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Ísafjarðarbær

Ölvaðir
við akstur

Um miðja síðustu viku
voru þrír menn handteknir
á leiðinni milli Suðureyrar
og Staðardals í Súgandafirði.
Mennirnir virtust allir ölvaðir og reyndist bifreið eins
þeirra hafa verið ekið nýlega ofan í skurð.
Grunur lék á að a.m.k.
einn þremenninganna hefði
ekið bifreiðinni ofan í skurðinn. Mennirnir þrír voru allir í haldi lögreglunnar meðan málið var rannsakað.
Um miðjan dag á föstudag handtók lögreglan ökumann fólksbifreiðar á Ísafirði, grunaðan um ölvunarakstur. Hann var færður á
lögreglustöð til blóðsýnatöku og yfirheyrslu.
Kvartanir hafa borist til
lögreglunnar um tíðar lagningar bifreiða á gangstígum
meðfram Skutulsfjarðarbraut. Hefur lögreglan beitt
sektum vegna þessa.

Skemmdu leiktæki barnanna

Skemmdarverk voru framin á leiktæki á lóð Grunnskólans á Ísafirði um helgina. Skemmdarvargurinn eða -vargarnir
tóku tréstaur og brutu með honum tröppur í kastala sem börnin leika sér í. Að sögn lögreglunnar á Ísafirði hefur þurft
töluvert erfiði til að valda svo miklum skaða. Ekki er vitað hvenær um helgina skemmdarverkin voru framin en þau
uppgötvuðust er kennarar og nemendur mættu til starfa í morgun. Hafist var strax handa við lagfæra skaðann og fjarlægja spýtnabrak svo ekki skapaðist slysahætta fyrir börnin.
–thelma@bb.is

Bolfiskvinnsla gengur vel í
Súðavík þrátt fyrir hefðarrof
Í vor fór af stað bolfiskvinnsla hjá Ara ehf í Súðavík
og hefur gengið vel þrátt fyrir
langt hefðarrof að sögn Gísla
Hermannssonar, framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Bolfiskvinnsla hafði ekki farið fram í
þorpinu síðan að Frosti hf einbeitti sér að rækjuvinnslu
snemma á tíunda áratug síðustu aldar. Fiskurinn er fluttur
út ferskur í flökum á Bretlandsmarkað og hafa afurðirnar hlotið góðar viðtökur.
Gísli segir lykilinn að gæð-
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unum vera að fylgja fisknum
eftir upp úr sjó og á markað en
hráefni til vinnslunnar er fengið af bátum systurfélagsins Vís
ehf, Helgu Björgu ÍS og Snæbjörgu ÍS en nýverið bættist
Svanlaug Björg ÍS í flotann.
Línur bátanna eru beittar í
landi og koma að þriðja tug
manna að veiðum og vinnslu
hjá fyrirtækjunum en Gísli
segist eiga von á að starfólkinu
muni fjölga á næstunni frekar
en hitt.
– kristinn@bb.is
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Starfsstúlkur Ara munda flökunarhnífana.
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Hefð fyrir þjónustusókn til Ísafjarðar
verður ekki við núverandi samgöngur
Að mati sérfræðinga Rannsóknastofnunar Háskólans á
Akureyri getur ekki skapast
hefð fyrir þjónustusókn frá
sunnanverðum Vestfjörðum til
höfuðstaðar landshlutans, Ísafjarðar, undir núverandi kringumstæðum í vegamálum.
Þetta kemur fram í nýútkominni skýrslu sem unnin var fyr-

ir sveitarfélögin í Barðastrandarsýslu. Þar er bent á að einn
helsti annmarki vegakerfisins
á Vestfjörðum sé skortur á
heilsárssamgöngum milli fjölmennustu svæða landshlutans,
Ísafjarðarsýslna og VesturBarðastrandarsýslu. Vegalengdir milli staða geti því orðið afar miklar yfir veturinn.

Þetta hafi neikvæð áhrif á samskipti innan landshlutans en
auki samskipti út fyrir hann.
„Hafa ber í huga að íbúar
Vestur-Barðastrandarsýslu
eru nú um 1.350 talsins eða
um 17% Vestfirðinga. Ef þetta
er sett í samhengi við íbúafjöldann í Ísafjarðarsýslum
sem er um 5.300 manns má

segja að vegna heilsársvegar
milli svæðanna bætist sem
samsvarar fjórðungi íbúafjöldans þar í mögulega þjónustusókn allt árið og munar um
minna“, eins og skýrsluhöfundar komast að orði.
Þá kemur fram að þegar
væntanlegar breytingar á samskiptum milli fjögurra svæða

Vestfjarða eru skoðaðar virðist
endurbætur og styttingar á
Vestfjarðavegi oftar leiða til
meiri aukningar á samskiptum
en endurbætur og styttingar á
Djúpvegi. „Þetta á einkum við
um samskipti Vestur-Barðastrandarsýslu og Ísafjarðarsýslu þar sem búast má við
u.þ.b. tvöföldun samskipta. Þá
munu samskipti gagnvart höfuðborgarsvæðinu aukast
vegna styttinga vegalengda.

Samskipti Ísafjarðarsýslna og
höfuðborgarsvæðisins myndu
aukast meira með endurbótum
og styttingum á Vestfjarðavegi
en Djúpvegi enda eru meiri
styttingar mögulegar. Gerð
vegar um Arnkötludal eykur
mest samskipti fyrir Strandasýslu, annars vegar gagnvart
byggðunum við Breiðafjörð
og hins vegar höfuðborgarsvæðinu“, eins og segir í
skýrslunni. – kristinn@bb.is

Forskóli fyrir
yngstu börnin
Blokkflauta – Blásturshljóðfæri
Getum bætt við nokkrum nemendum í
forskóla (5-6 ára) á blokkflautu og blásturshljóðfæri að ýmsu tagi.
Hafið samband við skrifstofu skólans í
síma 456 3925 kl. 10-15 virka daga.
Skólastjóri.

Frá vegaframkvæmdum í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi. Skortur á greiðum
heilsárssamgöngum hamlar samskiptum milli mismunandi svæða Vestfjarða.

Slátra á milli 400 og 500
tonnum af eldisþorski
Á mánudag var rúmlega 20 tonnum af eldisþorski slátrað
úr kví Hraðfrystihússins – Gunnvarar í Álftafirði. Í haust
verður slátrað í það heila á milli 400 og 500 tonnum af fiski
sem er slægður og í sumum tilfellum hausaður og sendur
ferskur til útlanda í gámum. Meðfylgjandi myndir voru
teknar af slátruninni.
– halfdan@bb.is

Uppskeruhátíð
Boltafélag Ísafjarðar efnir til uppskeruhátíðar laugardaginn 17. september nk. kl.
15:00 í íþróttahúsinu á Torfnesi.
Iðkendur og allir þeim tengdir eru hvattir
til að mæta.
Stjórn unglingaráðs BÍ´88
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Viðunandi arðsemi af
Dýrafjarðargöngum
Göng á milli Dýrafjarðar
og Arnarfjarðar skila viðunandi arðsemi að mati sérfræðinga Rannsóknastofnunar Háskólans á Akureyri.
Þetta kemur fram í skýrslu
um samanburð vegtenginga
á Vestfjörðum með tilliti til
arðsemi og samfélagslegra
áhrifa sem unnin var fyrir
Vesturbyggð, Tálknafjarð-

arhrepp og Reykhólahrepp.
Arðsemin er 5,3% sem
skýrsluhöfundar segja réttlæta
gerð ganganna miðað við gefnar forsendur sem eru m.a. að
göngin verði opnuð 2012, en
algengt er að miða við 5-6%
ávöxtunarkröfu við mat framkvæmda hér á landi. Gerð vegar um Arnkötludal hefur lítil
áhrif á arðsemi ganganna en

6.4.2017, 09:47

hins vegar er arðsemin næm
fyrir þverun þriggja fjarða í
Gufudalssveit (samkvæmt
svokallaðri leið B) og myndi
arðsemi ganganna minnka ef
fallið yrði frá þeim áformum.
Framkvæmd sem felur í sér
gerð tveggja ganga, annars
vegar á milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar og hins vegar
undir Dynjandisheiði hefur

slaka arðsemi, eða 2,2%.
Skýrsluhöfundar segja gróft
mat á arðsemi nýs vegar um
Dynjandisheiði sýna að líklega sé arðsamt að gera hann
eftir að Dýrafjarðargöng
hafa verið opnuð en forsendur þess séu ekki fyllilega
ljósar, t.d. hversu mikið
verði hægt að stytta núverandi veg.
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Sigríður Hrönn Elíasdóttir hjá Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða

Vantar störf fyrir fólk sem
getur ekki unnið erfiðisvinnu
Sigríður Hrönn Elíasdóttir
hjá Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða segir það sína tilfinningu að á vestfirskum vinnumarkaði sé vöntun á störfum
fyrir fólk sem hafi ekki líkamlega burði í erfiðisvinnu. Töluvert sé af ófaglærðu fólki á
svæðinu sem hafi unnið erfiðisvinnu lengi en hafi orðið að
hætta því af ýmsum ástæðum.
„Stundum er fólk ekki með
fulla vinnufærni í þessi líkamlegu erfiðu störf og svo hins
vegar í einhæf störf í kulda,
þar getur til dæmis gigt, vöðvabólga og fleira spilað inn í.
Fólk er jafnvel búið að vinna
lengi á gólfinu, er orðið slitið
og getur ekki unnið líkamlega
erfiða vinnu eða vinnu sem
felur í sér langar stöður“, segir
Sigríður Hrönn. Hún segir
marga hafa brugðist við með
því að sækja sér menntun,
meðal annars í fjarnámi eða
hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða og Svæðisvinnumiðlun
hvetji fólk til þess. Þannig hafi
einstaklingar getað menntað
sig til annarra starfa og getað
haldið áfram að vera á vinnumarkaðnum. Þá hafi Svæðisvinnumiðlun staðið fyrir námskeiðahaldi þar sem ýmis undirstöðuatriði eru kennd.
Sigríður Hrönn segir að þar
sé tölvukunnátta ekki síst mikilvæg, hún verði nauðsynleg
til að starfa á sífellt fleiri sviðum og þar hafi margir ráðið
bragarbót á með því að sækja
námskeið. „Undirstöðukunn-

Vegur um Arnkötludal
og Gautsdal í Hólmavíkurhreppi og Reykhólahreppi
Mat á umhverfisáhrifum
– úrskurður Skipulagsstofnunar

Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða er til húsa í Þróunarsetrinu á Ísafirði.
átta á tölvur er jafngild því í vinnuvegina eins og vinnu- þar sem fjöldi starfa er í boði
dag sem lestur og skrift var í miðlanir annars staðar á land- að þar tæmist ekki atvinnueina tíð. Sem dæmi má nefna inu. Hins vegar væri stundum leysisskráin. Þarna geta ýmsar
að nú orðið krefjast mörg störf erfitt að para framboð og eftir- ástæður komið til.
við símsvörun þess að starfs- spurn saman, ekki síst á litlum
Atvinnurekendur gera
maðurinn geti notað tölvu“, og fremur einhæfum vinnu- ákveðnar kröfur um kunnáttu
segir Sigríður Hrönn.
markaði. Þannig væri ekki og menntun og eftir að þeir
Nýverið ræddi blaðið við hægt að horfa hrátt á tölurnar hafa sent inn verkbeiðni til
nokkra atvinnurekendur í iðn- og bera beint saman fjölda okkar, þá finnum við einstaklaði og sjávarútvegi á norðan- lausra starfa og fjölda atvinnu- inga sem uppfylla þau skilyrði
verðum Vestfjörðum og reyn- leitenda.
sem þeir setja. Atvinnurekanddist vanta um 60 manns til
„Við erum bæði með at- inn er alltaf sá aðili sem
starfa í þessum greinum, jafnt vinnulausa og einnig aðra at- ákveður að lokum hvort og þá
faglært fólk sem ófaglært. Það vinnuleitendur sem eru í öðr- hverja hann vill ráða til starfa.
viðhorf kom fram að Svæðis- um störfum en vilja breyta til, Það er okkar að þjóna atvinnuvinnumiðlun hefði ekki dugað á skrá í atvinnuleit. Það fer rekendum eins og þeim sem
vel til að útvega fólk til starfa ekki endilega saman hvað eru í atvinnuleit. Ég vil hvetja
og einn viðmælandinn sagði vinnuveitandinn vill og hvað atvinnurekendur til að nota
stofnunina vera tímaskekkju. fólkið er að sækjast eftir. þessa þjónustu því hún er þeim
Sigríður Hrönn vill ekki taka Vinnuveitendur hafa ákveðnar að kostnaðarlausu, segir Sigundir það. Hún sé eina vinnu- kröfur og atvinnuleitendur aðr- ríður Hrönn Elíasdóttir hjá
miðlunin á Vestfjörðum og ar. Við höfum meira að segja Svæðisvinnumiðlun Vestgegni þjónustuhlutverki við at- séð það úr öðrum landshlutum fjarða.
– kristinn@bb.is

Skipulagsstofnun hefur úrskurðað samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Fallist er á,með skilyrðum,
lagningu vegar um Arnkötludal og Gautsdal
í Hólmavíkurhreppi og Reykhólahreppi.
Úrskurðurinn í heild liggur frammi hjá
Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, 150
Reykjavík. Úrskurðinn er einnig að finna á
heimasíðu Skipulagsstofnunar www.
skipulag.is.
Úrskurð Skipulagsstofnunar má kæra til
umhverfisráðherra og er kærufrestur til 14.
október 2005.
Skipulagsstofnun.

ATVINNA
Starfsmenn óskast í Félagsmiðstöðina á Ísafirði og Gamla apótekið á
Ísafirði. Um er að ræða kvöldvinnu.
Æskilegt er að umsækjendur séu um
19 ára eða eldri.
Nánari upplýsingar og umsóknir má
nálgast í Gamla apótekinu, sími 456
5700.

Kaffi- og menningarhúsið Gamla apótekið á Ísafirði

Greiða 1,2 milljóna króna
gegn afhendingu lausafjár
Halldóri Halldórssyni, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar hefur
verið falið að ganga frá samkomulagi við Gamla húsið,
sem þar til 1. ferbrúar í ár
hafði rekið kaffi- og menningarhúsið Gamla apótekið á
Ísafirði, um greiðslu 1,2 milljóna króna gegn afhendingu
lausafjár sem í húsinu er.
Forsaga málsins er sú að í
vetur yfirtók Ísafjarðarbær
rekstur Gamla apóteksins og

gerði leigusamning við eiganda hússins, en tók ekki við
skuldbindingum fyrrverandi
rekstraraðila. Skuldir Gamla
hússins voru í ársbyrjun 3
milljónir króna en með styrkjum og niðurfellingu skulda
hefur tekist að minnka þá skuld
niður í 1,2 milljónir.
Innkaupsverð á tækjum og
tólum sem í húsinu eru hleypur
á nokkrum milljónum og verður eins og áður segir gert sam-

Byggðastofnun
Ártorgi 1, 550 Sauðárkrókur

Verktakar – niðurrif
Óskum eftir tilboði í niðurrif á íbúðarhúsinu að Hjallavegi 14 á Suðureyri.
Tilboð skulu send Byggðastofnun, Ártorgi
1, 550 Sauðárkrókur eða á netfangið
hjalti@byggdastofnun.is

Atvinna
Starfsmaður óskast til næturvörslu.
Upplýsingar gefur Áslaug.
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Atvinna
Gamla apótekið á Ísafirði.
komulag um afhendingu tækj- Gamla hússins. Kostnaði bæjanna til Ísafjarðarbæjar gegn arins vegna þessa verður vísað
greiðslu svo hægt verði að til endurskoðunar á fjárhagsganga frá eftirstöðvum skulda áætlun.
– halfdan@bb.is

Starfskraftur óskast til verslunarstarfa.
Nánari upplýsingar gefur Heiða í síma
692 1105.
Verslunin Þristur,
Silfurgötu 5, Ísafirði.
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Þannig mun hið nýja hús líta út ef horft er niður Hafnarstræti.

Húsið séð frá horni Hafnarstrætis og Mjallargötu.

Áformað að byggja íbúðar- og verslunarhúsnæði í miðbæ Ísafjarðar
Þrenn hjón á Ísafirði hafa
tekið sig saman og áforma
að byggja liðlega 1.200 fermetra íbúðar- og verslunarhúsnæði í miðbæ Ísafjarðar. Sigurjón Kr. Sigurjónsson, einn húsbyggjendanna, segir ætlunina að
hýsa verslanir á neðri hæðinni en fjórar íbúðir verði
á annarri hæð. Húsbyggjendur muni sjálfir nýta
þrjár íbúðir en hann á
ekki von á að erfitt verði
að koma þeirri fjórðu út,
þegar sé mikill áhugi. Þá
hafi ýmsir sýnt verslunarhúsnæðinu áhuga en ekkert sé komið á fast í þeim
efnum ennþá. Útlitsteikningar hafa verið lagðar

fyrir umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar en Sigurjón
segir næsta skref að ljúka
fullnaðarhönnun hússins
og sækja um byggingarleyfi. Þannig segir Sigurjón
vonir standa til að hefjast
handa í haust og ætlar að
byggingarframkvæmdir
taki um ár. Arkitektarnir
Hugrún Þorsteinsdóttir og
Jón Grétar Magnússon í
Reykjavík sjá um hönnun
hússins. Að byggingunni
standa Sigurjón Kr. Sigurjónsson, Svanlaug
Guðnadóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir, Steingrímur
Einarsson, Víðir Ólafsson
og Erla Jónsdóttir.
– kristinn@bb.is

Hlið hússins sem snýr að Pollinum í Skutulsfirði.

