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Ríflega fjögur hundruð manns tóku
þátt í sandkastalakeppni sem haldin
var í fjörunni við Holt í Önundarfirði
á laugardag. Í ár eru tíu ár liðin síðan
keppnin var haldin í fyrsta skipti og
hefur hún síðan verið árlega haldin á
verslunarmannahelgi. Veður var milt
og gott og því voru yngstu keppendurnir nokkuð uppteknir við að vaða
og þrátt fyrir góðan búnað má reikna
með að margir hafi farið með blauta
skó og stígvél að keppni lokinni. Þetta
unga fólk gaf sér þó tíma frá byggingarvinnunni til að fá sér aðeins í gogginn og virtist líka það vel. Sjá einnig
myndir á bls. 16.
Ljósm: Páll Önundarson.

Ásýnd eyrarinnar breytist
Ásýnd Eyrar í Skutulsfirði
breyttist mjög á þriðjudagsmorgun þegar starfsmenn Ísafjarðarbæjar hófust handa við
að rífa húsið númer 17 við
Hafnarstræti. Staðið hefur til
um nokkurra ára skeið að rífa
húsið þar sem það hefur lengi
verið fyrir skipulagi enda stóð
það vel út í Hafnarstrætið. Eigandi hússins, Ísafjarðarbær,
seldi húsið í vor fyrir 2.005
krónur en kaupandinn stóð
ekki við tilboð sitt. Því var
ákveðið að rífa það nú.
Húsið var byggt árið 1907
og bílskúr við það var byggður
árið 1940. Það var í heild tæpir
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275 fermetrar að stærð. Hafnarstræti 17 setti ásamt Hafnarstræti 33 sterkan svip á Eyrina
sjávarmegin við Hafnarstræti
áður en landfyllingar komu til
sem síðar mynduðu Pollgötu.
Hafnarstræti 33 var flutt en
öðlaðist frægð að nýju þegar
hljómsveitin Grafík flutti lagið
Húsið og ég (Mér finnst rigningin góð) sem ort var í húsinu,
um húsið.
Í Hafnarstræti 17 bjuggu
lengst af á síðari árum þau
hjón Jóhann Eiríksson fiskmatsmaður og Halldóra Guðmundsdóttir hjúkrunarkona og
fjölskylda þeirra. – hj@bb.is
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Stórvirk vinnuvélin búin að rífa Hafnarstræti 17.
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Stórbætt GSM samband í Ísafjarðardjúpi?
Síminn hyggst koma upp
GSM sendi á haustmánuðum
í Bæjum við Ísafjarðardjúp.
Þar með batnar til muna fjarskiptasamband í fjörðum við
Djúp. Þetta kemur fram á
heimasíðu Leiðar ehf. Það félag hefur beitt sér fyrir framþróun í samgöngum á landi og
hefur á undanförnum árum
unnið að undirbúningi vegagerðar um Arnkötludal og
Gautsdal. Sem kunnugt er hefur GSM símasamband á þjóðveginum um Ísafjarðardjúp

verið af mjög skornum
skammti og raunar aðeins
náðst samband í Álftafirði og
á litlum bletti í Skötufirði. Þá
er ekkert samband á hluta leiðarinnar um Óshlíð og Súðavíkurhlíð.
Í frétt frá Leið ehf. kemur
fram að þar sem mikið öryggi
felst í því fyrir hinn almenna
vegfaranda að geta notast við
GSM-síma á ferðum sínum,
einkum langt frá byggð eins
og víða í Ísafjarðardjúpi eða
þar sem slysahætta er eins og

á Súðavíkurhlíð og Óshlíð,
hafi fyrirtækið óskað upplýsinga um það hjá Símanum
hvað þyrfti til að bæta ástandið. Fram kom hjá Símanum að
ekki væru uppi áform um að
ráðast í úrbætur á sambandinu
enda væri GSM-símakerfið
ekki skilgreint sem hluti af
öryggisviðbúnaði utan þéttbýlis hérlendis, það væri aðallega rekið á markaðsforsendum en NMT-kerfið væri fremur rekið sem öryggiskerfi. Þó
kom fram að talið væri að

sendir sem settur yrði í Bæjum
á Snæfjallaströnd gæti komið
talsverðum hluta leiðarinnar
um Ísafjarðardjúp í GSM-samband en æskilegt væri að láta
mælingar fara fram á staðnum
til að kanna það til hlítar.
Með bréfi þann 4. mars fór
Leið ehf. þess á leit að Síminn
léti nauðsynlegar mælingar
fara fram í Bæjum og benti
jafnframt á að þar væri um
margt góð aðstaða fyrir sendi
og skyldi Leið ehf. ábyrgjast
greiðslu kostnaðar við mæl-

ingarnar ef Síminn annaðist
þær. Í svari Símans við þessari
málaleitan, sem barst í lok júní
mánaðar, kom fram að fyrirtækið hefði ákveðið að setja
upp sendi í Bæjum til þess að
bæta úr GSM-sambandi í Ísafjarðardjúpi og var jafnframt
tekið fram að þar væri góð
aðstaða fyrir hendi auk þess
sem mælingar á svæðinu hefðu
sýnt að sendir á þessu svæði
myndi bæta samband í Ísafjarðardjúpi til muna. Væru
uppi áætlanir um að koma

sendinum upp með haustinu.
Í fréttatilkynningu Leiðar
ehf. er þessum áformum Símans fagnað og vonar félagið
„að hann nái yfir sem stærst
svæði og auki öryggi íbúa og
vegfarenda um Ísafjarðardjúp
og hugsanlega á Súðavíkurhlíð
og Óshlíð. Jafnframt skal sú
skoðun sett fram að ekki sé
ólíklegt að aukin notkun
GSM-síma á því svæði sem
sendirinn kemur til með að
þjóna geri þetta að arðbærri
fjárfestingu fyrir Símann“.

Á undanförnum tæpum 50
árum hafa níu skip með nafninu Guðbjörg verið gerð út
frá Ísafirði, þeirra stærst skipið
sem nú heitir Baldvin Þor-

Guðbjörg ÍS-46.
steinsson EA-10. Níunda Guðbjörgin sem nú hefur verið seld
til Bolungarvíkur er rúmlega
14 brúttótonn að stærð og var
smíðuð í lok síðasta árs.

Guðbjörgu ÍS-46, sem mun
bera nafnið Sirrý ÍS, fylgja
um 300 þorskígilda kvóti en
kaupverðið er trúnaðarmál.
– hj@bb.is

Guðbjörg ÍS seld
til Bolungarvíkur
Jakob Valgeir ehf. í Bolungarvík hefur keypt allt hlutafé
Guðbjarts ehf. af Ásgeiri Guðbjartssyni sem áður hafði
keypt hlut sonar síns, Guðbjarts Ásgeirssonar í fyrirtækinu. Guðbjartur ehf. á og gerir
út krókaaflamarksbátinn Guð-

björgu ÍS-46. Gengið var frá
kaupunum í síðustu viku og
hefur Jakob Flosason verið
ráðinn framkvæmdastjóri fyrirtækisins.
Í samtali við blaðið segir
Jakob að kaupin hafi átt sér
skamman aðdraganda. Guð-

KENNARAR Á ÞINGEYRI
Kennara vantar við Grunnskólann á
Þingeyri næsta skólaár til kennslu í
eftirtöldum greinum:
Umsjón með mið- og unglingastigi.
Íslenska (miðstigi).
Stærðfræði (migstigi).
Enska (mið- og unglingstigi).
Danska (mið- og unglingastigi).
Samfélags- og kristinfræði (öllum
stigum)
Náttúrufræði (mið- og unglingastigi).
Tölvukennsla (öllum stigum).
Tónmenntakennsla (öllum stigum).
Valgreinar (unglingastig).
Upplýsingar gefur Ellert Örn Erlingsson, skólastjóri í síma 456 8106 og
897 8636.

Atvinna
Starfsmaður óskast til að sjá um brauðeldhús Hamraborgar. Þarf að byrja fljótlega.
Vinnutími er fyrri part dags. Góður aðbúnaður, snerpu vinna.
Upplýsingar gefur Gísli Úlfarsson, framkvæmdastjóri í símum 456 3166 og 863
1619.
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björg ÍS verður gerð út frá
Bolungarvík og jafnframt hefur Guðbjartur Ásgeirsson látið
af skipstjórn og tekur Kristján
Guðmundsson við stöðunni.
Guðbjörg ÍS hefur verið gerð
út til línuveiða frá Ísafirði og
vinna fjórir starfsmenn við
beitningu í landi. Að sögn
Jakobs fer beitningin fram í
Bolungarvík í framtíðinni og
verður þeim starfsmönnum
sem vinna við það á Ísafirði
boðin áframhaldandi vinna.

Glæsileg dagskrá á
listasumri í Súðavík

Landsfrægir listamenn láta
að sér kveða á Listasumri í
Súðavík sem haldið verður um
komandi helgi. Þar má nefna
Ragnheiði Gröndal, Ellen
Kristjánsdóttur, hljómsveitina
Buff og Hermann Gunnarsson.
Listasumar er nú haldið í sjöunda sinn en Pálína Vagnsdóttir úr Bolungarvík hefur
auk heimamanna og annarra
séð um undirbúning hátíðar-

innar.
Listasumar verður sett að
kvöldi fimmtudags með opnun
listsýningar Sigríðar Rann-

veigar Jónsdóttur í þjónustumiðstöð bæjarins. Dagskrána
í heild má nálgast á heimasíðu
hátíðarinnar. „Undirbúningur

hefur gengið mjög vel, en að
hátíðinni koma Súðavíkurhreppur, Félag íslenskra
hljómlistarmanna og Sumarbyggð í Súðavík. Það hefur
gengið mjög vel á fá listafólk
á hátíðina. Yfirleitt þarf bara
að hringja og spyrja, það er
orðið það vinsælt að koma
fram á Listasumri“, segir Pálína Vagnsdóttir.
– halfdan@bb.is

Andreas Öberg í Edinborg
Sænski djassgítarleikarinn
Andreas Öberg er staddur á
landinu um þessar mundir og
heldur ferna tónleika um næstu
helgi, m.a. í Edinborgarhúsinu
á Ísafirði. Þrátt fyrir undan
aldur hefur Andreas þegar öðlast sess sem einn af færustu
djassgítarleikurum samtímans. Hann leikur djass af öllu
tagi, en sígaunadjass og djass
í anda Django Reinhardt er í
miklu uppáhaldi hjá honum,
Andreas hefur m.a. komið
fram á tónleikum með Jimmy

Rosenberg, Stochelo og Dorado Schmit auk þess sem hann
hefur leikið inn á marga geisladiska m.a. með Jimmy Rosenberg, sem fékk frábæra dóma.
Það er djasstríóið Hrafnaspark á Akureyri í samstarfi
við DjangoJazz Festival á Akureyri sem fær Andreas til
landsins og leikur Hrafnaspark
með honum á tónleikunum
fjórum. Tónleikarnir á Ísafirði
verða í Edinborgarhúsinu og
hefjast kl. 21:00 á sunnudagskvöld.
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Aðlaðir útivistargarpar meðal
gesta í kjötsúpuferð á Hesteyri
Útivistargarparnir sir Chris
Bonington og sir Robin KnoxJohnston voru meðal þeirra
sem þáðu kjötsúpu á Hesteyri
í Jökulfjörðum á laugardag.
Báðir klifu þeir nýverið fjallið
Cathedral í Sítrónufjallgarðinum svokallaða á Grænlandi.
Þeir Sigurður Jónsson og Rúnar Óli Karlsson á Ísafirði hittu
mennina þar sem þeir voru
staddir á Ísafirði fyrir nokkrum
dögum og tóku af þeim tal.
„Þá vantaði eitthvað að gera

og við stungum meðal annars
upp á þessu. Þeir voru rosalega
hrifnir af ferðinni. Fyrst héldu
þeir að þeir væru að fara í
eitthvað snobbað matarboð, en
útilegustemmningin sem ríkti
í ferðinni kom þeim skemmtilega á óvart“, segir Rúnar Óli.
Sir Chris er einn þekktasti
fjallaklifrari í heimi og stýrði
mörgum stórum leiðöngrum
Breta í Himalajafjöllum á 7.
og 8. áratug síðustu aldar. Sir
Robin varð árið 1967 fyrstur

manna til að sigla einn og
óstuddur hringinn í kringum
jörðina í einni lotu. „Hann
gerði það á handónýtum bát“,
segir Rúnar Óli. „Báðir eru
þeir um sjötugt, en eru ennþá
svona líka hressir.“ Mennirnir
hlutu báðir riddaranafnbót fyrir afrek sín.
– halfdan@bb.is
Sir Chris Bonington og
sir Robin Knox- Johnston
á Hesteyri.

Varðskipsmenn koma að einum bátnum.

Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf., geta
ekki selt íbúðir vegna þröngs fjárhags
Frágangur á sölum íbúða í
eigu Fasteigna Ísafjarðarbæjar
ehf. hefur tafist þar sem ekki
hefur tekist að greiða upp lán
á íbúðunum. Gísli Jón Hjaltason, framkvæmdastjóri félagsins segir að hægja hafi þurft á
sölu íbúða vegna þessa. Hann
óskaði í júní eftir því að fjármögnun félagsins yrði komið
til betri vegar án tafar en málið
hefur tafist.
Þann 20. júní ritaði Gísli
Jón Ísafjarðarbæ bréf vegna
fjárþarfar fyrirtækisins. Það er
að fullu í eigu Ísafjarðarbæjar
og var stofnað árið 2003. Það
tók yfir félagslegar íbúðir í
eigu Ísafjarðarbæjar. Í bréfi
Gísla Jóns varpar hann ljósi á
fjárhagslega stöðu félagsins og
segir m.a.: „Á það skal minnt
að félagið er nú fjármagnað
með yfirdrætti í Landsbanka
Íslands að upphæð 61 milljón

króna. Félagið hefur ekki getað sinnt sölu íbúða sem skildi
og í raun er „pattstaða“ í þeim
efnum þar sem ekki hefur tekist að greiða upp lán á íbúðum
sem seldar voru í lok árs 2004,
og frágangi kaupsamninga því
ólokið. Hæpið má telja að félagið geti leitað samninga um
bankaviðskipti án milligöngu
og ábyrgðar eiganda þess við
þær aðstæður að efnahagsreikningur þess sýni neikvætt
eigið fé um rúmar 45 milljónir
króna í árslok 2004.“
Þá segir í bréfi Gísla Jóns:
„Fjármögnun félagsins mætti
vera tvíþætt, þannig að í annan
stað væri um rekstrarframlag
að ræða sem dygði til að mæta
daglegum rekstri félagsins og
hinsvegar til að mæta tímabundnum útlögðum kostnaði
við sölu íbúða félagsins.“
Hann telur að með hliðsjón

af ársreikningi félagsins fyrir
árið 2004 megi áætla að árleg
fjárþörf félagsins sé um 30
milljónir króna vegna daglegs
rekstrar en fjárþörf vegna sölu
íbúða geti numið tugum milljóna á ári.
Þá segir í bréfinu:„Þess ber
að geta að áætlun um fjárþörf
vegna rekstrar sem byggir á
ársreikningi ársins 2004 miðar
við viðhaldskostnað sem nam
19,3 milljónum króna. Áætlanir gerðu ráð fyrir mun meiru
í þann lið en sökum fjárskorts
var mikils aðhalds gætt. Bráð
nauðsyn er á því að auka þann
lið um a.m.k. 10mkr. til að
fyrirbyggja óhagræði í viðhaldi. Má þar sem dæmi nefna
að mjög algengt er að semja
þurfi um að nýjir leigjendur
fái heimild til að mála sjálfir
íbúðir og veldur það sýnilegu
tapi vegna óbeinna áhrifa“.

Óskar Gísli Jón því eftir að
hægt verði að koma fjármögnun félagsins til betri vegar án
tafar. Bréfið var tekið fyrir á
fundi bæjarráðs þann 27. júní
og var bæjarstjóra falið að
leggja fyrir bæjarráð tillögur
„að lausn fjárhagsvanda Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf.“
eins og segir orðrétt í bókun
ráðsins.
Gísli Jón segir í samtali við
blaðið að ekki hafi verið lögð
fyrir bæjarráð lausn að fjárhagsvandanum en trúlega
verði málið rætt á fundi bæjarráðs í næstu viku. Hann segir
fjárhagsvandann hafa hægt á
sölum íbúða og valdið töfum
á frágangi kaupsamninga eins
og áður sagði. Hann telur ekki
ólíklegt að miðað við stöðu
húsnæðismarkaðarins hefði
verið hægt að selja fleiri íbúðir
á þessu ári en gert hefur verið.

