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Starf útgerðarmannsins
getur verið
margslungið
– sjá viðtal í miðopnu við Sigurð Sveinsson, útvegsbónda á Góustöðum í Skutulsfirði

Tekjur á hvert leikskólabarn
langhæstar í Ísafjarðarbæ
á Suðureyri. Þetta kemur fram
í skýrslu Fjórðungssambands
Vestfirðinga um sameiningarkosti á Vestfjörðum. Eru tölurnar unnar úr gögnum frá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga og eru frá síðasta ári.
Eins og áður sagði eru tekjur
sem innheimtar eru á hvert
barn hæstar í leikskólum Ísafjarðarbæjar. Þær eru þó mjög
mismunandi á milli leikskólanna í bæjarfélaginu. Hæstar
eru tekjurnar í Grænagarði á
Flateyri tæpar 263 þúsund

Tekjur á hvert vestfirskt leikskólabarn sem sveitarfélag
þess innheimtir er langhæst
hjá leikskólum Ísafjarðarbæjar. Lægstar eru tekjurnar á
Reykhólum. Heildarkostnaður
er mestur á hvert barn í leikskólanum á Suðureyri en
lægstur á Þingeyri. Fæst börn
að baki hvers stöðugildis eru á
Flateyri en flest börn á Drangsnesi. Þegar innheimtar tekjur
eru dregnar frá gjöldum er
rekstrarkostnaður minnstur á
hvert barn á Þingeyri en hæstur
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krónur á mánuði. Á Suðureyri
eru þær rúmar 207 þúsund
krónur og í Bakkaskjóli og
Sólborg eru þær rétt rúmar 200
þúsund krónur. Hinsvegar er
Eyrarskjól töluvert lægri með
tæpar 184 þúsund krónur á
hvert barn og leikskólinn á
Þingeyri sker sig úr öðrum
leikskólum Ísafjarðarbæjar
með tæpar 155 þúsund krónur
á hvert barn. Þrátt fyrir mikinn
mun á milli leikskóla Ísafjarðarbæjar kemst enginn annar
skóli upp á milli þeirra í tekjum

á hvert barn því næstur í röðinni er Glaðheimar í Bolungarvík en þar eru tekjur á hvert
barn 145 þúsund krónur.
Lægstar eru tekjurnar hinsvegar í Hólabæ á Reykhólum en
þar eru þær 81.200 krónur.
Rétt er að geta þess að tekjur á
hvert barn geta verið mismunandi á milli skóla vegna misjafnrar samsetningar í barnahópnum. Í einum skóla getur
hlutfall systkina og börn einstæðra foreldra verið hærra en
annars staðar og tekjur þar af
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leiðandi minni.
Þrátt fyrir að tekjur séu háar
er ekki þar með sagt að rekstrarkostnaður sem lendir á sveitarfélaginu sé lægri en annars
staðar. Það sannar niðurstaða
í rekstri leikskólanna á Suðureyri og Flateyri. Kostaður á
hvert barn að frádregnum tekjum er hvergi hærri en á Suðureyri eða rúmar 675 þúsund
krónur á barn og þar á eftir er
skólinn á Flateyri með rúmar
558 þúsundir króna á hvert
barn.
– hj@bb.is
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Áhyggjur af
auknum hlut
Fjórðungsþing Vestfirðinga sem haldið var á dögunum lagði á það þunga
áherslu að greiðslur húsaleigubóta verði teknar til
gagngerrar endurskoðunar
hið fyrsta. Þetta kemur
fram í tillögu sem samþykkt var á þinginu. Þingið „lýsir yfir áhyggjum af
þeirri þróun sem orðið
hefur í greiðslu húsaleigubóta þar sem hlutur sveitarfélaga stækkar með
hverju ári. Nú er svo komið að á árinu 2004 er reiknað með að hlutur ríkisins
fari niður fyrir 40%. Á
meðan ríkið greiðir fasta
fjárhæð þurfa sveitarfélögin að taka á sig aukningu ársins, aukningu sem
ekki síst stafar af laga- og
reglugerðarbreytingum frá
Alþingi og ráðuneyti“,
segir í ályktuninni.