Umhverfisverðlaun Ísafjarðarbæjar afhent í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði

Bókhlaðan og Gámaþjónustan hlutu verðlaunin í ár

Bókhlaðan á Ísafirði og
Gámaþjónusta Vestfjarða ehf.,
fengu umhverfisverðlaun Ísafjarðarbæjar sem veitt voru við

athöfn í fundarsal bæjarstjórnar í síðustu viku. Fyrir hönd
fyrirtækjanna tóku þeir Gunnlaugur Jónasson og Ragnar

Fulltrúar Gámaþjónustu Vestfjarða taka við viðurkenningunni.
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Ágúst Kristinsson ásamt eiginkonum sínum við verðlaununum úr hendi Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra sem
sagði Bókhlöðuna allt frá
stofnun fyrirtækisins árið 1920
hafa haldið umhverfi sínu
snyrtilegu og fallegu.
Þá sagði Halldór Gámaþjónustu Vestfjarða hafa unnið
mikið og gott starf og minntist
sérstaklega á fræðslu fyrirtækisins í leikskólum á svæðinu.
Fyrirkomulag verðlaunanna
var endurskoðað í fyrra og
veittar almennar umhverfisviðurkenningar til fyrirtækja,
einstaklinga, bóndabæja og
annarra sem þóttu eiga skilið.
Árin þar á undan voru valdir
fegurstu garðar og götur sveitarfélagsins.
– halfdan@bb.is

Fulltrúar Bókhlöðunnar taka við viðurkenningunni.
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Guðmundur
verðlaunaður

Guðmundur Einarsson,
skipstjóri og útgerðarmaður í Bolungarvík hlaut
verðlaun í flokknum framúrskarandi fiskimaður á
Íslensku sjávarútvegsverðlaununum 2005. Frá þessu
var greint á skip.is.
Að
verðlaununum
standa sjávarútvegsritin
Fiskifréttir og World Fishing. Guðmundur Einarsson
stjórnar nú línubátnum
Einari Hálfdáns. Þess má
geta að Guðmundur varð
aflakóngur meðal smábátasjómann í Bolungarvík árið
2003 á bátnum Guðmundi
Einars ÍS
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ritstjórnargrein
„Að þora að
vera við sjálf“
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,,Íbúar vilja að Ísafjarðarbær skari fram úr í menntun og nýsköpun í atvinnulífi, þar sem byggt verði á land- og mannkostum,
en ekki verði sóst eftir stóriðju. Stefnt verði að aukinni fjölbreytni í atvinnulífi, með áherslu á sjávarútveg, ferðaþjónustu og
menntun,“ segir meðal annars í niðurstöðum íbúaþings í Ísafjarðarbæ, sem haldið var í maí. Þá var lögð áhersla á að ólíkir byggðakjarnar innan Ísafjarðarbæjar fái notið sín á eigin forsendum.
Í niðurstöðum íbúaþings segir að skilaboðin um ,,að þora
vera við sjálf“ vísi til þess að í Ísafjarðarbæ verði farnar nýjar
leiðir á sem flestum sviðum, jafnhliða því að byggt verði á
menningu og auðlindum sem svæðið hefur alið. Í niðurlagi
samantekar um ályktanir þingsins segir meðal annars: ,,Ísafjörður er höfuðstaður Vestfjarða og mikilvægt að bærinn
haldi þeirri stöðu sinni. Nýtt skipulag fyrir hafnarsvæðið felur
í sér einstakt sóknarfæri fyrir bæinn, sveitarfélagið og Vestfirði.“
Þá er lögð áhersla á að íbúarnir komi með virkum hætti að mótun byggðar og ,,í sameiningu takist bæjaryfirvöldum og íbúum
að auka samstöðu og tiltrú á framtíð Ísafjarðarbæjar.
Til hversu margra fiska samþykktir íbúaþingsins verða metnar
þegar framtíð vestfirskra byggða verður lögð undir mælistiku
stjórnvalda, er best að hafa sem fæst orð. Fyrir heimamenn eru
þær mikilvægar. Fyrst og síðast vegna þess að í þeim felst trú
á framtíð Vestfjarða.
,,Þeim, sem vilja
vakna og skilja,
vaxa þúsund ráð“
segir í Íslandsljóði Einars Benediktssonar.
Meðan við eigum fólk sem veit af eigin reynslu að hér er gott
að búa; fólk sem skilur nauðsyn aðlögunar að breyttum atvinnuog lífsháttum þar sem kröfur til menntunar aukast með ári
hverju, en er um leið trútt arfleifð kynslóðanna, þurfum við
ekki að örvænta.
Betur sjá augu en auga. Íbúaþingið á að marka upphaf að
auknu og nánu samstarfi sveitarstjórna og íbúa fjórðungsins
við að gera Vestfirði eftirsóknarverða til búsetu. Góðar hugmyndir mega ekki rykfalla eins og einskisverðir hlutir af því
einu, að þær koma ekki frá þeim sem til þess eru kjörnir að láta
sér detta eitthvað í hug!
Beislum orkuna sem býr í vilja íbúanna til að auka hróður
Vestfjarða.
s.h.

orðrétt af netinu
Ísrael verður að
hverfa af landakortinu

Maður skyldi ætla að 1.2 milljónir araba sem búa þar séu nú þakklátir
fyrir þessa „Friðarhönd til sátta“ og muni nú hætta árásum á saklausa
íbúa í Ísrael. Já, margir þeirra fögnuðu þessum „sigri sínum“, eins og
þeir kölluðu það. Með vopnum og árásum hefur okkur tekist að flæma
þá (gyðingana) á burt.
Þannig slagorð sáust víða máluð á húsveggi í Gaza og annarsstaðar
á „Vesturbakkanum“. Ástæðan fyrir þessari ákvörðun Ariel Sharons
var m.a. gífurlegur kostnaður varnarliðsins vegna þessara rúmlega
8.000 gyðinga sem bjuggu þar. Önnur ástæða var friðarviðræður við
forustuaðila PLO Mazen Abbas, sem hvatti harðlínumenn hryðjuverkasamtaka Hamas að stilla til friðar (á meðan samningar eiga sér stað!).
Hamas samtökin hafa þrátt fyrir það haldið áfram að senda eldflaugar
á gyðingabyggðir og neita að taka þátt í friðarviðræðum við Ísrael. Frá
þeirra sjónarhóli er Ísrael eins og krabbamein í heimshluta Islams, mein
sem verður að fjarlægja. Það er ekki nóg að Ísraelar hverfi frá öllum
stöðum á „Vesturbakkanum“. Nafnið Ísrael verður að hverfa af landakortinu.

zion.is – Ólafur Jóhannsson.
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Setur upp
GSM-sendi
í Bæjum

Frá Óshlíðarhlaupinu í sumar.

Óshlíðarhlaupið og Fossavatnsgangan

Verði hlutar alþjóðlegra keppnisraða
Óshlíðarhlaupið sem hefur
verið fastur liður í íþróttamótaflórunni á Vestfjörðum um
árabil og Fossavatnsgangan
sem byggir á áratugahefð
verða senn alþjóðleg mót, hlutar af alþjóðlegum keppnisröðum. Í undirbúningi eru mótaraðir í skíðagöngu og maraþonhlaupi á norðurslóðum þar
sem Óshlíðarhlaupið og
Fossavatnsgangan verða fulltrúar Íslands. Þetta er gert með
tilstyrk Evrópuverkefnisins
Usevenue, sem lýtur að þróun
nýrra og eldri viðburða til að
auka fjölda ferðamanna á þátt-

tökusvæðum, en þar er Ísafjarðarbær innanborðs.
Kristbjörn Sigurjónsson,
hlaupari og skíðagöngugarpur
á Ísafirði, heldur utan til Finnlands innan skamms til samráðs um verkefnið. Markmiðið
er að búa til tvær mótaraðir
með að minnsta kosti þremur
mótum í bæði skíðagöngu og
maraþonhlaupi til að styrkja
markaðssetningu og þannig
fjölga þátttakendum.
Að sögn Rúnars Óla Karlssonar, atvinnu- og ferðamálafulltrúa Ísafjarðarbæjar, hefur
undirbúningur skíðagöngu-

mótaraðarinnar staðið yfir í
nokkurn tíma með þátttöku
Alþjóða skíðasambandsins
(FIS). Stefnt er að því að fyrsta
mótaröðin verði haldin í vetur
með skíðagöngumótum í Finnlandi og Svíþjóð, auk Fossavatnsgöngunnar. Síðan er
ætlunin að bæta við keppnum
í Noregi og jafnvel Skotlandi.
Rúnar segir að ef bæði þessi
verkefni verði að veruleika
megi hæglega búast við verulegri fjölgun þátttakenda í
Fossavatnsgöngunni og Óshlíðarhlaupinu á næstu misserum.
– kristinn@bb.is

Stefnt er að því að setja
upp sendi fyrir GSM símasamband í Bæjum á Snæfjallaströnd í næsta mánuði, að sögn Evu Magnúsdóttur upplýsingafulltrúa
Símans. Að auki verða
ISDN tengingar við Ísafjarðardjúp væntanlega
kláraðar í september. Eins
og kunnugt er fór af stað
undirskriftasöfnun í vetur
til að knýja á um gagnaflutningsþjónustu við Ísafjarðardjúp. Eva segir að
stefnt sé að 100% dreifingu
ISDN á haustmánuðum en
nú þegar eigi 99,96% þjóðarinnar kost á þjónustunni.
Eins og flestir vita er lítið
sem ekkert GSM samband
í Ísafjarðardjúpi, aðeins
næst samband á litlum
bletti á Ögurnesi og svo
næst í Álftafirði. Sambandslaust er að hluta á
Óshlíð og á Súðavíkurhlíð.
Ekki er vitað með vissu
hvar eða hvernig GSM
samband verður á svæðinu
eftir að sendirinn verður
kominn upp í Bæjum en
mælingar gefa til kynna að
Óshlíðin verði að mestu
með samband þó því sé
ekki lofað.
– kristinn@bb.is

Hnífsdælingar

ADSL-væðast ekki fyrr
en að ári

Úr Fljótavík.

Umgengni í Hornstrandafriðlandi

Til fyrirmyndar þetta sumarið
Jón Björnsson, landvörður
í Hornstrandafriðlandinu segir
að umgengni um svæðið hafi
verið til fyrirmyndar í sumar.
„Fólk virðist vera að vakna til
vitundar um mikilvægi góðrar
umgengni og rusl eins og sígarettustubbar og plástrar er alveg hætt að sjást. Undanfarin

ár hafa komið vandamálahópar í ágúst en mjög lítil umferð
var um svæðið í þeim mánuði
þetta árið“, segir Jón.
Svo virðist sem færri ferðamenn hafi farið um svæðið í
sumar en undanfarin ár. „Ég á
eftir að taka saman endanlegar
tölur en við fyrstu sýn virðist

aðsókn hafa dregist saman, þó
erfitt sé að staðfesta það að
svo stöddu. Bakpokaferðalöngum fækkaði í ár, eins
dagsferðarfólki en hins vegar
fjölgaði fólki sem fer í göngu
út frá tjaldbúðum“, segir Jón
Björnsson, landvörður í Hornstrandafriðlandinu.

Ekki er gert ráð fyrir því
að ADSL þjónusta verði
aðgengileg í Hnífsdal fyrr
en á næsta ári, en vegna
anna og mikillar eftirspurnar eftir sjónvarpsþjónustu
Símans hefur tafist að
ADSL-væða ný svæði.
Þetta kemur fram í svörum
Evu Magnúsdóttur upplýsingafulltrúa Símans.
Lesandi hafði samband
við blaðið og sagði 40
heimili í Hnífsdal hafa verið skráð á yfirlýsingu þar
sem óskað var eftir tengingum. Í febrúar var rætt
um að það myndi taka 3
mánuði að koma tengingum á, en eins og áður segir
er nú ljóst að Hnífsdalur
verður ekki ADSL-væddur
fyrr en á næsta ári.
– halfdan@bb.is

Nýr bátur til Súðavíkur

Svanlaug Björg ÍS-25, 7,4
brúttórúmlesta hraðfiskibátur,
kom til nýrrar heimahafnar í
Súðavík fyrir stuttu. Útgerðarfélagið Vís ehf keypti bátinn
frá Grímsey og fylgir honum
kvóti sem samsvarar 120
þorskígildistonnum. Svanlaug
Björg verður gerð út á línu og

hefur Kristján Magnússon verið ráðinn skipstjóri. Þegar hefur verið farin ein veiðiferð og
reyndist báturinn vel að sögn
Gísla Hermannssonar útgerðarmanns. Veiddust tvö tonn
sem var landað í gær og eru
komin til vinnslu hjá systurfyrirtæki Vís, Ara ehf í Súða-

6.4.2017, 09:47

vík. Þar er fiskurinn flakaður
og sendur ferskur á Bretlandsmarkað.
Báturinn er af gerðinni Víkingur 800, eins og Helga Björg
ÍS sem einnig er gerð út af
Vís. Gísli segir vél og tækjabúnað bátanna vera eins og
eru bundnar vonir við að þann-

ig náist nokkur stærðarhagkvæmni í útgerðinni. Að auki
gerir Vís út rækjubátinn Snæbjörgu ÍS. Gísli segir að með
kaupunum sé markmiðið að
styrkja bolfiskvinnslu í Súðavík. Kaupverð báts og aflaheimilda er 140 milljónir
króna.
– kristinn@bb.is
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Söluandvirði Símans notað til
lagningu vegar um Arnkötludal
Veittar verða 800 milljónir
til vegalagningar um Arnkötludal af 66,7 milljarða söluandvirði Símans. Þegar eru
100 milljónir til verksins á
vegaáætlun fyrir árið 2008 og
er stefnt að lúkningu vega-

lagningarinnar á því ári. Nýi
vegurinn mun liggja á milli
Vestfjarðarvegar í Reykhólasveit og Djúpvegar í Steingrímsfirði, í stað vegarslóða
um Tröllatunguheiði. Nýi vegurinn styttir vetrarleiðina milli

Framkvæmdastjóri
rannsóknastofunnar
Agars ehf., á Ísafirði
Rannsóknastofan Agar ehf., á Ísafirði auglýsir eftir framkvæmdastjóra. Háskólapróf á
sviði örveru- og efnamælinga er nauðsynleg
og reynsla í gæðavottuðu fyrirtæki æskileg.
Starfsvið: Rekstur fyrirtækis, umsjón með
gæðakerfi rannsóknastofunnar, almennar
örveru- og efnamælingar.
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf 21. nóvember nk.
Umsóknarfrestur er til og með 15. september.
Umsóknir skulu berast skriflega eða með
tölvupósti á netfangið: agar@simnet.is. Póstfang: Agar ehf., Árnagötu 2-4, 400 Ísafjörður.
Frekari upplýsingar má fá hjá Dóru Hlín
Gísladóttur, núverandi framkvæmdastjóra
Agars í síma 456 3270, farsíma 891 7655,
netfang: agar@simnet.is eða hjá Kristjáni
Jóakimssyni, stjórnarformanni í síma 893
1148, netfang: kgj@frosti.is.

Ísafjarðar og Reykjavíkur um
Strandir um 40 km. Kostnaðaráætlun fyrir verkið er 900
milljónir króna.
Vegurinn hefur lengi verið
baráttumál Vestfirðinga enda
þykir hann bæði tengja byggð-

ir Vestfjarða betur innbyrðis
og bæta vegasamband við suðvesturhornið. Söluandvirði
Símans verður ráðstafað á
ýmsum sviðum þjóðlífsins.
Auk niðurgreiðslu skulda ríkissjóðs upp á 32 milljarða

verður 15 milljörðum ráðstafað í vegagerð og 18 milljörðum til uppbyggingar hátæknisjúkrahúss.
Þá verður 3 milljörðum varið í tækjabúnað Landhelgisgæslu, 2,5 milljörðum verður

varið til eflingar á Nýsköpunarsjóði, 2,5 milljörðum verður
varið til fjarskiptaþjónustu og
sitt hvorum milljarðinum verður til að hefja uppbyggingu
úrræða fyrir geðfatlaða og til
nýbyggingar fyrir Árnastofnun.

Skipulagsstofnun fellst á vegarlagningu um Arnkötludal
Skipulagsstofnun hefur fallist á fyrirhugaða lagningu vegar um Arnkötludal og Gautsdal
í Hólmavíkurhreppi og Reykhólahreppi með ákveðnum
skilyrðum. Fyrir það fyrsta
skal framkvæmdaraðili standa
fyrir endurheimt votlendis á
Vestfjörðum eða Vesturlandi
í samráði við hlutaðeigandi
landeigendur og sveitarstjórnir
sem verður a.m.k. til jafns að
flatarmáli og það votlendi sem
raskast.
Í annan stað þarf að tryggja
að á varptíma standi ekki yfir
framkvæmdir á svæði frá
Hrófá að Vonarholti í Arnkötludal og við Foss í Gautsdal. Í þriðja lagi skal tryggja
að grugg berist ekki í fiskgenga læki og ár á tímabilinu
15. júní til 30. september. Þá
skal haft fullt samráð við Umhverfisstofnun um; endanlega
afmörkun efnistökusvæði,
vinnslutilhögun og frágang
þeirra og útfærslu skeringa.
Að síðustu þarf framkvæmdaaðili að tryggja að fornleifafræðingur verði á vettvangi til

Fyrirhuguð leið um Arnkötludal.
eftirlits á þeim svæðum þar láta grafa könnunarskurð í Fornleifavernd um mótvægissem minjar geta leynst undir gegnum túngarðinn við Von- aðgerðir komi í ljós að framyfirborði.
arholt og kanna garðlög við kvæmdir raski hugsanlegum
Framkvæmdaraðili þarf að námu. Hafa þarf samráð við minjastöðum. – halfdan@bb.is

Sælkerar vikunnar · Hrafnhildur Samúelsdóttir og Jósef Vernharðsson í Hnífsdal

Tveir forréttir og Grand Mariner ís
Sælkerar vikunnar bjóða
upp á tvo rétti, marineraða
sem eru góðir sem forréttir
eða á hlaðborð. Þau láta
gómsætan eftirrétt fylgja.
Hrafnhildur og Jósef segja
að ekki skemmi að bera fram
með eftirréttinum gott kaffi
og tár af Grand marnier.