Íslandsmót í mýrarknattspyrnu
Þann 12. ágúst hefst á Ísafirði mót í mýrarknattspyrnu
en í fyrra fór þar fram keppni
í þessari óvenjulegu en
skemmtilegu íþrótt í fyrsta
skipti. Mýrarknattspyrna á
rætur sínar að rekja til sumaræfinga finnskra gönguskíðakappa sem vildu fá fjöl-
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breytni í æfingarnar yfir sumartímann.
Í skóglendi N-Finnlands er
að finna talsverð mýrlendi sem
myndast á auðum blettum í
skóginum, eftir að tré hafa verið höggvin. Á einu slíku svæði
var byrjað að spila knattspyrnu
á litlum velli. Í upphafi var

3

þetta eingöngu til skemmtunar
en íþróttin þróaðist fljótlega
yfir í keppni þar sem lítil mót
voru haldin á svæðinu. Fyrir
fjórum árum var byrjað að
skipuleggja stærra mót í kringum þessa sérstæðu íþróttagrein
sem í dag er orðið stór viðburður í N-Finnlandi yfir sum-

artímann.
Í fyrra kepptu á Ísafirði
lið sem eingöngu voru skipuð körlum en íþróttin hentar
að sjálfsögðu ekki síður konum. Mótið stendur yfir í tvo
daga og er skráning þegar
hafin.
– hj@bb.is

Varðskipsmenn við
eftirlit í Jökulfjörðum
Varðskipið Týr var við eftirlitsstörf í Jökulfjörðum um
verslunarmannahelgina. Meðal annars komu þeir inn að
Hesteyri þar sem þeir fóru um borð í skemmtibáta sem voru
á firðinum. Að sögn Dagmar Sigurðardóttur upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar var um venjubundið eftirlit
að ræða. „Löggæslumönnum á varðskipunum ber að kanna
margvíslega þætti um borð í bátunum, m.a. ástand öryggisbúnaðar, mönnun, skírteini og þegar um fiskiskip er að
ræða, þá einnig veiðarfæri og afla. Allir bátar og skip eru
undir eftirliti Landhelgisgæslunnar, líkt og lögreglan er
með eftirlit með farartækjum á landi. Skiptir þá engu hvort
um er að ræða skemmtibáta eða aðra báta“ segir Dagmar.
Hún segir að athugasemdir hafi verið gerðar við ástand
nokkurra skemmtibáta en það sé ekki algengara en með
aðra báta og að ástand þessara báta sé almennt gott.

Vigdís Finnbogadóttir fyrrv. forseti

Aldarfjórðungur frá
fyrsta embættisverkinu
Í gær voru rétt 25 ár liðin frá
því að Vigdís Finnbogadóttir
nýkjörinn forseti Íslands vann
sitt fyrsta embættisverk. Það
var með ræðu á Hrafnseyrarhátíð. Á hátíðinni var vígð
kapella á staðnum og opnað
var formlega safn Jóns Sigurðssonar. Auk Vigdísar
ávörpuðu samkomuna Gunnar
Thoroddsen forsætisráðherra
og biskup Íslands, Sigurbjörn
Einarsson. Guðmundur Ingi
Kristjánsson skáld á Kirkjubóli flutti „Hrafnseyrarkvæði“
sem hann orti í tilefni af hátíðinni. Talið er að um tvö þúsund
manns hafi verið saman komin
á Hrafnseyri þennan dag.
Í niðurlagi ræðu sinnar sagði
frú Vigdís Finnbogadóttir
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meðal annars: „Gæfa Jóns Sigurðssonar var sú, að hann hélt
vöku sinni hverja stund fyrir
land sitt og þjóð og mátti ekki
vamm sitt né hennar vita. Hann
beitti sér af þeirri elju fyrir
heill okkar allra, að þótt hugur
hans sjálfs hljóti að hafa oftast
séð fyrir sér Ísland í mynd
æskustöðvanna og Arnarfjarðar, þá voru hugir allra landsmanna í ótal öðrum ólíkum
fjörðum og byggðum með
honum og eru enn. Hátt á aðra
öld hefur hann verið tákn frelsishugsjónar okkar, stórmenni,
sem til mátti leita um allan
vanda. Megi minningin um
Jón Sigurðsson lifa um aldur
og ævi á Íslandi.“
– hj@bb.is
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Kjötsúpuferð til Hesteyrar
Árleg kjötsúpuferð var farinn til Hesteyrar í Jökulfjörðum á laugardag og segir Pálína Vagnsdóttir, einn skipuleggjandi
ferðarinnar, að þrátt fyrir leiðindaveður hafi ferðin heppnast með eindæmum vel. „Það er merkilegt hversu harðgert
fólkið er sem kemur í þessar ferðir. Það rigndi hressilega í um tvo klukkutíma, en fólkið lét það ekki á sig fá og var
greinilega komið til að skemmta sér. Á annað hundrað manns snæddu kjötsúpu og fóru sumir upp í sex diska. Það er
alveg sama hversu mikil súpa er löguð, hún klárast alltaf“, segir Pálína. Margt stórmenna sótti Hesteyri heim um helgina, þeirra á meðal óperusöngvarar, leikarar og rithöfundar. „Ég held að fólk sé
almennt að uppgötva Vestfirði sem vænlegan valkost í ferðamennsku og að svæðið sé að verða
vinsæll áfangastaður
fyrir fólk, þeirra á meðal frægt fólk“, segir Pálína.
Nýlega var smíðaður pallur ofan við Læknishúsið á Hesteyri og nýttist hann vel á laugardag. „Það var greinilegt að þessi hópur var ekki
bara kominn til að láta skemmta sér, heldur voru menn líka tilbúnir að
skemmta öðrum. Sviðið var opið og margir stigu á stokk“, segir Pálína Vagnsdóttir.
Að loknu kjötsúpuáti var farið í leiki og kveikt í varðeld
áður en menn héldu saddir og sælir til byggða um
miðnæturbil. Ljósmyndari blaðsins var á staðnum og tók þar meðfylgjandi myndir.
– halfdan@bb.is
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Er þetta hægt,
forsætisráðherra?

Ákvörðun heilbrigðisráðherra að sjúkraflugvél skuli ekki
staðsett á Ísafirði yfir vetrarmánuðina, líkt og verið hefur, er
óskiljanleg með öllu og bein aðför að hagsmunum Vestfirðinga.
Vinnubrögðin með ólíkindum. Ráðherrann fer bakdyramegin
inn hjá starfsmönnum Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar og
telur þeim trú um að endurbætur á Þingeyrarflugvelli geri staðsetningu sjúkraflugvélar á Ísafirði yfir vetrarmánuðina óþarfa!
Þingmenn Frjálslyndra, Guðjón A. Kristjánsson og Sigurjón
Þórðarson, hafa lagst gegn fyrirætlan ráðherrans. GAK segir
ráðherra hafa kynnt málið þannig fyrir sér að eftir breytingarnar
á Þingeyrarflugvelli yrði unnt að nýta hann sem neyðarflugvöll.
Kristin H. Gunnarsson, þingmaður, hefur sömu sögu að segja.
Flugmennirnir Jóhannes Bjarni Guðmundsson og Hörður Guðmundsson, sem manna best þekkir aðstæður til flugs að vetrarlagi hér um slóðir, segja lagfæringarnar engu breyta fyrr en
aðflugsbúnaður verði settur upp. Nokkuð,sem samgönguráðherra þvertekur fyrir að gert verði fyrir næsta vetur.
Bæjaryfirvöld virðast hafa verið hundsuð: ,,Mér vitanlega
hefur málið ekki verið kynnt fyrir bæjaryfirvöldum eins og
auðvitað ber að gera í svo stóru hagsmunamáli“, segir Magnús
R. Guðmundsson, bæjarfulltrúi, sem bendir réttilega á að
starfsmenn Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar geti ekki
samþykkt stefnubreytingu í svo afdrifaríku máli. Það er kjörinna
bæjarfulltrúa að marka pólitíska stefnu gagnvart stjórnvöldum,
ekki starfsmanna einstakra stofnana innan bæjarfélagsins.
Hver og einn verður að meta hvort hann hlær eða grætur yfir
tilsvörum ráðherrans þegar hann er minntur á Vaxtarsamning
Vestfjarða, þar sem meðal annars er skýrt tekið fram að efla
skuli flug á Vestfjörðum: Samningurinn hefur ekki verið borinn
undir heilbrigðisráðuneytið, er svarið! (BB 28.júlí) Er þetta
hægt, Matthías!? Kom ekki viðskipta- og iðnaðarráðherra
hingað í umboði ríkisstjórnar Íslands til að undirrita Vaxtarsamning Vestfjarða (sem strax virðist ætla að verða haldlítill)
eða var það kannski bara húsfreyjan á Lómatjörn, sem átti leið
hér um?
Ákvörðun heilbrigðisráðherra ber með sér að réttur Vestfirðinga til sambærilegrar þjónustu við aðra landshluta er
einskis virtur. Öryggi þeim til handa látið lönd og leið. Meiri
vanvirðu en felst í ákvörðun heilbrigðisráðherra er vart hægt að
sína íbúum Vestfjarða. Sveitarstjórnir, þingmenn og Fjórðungssambandið verða að bregðast hart við. Við getum ekki látið
valta svona yfir okkur, eina ferðina enn.
Svo vitnað sé til fleygra orða: Svona gera menn (ráðherrar)
ekki, eða hvað, forsætisráðherra.
s.h.

orðrétt af netinu

Aðför að forsætisráðherra

Stjórnmálabaráttan undanfarið hefur einkum snúist um viðleitni stjórnarandstöðunnar til að sverta heiður og mannorð
Halldórs Ásgrímssonar forsætisráðherra. Fyrst í vetur með
árásum vegna Íraksstríðsins og nú síðustu vikur og mánuði
vegna sölunnar á Búnaðarbankanum til S-hópsins. Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, heggur enn í
þann knérunn í grein í Morgunblaðinu föstudaginn 15. júlí.
Grein sína nefnir Ingibjörg Sólrún Sorglegt en satt. Þegar
greinin er lesin, má draga þá ályktun, að formaður Samfylkingarinnar telji sorglegt, ef Halldór Ásgrímsson hafi verið vanhæfur en samt komið að sölu Búnaðarbankans, en samt sé það
líklega satt. Þetta minnir á þá tíð, þegar barist var á innlendum
stjórnmálavettvangi undir kjörorðinu: Það gæti verið satt. Og
um Richard Nixon er í minnum haft, að hann hafi ráðist á pólitíska andstæðinga með orðunum: Let them deny it!
bjorn.is – Björn Bjarnason
Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9,
400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 ·
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is ·
Fréttastjóri: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655,
halfdan@bb.is – Blaðamenn: Halldór Jónsson, sími 892 2132
hj@bb.is – Thelma Hjaltadóttir, sími 849 8699, thelma@bb.is ·
Ritstjóri netútgáfu: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is
· Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 250 eintakið með vsk.
Áskriftarverð er kr. 215 eintakið. Veittur er afsláttur til elli- og
örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti.
ISSN 1670 - 021X
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Bálkösturinn var myndarlegur í Skóginum. Myndir: Þorsteinn J. Tómasson.

Mikið sungið við Skógarbrennuna
Fjölmenni sótti brennu íbúa í Tunguskógi á laugardagskvöld. Brennan hefur um árabil verið fastur liður í skóginum og er hún jafnan haldin um verslunarmannahelgi.
Að vanda voru hljóðfæraleikarar í hópnum og var sungið
fram eftir kvöldi svo undir tók í kvöldkyrrðinni í Tungudalnum. Fólk kom víða að til þess að vera viðstatt brennuna
og skemmtu ungir sem aldnir sér konunglega eins og
ávallt. Skógarbrennan er hluti af þeim fastmótuðu hefðum
sem skapast hafa í friðsælu umhverfi Tunguskógar í áranna
rás. Saga hennar nær að öllum líkindum aftur fyrir miðja
síðustu öld. Stundum voru haldnar sérstakar barnaskemmtanir í Birkihlíð sem enduðu með brennu og sum
árin voru þar einnig haldnir síðsumarsdansleikir.
– hj@bb.is

Einar K. Guðfinnsson var á meðal gesta við brennuna.

Jóhannes Bjarni Guðmundsson, atvinnuflugmaður skrifar

Atvinnuflugi hætt á Vestfjörðum
Nú hefur verið auglýst um
útboð ríkisins á annars vegar
sjúkraflugsþjónustu og hins
vegar áætlunarflugi milli
nokkurra staða. Það sem er
mjög athugavert við þetta útboð er sú ætlun ríkisins að
skerða þjónustu utan höfuðborgarinnar og þjappa þess í
stað fólki og fjármagni á tvo
staði – þ.e. Reykjavík og Akureyri. Þar til fyrir tæpum áratug sinnti Flugfélagið Ernir
flugþjónustu á Vestfjörðum út
frá Ísafirði og gerði það af
stakri prýði. Það félag hætti
flugrekstri um það leyti sem
jarðgöngin undir Breiðadalsog Botnsheiðar voru opnuð og
styrkur til póstflutninga var
aflagður og boðað var frelsi í
flugsamgöngum hér á landi. Í
kjölfarið hófu Íslandsflug og
Flugfélag Íslands harðvítuga
baráttu á allt of litlum markaði,
sem bæði fyrirtæki biðu mikinn skaða af.
Staðan í dag er þessi: Aldrei
fyrr hefur jafn miklum fjármunum verið varið til að ríkisstyrkja flug á Íslandi, fyrirtækin sem njóta styrkja hafa
líklega aldrei verið færri og að
mínu áliti hefur þjónustan
frekar versnað. Þessu til stuðning má benda á að samkvæmt
svari samgönguráðherra á Al-

Jóhannes Bjarni
Guðmundsson.
þingi fyrir nokkrum árum var
samtals tæpum 45 millj. kr.
varið til að styrkja flug úr ríkissjóði árið 1997, en árið 2001
samtals rúmlega 200 millj.kr.

Vestfirski hlutinn!
Eftir að Flugfélagið Ernir
hætti flugrekstri hefur tugum
milljóna króna verið varið til
sjúkraflugsþjónustu á svæðinu. Þetta hefur verið með
þeim hætti að hinir ýmsu flugrekendur hafa staðsett 9 sæta
flugvél á Ísafirði frá byrjun
október til byrjun maí, oftast
sem undirverktakar Íslandsflugs sem hefur samninginn
við ríkið (nú Landsflug ehf.).
Þessi vél hefur jafnframt flogið
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milli Vesturbyggðar og Ísafjarðar þegar Hrafnseyrarheiði
hefur verið ófær á þessum árstíma.
Samkvæmt útboði ríkisins
núna verður enginn flugvél
staðsett á Ísafirði eða Vestfjörðum, heldur skal sjúkravélin til reiðu á Akureyri! Ekki
er heldur lengur gert ráð fyrir
neinum flugsamgöngum milli
norður- og suðurfjarða eins og
verið hefur. Vestfirðingar hafa
horft á eftir ýmsu norður í
Eyjafjörð og nú er það sjúkraflugið. Það er ómögulegt að
una því að nú á tímum sé verið
að minnka samgöngur á Vestfjörðum og skerða þjónustu.
Forsvarsmenn sveitarfélaga
hér rembast við að fá hingað
peninga til uppbyggingar,
menntunar og þar með starfa
og ráðamenn eru fljótir að
berja sér á brjóst þegar bitlingum er kastað! Nú munu
hverfa af svæðinu störf tveggja
til þriggja flugmanna og mikilvægt öryggistæki. Ástæðan
fyrir staðsetningu sjúkraflugvélar á Ísafirði til þessa er sú
að á vetrum er oft hægt að
fljúga burt, þegar getur verið
ófært að komast til vallarins.
Sú krafa hlýtur því að koma í
kjölfar þessarar ákvörðunar,
að blindaðflug verði stórbætt

til Ísafjarðar og flugmönnum
gert kleift að fljúga hingað að
nóttu eins og tíðkast annars
staðar!