Vestfirðingar
fá tæpa tíund
Á nýbyrjuðu fiskveiðiári fá
skip frá Vestfjörðum úthlutað 9,43% af heildarkvóta landsmanna í þorskígildum talið, eða 33.236
þorskígildistonn af rúmum
352.259 þorskígildistonnum sem úthlutað er til
landsmanna. Í þessum
tölum eru úthlutanir sem
veittar eru skipum vegna
aflabrests í einstökum tegundum. Af einsökum tegundum má nefna að hæst
er hlutfall vestfirskra skipa
í kvóta steinbíts eða
32,49% af heildarúthlutun.
Hlutfallið í þorski er
11,62%, í ýsu er það
10,13% og í grálúðu er
hlutfallið 8,77%.

Ekki ákveðið hvort rafmagn eða gas verður notað við vinnslu kalkþörunga á Bíldudal

Afkastageta verksmiðjunnar er
um fjörutíu þúsund tonn á ári
Forráðamenn fyrirtækisins
Icelandic Sea Minerals, sem
hyggst reisa kalkþörungaverksmiðju á Bíldudal, hafa ekki
tekið ákvörðun um hvernig
orka verður nýtt til þurrkunar
á þörungunum. Eigendur Icelandic Sea Minerals eru írska
fyrirtækið Celtic Sea Minerals
sem á 75% hlutafjár og Björgun ehf. sem er eigandi að 25%
hlutafjár. Reiknað er með að
afkastageta verksmiðjunnar
verði um 40.000 tonn á ári en
gert er ráð fyrir að í fyrsta
áfanga verði hún um 8.000
tonn á ári og verði aukin í
fulla getu í nokkrum áföngum.
Í upphaflegum áætlunum

um byggingu verksmiðjunnar
var talið að orkuþörf hennar
væri um 3-4 Megawött. Að
sögn Sölva Sólbergssonar
deildarstjóra tæknideildar
Orkubús Vestfjarða hafa forráðamenn fyrirtækisins sent
erindi til Orkubúsins þar sem
kannaðir eru möguleika á 1
Megawatta raforku til verksmiðjunnar og verður því erindi fyrirtækisins svarað fljótlega.
Sigurður R Helgason forstjóri Björgunar ehf. segir að
fram að þessu hafi eingöngu
verið notað gas til þurrkunar
og vinnslu á kalkþörungum
hjá Celtic Sea Minerals og því

hafi þeirra samstarfsaðilar
horft til gassins af þeirri einföldu ástæðu að ekki sé til
búnaður fyrir vinnslu með rafmagni. „Við höfum hinsvegar
bent þeim á Steinullarverksmiðjuna á Sauðárkróki þar
sem rafmagn er notað til
vinnslunnar. Við teljum að sú
vinnsla sé keimlík þeirri vinnslu sem fram á að fara á
Bíldudal. Þeir munu í næstu
viku koma til landsins og
skoða Steinullarverksmiðjuna.
Í framhaldi af því skýrist hvort
hægt verður að nota rafmagn
til vinnslunnar“, segir Sigurður.
– hj@bb.is

Kalkþörungaverksmiðja á að rísa á Bíldudal.

Baðaðir upp
úr hveiti

Niðurlægingu nýnema við
Menntaskólann á Ísafirði var
fram haldið á föstudag er nemanrnir voru dregnir í bandi frá
skólanum að miðbæ Ísafjarðar
þar sem þeir voru látnir leggjast niður og sverja 3. bekk
hollustu sína. Slökkvilið Ísafjarðarbæjar kom að með bíla
sem eldri bekkingar fengu að
nota til að þrífa nýnemana hátt
og lágt. Þeir voru svo dregnir
aftur sem leið lá upp í Menntaskóla þar sem þeir voru baðaðir upp úr hveiti og annars konar
huggulegheitum. Sást til nokkurra busa á þvottaplani bensínstöðvarinnar á Ísafirði reyna
að skola af sér mestu óhreinindin að athöfn lokinni.
– halfdan@bb.is

Busarnir smúlaðir á Silfurtorgi.