Steikið papriku, lauk og hvítlauk í olíunni af sólþurrkuðu
tómötunum. Blandið niðurskornum tómötum ásamt sólþurrkuðum tómötum, sykri og
kryddi saman við og látið
malla í smá stund. Kælið.
Blandið að síðustu lúðunni
varlega saman við.

Marineruð lúða

Laxakæfa

Um 500 g lúða skorin í bita
2 stk rauðar paprikur
1 stk laukur
2 hvítlauksgeirar
1 krukka sólþurrkaðir
tómatar
1 dós niðursoðnir tómatar
1 tsk sykur
salt og pipar eftir smekk
Setjið safa af tveimur sítrónum yfir lúðuna og látið
vera í lokuðu íláti yfir nótt.
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300 g reyktur lax
125 g brætt smjör
2 dósir sýrður rjómi 18%
3 blöð matarlím
100 g rauður kavíar
(kavíar, sítrónusneiðar og
steinselja til skrauts
Skerið laxinn í litla bita og
setjið í matvinnsluvél ásamt
brædda smjörinu, bætið við
sýrða rjómanum. Bleytið matarlímið út í laxafarsið í smá-
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skömmtum þar til það hefur
blandast vel. Blandið kavíar
varlega saman við. Hellið
deiginu í formkökuform. Látið
standa í ísskáp yfir nótt. Gott
er að láta plastfilmu innan í
mótið. Berið fram með ristuðu
brauði.

Ís Grand marnier
5 eggjarauður
½ bolli sykur
5 eggjahvítur
½ bolli Grand marnier
½ l rjómi
1 tsk neskaffi
Þeytið vel saman eggjarauður og ¼ bolla sykur. Stífþeytið
eggjahvítur og bætið síðan út
í ¼ bolla sykri. Stífþeytið
rjóma. Blandið varlega saman
eggjarauðumassa og hvítum.
Leysið kaffiduftið upp í Grand

marnier og blandið varlega
saman. Blandið að lokum
rjómanum saman við. Setjið í
mót og frystið.
Skreytið ísinn með ristuðum
möndlum (sem gott að steikja

6.4.2017, 09:47

augnablik í smjöri á pönnu),
Opal súkkulaðihnöppum og
þeyttum rjóma.
Við sendum boltann í Fjarðarstrætið til þeirra sæmdar-

hjóna Steinunnar Maríu
Pétursdóttur og Birgis Jónssonar. Eitt er víst að það
verður eitthvað sem kitlar
bragðlaukana sem kemur
frá þeim.

9

Jónas Guðmundsson, formaður stjórnar einkahlutafélagsins Leiðar
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„Ekki hægt að horfa framhjá vegi um Arnkötludal“
Jónas Guðmundsson, formaður stjórnar einkahlutafélagsins Leiðar sem hefur beitt
sér fyrir lagningu vegar um
Arnkötludal, segir fagnaðarefni að lagningu vegarins hafi
verið flýtt. „Arðsemi og gagnsemi leiðarinnar er slík að það
var ekki hægt að leiða hana
hjá sér. Hún er mjög þýðingarmikil fyrir norðanverða Vestfirði, Strandir og Reykhólasveit. Þess vegna hef ég alla
tíð verið sannfærður um að
það væri einungis tímaspursmál hvenær hún yrði að veruleika“, segir Jónas. Í gær tilkynnti ríkisstjórnin að verja
ætti 800 milljónum af söluandvirði Símans til vegalagningar

Jónas Guðmundsson.
um Arnkötludal svo mætti
ljúka henni á árinu 2008. Í

samgönguáætlun var gert ráð
fyrir 100 milljónum til verksins árið 2008 en ekki var gert
ráð fyrir að ljúka verkinu fyrr
en á árunum 2011-2014.
Aðspurður hvort e.t.v. sé of
snemmt að fagna vegarlagningunni nú og hvort enn geti
eitthvað komið upp á sem valdi
því að fallið verði frá henni
segist Jónas telja það ólíklegt.
„Það væri ansi djarft ef
menn tækju upp á því að hverfa
frá þessari leið en hins vegar
gætu menn tekið upp á því að
fresta framkvæmdinni. Verkið
er þannig að það verður helst
að vinnast í einu lagi, það er
vont að dreifa því á mörg tímabil og þess vegna verður þetta

stór biti. En ég get ekki séð
ástæður fyrir því að menn ættu
að skipta um skoðun. Þótt e.t.v.
yrðu fundnar hagstæðari leiðir
fyrir okkur á norðanverðum
Vestfjörðum að ferðast suður
á bóginn þá hefur vegurinn
ótvírætt gildi fyrir Strandir og
Reykhóla“, segir Jónas.
Segja má að Leið ehf. sé
löngu hætt að mæla fyrir lagningu vegarins. Félagið hefur
gengið lengra og unnið að undirbúningi verksins m.a. með
því að láta vinna umhverfismat
fyrir veg þessa leið. Síðustu
mánuði átti það svo í viðræðum við ríki og sveitarfélög um
einkaframkvæmd verksins.
– kristinn@bb.is

Stefnt að opnun gæludýraverslunar á Ísafirði
Jón V. Stangeland í Reykjavík og fósturdóttir hans Harpa
Þorbjörnsdóttir Stangeland
hafa keypt af Íslandsbanka
húsið að Hrannargötu 2 á Ísafirði, þar sem nú eru skrifstofur
Héraðssambands Vestfirðinga, og hyggst opna þar gæludýraverslun. Jón er Súgfirðingur en hefur búið syðra síðan
árið 1989 og segist vilja koma
með eitthvað nýtt á heimaslóðirnar. Hann er ekki ókunnugur
verslunarstarfsemi og hefur
rekið heildverslun í Reykjavík
frá árinu 1997 en hefur ekki
höndlað með gæludýr áður.
Ætlunin er að bjóða upp á
fóður og aðrar gæludýravörur
auk þess sem fiskar, fuglar og

Hrannargata 2 hýsir nú skrifstofur HSV.
nagdýr verða á boðstólum. Þá opna verslunina um miðjan
segir Jón einnig standa til að október. Jón hyggst stýra
selja gjafavöru til að skjóta versluninni að sunnan en
fleiri stoðum undir reksturinn. Harpa fósturdóttir hans kemur
Hann segist reikna með að vestur til að fylgja versluninni

úr hlaði.
Gæludýraverslun er töluvert
sérhæfð starfsemi en Jón er
óhræddur og telur að markaðurinn á Vestfjörðum beri reksturinn. „Ég treysti á að Vestfirðingar taki þessari nýjung
opnum örmum. Þetta verður
skemmtileg viðbót við verslunarflóruna“, segir Jón.
Húsið að Hrannargötu 2
man glæstari tíma og segir Jón
að ekki verði unað við ástand
þess eins og er. „Ég ætla náttúrlega að loka horninu sem er
opið núna og skipta um þak
fyrir veturinn. Síðan er ég að
gæla við að geta klætt það á
næsta ári því þá verður húsið
100 ára“, sagði Jón.

Frummynd tekin til gjaldþrotaskipta
Myndbandaleigan og verslunin Frummynd á Ísafirði hefur
verið úrskurðuð gjaldþrota og
hefur Herdís Hallvarðsdóttir,
lögmaður í Reykjavík, verið
skipaður skiptastjóri búsins. Í
glugga verslunarinnar var settur
miði þar sem viðskiptavinum
var bent á að skila mynddiskum
og -böndum á lögfræðistofu
Tryggva Guðmundssonar sem
heldur utan um eignir búsins í
umboði skiptastjóra.
Frummynd hóf göngu sína
við Norðurveg fyrir allmörgum
árum en flutti síðan yfir í verslunarmiðstöðin Neista þar sem
hún opnaði árið 2002. Síðustu
mánuði hefur Frummynd haft
aðsetur í Hafnarstræti 14, gegnt
Neista. Nú er því aðeins hægt
að leigja mynddiska og -bönd á
einum stað á Ísafirði, í Hamraborg.
– kristinn@bb.is
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Myndbandaleigan Frummynd á Ísafirði hefur verið tekin til gjaldþrotaskipta.
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Mælt með niðurfellingu fasteignagjalda
Íþrótta- og tómstundanefnd Ísafjarðarbæjar mælir með
því að Hestamannafélaginu Stormi verði veittur rúmlega
milljón króna styrkur í formi niðurfellingu fasteignagjalda vegna byggingu reiðhallar í Dýrafirði. Félagið
óskaði einnig eftir tæplega 5 milljón króna fjárstuðningi
vegna byggingarinnar og vísaði nefndin þeirri umsókn til
fjárhagsáætlunar. Í það heila er gert ráð fyrir því að
bygging reiðhallarinnar muni kosta tæplega 35 milljónir
króna og myndi kostnaðurinn að mestu verða greiddur
af einkaaðilum, landbúnaðarráðuneytinu og Stormi.

Alþjóðlegt vinnustofusetur á Flateyri?
Pjetur Stefánsson myndlistamaður hefur hug á því að
kaupa félagsheimilið á Flateyri og reka þar alþjóðlegt
vinnustofusetur fyrir myndlistamenn. Bréf frá Pjetri
þessa efnis var tekið fyrir á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar á mánudag. Í því segir Pjetur að hann telji Önundarfjörð tilvalinn stað fyrir setur sem þetta og félagsheimilið spennandi kost í stöðunni. Óskar hann eftir því
að fá að kaupa húsið á „sanngjörnu verði“, eins og segir í
bréfinu. Bæjarráð hefur vegna þessa falið bæjarritara að
kanna eignarstöðu Ísafjarðarbæjar á félagsheimilinu.

Góð aðsókn í Náttúrugripasafnið í Víkinni
Góð aðsókn hefur verið að Náttúrugripasafnið í Bolungarvík í sumar. „Aðsóknin virðist vera heldur meiri en
árið á undan en við eigum eftir að taka saman endanlegar tölur um þetta. Aukninguna rekjum við meðal annars
til þess að safnið tók upp samstarf við safnið í Ósvör þar
sem fólki var gefinn afsláttur ef það keypti aðgöngumiða
á bæði söfnin“, segir Petrína Sigurðardóttir, skrifstofustjóri Náttúrstofu Vestfjarða sem sér um daglegan rekstur safnsins. Náttúrugripasafn Bolungarvíkur var formlega opnað í maí 1998, en safnið er það fyrsta sinnar tegundar á Vestfjörðum. Safnið er tileinkað Steini Emilssyni jarðfræðingi, en steinasafn hans er uppistaðan í
steinasýningu safnsins.

Stöðugildum fjölgaði
Stöðugildum hjá þeim fyrirtækjum í Ísafjarðarbæ sem
tóku þátt í atvinnumálakönnun í fyrra fjölgaði úr 1.247 í
1.301 milli áranna 2003 og 2004. Þá virðist vera fullur
hugur í atvinnurekendum þegar horft er til vöruþróunar, nýsköpunar og afkomuhorfa fyrirtækja. Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar tók könnunina fyrir á síðasta
fundi sínum og telur hana gagnlega til frekari úrvinnslu
og er stefnt að því að gera aðra slíka könnun á þarnæsta
ári til samanburðar. Nefndin telur að atvinnurekendur
og bæjaryfirvöld þurfi að leggja sérstaka áherslu á
markaðssetningu fyrirtækja og samgöngumál, en þar
virðist talsverður vandi liggja. Niðurstöður könnunarinnar munu fljótlega verða birtar á vef Ísafjarðarbæjar.

Brotnaði á höndum

Slys varð á nýja göngustígnum inn í Skutulsfjarðarbotn
á Ísafirði á dögunum er kona á línuskautum hnaut fram
fyrir sig með þeim afleiðingum að hún handleggsbrotnaði á báðum. Var blaðinu bent á að orsökin hefði verið
sú að stígurinn hafði ekki verið sópaður og sandur og
steinar sem ausast upp á hann er bifreiðar keyra fram
hjá séu stórhættulegir þeim sem stunda slíka íþrótt sem
og fleirum sem eiga þar leið um. Í sumar var lokið framkvæmdum við samfelldan göngustíg frá Eyri við Skutulsfjörð að Holtahverfi. Hefur sá stígur verið mikið nýttur
af gangandi, hlaupandi, hjólandi og skautandi fólki.

KNH bauð lægst
Verktakafyrirtækið KNH á Ísafirði átti lægsta boð í nýog endurlögn Djúpvegar á 3,6 km. kafla um Svansvík í
Ísafjarðardjúpi, en tilboðin voru opnuð þann 30. ágúst.
KNH bauð tæplega 63,4 milljónir króna í verkið en
kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 74,3 milljónir og er
tilboð fyrirtækisins því um 85% af áætlun. Næstlægsta
boð átti Fylling ehf. á Hólmavík, 76,8 milljónir króna.
Hæsta boðið átti Fjörður ehf. 106 milljónir króna.

6.4.2017, 09:47
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Bolvíkingar krefjast öruggra samgangna
Bæjarráð Bolungarvíkur telur að ekki verði lengur beðið
með aðgerðir í öryggismálum
á Óshlíð þar sem komið hefur
berlega í ljós á undanförnum
vikum að þær varnir sem settar
hafa verið upp á ysta hluta
Óshlíðar séu engan veginn
fullnægjandi. Óskar ráðið eftir
góðu samstarfi við samgönguyfirvöld við lausn málsins.
Þetta kom fram á fundi ráðsins
á dögunum. Þá lagði Soffía
Vagnsdóttir bæjarfulltrúi fram
eftirfarandi bókun: „Bolvíkingar krefjast öruggra samgangna til og frá bænum. Það
er skýlaus krafa Bolvíkinga
að hafist verði nú þegar handa
að gera viðeigandi ráðstafanir
til þess að tryggja öruggar
samgöngur til og frá Bolungarvík, ekki síst þar sem Óshlíð
er eina færa leiðin á landi til
og frá bænum. Bregðast þarf
við þessum aðstæðum með
sérstökum fjárframlögum utan
vegaáætlunar.“
Í greinargerð sem fylgdi
með bókun Soffíu segir: „Bolungarvík liggur við utanvert
Ísafjarðardjúp. Eina samgönguæðin til og frá bænum
er um Óshlíð. Fimmtíu ára afmælis vegarins var minnst
með eftirminnilegum hætti
árið 2000 þegar mikill fjöldi
fólks safnaðist við Krossinn á
miðri Óshlíðinni til að minnast
tímamótanna í rigningarsudda
og eftir nokkra daga öflugar
haustrigningar. Þann dag mátti
engu muna að slys yrði á veginum þegar gríðarleg skriðu-

föll hófust skyndilega úr hlíðinni utanverðri, mörg hundruð
tonn, - björg sem skoppuðu
niður hlíðina eins og gorkúlur,
hrintu frá sér öllu sem fyrir
var og þar á meðal miklum
varnarmannvirkjum sem
máttu sín lítils, - langt út á sjó.
Einn maður slasaðist lítillega
og var það mikil mildi að ekki
skyldi fara verr þar sem bíll
við bíl var á veginum og allir
fullir af fólki. Þennan dag
minnti Óshlíðin okkur á að
hún er ekki sá vegur sem við
eigum að halda áfram að
viðhalda eftir að tækninýjungar gera okkur kleift að bora í
gegnum fjöll. Milljónum er
eytt í viðhald og endurbætur á
veginum ár hvert og nánast
daglegt brauð er að vinnutæki
séu á Óshlíðinni að hreinsa
steina og skriður.
Síðustu misseri hefur það æ
oftar gerst að stór björg falla á
veginn um Óshlíð og síðast
fyrir örfáum dögum þegar stór
björg komu niður og hjuggu
stór skörð í veginn og varnarmannvirkin. Þá, eins og svo
oft áður, munaði minnstu að
stórslys yrði þar sem fjöldi
bíla var á ferðinni á þessu
augnabliki. Um margra ára
skeið hafa farið fram mælingar
í hlíðinni ofanverðri á sprungu
í berginu sem sýna að hún fer
stækkandi og sérfræðingar á
Veðurstofu Íslands hafa vakið
máls á að þarna gæti verið um
mikla hættu að ræða ef bergið
gliðnar og hrynur, jafnvel svo
að slíkt geti valdið flóðbylgju

og er þá ónefnd sú hætta sem
stafar af snjóflóðum á vetrartíma.
Þá hefur sjávargangur einnig sótt að veginum svo að
skörð hafa myndast í hann og
þarf stöðugt að vera að styrkja
undirstöður hans. Að ofanverðum lýsingum má sjá að
sótt er að veginum bæði af
skriðuföllum og sjávargangi.
Við það verður ekki lengur
unað að slíkur vegur sé eina
samgönguæðin til og frá Bolungarvík.Vegurinn um Óshlíð