Sorgleg tímamót
Ísafjarðarbær er byggðakjarni Vestfjarða. Að mínu
mati væri eðlilegt að nota ríkisstyrkina til að efla starfsemi
á hverju svæði. Mætti ekki
sinna t.a.m. samgöngum við
Gjögur og Bíldudal frá Ísafirði? Ferðatími þyrfti ekki að
lengjast mikið og samgöngur
innan svæðisins myndu eflast.
Þetta er og verður áfram gert
með Akureyri sem skiptistöð
fyrir Vopnafjörð, Þórshöfn og
Grímsey. Flugfélag Íslands
hefur höfuðstöðvar sínar og
varnarþing á Akureyri. Félagið
fær ríkisstyrk fyrir sjúkraflugsþjónustu á Norður- og Austurlandi og styrk til að fljúga á
áðurnefnda staði frá Akureyri.
Þetta ætti ríkisstjórnin að hafa
til fyrirmyndar fyrir alla landshluta, en ekki bara Akureyri.
Ef fer sem horfir, þá eru allar
líkur á að frá og með næstu
áramótum verði því miður öllu
atvinnuflugi endanlega lokið
á Vestfjörðum.
Jóhannes B. Guðmundsson,
atvinnuflugmaður.
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Átján ár frá því Ísafjarðarkirkja eyðilagðist í eldsvoða
Á miðvikudag í síðustu viku
voru liðin 18 ár frá því Ísafjarðarkirkja varð eldi að bráð.
Óhætt er segja að bæjarbúum
hafi verið brugðið við þessi
tíðindi og þykir mörgum enn
sár eftirsjá af gömlu kirkjunni
sem var vígð árið 1863 og var
því 124 ára gömul þegar hún
brann. Kirkjan stóð enn uppi
þegar slökkvistarfi lauk en var
talin ónýt. Ekki var vitað um
eldsupptök. „Talið er líklegt,
að kviknað hafi í út frá rafmagni en ekki hefur verið hægt
að útiloka að kveikt hafi verið
í. Sérfræðingar eru að rannsaka málið ásamt rannsóknarlögreglunni á Ísafirði“, sagði
Vestfirska fréttablaðið um
málið, 30. júlí 1987.

Í Bæjarins besta frá 29. júlí
sama ár kom fram að byggingarnefnd á vegum safnaðarins hafi verið starfandi í nokkur ár og lagt fram hugmyndir
að endurbótum og stækkun
kirkjunnar. Meðal annars hafði
söfnuðurinn keypt húsin númer 1 og 3 við Sólgötu vegna
þeirra áforma. „Þessi bruni setur óneitanlega stórt strik í
reikninginn. Nú eru uppi hugmyndir um að byggja alveg
nýja kirkju. Þá annað hvort á
sömu lóð, á lóðinni fyrir framan nýja sjúkrahúsið, eða á milli
núverandi lóðar og gamla
sjúkrahússins“, sagði í frétt
Bæjarins besta.
Þegar Vestfirska fréttablaðið leitaði viðbragða Jakobs

Séra Jakob og Arnór Stígsson bera saman bækur
sínar á þessari mynd sem birtist í Vestfirska.

Ágústs Hjálmarssonar, þáverandi sóknarprests Ísfirðinga,
sagði hann fyrsta verkið að
finna húsnæði sem hægt væri
að bjargast við. „En bágt á ég
að nú með að trúa því, að þetta
áfall verði til þess að safnaðarlíf á Ísafirði leggist af. Frekar
reikna ég nú með að þetta
þjappi okkur saman og efli til
átaka og uppbyggingar, þannig
að ekki líði á lögnu þar til hér
verði farið að messa í kirkju á
ný.“
Bæjarbúar létu ekki sitt eftir
liggja og þannig er greint frá
því í sama tölublaði Vestfirska
Fréttablaðsins að sjómaður í
bænum hafi gefið tíu þúsund
krónur til uppbyggingarstarfsins og látið þau orð fylgja að
sér hafi verið styrkur í að koma
í kirkjuna og því vildi hann
ekki gleyma þegar svona stæði
á. Þá færðu börn sóknarprestinum afrakstur hlutaveltu.
Dæma má af skrifum bæjarblaðanna að manna á milli hafi
mikið verið rætt um hvort
kirkjan væri með öllu ónýt eða
hvort henni væri bjargandi.
Vestfirska fréttablaðið segir
kirkjuna ekki bera mikil merki
brunans á ytra borði. „Því
vaknar spurningin hvort ekki
liggi beint við að gera hana
upp. En ekki er allt sem sýnist,
og sérfræðingar telja að hún
sé ónýt.“ Arnór Stígsson, þáverandi formaður húsafriðunarnefndar Ísafjarðarkaupstaðar, sagði við Vestfirska að allt
væri ónýtt inni í kirkjunni.
„Þegar búið væri að rífa innan
úr henni, þá væri ekki mikið
eftir, aðeins grindin og ytra
byrðið, sem óhætt er að segja
að komið sé til ára sinna. Annað mál væri ef grindin væri
ný.“

Innandyra var ömurlegt um að litast eins og þessi síðuhluti úr Bæjarins besta. ber með sér.
Bæjarblöðin segja frá að
orgel, predikunarstóll og aðrir
innanstokksmunir hafi verið
afar illa farnir. Þannig segir
Bæjarins besta frá: „Það tók
um eina og hálfa klukkustund
að slökkva stærsta eldinn, og
um sjöleytið hafði tekist að
slökkva allan eld. Kom þá í
ljós að gífurlegar skemmdir
höfðu orðið í kirkjunni. Altarið
er brunarústir einar, orgelpípurnar hafa hreinlega bráðnað
eins og smjör, og stytta af Jesú
Kristi, sem stóð á altarinu,
sprakk af þvílíkum krafti að
brot úr henni dreifðust um alla
kirkju.“
Í kjölfar brunans fékk söfnuðurinn inni í sal MÍ þar sem
kirkjulegar athafnir voru haldnar, allt fram á miðjan síðasta
áratug þegar ný kirkja var tekin
Utan frá séð virtist kirkja ekki svo illa farin eins
í notkun á sama stað og sú
og sjá má af þessari mynd úr Vestfirska fréttablaðinu.
eldri hafði staðið.

Sælkerar vikunnar · Lilja Kristinsdóttir og Aðalsteinn Rúnar Friðþjófsson á Flateyri

Kjúklingabringur með
sólþurrkuðum tómötum
Sælkerar vikunnar bjóða
upp á kjúklingabringur með
sólþurrkuðum tómötum.
Lilja segist hafa fengið uppskriftina fyrir nokkrum árum
en hún sé einföld, góð og
klikkar aldrei. Þá mæla þau
með að bera réttinn fersku
salati og snittubrauði. Þá láta
þau einnig fylgja með uppskrift að snittubrauði.

Kjúklingabringur
með sólþurrkuðum
tómötum (Fyrir 4)
4 kjúklingabringur
1. dós rjómaostur með sól-
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þurrkuðum tómötum
sólþurrkaðir tómatar (má
sleppa)
1. lítil krukka pestó með
sólþurrkuðum tómötum og
hvítlauk
Furuhnetur og sólblómafræ
Hrísgrjón
Ferskur hvítlaukur
Ferskt engifer

þannig að það þeki vel bringurnar. Bakið í 20-30 mínútur
eftir stærð við 180° C hita.
Ristið furuhnetur og sólblómafræ og dreifið yfir bringurnar
þegar þær koma úr ofninum.
Sjóðið hrísgrjónin og steikið
á pönnu með ferskum hvítlauk
og engiferi. Magn fer eftir
smekk hvers og eins.

Fyllið bringurnar með ostinum, fyrir þá sem vilja er gott
að bæta aðeins við af sólþurrkuðum tómötum í ostinn, magnið fer eftir smekk hvers og
eins.
Setjið bringurnar í eldfast
mót og setjið pestóið yfir

250 g hveiti
8 g Salt
½ bréf þurrger
150 ml vatn
½ msk hunang eða sýróp
12 ml olía
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Snittubrauð
Til að gera þetta brauð enn
betra er gott að setja t.d. sólþurrkaða tómata, hvítlauk,
ólífur eða hvað það sem
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hugurinn girnist til að bragðbæta brauðið. Einnig er mjög
gott að mylja fetaost og dreifa
yfir miðjuna á brauðinu áður

en það er bakað.
Við skorum á Nanný Örnu
Guðmundsdóttur og Rúnar
Óla Karlsson.
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Finnbogi skattakóngur Vestfjarða
Finnbogi Jakobsson fiskverkandi og útgerðarmaður í
Bolungarvík greiðir hæstu
gjöld einstaklinga á Vestfjörðum árið 2005 samtals rúmar
12,7 milljónir króna. Finnbogi
rak um árabil ásamt fleirum
fiskvinnslu og útgerð í Bolungarvík en hefur nú selt sinn
hlut. Á listanum yfir hæstu

gjaldendur er sem fyrr læknar
og útgerðarmenn áberandi. Í
ár vekja nöfn tveggja starfsmanna Orkubús Vestfjarða
sérstaka athygli, þeirra Jakobs
Ólafssonar og Kristjáns Haraldssonar.
Hér til hliðar má sjá lista
yfir hæstu gjaldendur á Vestfjörðum:
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Gjöld samtals:
Finnbogi Jakobsson, Holtastíg 20, Bolungarvík kr. 12.749.759
Snorri Sturluson, Aðalgötu 12, Suðureyri kr. 10.704.608
Jakob Ólafsson, Túngötu 19, Ísafjörður kr. 6.313.044
Kristján Haraldsson, Seljalandsvegi 16, Ísafjörður kr. 6.253.340
Þorsteinn Jóhannesson, Seljalandsvegi 73, Ísafjörður kr. 6.206.995
Aðalsteinn G. Þ. Gíslason, Sigtúni 19, Patreksfjörður kr. 5.716.886
Einar Valur Kristjánsson, Hafraholti 48, Ísafjörður kr. 5.576.268
Albert Sigurjónsson, Árholti 1, Ísafjörður kr. 5.085.380
Gunnar Steinþórsson, Miðtúni 14, Ísafjörður kr. 5.007.529
Lýður Árnason, Hrannargötu 2, Flateyri kr. 4.763.796

Útsvar:
Jakob Ólafsson, Túngötu 19, Ísafjörður kr. 2.107.787
Aðalsteinn G. Þ. Gíslason, Sigtúni 19, Patreksfjörður kr. 1.845.768
Þorsteinn Jóhannesson, Seljalandsvegi 73, Ísafjörður kr. 1.798.408
Einar Valur Kristjánsson, Hafraholti 48, Ísafjörður kr. 1.673.810
Lýður Árnason, Hrannargötu 2, Flateyri kr. 1.565.231
Guðmundur Sigurðsson, Borgarbraut 11, Hólmavík kr. 1.518.572
Kristján Haraldsson, Seljalandsvegi 16, Ísafjörður kr. 1.470.733
Ásgeir Sólbergsson, Dísarlandi 2, Bolungarvík kr. 1.431.657
Jón Árnason, Mýrum 10, Patreksfirði kr. 1.414.445
Halldór Halldórsson, Hafraholti 38, Ísafjörður kr. 1.400.420

Tekjuskattur, fjármagnstekjuskattur og sérstakur tekjuskattur:
Finnbogi Jakobsson, Holtastíg 20, Bolungarvík kr. 12.166.499
Snorri Sturluson, Aðalgötu 12, Suðureyri kr. 10.276.222
Kristján Haraldsson, Seljalandsvegi 16, Ísafjörður kr. 4.776.869
Þorsteinn Jóhannesson, Seljalandsvegi 73, Ísafjörður kr. 4.414.544
Gunnar Steinþórsson, Miðtúni 14, Ísafjörður kr. 4.347.028
Jakob Ólafsson, Túngötu 19, Ísafjörður kr. 4.199.119
Einar Valur Kristjánsson, Hafraholti 48, Ísafjörður kr. 3.819.209
Albert Sigurjónsson, Árholti 1, Ísafjörður kr. 3.782.546
Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Vitastíg 14, Bolungarvík kr. 3.434.707
Sólberg Jónsson, Miðstræti 7, Bolungarvík kr. 3.390.267

Eignarskattur:
Þórður Júlíusson, Seljalandsvegi 78, Ísafjörður kr. 1.745.471
Sigríður Brynjólfsdóttir, Túngötu 9, Ísafjörður kr. 498.385
Ásgeir Guðbjartsson, Túngötu 9, Ísafjörður kr. 498.385
Birgir Hafstein Pétursson, Borgarbraut 25, Hólmavík kr. 375.210
Rafn Pálsson, Sunnuholti 6, Ísafjörður kr. 290.189
Marijke Cécile Paul Colruyt, Sunnuholti 6, Ísafjörður kr. 290.189
Hansína Einarsdóttir, Eyrargötu 3, Ísafjörður kr. 253.014
Guðni Albert Einarsson, Hjallabyggð 3, Suðureyri kr. 214.660
Sigrún M. Sigurgeirsdóttir, Hjallabyggð 3, Suðureyri kr. 214.660
Bragi Geir Gunnarsson, Miðtúni 13, Tálknafjörður kr. 199.941
Aðalbjörg Þorsteinsdóttir, Miðtúni 13, Tálknafjörður kr. 199.941

Margir íbúa Holtahverfisins á Ísafirði
hafa mikinn áhuga á enska boltanum.

Ný símstöð fyrir
enska boltann

Íbúar í Holtahverfi á Ísafirði hafa lýst áhyggjum sínum yfir því að fá ekki ADSL
tengingu hjá Símanum áður
en enska knattspyrnan hefst
þann 13. ágúst næstkomandi,
en verið er að byggja sérstaka
símstöð fyrir hverfið. Sjónvarpsstöð sem eingöngu er
tileinkuð ensku knattspyrnunni hefur hafið útsendingar,
en hún heitir Enski boltinn.
Útsendingar Enska boltans eru fluttar um dreifikerfi
Símans, bæði í gegnum
ADSL og Breiðbandið, en
Breiðbandið næst ekki á Ísafirði. Að sögn Evu Magnúsdóttur, upplýsingafulltrúa

Símans, verður símstöðin
klár í lok þessa mánaðar ef
allt gengur upp, en það geti
þó dregist.
„Þegar svona mikill áhugi
var sýndur á bæði enska boltanum og bættu ADSL sambandi hjá þessum íbúum, þá
þurfti að byggja heila símstöð fyrir svæðið til að bæta
ADSL skilyrðin þannig að
menn hefðu nóga bandbreidd til að sjá boltann og
fleira,“ segir Eva. „Það er
búið að byggja húsið og nú
er tengivinna í gangi. Ef allt
gengur upp verður símstöðin
klár í lok þessa mánaðar, en
það gæti þó dregist.“

Tónlistarskóli Ísafjarðar. Ísafjarðarbær tekur þátt í kennslukostnaði vegna
nemenda sem stunda nám á 6.-8. stigi og geta ekki stundað það í sveitarfélaginu.

Ísafjarðarbær greiðir áfram með tónlistarnemum utan sveitarfélagsins
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að viðmiðunarreglur um greiðslur vegna
náms við tónlistarskóla utan
lögheimilis nemenda sem
samþykktar voru fyrir síðasta
skólaár verði einnig virkar á
næsta skólaári. Jafnframt árétt-

ar bærinn fyrri afstöðu sína
um að framhaldsnám í listgreinum eigi að vera á höndum
ríkisins rétt eins og annað
framhaldsnám. Tónlistarskólarnir eru kostaðir af sveitarfélögum.
Umræða um skiptingu kost-

Ísafjarðarbær kaupir Silfurgötu 5
Ísafjarðarbær hefur fest kaup á húsinu
Silfurgötu 5 á Ísafirði sem lengst af
hefur verið kennt við Straum. Þar er nú
verslun Þrists og rafverktakarnir
Straumur til húsa. Einnig keypti bærinn
skúr og lóðarskika handan götunnar að
Silfurgötu 8b. Kaupverðið er 18 milljónir króna.
Grunnskólinn á Ísafirði er í næsta
nágrenni og segir Jóhann Birkir Helgason, bæjartæknifræðingur, að menn séu
að búa sér í haginn fyrir mögulega
stækkun á lóð skólans. Húsið hafi verið
á forkaupslista Ísafjarðarbæjar og verið
til sölu, því hafi verið ráðist í kaupin
nú.
Hann segir að rætt hafi verið um
möguleika á að rífa húsið og leggja götuna þar fyrir framan undir skólalóð.
Þannig yrði Silfurgata gerð að botnlanga. Hann segir þó ekkert afráðið í
þeim efnum og á ekki von á að ráðist
verði í framkvæmdir þar í bráð.
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naðar vegna reksturs þeirra
komst í hámæli fyrir tveimur
árum þegar Reykjavíkurborg
neitaði að greiða með öðrum
nemum við tónlistarnám í
Reykjavík en þeim sem þar
ættu lögheimili.
Í fyrrasumar samþykkti Ísafjarðarbær áðurnefndar viðmiðunarreglur þar sem kveðið
er á um þátttöku í kennslu-

kostnaði nemenda sem stunda
tónlistarnám utan sveitarfélagsins. Þar er kveðið á um að
nemandi skuli stunda nám á
6.-8. stigi og stunda nám sem
ekki er í boði við tónlistarskóla
í Ísafjarðarbæ. Bærinn greiðir
ekki skólagjöld og greiðslur
skuli inntar af hendi í að hámarki 3 ár.
– kristinn@bb.is

Blaðamaður
H-prent ehf., óskar eftir að ráða blaðamann í fullt starf á Bæjarins besta og bb.is.
Um er að ræða krefjandi en skemmtilegt
starf fyrir réttan aðila. Skilyrði er að viðkomandi hafi gott vald á íslensku og rituðu
máli, sé snöggur að vinna, hafi reynslu af
hliðstæðum störfum og gjarnan menntun
sem kemur að gagni.
Viðkomandi þarf að hafa gott fréttamat
og hafa mikinn áhuga á mannlífi líðandi
stundar. Skilyrði er að viðkomandi sé eða
verði búsettur á svæðinu.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist H-prenti
ehf., Sólgötu 9, 400 Ísafirði eða á tölvupósti
á netfangið bb@bb.is fyrir 20. ágúst. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurjón J.
Sigurðsson í síma 456 4560.

