hreif mig.

10. Forget her – Jeff Buckley
Stór missir úr tónlistarheim-

inum. Hann hefði tekið okk-
ur ennþá lengra.

Lísa Stefánsdóttir.

frá skólanum?
„Við hófum starfsemi 1978

í Stokkhólmi en fluttum til
Kaupmannahafnar 1983. Síð-
an þá höfum við dregið að
nemendur frá ýmsum löndum.
Það skapar mjög gott and-
rúmsloft að þar séu komið fólk
frá mörgum löndum. Ég man
sérstaklega eftir því að eitt
árið skömmu eftir að skólinn
hóf störf var kínversk kona
meðal nemenda. Það var
kraftaverk að nemendurnir
náðu að skilja hvert annað því
að flestir kunnu lítið í ensku
og samskipti voru því erfið.
Það var mjög gott að vinna í
því andrúmslofti sem skapað-
ist þá því að gamanleikur snýst
einmitt svo mikið um mis-
skilning og mistök. Það er í
eðli gamanleiksins. Þetta var
því kjörið ástand til þess að
stunda gamanleik í“, segir Ole
með bros á vör.

„Það er eitt það besta við
Kómedíuskólann að það er
mjög ánægjulegt að vera þar.
Við tökum vinnu okkar alvar-
lega en um leið höfum við
mjög gaman af henni.“

StórmerkilegtStórmerkilegtStórmerkilegtStórmerkilegtStórmerkilegt
landslag á Íslandilandslag á Íslandilandslag á Íslandilandslag á Íslandilandslag á Íslandi
– Hvað finnst þér um ein-

leikjahátíðina Act alone?
„Mér fannst mjög spenn-

andi að taka þátt í henni og ég
hafði ekki séð neitt af verkum
hinna flytjendanna. Það er
gallinn við að vera leikari að
við erum svo oft að vinna þeg-
ar aðrir eru að sýna. Svo var
gaman að fá tækifæri til þess
að sjá Loga koma fram þar
sem ég hafði ekki séð hann
leika síðan í skólanum hjá
mér.“

– Heldurðu að þú eigir eftir
að heimsækja Ísafjörð aftur
einhvern tímann?

„Já, ég vona það allavega.
Þegar ég flaug hingað frá
Reykjavík og horfði niður á
landslagið fannst mér lands-

lagið stórmerkilegt. Það er
ekkert nema steinn og grjót
hvert sem maður leit.

Ég hef komið áður til Ís-
lands og kom í fyrsta sinn
fyrir 25 árum. Þá ferðaðist ég

með félaga mínum hringinn
um landið en fórum samt ekki
til Vestfjarða. Við keyrðum á
milli staða á Lödu og settum
upp sýningu í bæjum á leið-
inni. Ef fiskibátarnir voru í

landi þá fengum við um þrjá
gesti á sýningu en ef þeir voru
úti þá var allt þorpið meðal
áhorfenda. Það var mikið
ævintýri. Hlutirnir hafa breyst
mikið síðan þá“, segir Ole sem

að lokinni hátíðinni á Ísafirði
flutti leik sinn í Tjarnarbíói í
Reykjavík á mánudag og þar
með færði íbúum höfuðborg-
arinnar smá sýnishorn af Act
alone.

Varð fyrir
eitrun
Ísfirsk stúlka á þrettánda
ári varð fyrir eitrun þegar
klórgassprenging varð í
sundlauginni á Eskifirði í
síðustu viku. Stúlkan, sem
var á ferðalagi um Austur-
land, var flutt á Heilbrigðis-
stofnun Austurlands á
Neskaupstað með ein-
kenni af klórgaseitrun, það
er sviða í öndunarfærum,
ógleði og magaverk.
Slysið má rekja til þess að
edikssýru var fyrir mistök
hellt í klórtank laugarinnar.
Á þriðja tug manna, aðal-
lega börn og unglingar,
var í lauginni þegar eitr-
unarinnar varð vart. Mildi
þykir að ekki varð mann-
tjón en klórgas er stór-
hættulegt og getur verið
banvænt í miklu magni.