Frá Óshlíð. Bolvíkingar vilja öruggari samgöngur.
er lífæð fyrir alla vöruflutn- til að laða að fólk og fyrirtæki
inga til og frá Bolungarvík, eða að byggja upp opinbera
hann er dagleg leið fjölda þjónustu sem nýst getur öllu
menntaskólastúdenta yfir vet- norðanverðu svæðinu og jafnurinn, um hann fara margir vel allt suður á firði, er afar
sem sækja vinnu til Ísafjarðar veik við þessar aðstæður. Enda
sem og ýmsa þjónustu s.s. er það meginforsenda fyrir
verslun, læknisþjónustu og samstarfi og jafnvel sameinfleira. Mælingar sýna að u.þ.b. ingu sveitarfélaga á Vestfjörð700 bílar fara um Óshlíð um að traustar og öruggar samdaglega. Leiða má að því göngur séu á milli þéttbýlisgetum að því að þeir væru öllu kjarna. Ofangreind ályktun
fleiri ef vegurinn væri öruggur. með greinargerð var lögð fyrir
Það má ljóst vera að sam- á Fjórðungsþingi Vestfirðinga
keppnisstaða Bolungarvíkur um síðastliðna helgi eftir að í

ljós kom að lítið var minnst á
Óshlíð og mikilvægi hennar
sem einu samgönguæðar til
og frá Bolungarvík. „Hún
fékkst ekki samþykkt ein og
sér heldur var bætt við fyrri
ályktun um vegamál setningum er vörðuðu veginn um Óshlíð og Súðavíkurhlíð. Það var
mat undirritaðarar að þar væri
ekki kveðið nægilega fast að
orði varðandi Óshlíð þar sem
ekki var tekið til þess að um
einu samgönguleiðina á landi
væri að ræða“.– thelma@bb.is

Vantar 15-20 manns í opinbera geirann á norðanverðum Vestfjörðum
Samkvæmt samantekt blaðsins byggðri á samtölum við
forstöðumenn nokkurra opinberra stofnana á norðanverðum Vestfjörðum virðist vanta
fólk til að manna a.m.k. 15-20
stöðugildi á svæðinu. Eru það
ýmist störf fyrir ófaglærða eða
sérfræðistörf. Raunar virðist
mynstrið á þá leið að erfiðast
sé að manna störfin lengst á
endum litrófsins, þ.e.a.s þau
sem eru á gólfinu eins og sagt
er og þau sem krefjast mestrar
sérhæfingar og menntunar.
Þannig fengust þær upplýsingar frá Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar að
þar vantaði fólk í sem samsvaraði fimm 100% stöðugildum til hlutastarfa inni á skólum
og leikskólum, og við liðveislu, heimaþjónustu og umönnun. Á sama tíma segir Þröstur
Óskarsson, framkvæmdastjóri
Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ, að stofnunin geti
bætt við 4 stöðugildum fáist
rétta fólkið.
„Það er örugglega ekki offramboð á starfsfólki, við gætum þegið starfsfólk með þá
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sérþekkingu á heilbrigðismálum sem okkur vantar. T.d. höfum við verið að svipast um
eftir geislafræðingi“, segir
Þröstur. Hann segir þá stöðu
einnig geta komið upp að fari
að vanta hjúkrunarfræðinga
þrátt fyrir fjölgun þeirra á
svæðinu á undangengnum
árum. Þar hafi t.d. áhrif breytt
vinnumynstur fólks, en í auknum mæli sé sóst eftir að vinna
hlutastörf. Aðspurður um
vöntun á ófaglærðu starfsfólki
segir hann stöðuna góða í dag.
Hins vegar hafi löngum verið
erfitt að manna viss störf og
menn séu meðvitaðir um að
staðan geti breyst.
Ingibjörg María Guðmundsdóttir, forstöðumaður Skólaog fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar, segir að þrátt fyrir markmið í fjárhagsáætlun
um að fækka starfsfólki séu
stöðugildi ekki fullnýtt. Þar á
bæ hafi bæði verið leitað til
Svæðisvinnumiðlunar Vestfjarða og auglýst til að fylla
laus störf en það hafi ekki
gengið sem skyldi. Stundum
hafi fólk ekki verið hæft til

10

starfans og jafnel hafi auglýsingar ekki kallað á nein viðbrögð. Í flestum tilfellum sé
verið að treysta starfsmönnum
fyrir að hugsa um annað fólk
og til þess þurfi trausta einstaklinga. Aðspurð um hvort
hægt sé að ráða í útlendinga í
störfin í ljósi þeirra samskipta
sem þau krefjist, t.d. við börn
sem ekki búa yfir tungumálakunnáttu, segir hún það velta
á íslenskukunnáttu þeirra. Útlendinga sem ekki tala íslensku sé ekki hægt að ráða en
þeir sem búi yfir íslenskukunnáttu geti vel verið hæfir.
Laufey Jónsdóttir, forstöðumaður Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Vestfjörðum,
segir stöðu starfsmannamála í
þeim geira mjög góða. Það
gæti vantað 1-2 starfsmenn en
örugglega ekki fleiri. Sú góða
staða byggist fyrst og fremst á
því að vel hafi haldist á fólki.
Af og til vanti einn og einn en
það sé auðvelt að leysa. Ennfremur segist hún ekki hafa
þurft að auglýsa heldur hafi
fólk sóst eftir störfum á vegum
skrifstofunnar. „Þetta hefur

verið svona í nokkur ár eftir
að við fórum að gefa fólki
tækifæri á að mennta sig og
fórum að styðja fólk við að
leita sér menntunar. Þannig
sjáum við að fólk er ánægðara
í starfi og sýnir meiri ábyrgðartilfinningu. Síðan hefur sú
þróun orðið að einingarnar eru
minni og mér hefur líka sýnst
það ýta undir að fólk axli meiri
ábyrgð“, segir Laufey.
Auk áðurnefndra aðila má í
fljótu bragði finna nýlegar
auglýsingar um a.m.k. 5 sérhæfð störf á svæðinu. Þar af
vekur hvað mesta athygli aug-
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lýsing Háskólaseturs Vestfjarða eftir tveimur sérhæfðum
starfsmönnum. Telja má víst
að grannt verði fylgst með
hvernig gangi að manna þær
stöður enda hefur verið barist
mikið fyrir að fá stofnunina af
stað og e.t.v. má segja að hún
sé áberandi prófsteinn á það
hvort svæðið geti laðað til sín
háskólamenntað fólk, eins og
gjarnan er efast um í umræðum
um uppbyggingu á landsbyggðinni.
Samkvæmt þessari óformlegu úttekt virðist því sem að
minnsta kosti vanti fólk í um

15-20 störf í opinbera geiranum á norðanverðum Vestfjörðum. Tekið skal fram að hér er
ekki um tæmandi úttekt að
ræða og ætti frekar að líta á
hana sem nokkurs konar stikkprufu til að gefa vísbendingu
um ástandið. Síðan er annað
mál hvort ástandið nú er eitthvað frábrugðið því sem verið
hefur. Í gegnum tíðina hefur
reynst erfiðast að manna lægst
launuðustu störfin og þau sem
krefjast mestrar sérþekkingar,
en til að svara til um hver
þróunin er vantar samanburð.
– kristinn@bb.is
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Sérfræðingar Rannsóknastofnunar Háskólans á Akureyri

Segja grundvallarmun á vegagerð á
Vestfjörðum og á höfuðborgarsvæðinu
Sérfræðingar Rannsóknastofnunar Háskólans á Akureyri segja grundvallarmun á
verkefnum í vegagerð á Vestfjörðum og t.d. á höfuðborgarsvæðinu. Á Vestfjörðum snúist þau um að gera fólki kleyft
að komast heim og heiman
um bílfæra vegi en á höfuðborgarsvæðinu séu úrlausnar-

efnin til komin þar sem sífellt
aukinn mannfjöldi og umferð
á svæðinu valdi umferðarteppum á vegakerfi sem annars
teljist allgott á íslenskan mælikvarða. „Þessum ólíku úrlausnarefnum í uppbyggingu
grunngerðar samfélagsins ætti
því ekki að tefla hvoru gegn
öðru“, eins og sérfræðingar

stofnunarinnar komast að orði
í nýrri skýrslu sem ber heitið
Samanburður vegtenginga á
Vestfjörðum – samfélagsáhrif
og arðsemi, og var unnin fyrir
sveitarfélögin í Barðastrandarsýslu.
Skýrsluhöfundar segja að þó
Vestfirðir myndi í huga landsmanna skýra landfræðilega

Gætt verði hófs við setningu reglna um hundahald
Bryndís G. Friðgeirsdóttir,
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ, hvatti til
þess á fundi bæjarstjórnar á
fimmtudag að gætt yrði hófs
við setningu reglna um hundahald.
„Ef hundahald er orðið sérstakt vandamál í bæjarfélaginu
þyrfti að auka fræðslu og höfða
til samfélagslegrar ábyrgðar
fremur en að herða reglur sem
erfitt gæti reynst að framfylgja
með tilheyrandi viðurlögum“,
eins og segir í bókun Bryndísar.
Í sumar samþykkti bæjarráð
að setja á stofn starfshóp til að
endurskoða reglur um hundahald þar sem eiga sæti fulltrúar
hundaeigenda, bæjarins og

Meðal tillagna í upprunalegum drögum að
nýjum reglum var að bannað yrði með öllu að
fara með hunda um miðbæ Ísafjarðar.
sýslumannsins á Ísafirði. Þetta með hunda um miðbæ Ísavar gert í kjölfar umræðna um fjarðar. Tillögurnar hafa verið
tillögur Svanlaugar Guðna- mjög umdeildar og var meðal
dóttur bæjarfulltrúa og Þor- annars vandséð með hvaða
leifs Pálssonar bæjarritara sem hætti ætti að framfylgja bannfólu meðal annars í sér að inu.
bannað yrði með öllu að fara
– kristinn@bb.is

heild séu samgöngur innan
svæðisins um margt torveldar,
sérstaklega að vetrarlagi, og
því sé ekki hægt að líta á fjórðunginn sem eitt samgöngusvæði. „Líklega er óhætt að
fullyrða að samanburður milli
samgöngukerfisins á Vestfjörðum og víðast annars staðar á landinu sé landshlutanum

í óhag. Ýmsir myndu jafnvel
ganga svo langt að telja samgöngukerfið ófullnægjandi í
nútíma samhengi“, eins og
skýrsluhöfundar komast að
orði.
Varðandi vegtengingar milli
einstakra svæða á Vestfjörðum
segja þeir tenginguna milli
Vestur-Barðastrandarsýslu og

Ísafjarðarsýslna sérlega bágborna enda sé um erfiða fjallvegi að fara sem ekki eru bundnir slitlagi.
Sem dæmi er nefnt að samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni er Hrafnseyrarheiðin
lokuð um 120 daga á ári að
meðaltali.
– kristinn@bb.is

Bætt Íslandsmet hjá
Guðmundi Einars ÍS
Bræðrabátarnir frá Bolungarvík, Guðmundur Einarsson ÍS og Hrólfur Einarsson ÍS, skiluðu glæsilegum
árangri á fiskveiðiárinu sem
var að ljúka en Guðmundur
Einarsson fékk 1.317 tonn á
árinu, sem er nýtt Íslandsmet
í þessum útgerðarflokki, og
Hrólfur Einarsson fékk 1.249
tonn. Þessar upplýsingar
koma fram í nýjustu Fiskifréttum. Eldra met Guðmundar Einarssonar ÍS var
rétt tæp 1.090 tonn á fiskveiðiárinu þar á undan og
þannig er það met að minnsta
kosti tvíslegið.

Skipstjóri á Guðmundi Einarssyni er Egill Jónsson en
skipstjóri á Hrólfi er Ólafur
Jens Daðason. Útgerðarfélagið Ós gerir Guðmund Einarsson út en Rekavík gerir Hrólf
út. Einar Guðmundsson hjá
Útgerðarfélaginu Ós sagði í
samtali við Fiskifréttir að þessi

frábæri árangur væri fyrst
og fremst að þakka dugnaði
og ósérhlífni skipstjóra og
áhafna bátanna. Fram kom
hjá honum að Guðmundur
Einarsson ÍS hefði farið í
um það bil 22 róðra að meðaltali í mánuð.
– kristinn@bb.is

Vinnuhópur ungs fólks um málefni Vestfjarða
vill að samgöngur innan fjórðungsins hafi forgang
Vinnuhópur ungs fólks um
málefni Vestfjarða sem kynnti
hugmyndir sínar á Fjórðungsþingi Vestfirðinga á Patreksfirði, lagði m.a. áherslu að efla
samgöngur innan fjórðungsins
frekar en tengingar út fyrir
hann. Af helstu áherslum
hópsins má nefna markvisst
eftirfylgd vaxtarsamnings,
vandað val á forsvars- og fram-

kvæmdafólki, aukna samstöðu
innan fjórðungs, átak til að
breyta ímynd svæðisins, sameiginlegar aðgerðir til að laða
að ungt fólk og uppbyggingu
háskóla. Albertína Elíasdóttir,
ein þeirra sem tóku þátt í hópastarfinu, segir hópinn hafa lagt
sig fram um að horfa á hugsanlegar lausnir, enda séu vandamálin þekkt og engu breyti

hverjum þau séu að kenna.
Hópurinn hafi alfarið kastað á
dyr gömlum hrepparíg og segir
hún að það sé ein forsenda
árangurs á Vestfjörðum. Aðspurð um viðhorf hópsins í
samgöngumálum segir Albertína að hún hafi komið í kjölfar
annarra mála sem hópurinn
hafi rætt.
„Við veltum því t.d. upp í

Kómedíuleikhúsið á Ísafirði

Tekur upp samstarf
við Möguleikhúsið
Kómedíuleikhúsið hefur
gengið til samstarfs við Möguleikhúsið um sýningar á einleiknum Gísli Súrsson í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu
og á Norðurlandi. „Samstarf
sem þetta er mikið gleðiefni
fyrir Kómedíuleikhúsið og
styrkir það stoðirnar að starfa

37.PM5

með jafn öflugu og metnaðarfullu leikhúsi sem Möguleikhúsið er“, segir í frétt á vef
Kómedíuleikhússins.
Elfar Logi Hannesson flytur
einleikinn en leikstjóri er Jón
Stefán Kristjánsson. Kómedíuleikhúsið frumsýndi verkið
á Þingeyri í febrúar og hefur
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nú þegar sýnt um 40 sýningar
á Vestfjörðum, bæði fyrir almenning og í grunnskólum.
Boðið verður upp á sýningar á
höfuðborgarsvæðinu frá 24.
október til 4. nóvember og aftur 13. til 24. mars. Boðið verður upp á sýningar á Norðurlandi dagana 3. til 14. október.

umræðum af hverju hafi verið
erfitt að fá nemendur frá suðursvæðinu í Menntaskólann á
Ísafirði. Svarið er einfalt, vetrarsamgöngur við Akureyri til
dæmis, eru betri en vetrarsamgöngur við Ísafjörð. Nú tekur
akstur milli Reykjavíkur og
Ísafjarðar um 5 tíma en á veturna er engin tenging við suðurfirðina, hvorki á landi né í
lofti, og á sumrin er leiðin
varla farin á hvaða bíl sem er.
Við horfum á uppbyggingu

háskóla og annarrar þjónustu í
byggðakjarnanum Ísafirði en
það er mjög erfitt að kynna
það sem þjónustu við Vestfirði
alla meðan samgöngur innan
fjórðungs eru sem raun ber
vitni“, segir Albertína.
Hugmyndin að vinnuhópnum kom frá Fjórðungssambandinu. Eins og fram hefur
komið hefur aldursamsetning
íbúa Vestfjarða verið að riðlast
og hefur helst fækkað í aldurshópnum 20-35 ára. Framtíðar-

sýn unga fólksins var unnin af
7 manna hópi frá öllum hornum fjórðungsins.
Frá Ísafirði komu Albertína
Elíasdóttir og Barbara Gunnlaugsson. Frá Ströndum komu
Viktoría Ólafsdóttir og Finnur
Ólafsson. Frá Reykhólum kom
Rebekka Eiríksdóttir, og Brynjar Þór Þorsteinsson og Guðríður Leifsdóttir komu frá Patreksfirði.
– kristinn@bb.is

Fasteignir Ísafjarðarbæjar

Ísafjarðarbær yfirtaki 61
milljóna króna yfirdrátt
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til við bæjarstjórn
að sveitarfélagið yfirtaki 61
milljóna króna yfirdrátt Fasteigna Ísafjarðarbæjar hjá
Landsbanka Íslands og
breyti í hlutafé í félaginu.

Þá er lagt til að stjórn félagsins endurskoði upphæðir
á útleigu fasteigna með tilliti
til breytinga á fasteignamarkaði og eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði í bæjarfélaginu. Fasteignir Ísafjarðarbæjar tóku til
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starfa sumarið 2003. Tilgangur félagsins var að yfirtaka og reka íbúðarhúsnæði
í eigu bæjarsjóðs sem áður
heyrði undir húsnæðisnefnd
bæjarins.
– halfdan@bb.is
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Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar
Til leigu er 2ja herb. íbúð við
Hjallaveg á Ísafirði. Uppl. í síma
456 3016 og 867 4409 e. kl. 17.
Eldri borgarar á Ísafirði! Leikfimi undir stjórn sjúkraþjálfara
hefst að nýju 15. september.
Kennt verður mánudaga og
fimmtudaga kl. 16:10. Mætum
og komum okkur í „fínt form“.
Til sölu er 3ja ára gamalt hjónarúm frá Ragnari Björnssyni,
150x200, eitt náttborð úr beikispón og tveimur skúffum og
sporöskjulaga eldhúsborð
með stálfæti, stærð 140x100.
Uppl. í síma 863 3812.
Til sölu er Honda Nighthawk
650 cc, árg. 1983. Mikið endurnýjað hjól sem þarfnast lokafrágangs. Skoða skipti á bát /
utanborðsmótor. Upplýsingar
í síma 892 1688.
Til sölu er Daewoo Matiz árg.
02, ekinn 68 þús. km. 100% lán.
Uppl. í síma 869 8299.
Óska eftir að kaupa 2-3ja herb.
íbúð á eyrinni á Ísafirði. Uppl. í
síma 847 3823.
Til sölu er MMC Carisma árg.
01, ekinn 57 þús. km. Einn eigandi. Upplýsingar í síma 894
4032 pg 854 4032.
Til sölu er MMC Pajero, dísel,
árg. 99, ekinn 183 þús. km.
Uppl. í síma 861 7521.
Til sölu er Toyota Avensis árg.
02, ekinn 99 þús. km. Uppl. í
síma 894 4032 og 854 4032
Til leigu er 4ra herb. íbúð að
Túngötu 20. Er laus 1. október.
Uppl. í síma 893 8753.
Slysavarnarkonur! Föndurvinnan byrjar þriðjudaginn 20. sept.
og verður öll þriðjudagskvöld
kl. 19:30. Nefndin.
Húsmæður! Gerum okkur dagamun saman. Húsmæðraorlof á
Langa Manga frá kl. 16-19 á
föstudögum.
Til sölu eru línuskautar nr. 41
1/2. Uppl. í síma 897 6795.
Til sölu er Subaru Legacy árg.
1998, ekinn 138 þús. km. Verð
kr. 690 þúsund. Upplýsingar í
síma 861 4681.