Silfurgata 5 á Ísafirði.
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Í fótspor feðranna,
sextíu árum síðar
–þau Martha Ernstdóttir og Örnólfur og Jón Oddssynir fóru
í óvenjulega hlaupa- og gönguferð fyrir skömmu

Eins og sjá má er landslagið stórbrotið undir Stigahlíð og fjaran stórgrýtt og erfið yfirferðar.

Að fólk hlaupi á fjöll er ekki fréttnæmt. Enda er í flestum tilfellum
ekki hlaupið upp fjöllin þó að svona sé tekið til orða. Nú á dögum fer
fólk um fjöll sér til skemmtunar og heilsubótar. Á árum áður var
minna um slíkt en þó fóru menn mjög oft á fjöll. Menn áttu þangað
hinsvegar erindi. Oftast var það tengt lífsbaráttunni. Það þurfti oft
að huga að búsmalanum og einnig var oft yfir fjöll að fara á milli
byggðarlaga. Fyrir 60 árum „skruppu“ þeir félagar Oddur Örnólfsson og Gunnar Halldórsson úr Bolungarvík til þess að vitja lambs
sem sést hafði í Stigahlíð. Úr varð tíu tíma ferðalag sem eflaust hefur
tekið á. Þessi ferð varð hinsvegar ekki fréttaefni enda tilheyrði hún
hefðbundinni lífsbaráttu. Á dögunum, nærri 60 árum síðar, ákváðu
afkomendur Odds að fara þessa sömu leið. Með því vildu þeir af
eigin raun kynnast verkum og ferðum forfeðra sinna. Þeir bræður
Örnólfur og Jón Oddssynir eru þekktir afreksmenn í íþróttum og
mikil hraustmenni. Martha Ernstdóttir, eiginkona Jóns, er ekki síður þekkt af vaskleik sínum. Þau þrjú ákváðu að fara sömu leið og
Oddur og Gunnar forðum og þau hlupu á fjöll í orðsins fyllstu
merkingu.
Örnólfur segir boð hafa borist á sínum tíma til afa síns
Örnólfs Hálfdanssonar, sem
þá var bóndi í Meiri-Hlíð í
Bolungarvík, um að lamb sem
hann ætti trúlega væri í sjálfheldu, utanvert í Deildinni. Úr
varð að sonur hans Oddur og
Gunnar Halldórsson héldu til
þess að athuga með lambið.
Þeir héldu sem leið liggur frá
Meiri-Hlíð, yfir í Skálavík og
þaðan út í Deildina. Þegar
þangað var komið fundu þeir
lambið. Það reyndist fótbrotið
og varð því að lóga því. Gerðu
þeir að lambinu á staðnum og
ákváðu síðan að taka með sér
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skrokkinn til byggða. Þegar
þessu var lokið stóðu þeir
frammi fyrir því vali hvort þeir
ættu að halda sömu leið til
baka eða ganga Stigahlíðina
inn í Bolungarvík. Þeir völdu
síðari kostinn og gengu um 14
kílómetra leið inn hlíðina og
Oddur með lambið á bakinu.
Þegar þetta gerðist var Oddur
25 ára gamall og Gunnar um
tvítugt. Þeir voru því ríflega
tveimur áratugum yngri en þau
sem leiðina fóru á dögunum.
Þau eru eins og áður sagði
miklir íþróttakappar og því í
góðu líkamlegu formi. Það
leiðir hugann að líkamlegu
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formi þeirra sem fóru leiðina
fyrir 60 árum. Jón segir ljóst
að faðir sinn og Gunnar hafi
verið í mjög góðu formi. Þeir
hafi hinsvegar öðlast sitt atgervi og góða form í dagsins
önn en ekki með skipulögðum
æfingum eins og fólk nú til
dags.
Martha segir þau hafa verið
mjög vel búin til ferðarinnar
enda eins gott því hún hafi
verið erfið. Sérstaklega hafi
ferðin inn Stigahlíðina verið
erfið þar sem þar er mjög stórgrýtt. Hún hafi því óneitanlega
hugsað til skóbúnaðarins sem
tengdafaðir hennar hafi þurft

Oddur Örnólfsson sextíu árum síðar ásamt systur sinni
Jónu t.v. og eiginkonu sinni Kristínu Jónsdóttur t.h.
að notast við í ferðinni forðum. hlíðinni var leiðin mjög erfið sem kostur og ferðin hafi tekið
Hann telji sig hafa verið vel og segir Örnólfur að þar hafi um fimm tíma. Ferð þeirra fébúinn en það sé eflaust ein- þurft að sýna sérstaka aðgæslu. laga fyrir 60 árum hafi hinsgöngu vegna þess að hann hafi Á einum stað hafi þurft að vegar tekið um 10 tíma enda
ekki verið í skinnskóm heldur fikra sig í klettum og fyrir hafi þeir verið mun verr búnir
í einhvers konar gúmmískóm. Ófæru hafi þau þurft að sæta og með lamb á bakinu eins og
Það hafi þó ekki verið búnaður sjávarföllum. Hann segir að áður sagði. Hún segir það hafa
í neinni líkingu við þann skó- þó að mikið eflaust hrunið úr verið virkilega ánægjulegt að
búnað sem þau hafi notast við. fjallinu á liðnum sextíu árum fara þessa leið og kynnast um
Þrátt fyrir að þau hafi verið hafi aðstæður þó væntanlega leið hvílíkur munur er á dagmjög vel búin hafi ferðin inn verið mjög svipaðar nú og fyrr- legu lífi í dag og fyrir 60 árum.
Stigahlíðina reynt mjög á um.
Hún segir ótrúlegt að hugsa til
ökklana og því geti hún rétt
Leiðin sem um ræðir er um þess að ekki sé lengra liðið en
ímyndað sér hvað hún hafi 26 kílómetra löng. Martha seg- að þarna hafi átt í hlut afi barna
reynt á menn sem voru verr ir þau hafa hlaupið yfir í Skála- þeirra en samt sé lífsmátinn
skæddir og með lambsskrokk vík en þau hafi síðan gengið svo gjörólíkur. Þarna sé því í
á bakinu að auki.
inn Stigahlíðina. Hún segir þau raun um tvö heima að ræða þó
Á tveimur stöðum á Stiga- hafa reynt að flýta för sinni ekki hafi liðið lengri tími á
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milli.
Jón segir ferðina hafa verið
mun erfiðari en þau reiknuðu
með. Þau hafi farið heldur
geyst af stað í upphafi og aðeins verið um 55 mínútur úr
Bolungarvík í Skálavík. Það
hafi eftir á að hyggja verið of
geyst farið enda hafi þau ekki
gert sér grein fyrir hversu erfið
hlíðin yrði yfirferðar.Hann
segir að þó að þau hafi komist
þessa leið klakklaust sé rétt að
biðja fólk að hugsa sig vel um
áður en það ferð leiðina. Þarna
sé mjög langt í hjálp og erfitt
yfirferðar og því sé betra að
vera í góðu formi og vera fleiri
saman þegar farið er um þessar
slóðir.
Örnólfur segir hugmyndina
að ferðinni hafa kviknað fyrir
nokkrum árum þegar faðir
þeirra hafi misst það útúr sér
að hann hafi gengið þessa leið.
Síðan hafi það verið stefnan
að fara en það hafi ekki tekist
fyrr en nú. Hann segir yngra
fólki vera mjög hollt að velta
fyrir sér og prófa á sér þá hluti
sem voru daglegt brauð á árum
áður. Faðir sinn hafi þurft, eins
og margir aðrir á þeim árum,
að hlaupa upp um fjöll og milli
fjarða til að huga að sauðfé og
sækja nauðsynjar og fleira.
Þetta hafi fólk orðið að gera
hvað sem tautaði og raulaði.
Nú hreyfi fólk sig mun minna
útí náttúrunni og það sé skaði.
Hann segist ekki í vafa um að
á yngri árum hafi faðir hans
verið mikið hraustmenni eins
og fjöldinn allur af fólki af
hans kynslóð. Hann hafi oft
velt því fyrir sér hvort faðir
hans hafi verið í betra líkamlegu formi á yngri árum en
synir hans urðu síðar. Eftir
þessa ferð sé hann ekki í vafa
að Oddur faðir hans hafi verið
mun þrautseigari og sterkari.
Hann segist til að mynda ekki
hafa viljað ganga inn Stigahlíðina með lambsskrokk á
bakinu. Hann hafi haft nóg
með sig. Þó erfitt sé að setja
sig í spor þeirra sem urðu að
leggja á sig þessa hluti lífsbaráttunnar vegna og þeirra
sem nú æfa eingöngu heilsunnar vegna þá efist hann um
að hann hefði komist leiðar
sinnar með skrokkinn alla leið.
Martha segir tengdaföður
sinn hafa verið hér vestra þegar
þau fóru þessa umræddu ferð.
Þó að hann hafi alls ekki hvatt
þau til ferðarinnar og því síður
miklað sig af ferðinni forðum,
gruni hana að hann hafi glaðst
yfir uppátæki þeirra. Það hafi
verið ómetanlegt fyrir sig að
fara ferðina og fá með því innsýn í daglega lífsbaráttu fólks
á fyrri hluta síðustu aldar og
ekki hafi það spillt fyrir að
gera það í þessu ægifagra umhverfi.
Fyrstu árin í hinu svokallaða
lífsgæðakapphlaupi sem staðið hefur yfir undanfarna áratugi fór heilsu og þreki almennings heldur hrakandi.
Minnkandi hreyfing sagði til
sín. Síðustu ár hefur stór hluti
almennings snúið við blaðinu.
Fólk flykkist á hin ýmsu námskeið þar sem oft er boðið uppá
skyndilausnir í heilsurækt. Oft
á tíðum er vatnið sótt yfir lækinn. Oftast gleymist stærsta
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Um þessa fjöru er ekki hægt að hlaupa.

og best búna íþróttahúsið, náttúran sjálf. Það er nú ekki flóknara en svo að reima á sig skóna
og fara út. Labba eða hlaupa.
Allt eftir áhuga og getu hvers

11

Örnólfur, Jón og Martha að leiðangrinum loknum. Stigahlíðin í baksýn.
og eins.
niðursettu verði. Þó að sextíu lambsskrokk, til fólksins í dag
Í dag gengur fólk ekki í tíu ár séu í ýmsu ljósi langur tíma sem silast inn í næsta stórtíma eftir lambakjöti. Það er er fjarlægðin frá unga mann- markað til þess að kaupa björg
farið í frystikistuna í Bónus inum, sem lagði á sig 10 tíma í bú.
þar sem það fæst niðursagað á ferðalag til þess sækja einn
Frásögnin hér að ofan kennir

6.4.2017, 09:43

okkur að það er hverjum manni
hollt að ganga annað slagið
götur forfeðranna. Það hressir,
bætir og fræðir.
– Halldór Jónsson.
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Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar
Til sölu er frystigámur með
auka hurð á hlið. Uppl. í síma
892 3652 eða 456 7358.
Til sölu er Strong gervihnattamóttakari með tveimur afruglurum, brennara og öllu tilheyrandi. Gott verð. Upplýsingar í
síma 849 5300.
Til sölu er vel með farinn og lítið ekinn Daihatsu Cuore. Vetrardekk á felgum fylgja. Upplýsingar í síma 893 1949.
Til leigu er einstaklingsíbúð á
jarðhæð að Túngötu 18 frá og
með 3. ágúst. Uppl. gefur Indriði í síma 863 3160.
Til sölu er Subaru Legacy árg.
1998, ekinn 100 þús. km., sjálfskiptur. Er með skíðaboga.
Uppl. í síma 456 4174.
Óska eftir duglegu fólki í slátt
yfir sumarið. Áhugasamir hafi
samband við Sigga Palla í síma
863 8451.
Til leigu er 2ja herb. íbúð á eyrinni á Ísafirði. Uppl. í símum
690 2202 og 456 3041.
Til sölu eru heyrúllur. Verð kr.
2.500 pr. stk. Upplýsingar í
síma 895 4115.
Til sölu er MMC Pajero árg. 99,
2,8 dísel, ekinn 174 þús. km. Á
bílnum eru 33" dekk, PIAA kastarar, vindskeið og varadekkshlíf. Einn eigandi. Upplýsingar
í síma 894 4032.
Til sölu er sex mánaða gömul
fartölva, lítið notuð með 2ja
ára ábyrgð. Taska, mús, sjónvarpskort, Windows XP, Norton og Office pakkinn fylgja
með. 1,7 Ghz, 512 mb vinnsluminni, 80 Gb harður diskur og
ATI Radeon 9650 skjákort. Hafið samband í síma 893 3587
eða 866 6263.
Tæplega sjö mánaða Border
Collie, íslenska tík, vantar nýtt
heimili vegna ofnæmis í fjölskyldinni. Áhugasamir hafi
samband við Hörpu Henrýsdóttur í síma 868 6282.
Til sölu er Emmaljunga barnavagn með kerrueiningu, ömmustóll og stóll til að festa á borð
og tvö stk. 12" reiðhjól. Uppl. í
síma 892 5789.
Hlíðarvegspúkar! Hið árlega
Hlíðarvegspúkagrill verður
haldið nk. laugardag, 6. ágúst.
Dagskráin hefst kl. 17:00 og er
aðgangur kr. 1.000.- fyrir fullorðna en ókeypis fyrir börn.
Allir nýir og gamlir Hlíðarvegspúkar eru hjartanlega velkomnir.
Nefndin.

Kirkjustarf
Ísafjarðarkirkja: Messa
sunnudaginn 7. ágúst kl.
11:00. Kór Ísafjarðarkirkju
syngur. Sóknarprestur.