Dreginn að
landi
Hraðbáturinn Anna ÍS var
dreginn til hafnar á Ísafirði
í síðustu viku en drifbún-
aður bátsins bilaði og kom
Bliki ÍS, einn af bátum
Sjóferða Hafsteins og
Kiddýjar bátnum til aðstoð-
ar. Anna ÍS er útbúinn til
farþegaflutninga og var
notuð í sem slík af fyrri
eigendum, Hornströndum
ehf. og þar áður Konráði
og sonum.

Fimm bandarískir aðilar sem veita netþjónustu ætla að verja einni
milljón bandaríkjadala í gerð gagnagrunns og annarra ráða til að
berjast gegn dreifingu barnakláms. Það eru AOL, Yahoo, Microsoft,
EarthLink og United Online sem hafa sameinast um átakið. Banda-
rísk stjórnvöld hafa þrýst á netveitur um frekari aðgerðir gerð dreif-
ingu barnakláms. Vilja yfirvöld t.a.m. að netveitur varðveiti upplýs-
ingar um viðskiptavini lengur en nú er gert. Segir John Ryan, yfir-
ráðgjafi AOL, að átakið sé m.a. svar fyrirtækjanna við gagnrýni yfir-
valda. Með gerð gagnagrunnsins verður myndum safnað í gagna-
grunn, stærðfræðileg uppbygging þeirra skráð og svo borin saman
við viðhengi í tölvupósti. Ef grunur vaknar um að verið sé að senda
barnaklám verða viðkomandi gögn send til rannsóknar. Áætlað er
að gagnagrunnurinn verði kominn í gagnið fyrir árslok, en ekki hafa
þó enn verið teknar nákvæmar ákvarðanir um hvernig hann verður nýttur.
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Samgönguráðherra er óánægður með
mótmæli starfsmanna Vegagerðarinnar

Sturla Böðvarsson, sam-
gönguráðherra þykir algjör-
lega óviðeigandi hjá starfs-
mönnum Vegagerðarinnar á
Vestfjörðum að mótmæla
frestun vegaframkvæmda í
fjórðungnum með því að
flagga fána fyrirtækisins í
hálfa stöng og finnst það
reyndar hneyklisvert. Þetta
kom fram í viðtali við ráðherr-
ann í Ríkisútvarpinu. Flaggað
var í hálfa stöng hjá Vegagerð-
inni á Patreksfirði, Hólmavík

og á Ísafirði en með því vildu
starfsmenn Vegagerðarinnar
lýsa yfir óánægju sinni með
að vegaframkvæmdum á Vest-
fjörðum hefur verið frestað
vegna þenslu í þjóðfélaginu.

Sturla segir starfsmennina
vera undirmenn Vegamála-
stjóra, sem hafi húsbóndavald
yfir þeim. Hann segist óánæg-
ður með það að eigur Vega-
gerðarinnar séu notaðar með
þessum hætti. Hins vegar hafi
menn málfrelsi og megi gagn-

rýna stjórnvöld eins og þeir
vilja. Hann efast þó ekki um
að þetta hafi verið vel meint
hjá starfsfólkinu.

„Stundum eiga ráðherrar að
þegja. Það hefði Sturla Böðv-
arsson, samgönguráðherra
betur gert í dag,“ segir Ög-
mundur Jónasson, þingmaður
Vinstrihreyfingarinnar- græns
framboðs í pistli á heimasíðu
sinni. Ögmundur gagnrýnir
orðaval Sturlu sem sé þó ekki
hneykslaður á eigin athæfi.