Spámiðill
á Ísafirði
Kristjana spámiðill
verður stödd á Ísafirði
frá 16.-22. september.
Þeir sem til mín vilja
leita er bent á að panta
tíma í síma 695 4303.

„Tímabært að landsbyggðarmenn stilli
saman strengi sína í flugvallarmálinu“
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir
tíma til kominn að fulltrúar
landsbyggðarinnar taki saman
höndum í málefnum Reykjavíkurflugvallar. Hann segist
telja að fulltrúar svæðanna
sem nota innanlandsflugið séu
á einu máli um að flugvöllurinn eigi áfram að vera á sínum
stað í Vatnsmýrinni eða í nágrenni við miðborgina. Hingað til hafi menn hins vegar
ekki stillt saman strengi sína
með formlegum hætti. Nú
verði menn að gera það endi
halli á sjónarmið landsbyggðarfólks í málinu.
„Ég tel það gríðarlega mikilvægt út frá hagsmunum okkar
á landsbyggðinni að flugvöllurinn sé í nágrenni við stjórnsýslu og neyðarþjónustu. Mér
hefur fundist býsna mikil sam-

staða um það meðal þeirra sem
nýta flugið að það þurfi að
vera flugvöllur á þessu svæði,
af því menn sjá fyrir sér að
flugið verði áfram mikilvæg
samgönguleið við ákveðna
lykilstaði. Þannig tel ég að
menn hafi sameiginlega sýn
en nú þarf að setja hana fram
með formlegum hætti svo fólk
fái ekki á tilfinninguna að okkur sé alveg sama um hvað sé
verið að þvælast með þennan
flugvöll“, segir Halldór.
Aðspurður um nýlega yfirlýsingu Vilhjálms Vilhjálmssonar, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík,
þess efnis að hann vilji flugvöllinn burt úr Vatnsmýrinni,
segir Halldór að menn megi
ekki gleyma hlutverki höfuðborgarinnar. „Menn meta það
svo að það sé gott innlegg í

Halldór Halldórsson.
pólitíska baráttu á höfuðborgarsvæðinu að fara með flugvöllinn í burtu en þá eru menn
ekkert að hugsa um hinn endann, þ.e.a.s. hlutverk höfuðborgarsvæðisins og þarfir okkar sem sækjum til hennar. Þeir
sem bjóða sig fram í Reykjavík
þurfa að vera meðvitaðir um
hlutverk höfuðborgarsvæðis-

ins“, segir Halldór.
Aðspurður um það hvort sú
hugmynd að byggja nýjan
flugvöll í næsta nágrenni
Reykjavíkur geti leyst málið,
segist Halldór hafa efasemdir
um það. Því hafi verið haldið
fram að sú leið þurfi ekki að
vera mjög kostnaðarsöm en
sjálfum þykir honum ólíklegt
að til hennar komi.
Telja má einkenni á umræðunni um framtíð Vatnsmýrarinnar að hún hafi farið fram
nokkurn veginn í tómi. Hún
hefur að litlu leyti verið sett í
samhengi við önnur þjóðfélagsmál t.d. uppbyggingu opinberrar þjónustu eins og
skóla, sjúkrahúsa og stjórnsýslu. Þá hefur heldur ekki
farið mikið fyrir því að menn
færi rök fyrir hagkvæmni hugmynda sinna. Til dæmis var

nú síðast í gær kynntur til sögunnar nýr þverpólitískur hópur
á Suðurnesjum sem vill flytja
innanlandsflugið þangað. Til
að auðvelda það var lögð til
gerð nýs vegar frá miðborginni
inn á Keflavíkurveginn en
enginn kostnaður nefndur í því
sambandi.
„Það er ekki nóg að segja
„flugvöllinn burt“. Menn
verða að ákveða hver framtíðarstaðsetning er og í framhaldi
af því þarf að ákveða að hluti
af fyrirhugaðri uppbyggingu
hins opinbera taki mið af staðsetningu flugvallarins eða að
nauðsynleg þjónusta verði
byggð upp á lykilstöðum á
landsbyggðinni svo menn
verði ekki eins háðir hröðum
samgöngum við höfuðborgina“, sagði Halldór.
– kristinn@bb.is

Sturla Böðvarsson samgönguráðherra skrifar

Vestfirðir og vegir fyrir Símann
Það var ekki auðvelt eða
einfalt verk að koma saman
þeirri Samgönguáætlun sem
ég lagði fyrir ríkisstjórn og
Alþingi á síðasta vori og fékk
samþykkta. Sú áætlun gildir
fyrir tímabilið 2005-2008. Þar
voru takmarkaðir fjármunir og
í mörg horn að líta í öllum
kjördæmum. Engu að síður var
þar á ferðinni tímamótaverk
þar sem ákvörðun var tekin
um að setja af stað framkvæmdir sem tryggðu vel
bættar samgöngur við Vestfirði. Væntingar hafa verið
miklar um framkvæmdir og
þörfin fyrir samgöngubætur
hefur blasað við. Nú hefur
Síminn verið seldur og er gert
ráð fyrir að leggja 15 milljarða
af söluandvirðinu til vega-

gerðar. Þar eru á ferðinni hærri
fjárhæðir en vð höfum áður
sett fram sem viðbót til sérstakra framkvæmda í samgöngumálum. Með þeim munum við breyta Íslandi og bæta
lífsskilyrði í landinu öllu.
Ég geri því ráð fyrir að sátt
geti tekist um þau áform sem
kynnt voru í síðustu viku um
nýtingu söluandvirðis hlutabréfa ríkissjóðs í Símanum.
Við látum úrtöluraddir stjórnarandstöðunnar ekki trufla
okkur. Norðvesturkjördæmi
eru tryggðar verulegar fjárhæðir til framkvæmda í vegamálum og þær auðvelda næstu
áfanga sem ekki eru enn komnir á áætlun. Má þar nefna
verkefni á Vestfjörðum, jarðgöng milli Arnarfjarðar og

Sturla Böðvarsson.
Dýrafjarðar og endurbætur á
Óshlíðinni. Samkvæmt samþykkt ríkisstjórnarinnar er gert
ráð fyrir að leggja 300 milljónir til að ljúka veginum yfir
Þverárfjall, 800 milljónir eru

settar til að ljúka í einum
áfanga veginum yfir Arnkötludal og settar eru 700 milljónir
í Vestfjarðarveg um Barðaströnd. Munar þar mjög um
þá fjárveitingu til viðbótar við
þá fjármuni sem í Samgönguáætlun eru til þverunar fjarða
á Vestfjarðavegi.
Máltækið að Róm hafi ekki
verið byggð á einum degi á
vel við um uppbyggingu vegakerfisins á Íslandi. Væntingar
eru hvarvetna miklar og við
höfum náð miklum og góðum
áföngum sem gagnast byggðunum vel. Það fer ekki á milli
mála að við getum horft stolt
um öxl í lok þessa kjörtímabils
og lagt á ráðin um næstu
áfanga. Ég vænti góðs samstarfs við Vestfirðinga um þá

áfanga í vega- og jarðgangagerð sem við þurfum vissulega
að huga að í þeim tilgangi að
hlúa að byggðinni og tryggja
þær hagsbætur sem fylgja
bættum samgöngum. Það er
mikilvægt að stjórnmálamenn
eigi innistæðu fyrir loforðum
sínum. Ég vænti þess að Vestfirðingar hafi áttað sig á því
að sem samgönguráðherra hef
ég markað skýra og raunhæfa
stefnu í vegamálum Vestfjarða
og með mér stendur harðsnúið
lið sem vinnur að því miklisverða verkefni að tryggja fjármuni og framkvæmdir í vegagerð á Vestfjörðum. Með sölu
Símans tryggjum við þær
framkvæmdir sem mikilvægastar eru sem forgangsverkefni.

STAKKUR SKRIFAR

Uppstokkun í Sjálfstæðisflokki
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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Vart fer milli mála að stórtíðindi af íslenskum vettvangi eru, að Davíð
Oddsson, sem verið hefur óskoraður leiðtogi Sjálfstæðisflokksins frá því
hann var kjörinn til formennsku í flokknum fyrir nærri 14 og hálfu ári, á
nokkrum átakafundi er að ljúka ferli sínum í stjórnmálum. Davíð bauð sig
fram gegn sitjandi formanni og bandamanni sínum Þorsteini Pálssyni og var
ljóst að tæki í. Hvað sem öðru líður er ljóst að Davíð, sem þá sat sem vinsæll
borgarstjóri í Reykjavík, hefur haft ómæld áhrif í heimi íslenskra stjónmála.
Sjálfstæðiflokkurinn tapaði völdum í Reykjavík í hendur sambræðslu vinstri
flokkanna, sem buðu fram undir heitinu Reykjavíkurlistinn og hefur tekist
að halda völdum í nærri þrjú kjörtímabil, þótt ljóst sé að bræðingurinn tolli
ekki lengur saman. Davíð hefur hins vegar verið skipstjóri skútu þjóðarinnar
allrar frá því áður en hann tók sæti á Alþingi.
Sagnfræðingar, stjórnmálafræðingar og sennilega lögfræðingar eiga eftir
að velta vöngum yfir áhrifum Davíðs Oddssonar á íslenskt þjóðlíf lengur en
hann hefur setið að völdum, sem stýrimaður Reykjavíkurborgar og lýðveldisins Íslands, en 23 ár eru frá því hann hóf þá stýrimennsku og enginn, hvar
sem hann stendur í pólitík, getur neitað því að áhrif hans eru mikil og sjást
hvarvetna með einum eða öðrum hætti. Hann hefur hrint í framkvæmd hugsjónum sínum og annarra, sem ef til vill hafa verið flinkari honum í þeirri list

12

að orða þær. Hann kom þeim til lífs og við munum búa við þær breytingar
um ókomin ár. Flestir hljóta að vera sammála um að nauðsyn var breytinga
eftir tímabilið sem leið frá lokum Viðreisnar 1971 og þar til Viðeyjarstjórn
Davíðs var mynduð í apríl 1991. Þessir tveir áratugir voru tími skrefa aftur
á bak, stundum fram á við, en einkenndust af því að þeir flokkar sem að
völdum sátu, þar með talinn Sjálfstæðisflokkurinn, náðu ekki saman um að
koma góðum hugsjónum áleiðis og að sumu leiti hafði fólk misst trúna á það
að stjórnmálaflokkar, hvort heldur til vinstri eða hægri næðu því að færa
þjóðina fram á veg.
Davíð var ekki einn og hefði aldrei getað náð því fram sem áunnist hefur
einn. En hann hafði til þess þrek að fá aðra stjórnmálaflokka og forystumenn
til liðs við þá stefnu sem fylgt hefur verið. Margir telja að það hafi verið gert
af full mikilli hörku á stundum. En ef enginn tekur af skarið gerist oftast ekki
neitt. Sannfæring Davíðs um að losa þyrfti um íslenskt efnahagslíf átti
stuðning Alþýðuflokks á sínum tíma og Framsóknarflokks síðar. Hann bar
hins vegar höfuð og herðar yfir samferðamenn sína og það getur oft verið
þeim erfitt. Á næstu vikum verður fjallað um áhrif umskiptanna á Vestfirði
og eru Einari K. Guðfinnssyni færðar hamingjuóskir með embætti sjávarútvegsráðherra. En meira næst.

6.4.2017, 09:47
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Ályktanir frá Fjórðungsþingi Vestfirðinga sem haldið var á Patreksfirði 2.-4. september

Fullkomið öryggi vegfarenda
verði tryggt með jarðgöngum
Fjórðungsþing Vestfirðinga, sem haldið var á Patreksfirði um þarsíðustu helgi, ályktaði að tryggja þyrfti fullkomið
öryggi vegfarenda milli byggðarlaganna við Ísafjarðardjúp
með jarðgangatengingu Bolungarvíkur, Ísafjarðar og
Súðavíkur. „Grjóthrun á Óshlíð í liðinni viku er því til
staðfestu að tafarlausra aðgerða er þörf á þessari leið.
Vakin er athygli á hugmyndum þess efnis að Ofanflóðasjóður, að undangengnum
lagabreytingum, kæmi að fjármögnun framkvæmda við gerð
jarðgangna milli Bolungarvíkur, Ísafjarðar og Súðavíkur“,
eins og segir í ályktuninni.

Vegamálin eru jafnan fyrirferðarmikill liður í umræðum
á Fjórðungsþingi. Í ár ítrekaði
þingið fyrri forgangsröðun auk
þess sem jarðgöng við Djúp
voru tekin upp í stefnu sambandsins.
„Rík áhersla er lögð á að
samgönguáætlun sambandsins
frá 2004 gangi eftir og er jafnframt lýst yfir áhyggjum af
áhrifum samgönguáætlunar
stjórnvalda fyrir árin 20052008 á efnahagslíf á Vestfjörðum. Samgönguáætlun endurspeglar efnahagsstefnu stjórnvalda, sem er að draga úr þenslu í ríkisfjármálum vegna
stórframkvæmda sem stjórnvöld hafa komið að í öðrum

landshlutum. Seinkun framkvæmda sem af þessu leiðir er
hins vegar á skjön við áætlun
stjórnvalda um uppbyggingu
Vestfjarða sem birtist í nýlegri
skýrslu um Vaxtarsamning
fyrir Vestfirði“, eins og segir í
ályktuninni.
Bent er á að mikil aukning
hafi orðið á þungaflutningum
á landi og þrátt fyrir miklar
umbætur á síðustu árum sé
enn að finna malarvegi á Vestfjörðum sem beri ekki þá aukningu og séu nú flöskuhálsar í
landflutningum. „Enginn annar landshluti býr við sambærilegar aðstæður í vegamálum
og Vestfirðir og það er því
sanngjörn krafa að samgöngu-

verkefni á Vestfjörðum séu
sett í forgang. Með þeim hætti
er að hluta brugðist við samdrætti í efnahagslífi á Vestfjörðum á uppgangstímum í
öðrum landshlutum. Slíkt er
grunnforsenda þess að bæta
megi samkeppnisstöðu útflutningsfyrirtækja og er í takt
við stefnumörkun stjórnvalda
um uppbyggingu svæðisins.“
Meginverkefnin í forgangsröðun Fjórðungssambandsins
eru sem áður tengingar þéttbýlisstaða með bundnu slitlagi, Arnkötludalsvegur, uppbygging Djúpvegar og Vestfjarðavegar ásamt gerð jarðgangna milli Dýrafjarðar og
Vatnsfjarðar. Skorað er á sam-

gönguyfirvöld að hefja nú þegar undirbúning að gerð tvennra
jarðgangna á þessari leið og
að litið verði á gerð þeirra sem
eina framkvæmd. Hefjast eigi
handa við gerð þeirra eigi síðar
en árið 2008.
„Fjórðungsþingið leggur
ríka áherslu á að þingmenn
Norðvesturkjördæmis fylgi
eftir þeirri stefnu í samgöngumálum Vestfjarða sem vestfirskir sveitarstjórnarmenn
hafa markað. Þingið skorar á
stjórnvöld að beina auknum
fjármunum til uppbyggingar
samgöngumannvirkja á Vestfjörðum“, eins og segir í niðurlagi ályktunarinnar.
– kristinn@bb.is

Vestfirskir sveitarstjórnarmenn sjá
ekki fyrir endann á hágengistímabilinu
Fjórðungsþing Vestfirðinga, árlega samkoma sveitarstjórnarmanna í fjórðungnum,
sem haldin var á Patreksfirði
um þarsíðustu helgi ályktaði
að leiða mætti líkur að því að
gengi krónunnar héldist áfram
hátt og slíkt stefni vestfirsku
atvinnulífi, sem mestmegnis
byggir á útflutningi, í voða.
„Stóriðjuframkvæmdum í
öðrum landshlutum er hvergi
nærri lokið, stækkun álversins
í Grundartanga og í Straumsvík og nýtt álver í Helguvík

og á Norðurlandi eru fáein
dæmi. Líkur eru á því að það
þenslutímabil sem boðað var í
tengslum við stóriðjuframkvæmdir á Austurlandi lengist
einnig verulega. Þá liggur fyrir
mikið innstreymi erlends fjármagns á skuldabréfamarkað á
Íslandi, sem auðvelt er að sýna
fram á að hefur gríðarleg áhrif
til styrkingar á gengi íslensku
krónunnar. Slík þróun og þær
framkvæmdir sem nefndar eru
að ofan eru að ganga afar nærri
vestfirsku atvinnulífi“, eins og

segir í ályktun Fjórðungsþings. Þingið skorar á stjórnvöld að bregðast strax við með
aðgerðum sem geti haft áhrif
til veikingar krónunnar og
kallar á fyrirtæki og stofnanir
á Vestfjörðum til samráðs um
að skoða áhrif hás gengis á
vestfirskt atvinnulíf.
Hljóta að teljast nokkur
tímamót að vestfirskir sveitarstjórnarmenn sammælist um
ályktun í þessa veru, sem í
reynd felur í sér ósk um að
fallið verði frá stóriðjustefnu

ríkisins, enda lítið annað hægt
að gera til að lækka gengið
eins og staðan er í dag. Telja
má líklegt að í pólitísku landslagi fjórðungsins hafi meirihluti manna stutt stóriðjuframkvæmdir á Austurlandi á sínum tíma en nú virðast komnar
upp efasemdir um að hægt sé
að halda áfram á þeirri braut.
Því má ætla að grannt verði
fylgst með þingmönnum NVkjördæmis sem margir eru á
milli steins og sleggju, annars
vegar sem fulltrúar útflutn-

Yfirvöld komi að viðhaldi og endurnýjun hafnarmannvirkja til ársins 2009
Fjórðungsþing Vestfirðinga
samþykkti að skora á samgönguráðherra að breyta
hafnalögum í þá veru að ríkið
taki þátt í endurnýjun og viðhaldi hafnarmannvirkja allt til
ársins 2009 en samkvæmt núgildandi lögum mun ríkið
hætta aðkomu að þessum þáttum í lok næsta árs. „Nauðsynlegt er að framlengja ákvæðið
út árið 2009 til að draga úr
framkvæmdum á óhóflega
stuttum tíma og til að létta á
sveitarfélögum sem eiga erfitt
með að fjármagna framkvæmdirnar á þeim stutta tíma sem
eftir er“, eins og segir í ályktuninni.
Fjórðungsþingið beindi
fleiri tilmælum til samgönguráðherra og krafðist þess að
verkefni á sviði fjarskiptamála
á Vestfjörðum verði sett í forgang. Þingið segir ljóst að fyrirtæki á Vestfjörðum standi
höllum fæti þegar kemur að
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ingssvæða og hins vegar sem
fulltrúar fólksins í gamla NVkjördæmi vestra sem vill álver
og fólksins í gamla Vesturlandskjördæmi sem vill eflingu álvers á Grundartanga.