Hugmyndir um miðstöð sjúkraflugs á
Akureyri falla í grýttan jarðveg vestra
Eins og fram kom í síðasta BB hefur sjúkraflug á
landsbyggðinni verið boðið
út. Það er Ríkiskaup sem
stendur að útboðinu fyrir
hönd heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins og
Tryggingastofnunar ríkisins. Í útboðinu er landinu
skipt í tvö útboðssvæði,
norðursvæði og Vestmannaeyjasvæði. Í útboðslýsingu er skýrt tekið fram

að aðalmiðstöð sjúkraflugs
skuli vera á Akureyri. „ Í
því felst að þar verður séð
fyrir sérstakri fylgd fagaðila og viðbúnaður sjúkrahússins við það miðaður að
unnt verði að taka við
sjúklingum úr sjúkraflugi“, eins og segir í útboðsskilmálum. Af þessu
má ráða að sjúklingar
verði í auknum mæli fluttir frá Vestfjörðum til

Akureyrar en ekki til
Reykjavíkur eins og nú er.
Þó er sá varnagli sleginn
að „ sjúklingur skal fluttur
til þess sjúkrahúss (heilbrigðisstofnunar) sem tilgreind er í beiðni heilbrigðisstarfsmanns um
sjúkraflug nema aðstæður
krefjist annars“, eins og
segir í útboðinu. Frá því að
Flugfélagið Ernir hætti
rekstri á Ísafirði hefur

ávallt verið staðsett sjúkraflugvél ásamt flugmönnum
á Ísafirði yfir vetrarmánuðina. Nú verður þar
breyting á því í útboðsskilmálum segir „ norðursvæði skal vera þjónað frá
Akureyri“ og er því ekki
gert ráð fyrir að hér verði
staðsett flugvél eins og
áður. Samkvæmt útboðsskilmálum skal hið nýja
skipulag í sjúkraflugi taka

Jóhannes Bjarni Guðmundsson atvinnuflugmaður hjá Flugleiðum

Engin aðflugstæki að flugvöllunum á Ísafirði og Þingeyri
Jóhannes Bjarni Guðmundsson atvinnuflugmaður
hjá Flugleiðum segir að framkvæmdir þær sem nú standa
yfir á og við Þingeyrarflugvöll
tryggi ekki öryggi í aðflugi til
vallarins. Hann telur að þar til
aðflugskerfi verður komið við
vellina á Ísafirði eða Þingeyri
verði öryggi í sjúkraflugi ekki
tryggt nema að á Ísafirði verði
staðsett sjúkraflugvél.Fram
hefur komið að stjórnendur
Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar væru hlynntir þessum
breytingum meðal annars
vegna bætts flugöryggis í kjölfar framkvæmda við Þingeyrarflugvöll.
Framkvæmdir við Þingeyrarflugvöll nú felast í því að
flugbrautin verður lengd úr
950 metrum í 1.084 metra og
að auki verður 60 metra öryggissvæði við báða enda
þannig að í heild verður brautin 1.144 metrar þar sem flugtak verður leyft frá endaöryggissvæði. Þá verður komið
fyrir brautarljósum, akbraut-

Jóhannes Bjarni Guðmundsson atvinnuflugmaður.
arljósum, aðflugshallaljósum en hægt verður að fljúga blind- stefnu. „Við sem búum hér
og þröskuldsauðkennaljósum flug að þeim. GPS nákvæmn- fyrir vestan verðum hinsvegar
við völlinn.
isaðflug inná braut á Þingeyri að gera okkur grein fyrir annJóhannes Bjarni segir að er hægt að tryggja sé vilji til mörkum flugvalla okkar. Vilji
þær framkvæmdir sem nú þess og einnig má bæta aðflug menn tryggja sjúkraflug hingstanda yfir við Þingeyrarflug- að Ísafjarðarflugvelli mjög en að frá öðrum stöðum verðum
völl bæti að nokkru aðstæður því miður veit ég ekki til þess við að búa flugvellina á Ísafirði
við flugtak og lendingar á vell- að neinar áætlanir séu um og Þingeyri aðflugstækjum.
inum. Hins vegar séu engin framkvæmdir í þessa átt “, Þar til þau eru komin verður
aðflugstæki við völlinn og því segir Jóhannes Bjarni.
ekki lágmarksöryggi tryggt
sé blindflug að honum ekki
Eins og fram hefur komið nema með því að hafa hér staðframkvæmanlegt, frekar en að er gerð krafa í útboðinu um setta flugvél yfir vetrarmánÍsafjarðarflugvelli. „Í mínum hraðfleyga vél sem búin verður uðina eins og gert hefur verið
huga verður sjúkraflug til fullkomnustu tækjum. Jóhann- undanfarna áratugi“, sagði Jóþessara valla ekki öruggt fyrr es Bjarni segir það lofsverða hannes Bjarni.
– hj@bb.is

gildi 1. janúar 2006 og er
samningstíminn 5 ár með
möguleika á framlengingu
til tveggja ára. Gæti því
umrædd breyting, nái hún
fram að ganga, gilt til ársins 2013. Óhætt er að segja
að þessar fyrirætlanir
stjórnvalda hafi fallið
grýttan jarðveg. Blaðið
leitaði til nokkurra sem
málið varðar og fara viðbrögð þeirra hér í opnunni.

Útboðsskilmálarnir
skelfileg
vonbrigði
Ómar Már Jónsson
sveitarstjóri Súðavíkurhrepps segir útboðsskilmála vegna sjúkraflugs á
Vestfjörðum skelfileg vonbrigði fyrir íbúa svæðisins.
Hann segir útboðsskilmálana hafa komið sér í
opna skjöldu og þeir séu
skelfileg vonbrigði. „Nú
nýverið var samþykktur
Vaxtarsamningur Vestfjarða þar sem meðal annars var fjallað um nauðsyn
sjúkraflugs á svæðinu. Síðan sá samningur var gerður
hafa engar forsendur
breyst, sem réttlætt geta
þær breytingar sem nú eru
lagðar til á skipulagi sjúkraflugs. Þar til raunverulegar framfarir hafa orðið,
sem réttlæta slíkar breytingar, getum við ekki og
megum ekki slaka á öryggi
okkar í sjúkraflugi. Það
sem nú er lagt til er að
mínu mati mikil afturför
sem enginn íbúi getur sætt
sig við“ segir Ómar Már.
– hj@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Horft til framtíðar
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Stjórnsýslan á Íslandi á að sjálfsögðu að vera til stöðugrar endurskoðunar. Gildir þar einu hvort ríki eða sveitarfélög eiga í hlut. Fyrir dyrum
eru kosningar um sameiningu sveitarfélaga. Tillögur sameiningarnefndar
félagsmálaráðherra verða þá lagðar í dóm íbúa viðkomandi sveitarfélaga.
Spyrja má hvers vegna eigi að sameina. Geta sveitarfélög ekki ráðið við
sitt með núverandi hætti? Svarið er bæði einfalt og flókið. Sé engu breytt
gerist væntanlega fátt til framfara. Sé hins vegar litið til þess breytta
samfélags, er hefur dafnað og þroskast og er enn að taka breytingum, er
ljóst að svara verður auknum kröfum fólks um þjónustu og umhverfi.
Afleiðingin verður annars sú, ef þörfum er ekki sinnt, að fólk flytur til
þeirra sveitarfélaga er bjóða betur í þessum efnum.
Deilur um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, sem eiga rætur í því
að miðað er við meðaltekjur stóru sveitarfélaganna og leiða til þess að
Akureyrarkaupstaður fær sitt en Ísafjarðarbær ekki, eru skýr birtingarmynd þess hvert stefnir. Þau stóru fá meira en meðalstór. Ljóst er að fara
þarf vandlega yfir lög um sjóðinn og úthlutunarreglur hans. En ekki má
gleyma því að aðeins eitt stórt sveitarfélag er til á Íslandi, Reykjavík.
Hinn 100 eru misjafnlega lítil. Þessu þarf að breyta og hætta sögudekri,
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er byggir á því að halda við fyrirmönnum og – konum í héraði. Hvernig
teljum við hag okkar best borgið? Sennilega með því að skattfé notist
sem allra best, að peningarnir vinni fyrir okkur er stöndum skil á skattgreiðslum til ríkis og sveitarfélaga.
Það er réttmæt ábending að skoða þarf vandlega og af yfirvegun með
hvaða hætti hag fjölkjarnasveitarfélaga er jafnast borgið við úthlutun
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Það er viðfangsefni fremur en vandamál að
leysa. Bæjarstjórinn á Ísafirði kann orðið vel til verka á þeim vettvangi
og alþingismenn ættu að hafa góðan skilning á málefninu.
Meginmarkmiðið hlýtur að vera það að skapa sterk sveitarfélög sem
hafa traustan grunn í stjórnsýslunni, bæði fjárhagslegan og faglegan.
En fyrst og fremst verða þau að vera trúverðug eining í augum íbúanna.
Þeir kjósa nefnilega um sameiningu. Trúi þeir því að unnið sé af skynsemi og takist að sannfæra þá um hag sameiningar nær hún í gegn um
nálarauga sameiningarkosninga. Takist það ekki eiga talsmenn sameiningar afar erfitt verk fyrir höndum og þá kann danska leiðin að verða
fyrir valinu. En er betra að setja lög um stækkun og sameiningu? Því
verður svarað í haust.

6.4.2017, 09:43
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Magnús Reynir Guðmundsson bæjarfulltrúi Frjálslyndra og óháðra í Ísafjarðarbæ

„Enn ein aðförin að byggð á Vestfjörðum“
Magnús Reynir Guðmundsson bæjarfulltrúi Frjálslyndra
og óháðra í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar segir útboð á
sjúkraflugi frá Vestfjörðum
vera enn eina aðförina að
byggð á Vestfjörðum og að
einstakir starfsmenn Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar geti ekki samþykkt
stefnubreytingu í málinu fyrir
hönd annarra íbúa á svæðinu.
Verði flugið framkvæmt eins
og útboðsgögn gera ráð fyrir
verður sjúkraflugvél ekki staðsett á Ísafirði eins og verið
hefur á undanförnum árum.
Magnús Reynir segir þessar
ráðagerðir koma mjög á óvart.
„Þetta kemur mjög á óvart.

Sérstaklega í ljósi þess hversu
stutt er síðan kynntur var af
stjórnvöldum Vaxtarsamningur Vestfjarða þar sem gert er
ráð fyrir eflingu flugs frá Ísafirði. Enn og aftur kemur í ljós
að samningar sem þessir eru
ekki pappírsins virði þegar á
reynir“, segir Magnús. Hann
segir þessar fyrirætlanir ekki
hafa verið kynntar í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar né bæjarráði. „Mér vitanlega hefur
málið ekki verið kynnt fyrir
bæjaryfirvöldum eins og auðvitað ber að gera í svo stóru
hagsmunamáli. Hafi einhverjir
kjörnir fulltrúar eða stjórnendur bæjarins haft um þetta vitneskju án þess að kynna það

eru þeir ekki starfi sínu vaxnir“, segir hann.
Sveinn Magnússon skrifstofustjóri í heilbrigðis- og
tryggingaráðuneytinu segir að
þessi breyting sé gerð í fullu
samráði og með samþykki
starfsfólks Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar. Aðspurður hvort skoðun þessa
fagfólks sé ekki nægileg íbúum segir Magnús svo ekki
vera.
„Einstakir starfsmenn Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar geta ekki samþykkt
stefnubreytingu í svona stóru
hagsmunamáli. Til þess hafa
þeir ekkert umboð. Þeir geta
sagt sína skoðun en annað

Magnús Reynir Guðmundsson bæjarfulltrúi.
ekki. Ég spyr hvort ekki sé nú
rétt að Fjórðungssamband
Vestfirðinga komi upp úr
skúffunni og standi vaktina í
hagsmunamálum fjórðungsins. Á meðan það er til á það

að standa vaktina. Ég spyr mig
líka hvar þingmenn okkar séu.
Er ástandið orðið svo aumt í
þeirra hópi að þegar tekist er á
um eitt af okkar stærstu öryggismálum þá þegi þeir
þunnu hljóði. Í mínum huga
er þetta mál enn ein aðförin að
byggð á Vestfjörðum“, segir
Magnús Reynir.
Nú standa yfir endurbætur
á flugvellinum á Þingeyri og í
kjölfarið batna lendingarmöguleikar þar nokkuð. Aðspurður hvort ekki sé eðlilegt
að í kjölfar þess breytist fyrirkomulag flugs á svæðið segir
Magnús Reynir svo vera.
„Framkvæmdir við Þingeyrarflugvöll eru til þess að bæta

öryggi í farþegaflugi, sem
löngu var orðið tímabært. Þær
framkvæmdir eru ekki til þess
að minnka öryggi í sjúkraflugi.
Það vita allir, sem hér hafa
búið um einhvern tíma, að þær
aðstæður skapast því miður
mjög oft að ekki er lendandi á
Ísafirði og Þingeyri. Því hafa
menn kosið að hafa hér staðsetta sjúkravél. Nauðsyn þeirrar vélar hefur ekkert minnkað
og kröfur íbúa hafa heldur ekki
minnkað. Ég vil því ekki trúa
að kröfur kjörinna fulltrúa íbúanna hafi minnkað. Það kemur
hins vegar í ljós á næstunni í
þessu mikla hagsmunamáli
okkar“, segir Magnús Reynir.
– hj@bb.is

Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Framsóknarflokksins í NV-kjördæmi

Stefnan hefur verið að hafa
sjúkraflugvél staðsetta á Ísafirði
Kristinn H. Gunnarsson
alþingismaður segir að hugmyndir að breyttu skipulagi
sjúkraflugs hafi verið kynntar sér fyrir nokkru með þeim
rökum að fagfólk heima í
héraði væri breytingunum
fylgjandi og að öryggi í flugi
myndi aukast að loknum
framkvæmdum við Þingeyr-

arflugvöll. Eins og fram kom í
síðasta blaði BB hefur verið
ákveðið að miðstöð sjúkraflugs verði á Akureyri og þaðan verði meðal annars sjúkraflugi frá Ísafirði sinnt. Verður
því væntanlega ekki til staðar
sjúkraflugvél á Ísafirði yfir
vetrarmánuðina eins og verið
hefur undanfarin ár. Nauðsyn

staðsetningar slíkrar flugvélar
var áréttuð í nýgerðum Vaxtarsamningi Vestfjarða.
Kristinn segir það hafa verið
stefnuna hingað til að hafa
staðsetta sjúkraflugvél á Ísafirði. „Sú stefna kemur meðal
annars skýrt fram í Vaxtarsamningi Vestfjarða sem
gengið var frá fyrir skömmu.

Drög að þessu nýja skipulagi
voru kynnt mér nýlega með
þeim rökum að fagaðilar
heima í héraði, það er stjórnendur Heilbrigðisstofnunar
Ísafjarðarbæjar, væru þessum
breytingum fylgjandi. Í mínum
huga er aðalmálið að tryggja
sjúkraflug frá Ísafirði. Þau rök
voru nefnd að afloknum end-

urbótum á Þingeyrarflugvelli
væri litlum vandkvæðum
bundið að lenda á svæðinu.
Hið nýja skipulag biði auk
þess uppá bætta aðstöðu til
flutninga“, segir Kristinn.
Aðspurður um sína skoðun
á málinu segir Kristinn vera
mjög hugsi vegna fyrirhugaðra
breytinga. „Ég hef ekki haft

Kristinn H. Gunnarsson.
tök á því að ræða við stjórnendur Heilbrigðisstofnunar
Ísafjarðarbæjar og hef því
ekki staðfestingu fyrir þeirra
skoðunum á málinu. Aðalatriðið er að tryggja öryggi
íbúa á Vestfjörðum“ segir
hann.
– hj@bb.is

Jón Kristjánsson heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra

Fyrst og fremst verið að
auka þjónustu og öryggi
Jón Kristjánsson, heilbrigðisráðherra segir breytingu á
fyrirkomulagi sjúkraflugs vera
fyrst og fremst gerða til þess
að auka öryggi og auka þjónustu við íbúa á landsbyggðinni. Hann segir breytinguna
hafa verið kynnta fyrir þingmönnum vestra og einnig hafi
starfsfólk Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar verið með í
ráðum áður en ákvörðun var
tekin. Hann segir Vaxtarsamning Vestfjarða ekki hafa verið
kynntan fyrir ráðuneytinu en
telur að þessi ráðstöfun uppfylli ákvæði hans um bætt
sjúkraflug.
Jón segir að með þessari
skipulagsbreytingu sé verið að
bæta þjónustu og auka öryggi
í sjúkraflugi. Hann segir þetta
fyrirkomulag hafa verið við
líði á Austfjörðum um nokkurt
skeið og reynst vel. „Okkar
ætlun er að hafa ávallt til staðar
flugvél sem er sérútbúin til
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sjúkraflugs og hún verður
mönnuð heilbrigðisstarfsfólki
frá Akureyri. Með því erum
við að tryggja að læknar og
sjúkralið á landsbyggðinni
þarf ekki að fara með sjúklingum með þeirri röskun sem af
því stafar. Þessar breytingar
eru því fyrst og fremst hugsaðar með aukið öryggi í huga“
segir Jón.
Eins og fram hefur komið
standa yfir töluverðar endurbætur á Þingeyrarflugvelli. Þó
er ekki gert ráð fyrir uppsetningu búnaðar sem tryggir
blindflug að vellinum frekar
en að vellinum á Ísafirði. Aðspurður hvort ekki hefði verið
rétt að tryggja fyrst slíkan búnað áður en farið var útí fyrirhugaðar skipulagsbreytingar
segir Jón að við breytingarnar
á Þingeyrarflugvelli aukist
öryggi nokkuð en hversu mikið það eykst muni koma í ljós
síðar á árinu þegar Flugmála-

13

Jón Kristjánsson heilbrigðisog tryggingamálaráðherra.