,,Sturlu Böðvarssyni væri
hollt að hugleiða að fólkið er
að mótmæla svikum hans og
ríkisstjórnarinnar á marggefn-
um loforðum og heitstreng-
ingum fyrir síðustu alþingis-
kosningar. Það er ekkert skrít-
ið að fólk mótmæli slíku; það
ber vott um að það er ekki
dautt úr öllum æðum, enn er
sem betur fer lífsmark með
þjóðinni. Það finnst ríkis-
stjórninni greinilega skelfileg
tilhugsun og þurfi nú að beita

„húsbóndavaldi.“ Hvers vegna
skyldi eiga að skera niður
vegaáætlun? Ástæðan liggur
í stóriðjustefnu ríkisstjórnar-
innar,“ segir Ögmundur í pistli
sínum.

Ögmundur segir að Vest-
firðingum og fólki á norðaust-
urhorni landsins sé ætlað að
súpa seyðið af þeirri stefnu.
,,Í henni liggur þensluvaldur-
inn sem ætlunin er að slá á. Í
hádegisfréttum RÚV var rifj-
uð upp aðför umhverfisráð-

herra á sínum tíma gegn land-
vörðum sem mótmæltu stór-
felldum náttúruspjöllum við
Kárahnjúka. Þeir létu stjórnast
af tilfinningum og réttlætis-
kennd. Ég var í hópi þeirra
sem tók ofan fyrir þeim og
fagnaði framtaki þeirra. Þeim
var hins vegar hótað öllu illu
af yfirvöldum, sem sýndu
smæð sína og virðingarleysi
gagnvart skoðunum og tilfinn-
ingum annarra,“ segir Ög-
mundur.

Afmælisgestir brugðu á leik í risafótbolta.

120 ára afmæli Landsbankans fagnað
Landsbanki Íslands fagnaði

120 ára afmæli á laugardag
og af því tilefni var blásið til
afmælishátíðar í öllum útibú-
um bankans og sótti fjöldi
manns hátíðina á Ísafirði. „Af-
mælishátíðin gekk ljómandi
vel og fullt af fólki. Þetta tókst
framar öllum vonum og var
mjög skemmtilegt. Fyrir okk-
ar leiti erum við mjög ánægð“,
segir Ingiríður Á. Karlsdóttir
útibússtjóri Landsbankans á
Ísafirði.

Hátíðin hófst á ávarpi Björg-
ólfs Guðmundssonar for-

manns bankaráðs sem sýnt var
í beinni útsendingu á skjá úti-
búsins. Afmælissöngurinn var
svo sunginn samtímis í útibú-
um bankans um allt land. Þá
var boðið upp á fjölbreytta
skemmtidagskrá. Baldur Geir-
mundsson lék ljúfa harmó-
nikkutóna, Morrinn flutti
skemmtiatriði og meistara-
flokkur kvenna hjá BÍ/Bol-
ungarvík hafði umsjón með
fótboltaleik með risafótbolta.

Boðið var upp á pylsur og
meðlæti og afmælisköku.

– thelma@bb.is Starfsfólk útibús Landsbankans á Ísafirði var mjög ánægt með afmælishátíðina.

Guðmundur Rósmunds-
son, fyrrum sjómaður í Bol-
ungarvík, segist ósáttur við
þá veiði á seiðum sem fram
fer í Ísafjarðardjúpi. „Ég er
nú gamall sjómaður og var
lengi bæði á skel- og rækju-
veiðum, og mér farið að
blöskra þetta ástand þar
sem stórir bátar eru togandi
hér inni í Djúpi, drepandi
allt sem hægt er“, segir
Guðmundur.

„Ég skil ekki að nú megi
drepa allt síli í Djúpinu
vegna þessa eldis. Mér
finnst þetta vera farið að
ganga svolítið langt. Í
gamla daga var alltaf verið
að stoppa rækjuveiðarnar
til að vernda sílin. Þetta á
eftir að koma við okkur öll
sem lifum hér við Djúpið.“

Nokkuð hefur verið um
seiðisveiðar í Ísafjarðar-
djúpi og er farið með seiðin
í eldi.          – eirikur@bb.is

Ósáttur
við veiði
á seiðum

Þorskeldiskvíar HG í
Álftafirði. Ljósmynd:

Þorsteinn J. Tómasson.
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