Fjölmenningarsetur
verði landsmiðstöð

Fjórðungsþing Vestfirðinga skorar á stjórnvöld að festa í sessi starfsemi Fjölmenningarseturs
og gera stofnunina að
landsmiðstöð í málefnum
innflytjenda, í samræmi
við tillögu í Vaxtarsamningi Vestfjarða. Þar er lagt
til að Fjölmenningarsetrið
verði sjálfstæð stofnun
sem heyri undir félagsmálaráðuneytið, um hana
verði sett löggjöf og fjárhagslegur grundvöllur
tryggður með framlögum
á fjárlögum.
Þá verði aukið við
stöðugildi stofnunarinnar
til að mæta nýjum þörfum
en fáir staðir á landinu
henti betur til slíkrar starfsemi vegna hins fjölmenningarlega samfélags sem
er til staðar. Að auki er
lagt til að Fjölmenningarsetrið verði miðstöð upplýsinga, menntunar og
rannsókna í málaflokknum. „Með áframhaldandi
og efldri starfsemi Fjölmenningarseturs skapast
samstarfsvettvangur í málefnum innflytjenda fyrir
stjórnvöld og þannig er
hægt að samræma þjónustu ríkis, sveitarfélaga og
frjálsra félagasamtaka við
innflytjendur“, eins og
segir í ályktuninni.

Augnlæknir á Ísafirði
Þóra Gunnarsdóttir, augnlæknir verður
með móttöku á Ísafirði dagana 19.-22. september.
Tímapantanir eru frá og með 15. september í síma 450 4500 á milli kl. 08:00-16:00
alla virka daga.

Húsnæði óskast
Landsflug ehf., óskar eftir 3-4 herbergja
íbúð til leigu með innbúi á Ísafirði frá og
með 1. október nk.
Nánari upplýsingar gefur Rúnar í síma
530 4502.
Landsflug ehf.,

öryggi ljósleiðara þar sem
Vestfirðir séu eini landshlutinn sem ekki búi við hringtengingu, og er vísað til nýlegra atvika þegar fjórðungurinn hefur verið án háhraðasambands vegna bilunar í ljósleiðara. Í ályktuninni er fagnað
samþykkt Alþingis um stefnu
í fjarskiptamálum fyrir árin
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Sundahöfnin á Ísafirði.
2005-2010 sem gerð var í maí,
en þar er kveðið á um að öryggi
fjarskiptakerfa verði tryggt
með varasamböndum.
Þá ítrekar Fjórðungsþingið
fyrri samþykktir um þéttingu
GSM sambands á þjóðvegum
og bendir á að með uppsetningu á nokkrum GSM sendum
á Vestfjörðum verði hægt að

koma á samfelldu GSM sambandi. „Aukinn fjöldi ferðamanna á svæðinu kallar á betri
þjónustu og krafa nútímans er
að vera í GSM sambandi sem
víðast, auk hins augljósa öryggis sem í því felst, þar sem
víða er strjálbýlt“, eins og segir
í ályktun þingsins.
– kristinn@bb.is

Ástkær móðir okkar

Guðrún Jónsdóttir
Birnustöðum, Laugardal

andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði að morgni 6. september.
Jarðaförin fer fram frá Ögurkirkju laugardaginn 17. september kl. 14:00.

6.4.2017, 09:47

Fyrir hönd tengdabarna og annarra ástvina
Margrét Karlsdóttir
Guðrún Karlsdóttir
Jón Helgi Karlsson
Þóra Karlsdóttir
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Ísafjarðarbær selur norðurljósin
Ísafjarðarbær er einn þátttakenda í verkefni sem miðar
að því að laða ferðamenn til
landsins í norðurljósaskoðun.
Í síðustu viku var áhugasömum boðið til kynningarfundar
um verkefnið þar sem Sigurður
Þorsteinsson, framkvæmdastjóri þess, fór yfir málið ásamt
Rúnar Óla Karlssyni, atvinnuog ferðamálafulltrúa Ísafjarðarbæjar. Auk Ísafjarðarbæjar
taka þátt Kópavogsbær, Höfn
og Vopnafjörður auk þess sem
Mývetningar hyggjast einnig
vera með. Þá hafa Icelandair,
Iceland express og Flugfélag
Íslands ákveðið að leggja því
lið auk smærri aðila. Upphaf
málsins má rekja til þess að
íslenskir kvikmyndagerðarmenn, þeir Jóhann Ísberg, Arnór Björnsson og Sigurður Stefánsson, hafa þróað aðferð sem
gerir þeim kleift að ná betri
kvikmyndum af norðurljósum
en áður hafa þekkst.
Myndirnar hafa vakið mikla
athygli erlendra sjónvarpsstöðva og hefur þegar verið

útbúin stutt mynd sem verður
dreift á mynddiskum. Ferðafrömuðir sáu tækifæri til að
nýta áhugann enn frekar í
tengslum við uppbyggingu á
vetrarferðamennsku og hafa
menn sameinað krafta sína í
að útbúa sjónvarpsmynd í
fullri lengd um norðurljósin
og væntanlega áfangastaði
norðurljósaferðamanna. Ríkisstjórnin hefur samþykkt að
veita verkefninu lið, bæði með
framlagi til kvikmyndagerðarinnar og til rekstur verkefnisins sem einnig verður kostaður
af þátttökuaðilum.
Sigurður Þorsteinsson segir
norðurljósaferðir opna möguleika á að byggja upp vetrarferðamennsku og þannig auka
arðsemi í greininni með betri
nýtingu á aðstöðu og tækjum,
sem aftur geti laðað fjárfesta
til uppbyggingar í ferðaþjónustu. Málið sé að fylgja eftir
áhuga erlendra sjónvarpsstöðva á norðurljósamyndunum og nýta þá landkynningu
sem af hlýst með því að hrinda

Sigurður Þorsteinsson, kynnti verkefnið á Hótel Ísafirði.
af stað markaðssetningu á vetrarferðamennsku. Kanadamenn hafi t.d. náð góðum árangri á þessu sviði en Íslend-

ingar hafi yfirburði í hlýrra
veðri sem geri ferðirnar þægilegri og breytilegra veðri sem
auki líkur á að einhversstaðar
sé að finna nógu gott skyggni
til norðurljósaskoðunar. Þá séu
fjarlægðir styttri hér á landi.
Líta eigi á norðurljósaskoðun
og áhuga á þeim sem dráttarkláfinn sem laði fólk til landsins en síðan verði menn að
vera tilbúnir að bjóða fjölbreytta þjónustu og afþreyingu
í háum gæðaflokki.
Fyrirkomulag samstarfsins
verður þannig að ferðaþjónustuaðilar á hverjum stað
munu taka höndum saman um
að búa til ferðapakka sem
verða svo markaðssettir sameiginlega. Þannig segir Rúnar
Óli að menn muni stilla saman
strengi svo að sérstaða og

styrkur hvers svæðis nýtist
sem best og allir verði með
svipuð verð í gangi.
Sigurður segir mikla áherslu
verða lagða á að halda uppi
háum gæðum í ferðaþjónustunni og þeir þátttakendur sem
ekki geti uppfyllt gæðastaðla
verði að hverfa frá samstarfinu. Þeir sem sæki í ferðir af
þessu tagi séu yfirleitt reyndir
ferðamenn, sem geri miklar
kröfur en séu tilbúnir til að
greiða fyrir veitta þjónustu.
Hann telur Vestfirði mikilvægan hlekk í vöruframboðinu
en Ísafjarðarbæ eins og öðrum
sveitarfélögum í samstarfinu
hafi verið boðin þátttaka vegna
þess að þar væru menn í forsvari sem létu verkin tala. Þegar hafi 8 önnur sveitarfélög
óskað eftir þátttöku en ekki sé

hægt að taka fleiri inn, a.m.k.
að svo stöddu. Mikilvægt sé
að bjóða upp á ólíka staði því
þannig sé líklegt að á hverjum
tíma sé alltaf nægjanlega gott
skyggni einhversstaðar og eins
til að mæta ólíkum þörfum
gestanna. Náttúran ráði því
hvar skyggnið sé best og því
sé um gott byggðaverkefni að
ræða þar sem opinberir aðilar
stýri ekki hvar starfsemin fari
fram.
Um langtímaverkefni er að
ræða og stefna menn á að norðurljósaferðamennska verði
komin á fullan skrið að fimm
árum liðnum. Í vetur megi hins
vegar búast við ferðaskrifstofufólki og blaðamönnum
sem komi til að kynna sér aðstæður ásamt fáeinum ferðamönnum. – kristinn@bb.is

Skemmdarverk unnin
á minningargarðinum
Skemmdir voru unnar á
minningargarði um þá sem
létust í snjóflóðinu á Flateyri
þegar bíl var ekið inn í hann
með þeim afleiðingum að djúp
hjólför mynduðust. Um spellvirki er að ræða og hefur það
verið kært til lögreglu. Garðurinn hefur verið nokkurs konar samfélagsverkefni Flateyringa sem hafa unnið að uppbyggingu garðsins síðustu ár
og notið dyggs stuðnings sjálfboðaliða og ýmissa sem hafa
veitt verkefninu fjárhagslegan
stuðning. Í sumar voru hópar
sjálfboðaliða að störfum og
tókst þannig að ljúka lokaáfanganum.
Sigrún Gerða Gísladóttir,
hjúkrunarfræðingur og ein
þeirra sem hafa staðið fyrir
uppbyggingu garðsins, segir
tjónið mikið og það kosti bæði
tíma og peninga að bæta. Ekið
hafi verið inn á svæði þar sem
búið var að slétta jarðveg og
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Áberandi hjólför eru í jarðveginum sem búið
var að slétta og sá í. Mynd: Páll Önundarson.
sá í og líka keyrt inn á nýlagða Starfið í garðinum hefur ekki
stétt. Gróður hafi skemmst auk farið fram hjá nokkrum bæjarþess sem þurfi að fara með búa og ég get ekki ímyndað
tæki inn í garðinn til að jafna mér að nokkur maður hafi ætlút jarðveginn og sá á ný. Jarð- að að þyrfti að girða hann af.
vegurinn er blautur og því Það er mat okkar að við verðverður erfitt að fara með um að laga þetta sem fyrst
vinnuvél inn í garðinn en Sig- annars verður sárið svo yfirrún vonar að veðurguðirnir þyrmandi ljótt. Þegar er búið
verði þeim hliðhollir.
að fá mann á jarðýtu að koma
„Það kemur manni í opna og slétta þetta. Nú verðum við
skjöldu að nokkur skuli leyfa bara að sæta lagi með veður“,
sér að keyra inn á svæði sem sagði Sigrún Gerða.
búið er að vinna í mörg ár.
– kristinn@bb.is
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Sigurður Sigurðarson
ráðinn verkefnisstjóri
Sigurður Sigurðarson hefur
verið ráðinn til starfa sem verkefnisstjóri Markaðsskrifstofu
Vestfjarða. Sigurður er markaðsfræðingur frá Norges Markedshögskole og hefur víðtæka reynslu af störfum við
rekstur, markaðsmál og fjármál, bæði af sviði ferðaþjónustu og iðnaðar auk þess að
hafa starfað sem ráðgjafi. Sigurður hefur einnig komið að
gerð sjónvarpsþátta um ferðamál auk útgáfu ferðatímarita,
að því fram kemur í tilkynningu.
Sigurður er fæddur í Stykkishólmi en alinn upp í Reykjavík og hefur starfað víða um

Sigurður Sigurðarson.
land m.a. á Hornafirði og
Blönduósi. Hann er ekki
ókunnugur aðstæðum á Vest-

fjörðum og hefur oft farið um
svæðið sem fararstjóri fyrir
Útivist. Aðspurður segir hann
starfið leggjast vel í sig en
hann mætir til leiks á morgun
og verður fyrsta verk hans að
leggja síðustu hönd á undirbúning vegna Vestnorden
ferðakaupstefnunnar sem
haldinn verður í Kaupmannahöfn í næstu viku. Fyrst um
sinn mun Sigurður hafa aðsetur á skrifstofu Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða.
„Þetta er spennandi starf og
áhugavert. Vestfirðir eru stórkostlegur staður sem ég er búinn að fara um í mörg ár og
þekki vel“, segir Sigurður. Að-

Skeljungur setur upp nýja
bryggjudælu á Ísafirði
Olíufélagið Skeljungur
hefur sett upp nýja olíudælu fyrir smábáta á
bátahöfninni á Ísafirði.
Markmiðið með uppsetningu dælunnar að þjónusta viðskiptavini fyrirtækisins enn betur. Fyrsti
viðskiptavinurinn var
skipstjórinn Gunnlaugur
Finnbogason á bátnum
Norðurljós sem gerður er
út af Krosshamri ehf.
Meðfylgjandi mynd var
tekin við það tilefni.
– thelma@bb.is

spurður segir hann margar
hugmyndir hafa kviknað um
hvað skuli taka til bragðs við
markaðssetningu Vestfjarða
en þær ætli hann að bera undir
aðstandendur skrifstofunnar
og ferðaþjónustuaðila í fjórðungnum.
„Þetta er samvinnuverkefni.
Ég ætla að reyna að miðla af
því sem ég kann og læra af
þeim sem þekkja betur til.
Vonandi verður útkoman bæði
skemmtileg og gagnleg fyrir
fjórðunginn“, segir Sigurður.
Í tilkynningu frá stofnendum
Markaðsskrifstofu Vestfjarða
segir að þeir vænti mikils af
störfum Sigurðar og þeirrar
reynslu sem hann hefur yfir
að ráða, til að vinna að áframhaldandi uppbyggingu markaðsmála ferðaþjónustunnar á
Vestfjörðum.
Að markaðsskrifstofu Vestfjarða standa sveitarfélög,
Fjórðungssamband Vestfirðinga, Ferðamálasamtök Vestfjarða og Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða.
– kristinn@bb.is

Lántaka vegna minni
tekna hjá Ísafjarðarbæ
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur lagt til við bæjarstjórn
að heimilaðar verði skammtímalántökur, allt að 30 milljónir króna, til að leysa greiðsluvanda hafnarsjóðs bæjarins þar til fyrir liggur niðurstaða endurskoðunarnefndar
vegna reksturs hafnarsjóðs. Þórir Sveinsson fjármálastjóri mætti á fund ráðsins í síðustu viku og fór ásamt
bæjarstjóra yfir stöðu deilda og stofnana Ísafjarðarbæjar með tilliti til fjárhagsáætlunar ársins 2005. Fram kom
að áætlaðar tekjur hafnarsjóðs samkvæmt fjárhagsáætlun munu ekki nást á þessu ári.

Héraðsdómur: Fundin
sek um líkamsárás
Stúlka á þrítugsaldri var í Héraðsdómi Vestfjarða fundin sek um líkamsárás sem átti sér stað í Mánagötu á Ísafirði í mars. Beit ákærða í fingur annarrar. Ákærða játaði sök en sagði brotið framið í sjálfsvörn. Lagt var til
grundvallar að árásin hefði verið framin í átökum milli
ákærðu og brotaþola. Ákærða hefur ekki sætt refsingu
áður. Ákvörðun refsingar var frestað og skal hún falla
niður að tveimur árum liðnum haldi ákærða almennt
skilorð.

Leyfi veitt
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur veitt Olíufélaginu
ehf. leyfi til að setja til bráðabirgða niður 2.200 lítra
ofanjarðarolíutank við afgreiðslu félagsins að Sindragötu
1 á Ísafirði. Nefndin bendir þó á að félagið hafi annan
tank á sama stað og að aldrei hafi verið sótt um leyfi
fyrir honum. Þá bendir nefndin félaginu á að hverslags
verslun með eldsneyti er leyfisskyld og beinir þeim tilmælum til Olíufélagsins að leggja fram starfsleyfi áður
en tanknum er komið fyrir. Þá óskar Hafnarstjórn eftir
því að tankur Olíufélagsins á Harðviðarbryggju við
Sundahöfn verði fjarlægður hið fyrsta.