stjórn hefur tekið út breytingarnar. Hann segir það þó rétt
að ekki sé gert ráð fyrir blindflugsbúnaði og því sé flugvöllurinn ekki sambærilegur
við til dæmis flugvöllinn á Egilsstöðum. „Við stefnum síðan
að því að gera samning við
Landhelgisgæsluna og þyrlur
hennar munu því einnig vera
til staðar ef á þarf að halda“.
Aðspurður hvort að það fyrir-

komulag verði því ekki mun
dýrara þegar upp verður staðið
segir Jón að svo þurfi ekki að
vera.
Í Vaxtarsamningi Vestfjarða sem nýverið var samþykktur er stefnt að því að efla
flugsamgöngur á Vestfjörðum
meðal annars í tengslum við
útboð á sjúkra-og áætlunarflugi. Aðspurður hvort þessi
nýja stefna brjóti ekki í bága
við samninginn segir Jón að
Vaxtarsamningurinn hafi ekki
verið borinn undir ráðuneyti
hans. Hins vegar telji hann að
aukið öryggi í sjúkraflugi sem
stefnt er að með hinu nýja fyrirkomulagi falli vel að markmiðum samningsins.
Aðspurður hvort sú stefnubreyting sem felst í útboðinu
hafi verið kynnt heimamönnum segist Jón hafa kynnt málið
fyrir þingmönnum á Vestfjörðum og einnig hafi stjórnendur Heilbrigðisstofnunar

Þingeyrarflugvöllur.
Ísafjarðarbæjar komið að mál- því að halda á meðan beðið er
inu og séu þeir samþykkir fyr- flugs. Í þessu máli er fyrst og
irhuguðum breytingum. „Heil- fremst verið huga að öryggi
brigðisstofnunin á Ísafirði er sjúklinga og bæta þjónustu við
mjög vel í stakk búin til þess þá“ sagði Jón.
að sinna sjúklingum þurfi á
– hj@bb.is

6.4.2017, 09:43

ÍÞRÓTTAKENNARI
Íþróttakennari óskast til starfa næsta
skólaár við grunnskólann á Flateyri
og Suðureyri. Um er að ræða 50%
starf á hvorum stað.
Upplýsingar gefa Skarphéðinn Ólafsson í símum 456 -7670 og 892 0140
og Magnús S. Jónsson í símum 456
6129 og 863 1316.
Umsóknarfrestur er til 7. ágúst.
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Einkaaðilar hyggja á endurbyggingu Neðri Tungu í Skutulsfirði
Ísafjarðarbær hefur selt húseignirnar í Neðri Tungu í Skutulsfirði til Arnþrúðar Aspelund og Péturs Tryggva Hjálmarssonar á Ísafirði og fyrirtækisins Ylgs ehf., sem er í
eigu Ragnheiðar Hákonardóttur á Ísafirði. Þau hafa samið
um það sín á milli að Ragnheiður og fyrirtæki hennar taki
við húsunum og eru hugmyndir uppi um að standsetja þau
sem nokkurskonar vinnu- og

gistiaðstöðu fyrir lista- og
handverksfólk.
Ýmsar kvaðir eru á húsunum og segir Ragnheiður að úr
hafi orðið að hún tæki við húsunum þar sem Pétri Tryggva
og Arnþrúði hafi fundist þær
setja upphaflegum hugmyndum sínum of miklar skorður.
Þau verði sér þó áfram innan
handar við hugmyndavinnuna
og gætu allt eins komið aftur
að húsunum seinna meir. Um

er að ræða fimm hús sem hafa
staðið auð um nokkurt árabil
og eru frekar illa farin. Íbúðarhúsið er 149 fermetrar og
byggt árið 1937. Síðan eru þrjú
útihús, samtals um 460 fermetrar, byggð á árunum 1945
til 1950. Þá er einnig um að
ræða 30 fermetra alifuglahús
byggt árið 1989. Söluverðið
er 870 þúsund.
Skiptar skoðanir hafa verið
um framtíð húsanna og lagði

umhverfisnefnd bæjarins til í
september árið 2002 að þau
yrðu rifin. Bæjarstjórn lagðist
gegn því og voru húsin auglýst
til sölu ári seinna. Í fyrrasumar
stóðu svo yfir samningaviðræður við fimm bjóðendur og
nú liggur niðurstaða fyrir.
Frágangi á ytra byrði húsanna skal lokið eigi síðar en
30 mánuðum frá kaupum húsanna. Allar framkvæmdir eru
tilkynningaskyldar til tækni-

Seven Seas Navigator er stærsta skipið sem lagst hefur að bryggju á Ísafirði.

Stærsta skipið sem hefur
lagst við bryggju á Ísafirði
Skemmtiferðaskipið Seven Seas Navigator kom til
Ísafjarðar á fimmtudag í síðustu viku en það er stærsta
skip sem lagst hefur að bryggju í höfninni. Skipið er
tæp 29.000 tonn og að öllu jöfnu hefði svo stórt skip
þurft að leggjast við ankeri á Skutulsfirði, en þar sem
Sundahöfnin hefur verið dýpkuð gat það lagst þar að.
„Seven Seas Navigator er fyrsta skipið sem leggst að

bryggju eftir að dýpkunarframkvæmdunum lauk og
nýtur góðs af þeim. Það hefði ekki getað lagst að
bryggju áður“, segir Guðmundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar. Um borð voru um 400
farþegar sem flestir eru af bandarísku bergi brotnir.
Skipið siglir undir fána Bahamaseyjanna og er þetta
fyrsta heimsókn þess til Ísafjarðar. – thelma@bb.is

Neðri Tunga er fyrir miðri mynd.
deildar og háðar samþykki Ísa- útihúsin sem vinnu- og jafnvel
fjarðarbæjar. Það eru meira gistiaðstöðu fyrir fólk sem vilji
íþyngjandi skilyrði en gengur koma til Ísafjarðar til að skrifa,
og gerist með íbúðarhús og smíða eða leggja stund á hvers
felur í sér að t.d. ef á að mála kyns listir og handverk.
húsin þarf að fá samþykki fyrir
Hún segir málið þó á byrjþví. Þá segir í skilmálunum að unarreit og reynslan þurfi að
ef „komi í ljós einhverjir ann- stýra því hvernig útfærsla hugmarkar á að húseignir að myndarinnar þróist. Byrjað
Neðri-Tungu verði lagaðar eða verði á því að hreinsa til í
endurbyggðar, að mati beggja kringum húsin. „Það er ýmisaðila, sé Ísafjarðarbæ heimilt legt í sérstöðu svæðisins sem
að fjarlægja þær í síðasta lagi setur hömlur en það má ekki
í árslok 2007. Sökum nálægð- þrengja of mikið að mögulegri
ar ofangreindra eigna við starfsemi þarna. Ég hef trú á
skipulagt íbúðahúsahverfi skal að ef afskiptasemin er innan
þess gætt, að af starfsemi í skynsamlegra marka þá geti
ofangreindum eignum eða í þetta, eins og ýmislegt annað í
næsta umhverfi þeirra, starfi sveitarfélaginu, átt góða
ekki ónæði af hávaða eða öðru möguleika. Menn verða að fá
því er hefur truflandi á íbúða- tíma til að vinna að þessum
byggð“, eins og segir í kaup- málum því það gerist ekkert
samningi.
þarna nema með markvissri
Ragnheiður segir ljóst að og yfirvegaðri uppbyggingu“,
mikil vinna sé framundan við segir Ragnheiður.
að koma húsunum í stand. Hún
Hún segir öllum velkomið
segist ekki geta fullyrt hvort sem fyrr að skoða sig um í
öll húsin verði standsett, reynt Tungu en biður fólk um að
verði að nýta eins mikið og hafa gætur á því að húsin verði
hægt er en það eigi eftir að ekki fyrir barðinu á spellvirkjkoma i ljós. Til að byrja með um. „Ég vona bara að fólk
verði horft til íbúðarhússins. verði jákvætt gagnvart þessu
Um hugmyndir að nýtingu verkefni. Við höfum í hyggju
segir hún ætlunina að gera upp að taka fullt tillit umhverfisins
íbúðarhúsið til íveru en síðan í Tungu“, sagði Ragnheiður
væri horft til þess að útbúa Hákonardóttir.– kristinn@bb.is

Hörður Guðmundsson, flugstjóri og eigandi Flugfélagsins Ernir

Ekkert getur komið í stað sjúkravélar á Ísafirði eins og sakir standa
Hörður Guðmundsson
flugstjóri, og án efa reyndasti sjúkraflugsmaður sem
um Vestfirði hefur flogið,
segir í samtali við blaðið að
eins og sakir standa geti ekkert komið í staðinn fyrir
sjúkraflugvél sem staðsett er
á Ísafirði yfir vetrarmánuðina. Hann segir að þrátt fyrir
bætt tæki í flugvélum og
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bættan búnað á flugvöllum
verði flugvellir að hafa aðflugsbúnað. Því sé hvorki
þannig farið á Ísafirði né á
Þingeyri og þar til sá búnaður
sé fyrir hendi sé besti kosturinn
og í raun sá eini ásættanlegi
fyrir íbúa að hafa flugvél staðsetta á Ísafirði eins og gert
hefur verið áratugum saman.
Hörður segir að þrátt fyrir
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að nokkur ár séu síðan hann
hætti reglubundnu sjúkraflugi
á Vestfjörðum telji hann ekki
líklegt að kröfur hafi minnkað
en hugsanlega hafi mannafli
og tækjakostur sjúkrahúsa á
svæðinu breyst til batnaðar.
Það breyti þó ekki þeirri staðreynd að talin sé þörf á sjúkraflugi af svæðinu og því verði
það að fara með þeim hætti að

öruggt geti talist og staðist þær
kröfur sem til þess eru gerðar.
Hann segist einnig mjög
hugsi yfir þeirri staðreynd að
stefnt sé að því að hafa miðstöð
flugsins á Akureyri. Það hafi
óhjákvæmilega í för með sér
að viðbragðstíminn lengist
mjög og því þurfi að svara
þeirri spurningu hvort það sé
ásættanlegt.
– hj@bb.is

6.4.2017, 09:43

Hörður Guðmundsson flugstjóri.
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Vaxtarsamningur Vestfjarða,
vörðuð leið eða marklaust plagg?
Útboð Ríkiskaupa, fyrir
hönd heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins og
Tryggingastofnunar ríkisins, á
sjúkraflugi hefur vakið mikla
athygli á Vestfjörðum. Sú
staðreynd að samkvæmt útboðinu er gert ráð fyrir að
sjúkraflugi á Vestfjörðum
verði sinnt frá Akureyri hefur
beint sjónum manna að nýgerðum Vaxtarsamningi Vestfjarða sem undirritaður var
með viðhöfn þann 31.maí í
vor. Samningurinn er afrakstur
starfs verkefnisstjórnar um
byggðaáætlun fyrir Vestfirði
sem í sátu Baldur Pétursson
frá iðnaðarráðuneyti, Kristján
G. Jóhannsson framkvæmdastjóri á Ísafirði, Halldór Halldórsson bæjarstjóri á Ísafirði,
Þórólfur Halldórsson sýslumaður á Patreksfirði og Ásdís
Leifsdóttir sveitarstjóri á
Hólmavík.
Þrátt fyrir að aðeins séu
tæpir tveir mánuðir frá því að
samningurinn var undirritaður
hafa stjórnvöld nú þegar unnið
að nokkrum málum sem ekki
er hægt að segja að sé í samræmi við hann. Þessa dagana
er mest rætt um sjúkraflugið. Í
Vaxtarsamningnum er skýrt
kveðið á um að efla skuli flugsamgöngur á Vestfjörðum

meðal annars í tengslum við
útboð ríkisins á sjúkra- og
áætlunarflugi árið 2005. Tæplega verður hægt að segja að
með útboðinu á sjúkrafluginu
sé verið að uppfylla ákvæði
samningsins og raunar tekur
Jóhannes Bjarni Guðmundsson atvinnuflugmaður svo
sterkt til orða að með útboðinu
ljúki endanlega atvinnuflugi á
Vestfjörðum.
Í samningnum er kveðið á
um að ljúka skuli vegagerð
með bundnu slitlagi frá þéttbýlisstöðum í Vestur-Barðastrandasýslu inn á þjóðveg nr.
1, hringveginn á gildistíma núgildandi 12 ára samgönguáætlunar, sem gildir til 2014. Af
þeim fjárveitingum sem veittar
voru til svæðisins í nýsamþykktri vegaáætlun verður
ekki hægt að uppfylla þetta
markmið. Þá er einnig kveðið
á um að ljúka framkvæmdum
við þverun Mjóafjarðar og veg
um Gautsdal og Arnkötludal
fyrir árið 2014. Af fjárveitingum í núverandi vegaáætlun
er ekki hægt að spá hvenær
þeim verkum lýkur og tæplega
verður þeim báðum lokið fyrir
tilsettan tíma.
Samningurinn kveður á um
að lokið verði gerð jarðganga
úr Dýrafirði í Arnarfjörð og

Ráðherrar, sveitarstjórnarmenn og forystumenn í atvinnulífi á Vestfjörðum
takast í hendur að aflokinni undirskrift Vaxtarsamnings Vestfjarða.
þaðan í Vatnsfjörð og að þeirri
framkvæmd ásamt nauðsynlegri vegagerð verði lokið árið
2014. Samgönguráðherra hefur lýst því yfir að göng milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar
verði á dagskrá að loknum
Héðinsfjarðargöngum. Göng
milli Arnarfjarðar og Vatnsfjarðar eru mun lengra undan
og því ljóst að þetta ákvæði
samningsins næst ekki í tíma.
„Orkufyrirtæki í Norðvesturkjördæmi verði sameinuð.
Starfsemi Rarik á Vesturlandi
og Norðurlandi vestra verði
sameinuð Orkubúi Vestfjarða
hf. Höfuðstöðvar fyrirtækisins

verði á Ísafirði“. Svo segir orðrétt í samningunum um orkufyrirtæki. Eins og allir vita hefur nú verið ákveðið að sameina
Orkubú Vestfjarða, Landsvirkjun og Rafmagnsveitu ríkisins þannig að ekki mun þetta
ákvæði ná fram að ganga.
Í vaxtarsamningnum er
einnig getið um að Fjölmenningarsetur á Vestfjörðum verði
sjálfstæð stofnun sem heyri
undir félagsmálaráðuneyti, lög
verði sett um stofnunina vorið
2005 og starfsemi hennar hefj-

ist haustið 2005 eða sem fyrst
á árinu 2006. Af þessari lagasetningu varð ekki. Einnig er
kveðið á um fjölgun opinberra
starfa á Vestfjörðum.
Skemmst er að minnast þess
þegar ákveðið var að færa tugir
starfa við Fiskistofu frá Reykjavík til landsbyggðarinnar.
Ekkert þeirra kom til Vestfjarða og raunar var störfum
Fiskistofu á Vestfjörðum nýlega fækkað úr tveimur í eitt.
Sem kunnugt er hafa nú verið stofnuð á Ísafirði Snjóflóða-