Gjald fyrir heildagsvistun grunnskólabarna Ísafirði er með þeim hæstu á landinu.

Heildagsvistun grunnskólabarna á Ísafirði

Með þeim dýrustu á landinu
Samkvæmt óformlegri samantekt blaðsins á gjöldum fyrir
heildagsvistun grunnskólabarna virðist gjald fyrir vist
barna í dægravöl við Grunnskólann á Ísafirði vera með
þeim hæstu á landinu. Gjald
fyrir gæslu í eina klukkustund
er 215 krónur og 150 krónur
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fyrir síðdegishressingu. Hafa
nokkrir óánægðir foreldrar
haft samband við blaðið vegna
þessa.
Þá má taka sem dæmi að
hjá frístundaheimilum Íþróttaog tómstundaráðs Reykjavíkur er borgað fast mánaðagjald
sem er 7.150 kr., óháð dvalar-
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tíma barns. Frístundaheimili
ráðsins eru opin eftir að skóladegi lýkur til kl. 17:15. Í Reykjanesbæ er gjaldið 8500 kr.
Hjá skólavistun Glerárskóla á
Akureyri kosta fyrstu 20 klst.
202 kr. og 168 kr. eftir það. Á
Akranesi kostar klst. 196 kr.
og síðdegishressingin 65 kr.

6.4.2017, 09:47
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Einar Kristinn Guðfinnsson, þingmaður Vestfirðinga og verðandi sjávarútvegsráðherra

„Það sem er gott fyrir sjávarútveginn er gott fyrir Vestfirði“
„Ég hef alltaf verið þeirrar
skoðunar að það sem er gott
fyrir sjávarútveginn er gott
fyrir Vestfirði og að þar fari
hagsmunir saman“, segir Einar
K. Guðfinnsson, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi sem tekur við
embætti sjávarútvegsráðherra
af Árna Mathiesen í lok mánaðarins. Einar eins og aðrir
þingmenn gamla Vestfjarðakjördæmis verða tæpast taldir
til meginstraums sjávarútvegsumræðunnar á Íslandi. Aðspurður um framtíðina í ráðuneytinu segir hann að nýjum
mönnum fylgi ávallt áherslubreytingar. Einar segir það
hafa komið sér á óvart að vera
gerður ráðherra nú, þó vissulega hafi hann sem þingflokksformaður vænst þess að eiga
möguleika á ráðherrastól ef til
uppstokkunar kæmi.
„Það fylgja alltaf áherslubreytingar nýjum mönnum og
það er rétt að ég hef staðið
fyrir viss viðhorf í sjávarútvegsmálum og það hefur verið
tekið tillit til þeirra. Ég hef
ekki viljað vera hrópandi í

Einar Kristinn Guðfinnsson fyrir framan sjávarútvegsráðuneytið. Ljósm: Golli.
eyðimörkinni eða sá sem ber vegsnefnd og verið þing- tvíþætt, annars vegar að
hausnum við steininn heldur flokksformaður og þannig hef- tryggja sem víðtækasta sátt
hef ég viljað ná árangri í stjórn- ur maður haft áhrif á sjávarút- innan greinarinnar og um
málum. Vitaskuld er ég bund- vegsmálin“, segir Einar.
hana, og í annan stað að standa
inn af stefnu míns flokks og
Umræðan um sjávarútvegs- þannig að málum að greinin
stefnuyfirlýsingu ríkisstjórn- málin hefur um margra ára sjálf verði sem öflugust.
arinnar og geng glaður undir skeið verið ansi lífleg, svo ekki
Óhætt er að segja að ráðþví merki. Hins vegar hef ég sé kveðið fastar að orði. Einar herradómur Einars marki tímagegnt formennsku í sjávarút- segir sitt stóra verkefni vera mót í vestfirskum stjórnmál-

Heilbrigðisnefnd Alþingis heimsótti Vestfirði í síðustu viku

Heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis heimsótti Vestfirði
í síðustu viku. Nefndin var í tveggja daga yfirreið um Vesturland
og Vestfirði. Hóf hún heimsóknina á Patreksfirði þar sem heilbrigðisstofnun staðarins var skoðuð. Á Þingeyri var hjúkrunarheimilið Tjörn og heilsugæslustöðin heimsótt. Eftir ferð nefndarinnar til heilbrigðisstofnunar Bolungarvíkur var Fjórðungssjúkrahúsið og heilsugæslustöðin á Ísafirði skoðuð. Á meðfylgjandi mynd sem fengin var af vef Sivjar Friðleifsdóttur má sjá
gesti og gestgjafa á Þingeyri, talið frá vinstri; María Valsdóttir,
Erla Ebba Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Þröstur
Óskarsson, Elín Valdís Þorsteinsdóttir, Jónína Bjartmarz, Ásta
R. Jóhannesdóttir, Anna Kristín Gunnarsdóttir, Þuríður Backmann og Siv Friðleifsdóttir.

um. Vestfirðingar hafa ekki
átt ráðherra síðan alþýðuflokksmaðurinn Sighvatur
Björgvinsson gegndi ráðherradómi í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks á árunum 1991-1995. Vestfirskir
Sjálfstæðismenn hafa ekki átt
ráðherra síðan í ríkisstjórn
Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks á árunum 19831987 þegar Matthías Bjarnason gegndi fyrst embætti heilbrigðis, tryggingamála- og
samgönguráðherra og síðar
embætti samgöngu- og viðskiptaráðherra. Þá má nefna
að sjávarútvegsráðherra hefur
ekki komið úr röðum þingmanna Vestfirðinga síðan
Steingrímur Hermannsson
gegndi embætti sjávarútvegsog samgönguráðherra í ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen,
sem skipuð var ráðherrum úr
Sjálfstæðisflokki, Framsóknarflokki og Alþýðubandalagi
á árunum 1980-1983.
Mörgum hefur því fundist
áhrif Vestfirðinga á landsmálin heldur lítil síðustu ár og má
því spyrja hvort eyðimerkur-

göngu vestfirskra stjórnmálamanna sé nú lokið og þeir séu
viðurkenndir í meginstraumi
stjórnmálanna? „Satt best að
segja þá hef ég ekki velt þessu
fyrir mér svona en ég held að
Vestfirðingum sé það vel ljóst
að við verðum að aðlaga okkur
að veruleikanum í kringum
okkur. Ég er að minnsta kosti
sannfærður um að menn hafi
sömu hagsmuni á Vestfjörðum
og annars staðar. Þær breytingar sem eru gerðar til þess
að auðvelda lífið í sjávarútveginum koma vestfirðingum
til góða eins og öðrum. Síðan
má benda á að það hafa verið
gerðar margskonar breytingar
sem hafa að mínu mati lagt
grunninn að þeirri viðreisn
sem er að eiga sér stað í mörgum þeirra byggða sem höfðu
misst mikinn veiðirétt frá sér.
Það eru auðvitað hagsmunir
Vestfirðinga sem annarra að
það fyrirkomulag sem ríkir í
sjávarútveginum sé eins gott
og arðvænlegt og nokkur kostur er“, sagði Einar K. Guðfinnsson.
– kristinn@bb.is

Héraðsdómur Vestfjarða

Sýknaður af refsikröfu fyrir líkamsárás
Maður á þrítugsaldri hefur
verið sýknaður í Héraðsdómi
Vestfjarða af refsikröfu
ákæruvaldsins fyrir líkamsárás sem átti sér stað á bílastæði við Stórholt á Ísafirði í
febrúar. Ákærði játaði þá
háttsemi sem lýst var í ákæru,
en sagði að sér hefði verið
nauðsynlegt að fremja verknaðinn til að fá þolanda til að
láta af árás á þriðja aðila.

Ákæruvaldið rengdi ekki
að atburðarás hefði verið
eins og ákærði lýsti. Dómurinn taldi að ákærði hefði
ekki gengið lengra en nauðsynlegt hefði verið til að
stöðva árásana og sýknaði
því manninn. Sakarkostnaður, þ.m.t. 40 þúsund króna
þóknun skipaðs verjanda
ákærða, greiðist úr ríkissjóði.
– halfdan@bb.is

Tónleikar til styrktar Krabbameinsfélaginu Sigurvon

Ágóðinn um hálf milljón
Ágóði tónleikanna sem
haldnir voru í íþróttahúsinu
á Torfnesi í lok síðasta mánaðar til styrktar Krabbameinsfélaginu Sigurvon
nam um hálfri milljón króna
samkvæmt fyrstu tölum. „Ég
er því miður ekki kominn
með nákvæmar tölur en þetta
verður örugglega um eða yfir
hálfa milljón“, segir Gunnar
Atli Gunnarsson, skipuleggjandi tónleikanna. Allir
sem komu að tónleikunum
nema ljósamaðurinn, Frið-
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þjófur Þorsteinsson, gáfu
vinnu sína en settur var upp
ljósabúnaður sem vegur 1.200
kg og er það stærsta ljósakerfi
sem notað hefur verið á Vestfjörðum.
Á tónleikunum komu fram
Á móti sól, Birgitta Haukdal,
Nylon, Sign, Davíð Smári
Harðarson, Nine elevens,
Apollo og Húsið á sléttunni.
Leikarinn Steinn Ármann
Magnússon var kynnir. Tónleikarnir voru haldnir þriðja
árið í röð og í fyrsta sinn söfn-
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uðust um 60 þúsund krónur
og yfir 100 þúsund í fyrra.
Stefnt er að því að tónleikarnir
verði árlegur viðburður.
Styrktaraðilar tónleikanna
voru Íslandsbanki, TM, Office
1, Sparisjóður Vestfirðinga,
Flugfélag Íslands, Vífilfell,
Hraðfrystihúsið-Gunnvör,
Hárkompaní, Gamla Bakaríið,
Póls og Landflutningar-Samskip. Þá gaf Ísafjarðabær ríflega 120 þúsund króna afslátt
af leigu íþróttahússins.
– thelma@bb.is

Frá tónleikunum í íþróttahúsinu á Torfnesi. Ljósm: Páll Önundarson.
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Hvað er að frétta? · Helgi Þór Arason, tónlistarmaður frá Ísafirði

mannlífið

Tekur upp lög með Heitum lummum
„Ég segi allt mjög fínt. Ég
bý í Reykjavík og er að vinna
hjá D3 sem sér vefmál hjá
fyrirtækinu Dagur group sem
verslanir eins og Skífan og
BT tilheyra. Þar er ég að vinna
að vefsíðunum bio.is og tonlist. Ég er verkstjóri hjá bio.is
og er að vinna að verkefnum
fyrir tonlist.is. Nú erum við að
vinna að nokkurs konar vídeóleigu á netinu, sem er mjög

skemmtilegt.
Einnig hef ég verið önnum
kafinn við að taka upp lög
með nýja söngflokknum Heitum lummum. Í flokknum er
ég, Alma Rut, Ardís Ólöf og
Kalli Bjarni úr Idol-stjörnuleit.
Við erum byrjuð að kynna
flokkinn og förum á fullt í vetur
og skemmtum á jólahlaðborðum, árshátíðum og þess
háttar. Við tökum gömul, ís-

lensk lög eins og Gaggó Vest,
Twinkle, twinkle little star og
Vertu ekki að plata mig.
Það er því nóg að gera. Ég
reyni að komast vestur á Ísafjörð eins mikið og ég get en
haustið er erfiður tími og mikið
að gera. Einnig þarf ég að
finna tíma til þess að komast
í heimsókn til pabba í Ástralíu.
En Ísafjörður er alltaf besti
bærinn.“

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

Í dag er miðvikudagurinn
14. sept., 259. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1950 brotlenti flugvélin Geysir á
Bárðarbungu á Vatnajökli, á leið frá Luxemburg til
Reykjavíkur. Sex manna áhöfn komst lífs af. Flugvélin
fannst ekki fyrr en fjórum dögum síðar.
Þennan dag árið 1965 kom breska hljómsveitin The
Kings til landsins og hélt átta tónleika í Austurbæjarbíói á fjórum dögum. Alltaf var uppselt. Þessir tónleikar
eru taldir hafa markað hápunkt bítlaæðisins á Íslandi.
Þennan dag árið 1982 lést Kristján Eldjárn, 65 ára.
Hann var þjóðminjavörður í rúma tvo áratugi og forseti
Íslands 1968 til 1980.
Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Á þessum degi fyrir 69 árum

10 nemendur fóru til Noregs á vinabæjarmót fyrir hönd Ísafjarðarbæjar.

Átta dagar á vinabæjarmóti
Aurskriður féllu á vegi
Mikið úrfelli var á Vestfjörðum og víða á Vesturlandi í
fyrradag og af þeim sökum skemmdust vegir á allmörgum
stöðum vegna skriðufalla. Mestar skemmdir muna hafa
orðið í Barðastrandasýslu og er enn ekki vitað hvenær
búið verður að gera við skemmdirnar að fullu, en í gær
var gert við vegina til bráðabirgða.
Hjörleifur Ólafsson vegaeftirlitsmaður sagði þegar
Morgunblaðið ræddi við hann, að mestar skemmdir hefðu
orðið á sunnanverðum Vestfjörðum. Víða í Barðastrandasýslu hefðu fallið aurskriður og valdið skemmdum, einkum
í Hvammshlíð. Þar hefði vegurinn algjörlega lokast, en
viðgerðarflokkar vegagerðarinnar hefðu verið þar í gær,
en ekki er vitað hvernig verkið sóttist. Þá sagði Hjörleifur,
að skriður hefðu fallið á Örlygshafnarveg fyrir utan Kvígindisdal og vitað væri um skemmdir á Hofsárhálsi, en
ekki hve miklar.

Tíu nemendur úr þremur
grunnskólum Ísafjarðarbæjar
héldu til Noregs í lok ágústmánaðar á vinabæjarmót.
Mótið er árlegt en þar hittast
unglingar frá vinabæjum Ísafjarðarbæjar og fá að kynnast
menningu hvers staðar. Árni
Heiðar Ívarsson íþróttakennari
fór fyrir hópnum. Tíu einstaklingar úr gagnfræðaskólaaldri
fóru fyrir hönd Ísafjarðarbæjar. Þrír þeirra, Stefán Erlingsson, Anna Marzellíusardóttir,
Jón Ingi Skarphéðinsson,
sögðu Bæjarins besta lítillega
frá ferðinni.

„Við dvöldum átta daga í
Tönsberg. Þetta var mjög gaman og góð reynsla en nemendur
úr tíunda bekk fara á svona
mót á hverju ári,“segir Stefán.
„Á mótinu komu saman
jafnaldrar frá Ísland, Svíþjóð,
Noregur Danmörk og Finnland. Alls voru þetta 50 krakkar og tíu frá hverju landi. Það
var mjög gaman að hitta
krakka frá öðrum löndum og
gera verkefni saman. Þetta
voru allt jafnaldrar okkar. Í
hópnum frá Ísafjarðarbæ voru
átta frá Ísafirði, ein frá Flateyri
og ein frá Þingeyri. Við vorum

sex stelpur og fjórir strákar“,
segir Anna.
„ Þetta var rosalega gaman
og við kynntumst alveg helling
af nýjum krökkum“, segir Jón
Ingi.
„Þeir sem höfðu áhuga á að
fara í ferðina urðu að skrifa
ritgerð um af hverju við ættum
skilið að fá að fara á mótið.
Svo fórum við einnig í viðtal.
Árni Heiðar Ívarsson, íþróttakennari sá um valið og fór
með okkur út. Það var mjög
skemmtilegt að kynnast
krökkum frá öðrum löndum
og gera með þeim verkefni.

Vinabæjarmótið vakti töluverða athygli og var meðal
annars fjallað um það í bæjarblaði Tönsberg“, segir Stefán.
„Við fórum einnig í skoðunarferðir og ferðuðumst um í
rútu. Við fórum líka í fjallgöngu. Þegar mótið var búið
fengum við tvo auka daga í
Tönsberg þegar allir aðrir
hópar voru farnir heim. Við
vorum þar bara að skoða okkur
um í rólegheitunum. Við fórum út 27. ágúst og komum
heim landsins 4. september,“
sagði Anna Marzellíusardóttir.
– thelma@bb.is

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

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Suðvestlæg átt og súld með köflum norðan- og
vestanlands, en léttskýjað suðastan til. Hiti 5-10 stig.
Horfur á laugardag:
Suðvestanátt með rigningu í flestum landshlutum,
einkum vestanlands. Hiti 6-12 stig.
Horfur á sunnudag:
Suðvestanátt með rigningu í flestum landshlutum,
einkum vestanlands. Hiti 6-12 stig.
Horfur á mánudag:
Útlit fyrir vestlæga átt með vætu, einkum norðantil.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Spur
ning vikunnar
Spurning

Myndir þú nýta þér innanlandsflugið
ef það yrði flutt til Keflavíkur?
Alls svöruðu 831. – Já sögðu 180 eða 21% – Nei
sögðu 587 eða 71% – Veit ekki sögðu 64 eða 8%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
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Þegar ekki var verið að vinna að verkefnum á mótinu var ýmislegt
gert unglingunum til skemmtunar, m.a. farið í skoðunarferðir.

6.4.2017, 09:47
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Seattle kemur á óvart
fegurð þar allt um kring.
Borgin á það sameiginlegt
með Ísafirði að maður er
enga stund að komast í
ósnortna náttúru. Borgin er
fjölbreytt og margir tónlistarmenn hafa þar alið manninn.
Þarna finnst blanda af hippum og framúrstefnu og nýsköpun í viðskiptalífinu. Seattle er mjög spennandi borg.“

„Seattle í Washington ríki
í Bandaríkjunum er uppáhaldsborgin mín. Ég bjó þar
í 4 ár á háskólaárum mínum.
Seattle er borg sem kemur
á óvart og ólík hefðbundnum
borgum í Bandaríkjunum.
Hún er bæði evrópsk og
skandinavísk í bland. Seattle-búar eru mjög náttúrusinnaðir og einstök náttúru-

Vestfirskar þjóðsögur

Á vordögum í fyrra kom Eyjólfur Vilhelmsson, bóndi í
Fögrubrekku í Hrútafirði, í pakkhús Kaupfélags Hrútfirðinga á Borðeyri. Þar var fyrir Gunnar Sæmundsson í
Hrútatungu.
Gunnar spurði Eyjólf frétta og þar kom að hann spurði
tíðinda frá Melum. Jónas Jónasson frá Borðeyri var þá
nýtekinn saman við Jónu Gunnarsdóttur á Melum. Gunnar
spurði Eyjólf hvort Jónas stæði sig ekki vel í sambúðinni.
Eyjólfur svaraði að bragði:
Jú, kallinn minn, hann gerir það. Þetta voru eins og
mestu vorflóð þegar hann byrjaði.

Starfið · Guðmundur Óli Tryggvason, sölustjóri fasteigna hjá lögfræðiskrifstofu Tryggva Guðmundssonar hdl., á Ísafirði

Fjölbreytnin í starfinu er kostur
Starfsheiti?
„Núna síðast fékk ég titilinn
sölustjóri fasteigna, en ég er
ritari, afgreiðslumaður, svara
í símann og er sölumaður fasteigna allt í senn.“
Starfsaldur?
„Um það bil eitt og hálft
ár.“
Hvað felst í starfinu?
„Allt mögulegt og það getur
verið svo fjölbreytilegt eftir
því hvernig dagurinn þróast.
Það eru mikil mannleg samskipti í þessu starfi bæði hvað
varðar fasteignasölu og lögfræðistofuna, ég er svo heppinn að vinna með tveimur lögfræðingum, föður mínum
Tryggva Guðmundssyni og
Birni Jóhannessyni, sem er
með sína lögfræðistofu hér í
sama húsnæði. Ég hef lært
mikið af þeim og sú reynsla
nýtist mér vel í starfi og einnig
í löggildingarnámi fasteignasala sem ég er í núna. Hluti
starfsins felst í því að taka á
móti fólki og aðstoða það og
ráðleggja í allskonar málum
ef ég get, en yfirleitt beini ég
fólki inn til lögfræðinganna.“
Hvernig er týpískur
starfsdagur?
„Ég byrja á því að fara yfir
tölvupóst og uppfæri fasteignavefinn okkar ef á því þarf
að halda. Svo fer ég oft yfir til
sýslumanns og kíki á stelpurn-

Guðmundur Óli Tryggvason, sölustjóri fasteigna hjá lögfræðisskrifstofu Tryggva Guðmundssonar á Ísafirði.
Eitthvað fleira sem þú vilt
ar þar og athuga hvort ég eigi og skrái þar inn nýjar eignir og læknir einu sinni og reyndi
fyrir mér í læknisfræði en það segja um starfið?
einhver skjöl úr þinglýsingu. uppfæri.“
Helstu kostir við starfið?
gekk ekki upp.“
„Eins og fólk flest veit er
Svo getur dagurinn þróast á
„Fjölbreytnin er mikil og það
Hvernig kom það til að þú fasteignaverð hér búið að
marga vegu, við förum t.d.
fórst út í núverandi starf?
hækka um 20-30% síðastliðið
stundum út að skoða eignir, er stór kostur.“
Helstu gallar?
„Ég hafði hug á því að læra ár og vil ég því benda fólki
verðmeta þær og taka myndir.
„Það kemur fyrir að fólk sé í fasteignasölu og hafði unnið sem er að hugsa um að selja,
Mikill tími fer líka oft í að
undirbúa kauptilboð, kaup- slæmu skapi og lætur mann lítillega við það í Reykjavík, ætlar kannski að minnka við
samninga og afsöl en það geri heyra það, en versti gallinn er þegar mér bauðst svo vinna sig, að nú er góður tími til
ég að sjálfsögðu í samráði líklega sá að þurfa að sitja inni hér á stofunni þá greip ég tæki- þess. Það margborgar sig að
láta löggiltan fasteignasala sjá
við Tryggva, ég sé um að allan daginn á góðum sumar- færið.“
Hvert er draumastarfið? um sölu fasteigna. Þá er miklu
ganga frá og þinglýsa skjöl- dögum.“
Hvað ætlaðir þú að verða
„Mig hefur alltaf langað til minni hætta á að vandræði
um, sækja um lán og sjá um
að verða geimfari, kannski komi upp og einnig fæst yfirað öll lán séu í lagi og að þegar þú yrðir stór?
„Það kom margt til greina, gefst manni tækifæri til þess leitt mun betra verð þegar
þeim sé aflétt af eignum þegar
við á. Einnig sé ég um fast- eins og hjá flestum líklega. Mig einhvern tímann á elliárunum, eignir eru seldar í gegnum
fasteignasölu.“
eignavefinn okkar www.tg.is langaði til dæmis að verða það er aldrei að vita.“

Brennslan mín · Elfar Logi Hannesson, leikari með meiru á Ísafirði

Chaplin spilaður í jarðarförinni
Það er alltaf erfitt að búa
til svona topp tíu lista og
sérstaklega þar sem tónlistarsmekkur minn er svolítið
breiður. Fíla músík allt frá
Tom Waits til Vilhjálms Vilhjálmssonar og allt þar á
milli. Listinn er ekkert endilega í réttri röð misjafnt hvað
er í uppáhaldi hverju sinni.
En nú er best að fylgja þeim
fleygu orðum Goethe: Hvað
sem þú gerir, eða langar til
að gera, skiptir mestu máli
að hefjast handa.
1. Alone again
– Gilbert O’Sullivan
Frábær ballaða með Íranum Gilbert O’Sullivan.
Mamma hélt mikið uppá
þennan listamann og það má
því segja að hún eigi stóran

37.PM5

þátt í tónlistarsmekk mínum
því výnil platan með kappanum var ósjaldan á fóninum
heima á Bíldudal.
2. Sara– Bob Dylan
Önnur ballaða að þessu
sinni með Bob Dylan. Annar
áhrifavaldur í tónlistaruppeldi
mínu var Tóti bróðir. Þetta
lag með Dylan er bara valið
að handhófi gæti þess vegna
fyllt listann með Dylan slögurum.
3. Lítill fugl
– Hörður Torfason
Fallegt lag eftir meistara
Hörð Torfa. Hörður kom til
okkar í sumar og tók þátt í
ACT ALONE og eftir að hafa
kynnst kappanum fíla ég lög
hans enn betur.
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4. April come she will –
Simon og Garfunkel
Þetta er líka huglúft lag. Ég
held ég sé bara í þannig stuði
akkurat núna enda að koma
haust og fallegur tími framundan.
5. Litlir sætir
strákar – Megas
Megas mættur með eitt sitt
allra besta lag og textinn er
bara tær snilld. Hef verið svo
heppin að fá að syngja lög hans
en toppurinn væri náttúrulega
að fá að syngja dúett með honum.
6. Bíddu pabbi –
Vilhjálmur Vilhjálmsson
Vilhjálmur er án nokkurs
vafa besti dægurlagasöngvari
Íslands fyrr og síðar. Mér skilst

að ég hafi fílað þetta lag svo
mikið þegar ég var púki að ég
gerði einskonar tónlistarmyndband við lagið í stofunni
heima með því að leika textann
með tilþrifum.
7. Christmas card from a
hooker in minneapolis –
Tom Waits
Eiríkur skáld lánaði mér alla
diska kappans og síðan þá
hefur Waits verið í spilaranum
enda er hér á ferðinni frábær
listamaður.
8. Smile – Charlie Chaplin
Eitthvert allra besti texti
sem ég hef heyrt tilvalið fyrir
fólk að hlusta á þetta lag þegar
þeim finst allt vera vonlaust.
Ég lofa ykkur góðum árangri.
9. Lítið barn – Raggi Bjarna

· Gísli Hjartarson

Vorleysingar
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Borgin mín · Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Elvar Logi Hannesson.
Lag Ragga við ljóð
Steins Steinars er eitt af
betri ballöðum Íslandssögunnar.
10. Two little ballet
shoes – Charlie Chaplin
Annað magnað lag fullt
af tilfinningu og boðskap
eftir idolið mitt Charlie
Chaplin. Ég er búinn að
ganga frá því að þetta lag
verði spilað í jarðarförinni
minni.

6.4.2017, 09:47

Sportið í beinni
Enski boltinn:
Laugardagur 17. sept.:

Kl. 16:00
Aston Villa - Tottenham
Sunnudagur 18. sept.:

Kl. 10:45
Liverpool – Man. Utd.

Kl. 14:50
Man. City – Bolton
Mánudagur 19. sept.:

Kl. 18:55
Arsenal – Everton
Sýn:
Miðvikudagur 14. sept:
Kl. 18:30– Meistaradeildin:
Villareal – Manchester Utd.
Kl. 20:40 – Meistaradeildin:
Werder Bremen – Barcelona
Föstudagur 16. sept.:
Kl. 18:35 – Enski boltinn:
Preston – Stoke.
Kl. 01:00 – Hnefaleikar:
MA Barrera – Robbie Peden
Sunnudagur 18. sept.:
Kl. 12:50 – Ítalski boltinn:
Sampdoria – AC Milan
Kl. 16:50 – Spænki boltinn:
Espanyol – Real Madrid
Kl. 18:50 – Spænski boltinn:
Atl. Madrid – Barcelona
Kl. 20:55 – Ameríski boltinn:
Seattle – Atlanta
Þriðjudagur 20. sept.:
Kl. 18:35 – Enski boltinn:
Grimsby – Tottenham
Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar
Óska eftir að kaupa norsk/íslenska og/eða íslenska/norska
orðabók. Uppl. í síma 863 3898.
Vantar góða „ömmu“ fyrir átta
ára gamlan dreng og til léttra
heimilisstafa. Vinnutími er á milli
kl. 14 og 17 virka daga. Uppl. í
síma 866 2361.
Óskum eftir 2-3ja herb. íbúð,
helst á eyrinni. Uppl. í síma 844
6248 eða 847 1818.
Óska eftir einstaklingsíbúð á
eyrinni á Ísafirði. Uppl. gefur
Linda Björk í síma 868 0703.
Sjö mánaða hvolpur fæst gefins.
Uppl. í síma 695 3286.
Sjókokkur óskar eftir starfi á
sjó, á ísfisktogara eða frystitogara. Er með próf frá Slysavarnaskóla sjómanna. Upplýsingar í
síma 695 3286.
Blaðburðarbörn óskast til afleysinga og í fast starf hjá BB. Uppl.
í síma 456 4560 (Sigurjón).

Kirkjustarf
Ísafjarðarkirkja: Guðsþjónusta kl. 11:00 á
sunnudag. Allir velkomnir.
Flateyrarkirkja: Fjölskylduguðsþjónusta á
sunnudag kl. 14:00. Gospelkór Vestfjarða syngur.

Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 300 m/vsk

www.bb.is – daglegar fréttir á netinu

Verð BB
hækkar í
lausasölu
Lausasöluverð Bæjarins
besta hækkar frá og með þessu
tölublaði úr kr. 250 í kr. 300
m/vsk., en áskriftarverð verður
óbreytt. Verð blaðsins hefur
verið óbreytt í um þrjú ár og
því fer víðs fjarri að hækkunin
nú fylgi almennum verðhækkunum og hækkunum á pappír
og öðrum aðföngum til vinnslu
blaðsins á þessu tímabili. Þá
hafa póstburðargjöld einnig
hækkað mikið á þessu tímabili
og hefur söluverð blaðsins
ekki verið hækkað í takt við
þær heldur hefur blaðið sjálft
tekið á sig þær hækkanir.
Flest önnur landshlutablöð
kosta á bilinu frá 350 til 400
krónur og eru mörg þeirra ekki
sambærileg hvað varðar stærð,
síðufjölda og litprentun. Útgefendur BB hafa ætíð kappkostað að bjóða upp á efnismikið blað sem prentað er á
vandaðan pappír og er blaðið
því í fremstu röð meðal landshlutablaða.Vestfirðingar
hvattir til að gerast áskrifendur. Það er bæði ódýrara auk
þess sem mikið hagræði er í
því fyrir sölubörn blaðsins.

Fyrirhuguð brú yfir Mjóafjörð. Mynd: Vegagerðin / Línuhönnun.

Unnið að hönnun brúar yfir Mjóafjörð í Ísafjarðardjúpi

Bundið slitlag til Reykjavíkur
Tignarleg stálbogabrú verður byggð yfir Mjóafjörð í Ísafjarðardjúpi en með þverun
fjarðarins styttist vetrarleiðin
milli Ísafjarðar og Reykjavíkur um 33 kílómetra. Með nýjustu ákvörðun ríkisstjórnarinnar stefnir í að bundið slitlag

verði komið á veginn til Ísafjarðar eftir þrjú ár. Brúin yfir
Mjóafjörð verður eitt glæsilegasta mannvirkið á þjóðvegakerfi landisns. Þetta verður um hundrað metra löng stálbogabrú og mun boginn teygja
sig upp í 22 metra hæð yfir

sjávarmáli.
Brúin er liður í endurbyggingu Djúpvegar á 28,3 km
kafla frá Eyrarhlíð í Ísafirði,
yfir Reykjarfjörð, yfir Mjóafjörð um Hrútey og að slitlagsenda utan Hörtnár. Ætlunin er að ljúka verkinu árið

Alþjóðleg kvikmyndahátíð
haldin á Ísafirði í október

Unnið er að undirbúningi
alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar sem haldin verður á
Ísafirði í október í tengslum
við Alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík (AKR).
Rætur, félag áhugafólks um
menningarfjölbreytni, stendur að framkvæmd hátíðarinnar. Alþjóðleg kvikmyn-

dahátíð í Reykjavík er sjálfstætt fyrirtæki sem var stofnað
síðasta haust.
Megin tilgangurinn með hátíðinni er að stuðla að fjölbreyttari kvikmyndaflóru í íslenskum kvikmyndahúsum.
Hátíðin hefst á Ísafirði 1. október og stendur í átta daga. Allar
myndirnar verða sýndar í

Ísafjarðarbíó.

Alþýðuhúsinu og verður í
tengslum við hátíðina boðið
upp á „happy hour“ fyrir
kvikmyndahúsgesti á kaffihúsinu Langa Manga. Meðal
þess sem verður í boði á
hátíðinni má nefna pólska
kvikmynd, íranska kvikmynd, miðnæturbíó og
barnabíó. – thelma@bb.is

Einar Kristinn verður
sjávarútvegsráðherra
Davíð Oddsson, utanríkisráðherra, tilkynnti á blaðamannafundi á miðvikudag í
síðustu viku að hann hyggist
hætta sem ráðherra og þingmaður 27. september og taka
við starfi sem formaður bankastjórnar Seðlabankans. Þá
sagðist Davíð ekki ætla að
gefa kost á sér í embætti
formanns Sjálfstæðisflokks-
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ins á landsfundi flokksins í
október.
Davíð sagðist hafa lagt það
til við þingflokk Sjálfstæðisflokksins, að Geir H. Haarde,
fjármálaráðherra, taki við embætti utanríkisráðherra, Árni
M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra, verði fjármálaráðherra og Einar K. Guðfinnsson, alþingismaður, verði sjáv-
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arútvegsráðherra. Hefur verið
fallist á þá tillögu. Þegar Davíð
var spurður um hver væri líklegastur eftirmaður hans í embætti formanns Sjálfstæðisflokksins svaraði hann, að
menn myndu væntanlega
horfa helst til Geirs H. Haarde,
varaformanns.
Einar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður.

6.4.2017, 09:47

2008. Þegar hafa verið opnuð
tilboð í 3,6 kílómetra hluta
leiðarinnar í Svansvík, sem er
fyrsti hluti síðasta áfanga uppbyggingar Djúpvegar, eins og
komist er að orði í framkvæmdafréttum Vegagerðarinnar.
Samkvæmt vegaáætlun fara
til verksins 45 milljónir á þessu
ári, 207 á því næsta, 621 á
árinu 2007 og 673 árið 2008.
Brúin mun liggja yfir sundið
austanmegin við Hrútey en
vestanmegin verður lögð fylling. Sundinu að vestanverðu
verður líklega lokað áður en
brúin verður byggð. Þannig
verða straumar í austursundinu
mjög miklir og illmögulegt að
vinna í sjó. Brúin verður því
að mestu reist frá landi.
Ekki aðeins verður Mjóifjörður þveraður heldur verður
einnig farið yfir Reykjafjörð
við Reykjanes og yfir Vatnsfjarðarháls. Þannig fæst 33
kílómetra stytting, miðað við

núverandi vetrareg. Þessi veglína þýðir að þjóðvegurinn
mun framvegis liggja allt árið
um hið fornfræga höfuðból,
Vatnsfjörð, og ennfremur mun
vegurinn liggja um hlaðið á
Reykjanesskóla. Það leiðir
væntanlega til þess að meiri
not verða fyrir hin miklu
mannvirki sem þar eru, þar á
meðal sundlaugina.
Að mati Vegagerðarinnar
var þverun Mjóafjarðar afgerandi betri kostur en leið yfir
Eyrarfjall. Skipulagsstofnun
féllst á framkvæmdina með
skilyrðum í desember 2003 og
var sú niðurstaða kærð til umhverfisráðherra, sem staðfesti
úrskurðinn í júlí 2004. Djúpvegur, sem þá lá úr Þorskafjarðarbotni til Bolungarvíkur,
var formlega tekinn í notkun
haustið 1975. Árið 1987 opnaðist leiðin um Steingrímsfjarðarheiði og liggur vegurinn
nú um Strandasýslu að Brú í
Hrútafirði. – kristinn@bb.is