Þorsteinn Jóhannesson, lækningaforstjóri FSÍ

Forsvarsmönnum HSÍ var
kynnt öruggara nærurflug
Þorsteinn Jóhannesson,
lækningaforstjóri sjúkrahússins á Ísafirði, segir að kynnt
hafi verið fyrir forsvarsmönnum Heilbrigðisstofnunarinnar
Ísafjarðarbæ að kringumstæður til sjúkraflugs yrðu öruggari
eftir endurbætur sem nú standa
yfir á Þingeyrarflugvelli. Fram
hefur komið hjá flugmönnum
að þrátt fyrir endurbæturnar
verði ekki hægt að lenda þar í
blindflugi. „Það kann að vera
en okkur hefur verið sagt að
það verði betri kringumstæður,
með lengri braut og lýsingu.
Þannig höfum við staðið í
þeirri meiningu að það verði
öruggara með næturflug. Ég
hef enga ástæðu til að ætla
annað en aðstæður verði þannig að hægt sé að sinna sjúkraflugi“, segir Þorsteinn.
Hann segir það hinsvegar
hafa verið stefnu sjúkrahússins
að byggja frekar upp faglega
þekkingu og koma upp tækjabúnaði, þannig að hægt verði
að sinna fjölbreyttari tilfellum,
í stað þess að senda sjúklinga
í burtu. Þannig hafi þróunin
verið sú að sjúkraflugum hafi
fækkað á undangengnum ár-
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Þorsteinn Jóhannesson.
um. Aðspurður um hvort hann
telji að stofnunin muni fá
nægjanlegan stuðning til að
fylgja þeirri stefnu segist hann
ekki eiga von á öðru. „Þegar
ég ræddi málið við heilbrigðisráðherra tók hann vel undir
það. Okkar afstaða er sú að
kyrrstaða sé versti kosturinn,
það verður engin framþróun
ef við hjökkum alltaf í sama
farinu.
Það er engum blöðum um
það að fletta að við viljum veg
spítalans sem mestan en við
getum ekki neitað því að við
þurfum á sjúkraflugi að halda.
Hins vegar er ekki verið að
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leggja sjúkraflugið af heldur
einungis breyta fyrirkomulaginu“, segir Þorsteinn.
Samkvæmt útboðsskilmálum sjúkraflugsins mun hið
nýja fyrirkomulag gilda í að
minnsta kosti fimm ár, frá
næstu áramótum. Þorsteinn
segir heilbrigðisstarfsfólk
óbangið við að takast á við
breyttar aðstæður, síðan eigi
eftir að koma í ljós hvernig
sjúkraflugið reynist undir nýju
fyrirkomulagi. Menn muni
endurmeta stöðuna að fenginni
reynslu og fara fram á breytingar ef sjúkraflugið þyki ekki
nógu öruggt.
„Mér finnst engin ástæða til
að gera mikið úr þessu og hef
enga ástæðu til að ætla annað
en mennirnir sem vinna að
þessum málum geri það með
hag allra að leiðarljósi. Þannig
dettur mér ekki í hug að verið
sé að fara á bakvið okkur með
þessum breytingum. Ég get
heldur ekki tengt þetta við
samgöngur í fjórðungnum.
Verða þær ekki að koma til
eftir öðrum leiðum“, spyr Þorsteinn Jóhannesson.
– kristinn@bb.is

6.4.2017, 09:43

rannsóknamiðstöð og einnig
Háskólasetur. Undirbúningur
þeirra mála hófst þó löngu fyrir
tíma Vaxtarsamningsins. Af
þessari upptalningu má ráða
að einstök ráðuneyti og ríkisstofnanir telja sig ekki bundna
af ákvæðum samningsins og
hafa í nokkrum veigamiklum
málum farið þvert gegn markmiðum hans þrátt fyrir að undirritun hans hafi komið ráðherrar, sveitarstjórnarmenn og
forystumenn í atvinnulífi á
Vestfjörðum.
– hj@bb.is
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Fjölmenni tók þátt
í sandkastalakeppni
í Önundarfirði
Ríflega fjögur hundruð
manns tóku þátt í sandkastalakeppni sem haldin
var í fjörunni við Holt í
Önundarfirði á laugardag.
Í ár eru tíu ár liðin síðan
keppnin var haldin í fyrsta
skipti og hefur hún síðan
verið árlega haldin á verslunarmannahelgi. Veður
var milt og gott og því voru
yngstu keppendurnir
nokkuð uppteknir við að

vaða og þrátt fyrir góðan
búnað má reikna með að
margir hafi farið með
blauta skó og stígvél að
keppni lokinni. Listaverkin urðu á endanum rúmlega sjötíu talsins og var
dómnefndinni því vandi á
höndum. Það var Sparisjóður Vestfirðinga sem
veitti verðlaun fyrir glæsilegustu og frumlegustu
verkin. – hj@bb.is

Fjölmenni tók þátt í sandkastalakeppninni sem haldin var í 10. skipti í ár. Ljósmyndir: Páll Önundarson.

Verkin voru af ýmsum stærðum og gerðum.

Það var létt yfir fólki við upphaf keppninnar.

Þessi fríði hópur bar sigur úr býtum í ár að mati dómnefndar.

Sumir „tóku þátt“ í verkinu.

Öll fjölskyldan sameinaðist við sandkastalagerðina.

Bjóða ferðafólki afþreyingu sex kvöld vikunnar
Fyrirtækið Ýmislegt smálegt, sem er í eigu þeirra
Greips Gíslasonar og Gylfa
Ólafssonar á Ísafirði, hefur
bryddað upp á þeirri nýjung
í sumar að bjóða ferðafólki
upp á afþreyingu sex kvöld
vikunnar undir nafninu „An
Evening in Ísafjörður“. Mánudags- og fimmtudagskvöld
er boðið upp á ljósmyndasýningu og fyrirlestur sem
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ber yfirskriftina „Photos and
Facts“.
Á þriðjudögum og föstudögum er boðið upp á bíó með
myndunum Nóa Albínóa og
Börnum Náttúrunnar undir
nafninu „On Location“, sem
vísar til þess að myndirnar
voru teknar upp á norðanverðum Vestfjörðum, og á miðvikudögum og sunnudögum er
boðið upp á enska útgáfu leik-
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sýningarinnar um Gísla Súrsson. Viðburðirnir fara fram á
ensku og eru því fyrst og
fremst miðaðir við erlenda
gesti en kvikmyndirnar eru
með íslensku tali og því kjörið
fyrir innlenda ferðamenn að
fá annað sjónarhorn á svæðið.
Viðburðirnir eiga sér stað í
Edinborgarhúsinu.
Enn sem komið er segja þeir
félagar aðsóknina hafa verið

Greipur og Gylfi kynntu starfsemi sína fyrir fjölmiðlum og ferðaþjónustufólki.
rólega en hún sé þó í samræmi sé horft til þess að ná góðri unin að leiða saman krafta
við áætlanir. Þeir hafi farið aðsókn næsta sumar eftir vel ýmissa smærri aðila og
frekar seint af stað í sumar og undirbúna kynningu. Þá er í kynna varning, m.a. póstviljað ljúka þróunarvinnu áður deiglunni hjá þeim að koma á kort, minjagripi sem þykja
en farið væri í markaðssetn- fót því sem þeir kalla „Ísa- bera svæðinu gott vitni,
ingu af fullum krafti. Frekar fjörður collection“. Þar er ætl- undir einu vörumerki.

6.4.2017, 09:43
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Hvað er að frétta? · Erna Höskuldsdótir, húsmóðir á Þingeyri

mannlífið

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

Í dag er fimmtudagurinn
4. ágúst, 218. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1796 lést Hannes Finnsson biskup,
57 ára. Hann var Skálholtsbiskup frá 1777. Hannes
var talinn fjölmenntaðasti maður hér á landi á sínum
tíma. Af ritum hans má nefna Um mannfækkun af
hallærum á Íslandi.
Þennan dag árið 1907 var Ungmennafélag Íslands
stofnað en þriggja daga sambandsþingi lauk þennan
dag. Sjö ungmennafélög gengu í UMFÍ. Fyrsti formaður var Jóhannes Jósefsson.
Þennan dag árið 1928 synti Ásta Jóhannesdóttir, fyrst
kvenna frá Viðey til Reykjavíkur, fjögurra kílómetra
leið, á tæðum tveimur klukkustundum.
Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Á þessum degi fyrir 45 árum

Fjölmenni í Bjarkarlundi
Geysimikið fjölmenni var vestur í Bjarkarlundi um Verslunarmannahelgina að þessu sinni. Það er engin nýlunda,
að fólk streymi þangað að á þessari helgi, en líklega hafa
aldrei sótt þangað jafnmargir og nú. Frést hefur að um
2000 manns hafi verið þar, þegar flest var. [...] Á síðari árum hafa vissir staðir komist í tísku sem samkomustaðir
um Verslunarmannahelgina, þar sem fólk hefur hópast að
í mismunandi tilgangi, sumir hugsað mest um að njóta
hvíldarinnar í ró og næði, en aðrir um að skemmta sér og
þá oft á nokkuð ofsafenginn hátt. Umgengni á þessum
stöðum er venjulega mjög ábótavant, fólk skilur eftir úrgang
hvar sem því hentaði og trjágróður oft skemmdur. Ennþá
tíðkast sá ósiður að ferðamenn brjóti greinar af trjám og
„skreyti“ farartæki sín með þeim.

Strandblakið vekur lukku
„Það er allt gott er að frétta
af Þingeyri. Nýju strandblaksvellirnir hafa vakið mikla lukku
og sérstaklega finnst krökkunum voðalega gaman að skella
sér í blak. Gestir á tjaldsvæðinu hafa haft orð á því hve fínir
vellirnir eru og einnig hve
snyrtilegt og flott víkingasvæðið á Þingeyrarodda er. Það
hefur verið mikið að á tjaldsvæðinu og almenn ánægja
hjá gestum þar.

Ferðamannastraumurinn
hefur verið heldur minni í ár að
mér finnst. Þó hefur hann aukist undanfarið og sérstaklega
síðustu tvær vikur þegar þetta
hefur komið eins og bomba.
Þá er meðal annars vinsælt
hjá ferðamönnunum að ganga
upp á Kaldbak.
Þingeyringar fylgjast nú
spenntir með fimm víkingum
sem lögðu í stað í siglingaferð
með víkingaskipi í tengslum

Eftirminnilegar

verslunarmannahelgar

Verslunarmannahelgin er að baki og lögðu Íslendingar land
undir fót í stórum stíl. Margt var í boði ýmsar útihátíðir og eins
voru aðrir sem nýttu helgina fyrir hefðbundnari ferðalög.
Margar minningar eru tengdar þessari helgi og ófá ævintýri
sem gerst hafa í gegnum árin. Bæjarins besta fékk nokkra
Vestfirðinga til að segja lítillega frá eftirminnilegustu verslunarmannahelgum sínum.

Í Atlavík með fermingartjaldið
Áslaug Jóhanna Jensdóttir, vert á Gistihúsi Áslaugar, rifjar
upp tvær Verslunarmannahelgar.
„Verslunarmannahelgarnar árin 1972 og -73 standa mér efst
í minni. Fyrra árið var maður varla kominn til vits og ára er ég
tók fermingartjaldi mitt og lagði á mig langa leið austur til
Neskaupsstaðar. Þaðan tók ég ásamt vinkonum mínum leigubíl
til Atlavíkur. Þar tjölduðum við Magnatjaldinu mínu sem
pabbi minn, heitinn, hafði silikonborið fyrir mig. Hljómsveit
spilaði í gömlum Bragga sem var rifinn nokkrum árum seinna.
Þetta var ekta útihátíð og mikið fjör.
Árið eftir fórum við vinkonurnar á Laugarvatn. Það var nú
ólíkt eins gott veður þá eins og hafði verið á Atlavík. Blessaða
fermingartjaldið mitt hélt hvorki vatni né vindi þrátt fyrir að
hafa verið silikonborið árið áður og umbreyttist í sundlaug.
Við flýðum því inn í hús hjá Hótel Eddu þar sem við fengum að
leggja okkur á gólfinu.“

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Spur
ning vikunnar
Spurning

Hefur þú trú á því að vaxtarsamningur
Vestfjarða komist til framkvæmda?
Alls svöruðu 341. – Já sögðu 53 eða 15% – Nei
sögðu 251 eða 73% – Veit ekki sögðu 37 eða 12%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

31.PM5

18

Áslaug Jóhanna Jensdóttir.

Fyrsta útihátíðin

Sigríður Inga Sigurjónsdóttir, dýralæknir man best eftir
fyrstu útihátíðinni.
„Ætli fyrsta útihátíðin sem ég fór á um verslunarmannahelgi
sé ekki eftir minnilegust. Þá fór ég á hátíðina Gaukurinn sem
haldin var í Þjórsárdal árið 1984. Ég var 16 ára gömul og hafði
beðið spennt eftir að fá að fara þar sem ég hafði loksins fengið
leyfi. Í dag mundi ég ekki leyfa dóttur minni að fara ein á útihátíð 16 ára gömul en þarna voru tímarnir aðrir og andrúmsloftið
virkaði ekki eins hættulegt.
Það var mjög gaman. Gott veður allan tímann og góð stemmning í hópnum en við fórum saman nokkrar vinkonur. Þetta var
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
mjög skemmtileg reynsla.“
Helgarveðrið

Horfur á föstudag:
Norðlæg átt, 5-10 m/s og rigning eða skúrir, en víða
léttskýjað sunnanlands. Hiti 8-14 stig.
Horfur á laugardag:
Hæg austlæg eða breytileg átt og sums staðar súld við
norður- og austurströndina, annars bjartviðri. Hiti 10-20
stig, hlýjast á Vesturlandi.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir austlægar áttir og vætu um nær allt land. Milt.
Horfur á mánudag:
Útlit fyrir austlægar áttir og vætu um nær allt land.

við evrópskt víkingaverkefni.
Ég held að þetta sé í annað
seinna sem menn frá Þingeyri
fara í slíka ferð.
Sveitakeppni í golfi verður
haldin um miðjan ágúst. Þá
koma til keppni 11 lið víða að.
Vinsældir golfíþróttarinnar eru
alltaf að aukast á Þingeyri auk
þess sem kylfingar annars
staðar frá eins og Flateyri og
Ísafirði nýta völlinn,“ sagði Erla
Höskuldsdóttir.

Sigríður Inga Sigurjónsdóttir.

Viðvörunarorð á þjóðhátíð
Böðvar Þórisson, líffræðingur hjá Náttúrstofu Vestfjarða
vildi ekki tjá sig um neina minningu en vildi þó miðla af
reynslu sinni og koma á framfæri varúðarorðum:
„Ef farið er á útihátíð í Eyjum þá ekki tjalda upp í fjallshlíð
og láta innganginn snúa upp eftir. Það kemur slagsíða á tjaldið
eftir nokkra tíma rigningu. Gott að tjalda edrú, þá er meiri
möguleiki að þú munir hvar þú tjaldaðir. Ekki gera þarfir þínar
í stóru ruslagámunum og loka að þér, þeir eru teknir reglulega.
Ég tek það fram að þetta er reynsla vinar míns en ekki mín.
Ekki skíta í málningadollu, því það kemur far (vinurinn).“

Böðvar Þórisson.

Eftirminnilegasta helgin á næsta ári
Halldór Gunnar Pálsson, tónlistarmaður, segist enn eiga
eftir að upplifa eftirminnilegustu verslunarmannahelgi sína.
„Ég hef eytt langflestum verslunarmannahelgunum mínum
á Ingjaldssandi með fjölskyldunni minni. Ég hef aldrei gerst
svo frægur að fara á almennilega stórútihátíð en það er á dagskránni. Ég stefni á að kýla á það á næsta ári. Segja má að ég

6.4.2017, 09:43

Halldór Gunnar Pálsson.
hafi verið í stöðugri þjálfun, bæði líkamlegri og andlegri, hjá
fjölskyldu minni síðustu átta árin fyrir að taka ærlega á því á
stórri útihátíð. Ætli eftirminnilegasta verslunarmannahelgin
mín verði ekki því ekki á næsta ári.“
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Mannlífið stórkostlegt í Sidney
London hefur einnig alltaf
sinn sjarma. Mannlífið þar en
enn fjölskrúðugra en í Sidney
en byggingarstíllinn mikilfenglegur og svo mikið af öllu.
Ég hef komið nokkrum sinnum til London og er reyndar
nýkomin þaðan. Draumurinn
er að þó fara aftur til Sydney
einhvern tímann þó það sé
ekki á dagskrá eins og er,“
sagði Anna Lind.

Þær eru nokkrar borgir
sem eru í uppáhaldi en Sydney í Ástralíu kemur fyrst upp
í hugann. Hún er yndisleg
og mannlífið alveg stórkostlegt. Ég var þar um tíma er
ég bjó í Nýja Sjálandi og
Ástralíu. Borgin er ofsalega
falleg, fólkið gott og mjög
vinalegt. Allir eru tilbúnir að
hjálpa um leið og maður
dregur upp landakortið.

Vestfirskar þjóðsögur

Afar mikið var um geitunga hérlendis í sumar. Ekki
fóru Vestfirðingar varhluta af þeim frekar en aðrir
landsmenn.
Einhverra hluta vegna var þó mjög lítið um geitunga
í Bolungarvík. Kona nokkur hringdi í Náttúrustofu Vestfjarða í Bolungarvík og spurði Þorleif Eiríksson forstöðumann hvers vegna lítið væri um geitunga í Víkinni á
meðan þeir væru plága hvarvetna annars staðar.
Þorleifur hugsaði sig um litla stund og sagði svo:
Ætli þeir séu ekki hræddir við Óshlíðarveginn.

Sigurður Brynjar Þorláksson, Auðunn Jóhann Elvarsson, Sara Pálmadóttir og Steinunn Jónsdóttir eru starfsmenn Húsasmiðjunnar.

Mikið um framkvæmdir á sumrin

Sumarið er tíminn til að
dytta að görðum og huga að
viðhaldi á húsum. Ekki er
óalgeng sjón að sjá fólk sinna
ýmsum útiverkum í góða veðrinu. En til brúksins þarf ýmislegt og Bæjarins besta fór á
stúfana til að grennslast fyrir
um hvað garð- og húseigendur

eru að versla til framkvæmdanna.
„Það er mjög mikið um að
fólk séu að kaupa ýmislegt til
að gera að húsum sínum og
görðum. Sem dæmi má nefna
ýmis garðáhöld, úðara, hjólbörur, viðarvörn, hengirúm
og svo mætti lengi telja. Þá

hafa garðhúsgögn selst mjög
vel“, segir Steinunn Jónsdóttir,
starfsmaður hjá Húsasmiðjunni
á Ísafirði.
Hafið þið tekið eftir aukningu eða samdrætti í sölu á
vörum sem notaðar eru til garðframkvæmda í sumar?
„Það hefur verið mjög svipað

undanfarin ár. Alltaf er töluvert um að fólk standi í framkvæmdum á sumrin. Þá er algengt að verið sé að smíða
sólpalla og skjólveggi. Hvort
sem um er að ræða uppbyggingu eða viðhald virðist alltaf
verið nóg að gera hjá fólki.“
– Eru einhverjar vörur sem

Tónlistarmenn með kassagítar að vopni

1. Blindsker
– Bubbi Morthens
Þetta lag heyrði ég eftir
að hafa fengið lánaðan
bunka af vínylplötum hjá
frænda mínum. Hef örugglega verið 13 ára. 14 ára
keypti ég mér fyrsta gítarinn
minn og þetta var með fyrstu
lögunum sem ég lærði. Eftir
að hafa heyrt í Utangarðsmönnum, Egó og Das Kapital (allar með Bubba innanborðs) þá var ekki aftur
snúið og kaupa sér rafmagnsgítar.
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2. Starálfur- Sigur Rós
Myndi helst segja samt öll
lögin á disknum Ágætis byrjun með Sigur Rós. En vel
þetta lag fyrir þeirra hönd.
Fór á tónleika með þeim á
Ísafirði fyrir ca 5 eða 6 árum.
Tók kærustuna með mér og
þáverandi yfirmann minn.
Hann svaf allan tímann, og
húðskammaði mig fyrir að
hafa gabbað hann á þessa tónleika. Helst hefði átt að fylgja
með þessum disk góð heyrnartól og stór svefnpoki, svo
maður gæti legið í fósturstellingu og hlustað á þessa undrahljómsveit.
3. I´d Ask – Mugison
Skemmtilegur slagari, frábær karakter, þvílíkur snillingur. Er meira fyrir órafmagnaða dótið hans, en það
er gaman að fylgjast með honum með kassagítar og fartölvu
og fremja galdur. Við eigum
það sameiginlegt að hafa báðir unnið í fiski í Hrísey.
4. Wild is the Wind
– David Bowie
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Þetta lag kemur einmitt fram
í textanum við lagið Blindsker.
Ljúft lag, en ekki sérstaklega
grípandi laglína. Þetta lag
minnir mig á þegar ég var í
Verkmenntaskólanum á Akureyri. Kynntist ekki Bowie fyrr
en í Hrísey árið 1995, og einhver sagði mér að lagið Ziggy
Stardust væri með David Bowie. Svona er maður stundum
þröngsýnn tónlistarlega séð.
5. Reyndu aftur
- Magnús Eiríksson
Pálmi Gunnarsson söng þetta
lag. Ætli Mannakorn hafi ekki
fylgt mér svona mikið í æsku,
því mamma heldur svo mikið
upp á Pálma. Magnús Eiríksson
á mörg skemmtileg lög. Það er
mjög skemmtilegt að taka þetta
lag með fólki sem hefur gaman
af því að syngja í partýum.
Magnús er snillingur í að koma
með skemmtilega hljómaganga
í lögum.
6. Hvar er Guðmundur?
- Johnny Poo
Þetta lag hefur sönglað í hausnum á mér og allri minni fjölskyldu í sumar. Fundum þetta

lag á rokk.is um daginn eftir
að hafa heyrt tvo stráka syngja
það í söngvarakeppni á Sæluhelgi á Suðureyri. Flettið
endilega Jóa upp á rokk.is og
þetta lag límist fast í hausnum
á ykkur.
7. Afgan - Bubbi Morthens
Þetta lag er bara snilld.
Bubbi Morthens er góður
munnhörpuleikari og heyrist
það vel í þessu lagi. Þetta er
fallegt og fjölbreytt lag. Þó að
textinn sé stundum út í hött.
Fínt lag til að taka á Langa
Manga í góðu stuði, þá er gott
að vera með munnhörpu í vasanum.
8. Sister Golden
Hair – America
Dillandi gott lag. Og allir
taka undir í viðlaginu í partíinu.
9. Something - The Beatles
Fór á Tónleikinn Bítl í Loftkastalanum og heillaðist þá af
þessu lagi. Oft heyrt það áður.
Og nú spila ég það látlaust
heima. Einfalt og gott.

Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar
Óska eftir kvenreiðhjóli, gefins
eða fyrir lítinn pening. Uppl. í
síma 456 0139 og 847 9197.
Til sölu er vel með farinn og
góður bíll, Chrysler Neon árgerð
1995. Þarfnast viðgerðar. Uppl.
í síma 846 8339.
Til sölu er 66m² íbúð með geymslu í Reykjavík. Upplýsingar í
síma 456 4832.
Til sölu er antik píanó, Steinway
1882, svart, útskorið, messing
kertahaldarar, nótnaborð úr fílabeini og bekkur í stíl. Allt uppgert 1980. Tilboð óskast. Uppl.
í síma 456 4586 og 862 8702.
Til sölu er Subaru Legacy árg.
1998, ekinn 100 þús. km. Sjálfskiptur með skíðaboga. Uppl. í
síma 456 4174.
Óska eftir þrekhjóli, stigvél eða
öðru álíka tæki, gefins eða fyrir
lítinn pening. Upplýsingar í
síma 864 5940.

Afmæli

hreyfast alls ekki á sumrin?
„Já, það eru ákveðnir hlutir
sem fólk er ekki að versla á
sumrin alveg eins og sumar
vörur seljast ekki á veturna.
Til dæmis seljum við augljóslega ekki neitt af snjóskóflum
á sumrin“, sagði Steinunn
Jónsdóttir.

Brennslan mín · Steingrímur Rúnar Guðmundsson, þjónustustjóri Símans á Ísafirði

Hér kemur brennslan mín
og smá ummæli um þau lög
sem eru mér efst í huga þessa
dagana. Sum hafa fylgt mér
lengur en önnur. Lögin er
ekki í neinni sérstakri röð,
heldur skoðaði ég algengustu lögin sem hafa rúllað í
gegnum spilarann hjá mér.
Svolítið erfitt var að velja
10 lög, en helmingur af þessum lögum gæti dottið úr
hausnum á mér eftir mánuð.
Þessi lög eiga það sameiginlegt að vera einföld og aðgengileg og fara vel í eyra.

· Gísli Hjartarson

Geitungafárið
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Borgin mín · Anna Lind Ragnarsdóttir, skólastjóri Súðavíkurskóla

Steingrímur Rúnar
Guðmundsson.
10. Delicate
- Damien Rice
Ég var lengi að læra að
hlusta á Damien Rice. Þennan snilling sem allir voru að
tala um. Nú hlusta ég oft á
hann þegar ég er að ganga
frá eftir erfiðan vinnudag.
Hann róar mann niður.
Svona vil ég hafa tónlist,
einfalda og aðgengilega.
Með kassagítarinn að vopni
komast tónlistarmenn að
mínum eyrum.
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Olgeir Hávarðarson, Dísarlandi 10, Bolungarvík er
fimmtugur í dag, 4. ágúst.
Hann og eiginkona hans,
Stefanía Birgisdóttir, taka
á móti gestum á heimili
sínu laugardaginn 6. ágúst
frá kl. 19:00.

Fimmtán
stöðvaðir
Lögreglumenn frá Bolungarvík sem höfðu eftirlit
með umferð í Ísafjarðardjúpi
og á Steingrímsfjarðarheiði
um verslunarmannahelgina
höfðu afskipti af 15 ökumönnum sem geta átt von á
sektarboði vegna hraðaksturs. Flestir voru stöðvaðir í
Ísafirði innst í Ísafjarðardjúpi
og á Steingrímsfjarðarheiði
en einnig í Skötufirði, Hestfirði og á Skutulsfjarðarbraut
á Ísafirði. Þeir tveir sem
hraðast óku voru á 119 og
120 km/klst hraða þar sem
hámarkshraði var 90 km.
Lögregluembættin á Vestfjörðum og í Dölum voru
með sameiginlega löggæslu um helgina.
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Gliðnunarhraði sprungu í Óshyrnu
mældur með GPS-tækni

Starfsmenn Vegagerðarinnar fóru í síðustu viku upp á
Óshyrnu ofan Óshlíðarvegar
til að mæla gliðnunarhraða
stórrar sprungu við brún fjallsins með GPS tækni. Sprungan
er um 30-40 metra löng og
hafa menn vitað af henni lengi.
Fram hefur komið að menn
óttist að allstórt stykki geti
hrunið úr fjallinu og þó ekki
sé talið um bráða hættu að
ræða, þykir ástæða til að fylgjast vel með.
Oddur Jónsson, mælingamaður hjá Vegagerðinni á Ísafirði, segir Vegagerðina gera
mælingar á sprungunni u.þ.b.
annað hvert ár. „Það eru mælingarpunktar sitt hvoru megin
við sprunguna og við beitum

GPS tækni til að meta hvort
þetta er að gliðna frá fasta
berginu“, segir Oddur. Aðspurður segir hann niðurstöður
ekki liggja fyrir þar sem eigi
eftir að reikna út úr GPS-mælingunum. Hins vegar hafi Jóhann Hannibalsson, snjóflóðaeftirlitsmaður í Bolungarvík,
mælt með málbandi og hafi
gliðnunin reynst um 2 mm.
Aðspurður um hugsanlega
hættu af sprungunni segir Jón
erfitt að segja þar um. „Menn
vita ekki hvað hún er djúp eða
hvert hún liggur, en hafa
áhyggjur af því hvað myndi
gerast ef þarna myndi brotna
frá. Þess vegna er fylgst vel
með“, sagði Oddur Jónsson.
– kristinn@bb.is

Oddur Jónsson setur upp mælitæki á fjallsbrúninni. Mynd: Björn Halldórsson.

Markaðsskrifstofa Vestfjarða

Átta umsóknir um
stöðu markaðsstjóra

31.PM5

Átta umsóknir bárust um
starf verkefnisstjóra fyrirhugaðrar Markaðsskrifstofu
Vestfjarða en umsóknarfrestur rann út fyrir skömmu.
Nöfn umsækjenda hafa ekki
verið gefin upp. Aðalsteinn
Óskarsson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða, segir ætlunina að
hefja viðtöl við umsækjendur
í ágúst en stefnt er að því að
skrifstofan hefji starfsemi
sína í september.
Skrifstofunni er ætlað að
sinna markaðssetningu Vest-

fjarða með áherslu á ferðamál. Að baki rekstrinum
munu standa sveitarfélög á
Vestfjörðum, Fjórðungssamband Vestfirðinga og
Ferðamálasamtök Vestfjarða. Auk þess hefur verið
óskað stuðnings samgönguráðuneytis til að mæta stofnkostnaði.
Stofnun Markaðsskrifstofu Vestfjarða er ein af tillögunum sem settar voru
fram í Vaxtarsamningi Vestfjarða.
– kristinn@bb.is

Umferðarslys var rétt utan
við Súðavík um kl. 15:30 á
laugardag er ökumaður
missti stjórn á bifreið sinni
með þeim afleiðingum að
hún hafnaði utan vegar.
Ökumaður og farþegi sem
voru erlendir ferðamenn,

slösuðust lítið miðað við aðstæður og virðist sem bílbeltin hafi bjargað því að
ekki fór verr. Meðfylgjandi
mynd af bílnum sem er talinn
ónýtur tók Birgir Þór Halldórsson.
– bb@bb.is
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Unnið við grunn væntanlegs stöðvarhúss.

Framkvæmdir við virkjun Orkubús Vestfjarða í Tungudal

Hófust án framkvæmdaleyfis
Orkubú Vestfjarða hóf fyrir
nokkru framkvæmdir við
Tunguárvirkjun í Tungudal án
þess að fyrir lægi framkvæmdaleyfi. Lagður hefur verið
bráðabirgðavegur yfir dalinn
sem umhverfisnefnd vill að
verði fjarlægður að framkvæmdum loknum. Fulltrúi í
umhverfisnefnd telur vegagerðina ekki samrýmast gildandi deiliskipulagi á svæðinu.
Fyrir nokkru hófust framkvæmdir við Tunguárvirkjun
í Tungudal í Skutulsfirði. Það
er Orkubú Vestfjarða sem
stendur fyrir virkjuninni, sem
er um 700 kW rennslisvirkjun.
Á sínum tíma kom virkjunin
til umræðu í umhverfisnefnd
Ísafjarðarbæjar og hjá Skipulagsstofnun sem komst að
þeirri niðurstöðu að framkvæmdin „sé ekki líkleg til að
hafa í för með sér umtalsverð
umhverfisáhrif og skuli því
ekki háð mati á umhverfis-

áhrifum“, eins og segir í úrskurði stofnunarinnar.
Á fundi umhverfisnefndar
Ísafjarðarbæjar þann 13. apríl
var samþykkt byggingarleyfi
vegna rafstöðvarhúss virkjunarinnar og áður hafði umhverfisnefnd samþykkt afnot Orkubúsins af stíflumannvirkjum
sem fyrir eru í Tunguá. Fyrir
nokkru hófust síðan framkvæmdir við virkjunina þrátt
fyrir að ekki lægi fyrir framkvæmdaleyfi fyrir virkjuninni.
Í bréfi Skipulagsstofnunar til
Sölva Sólbergssonar hjá Orkubúi Vestfjarða á síðasta ári er
sérstaklega vakin athygli á því
að framkvæmdaleyfi þurfi til
verksins.
Hafist var handa við lagningu vegar yfir Tungudalinn
að lóð væntanlegs stöðvarhúss
og einnig var lagt ræsi í Buná
skammt ofan núverandi brúar
yfir ána. Á fundi umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar þann
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12. júlí var síðan lagt fram
bréf frá Orkubúi Vestfjarða
þar sem óskað var eftir framkvæmdaleyfi vegna inntaksmannvirkja og lagningu
þrýstivatnspípu að stöðvarhúsi
virkjunarinnar. Umhverfisnefnd samþykkti að leggja til
við bæjarstjórn að veita framkvæmdaleyfið „þó þannig að
umferð um Skógarbraut verði
haldið í lágmarki“, eins og
segir orðrétt í fundargerð
nefndarinnar. Þá vill nefndin
að bráðabirgðavegurinn verði
fjarlægður í verklok. Loks
vekur nefndin athygli á því að
framkvæmdir við virkjunina
hafi hafist áður en framkvæmdaleyfi var veitt. Magdalena Sigurðardóttir óskaði
að eftirfarandi yrði bókað:
„Þar sem ekki hefur verið
sótt um framkvæmdaleyfi fyrir
bráðabirgðavegi sem byrjað er
á þvert yfir Tungudal og er
ekki samkvæmt gildandi deili-

skipulagi sit ég hjá við afgreiðslu á þessum lið“.
Sölvi Sólbergsson framkvæmdastjóri orkusviðs Orkubús Vestfjarða segir það hafa
verið hreina yfirsjón að fyrirtækið hafi hafið framkvæmdir
án framkvæmdaleyfis og úr
því hafi verið bætt um leið og
mistökin komu í ljós. Sölvi,
sem jafnframt er formaður
umhverfismálaráðs Bolungarvíkur, segir þessi mistök mjög
leið sérstaklega þar sem unnið
er á jafn viðkvæmu svæði og
Tungudalurinn er.
Þetta er í annað sinn á stuttum tíma sem ráðist er í framkvæmdir án leyfis í þessari
útivistarperlu Ísfirðinga,
Tungudal. Fyrir skömmu var
ráðist í vegagerð við sumarhús
í Tunguskógi án heimildar umhverfisnefndar bæjarins. Fyrir
þeim framkvæmdum stóð
meðal annarra varaformaður
umhverfisnefndar. – hj@bb.is