Thai-ice ehf. á Flateyri hefur innflutning á drottningarhunangstöflum

Lyfja hf., tekur að sér sölu hérlendis
Brotist inn í
Tóka munk
Tilkynnt var til lögreglunnar á fimmtudag
kl.10:58 að brotist hefði
verið inn í vínveitingahúsið
Tóka munk á Þingeyri.
Innbrotið átti sér stað um
nóttina og var stolið einhverju magni af áfengi.
Lögreglan óskar eftir upplýsingum frá þeim sem
hafa einhverja vitneskju
um hver hafi verið að verki
eða hafa séð til grunsamlegra mannaferða.
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Nýstofnað fyrirtæki á Flateyri, Thai-ice ehf. hefur gert
samning um innflutning á
drottningarhunangstöflum frá
Tælandi og dreifingu þeirra í
nokkrum löndum Evrópu og í
Suður-Afríku auk Íslands. Fyrirtækið hefur gert samning við
Lyfju hf. um sölu þess á Íslandi. Drottningarhunang er
víða eftirsótt vegna náttúrulegra eiginleika sinna og eru
eigendur fyrirtækisins bjartsýnir á góðar viðtökur. Sala
hefst í verslunum Lyfju á
næstu dögum. Upphaf þessa
máls má rekja til þess að Þröstur Jónsson, útgerðarmaður á
Flateyri, var á ferðalagi í Tælandi fyrir nokkrum misserum.
Þar kynntist hann náttúrulyfi
sem heitir Dragon Royal Jelly.
Eftir góða reynslu sína af
neyslu þess hafði hann uppá

framleiðanda lyfsins í fjallahéruðum Tælands.
Þegar Þröstur komst að því
að þessi vara væri hvorki flutt
inn til Íslands né annarra Evrópulanda ákvað hann að hefja
innflutning á þessu náttúrulyfi
sjálfur. Hann ásamt Brad Egan, Benedikt Sverrissyni og
Kristínu Gunnarsdóttur stofnuðu innflutningsfyrirtækið
Thai-ice ehf. Á undanförnum
mánuðum hefur innflutningur
og markaðssetning á Íslandi
verið undirbúin. Fyrir nokkru
var gerður samningur við lyfsölukeðjuna Lyfju hf. um sölu
lyfsins í verslunum keðjunnar.
Benedikt Sverrisson hjá
Thai-ice ehf. segist vera mjög
bjartsýnn á góðar viðtökur
neytenda á Íslandi. „Drottningarhunang hefur um langan
aldur verið þekkt heilsuvara

en erfiðleikar hafa ávallt verið
í vinnslu þess og geymslu. Nú
hefur loks tekist að framleiða
töflur úr hreinu drottningarhunangi og þannig hefur orðið
til hágæða heilsuvara. Þeir sem
prófað hafa þessa vöru eru
mjög ánægðir og það eru ótrúlegustu hlutir sem fólk nefnir
að hafi lagast í kjölfar neyslu
þess. Við viljum hinsvegar
ekki gera of mikið úr hlutunum
í upphafi en bendum hiklaust
á að með því að taka inn þetta
náttúrulyf byggja menn upp
orku, úthald og styrk. Einnig
gagnast lyfið vel við þreytu
og sleni auk þess sem það er
nærandi og lengir lífið. Hvað
vill fólk meira.“
Benedikt segir unnið að
markaðssetningu lyfsins á
vegum fyrirtækisins í nokkrum Evrópulöndum auk Suður-
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Afríku. Eins og áður sagði hefur drottningarhunang um langan aldur verið þekkt heilsuvara. Alþýðulæknar staðhæfa
að með því að neyta drottningarhunangs geti fólk öðlast
aukna líkamsstærð, meiri frjósemi og lengri ævi. Í sumum
menningarsamfélögum hafa
alþýðulæknar einnig notað
drottningarhunang til að ráða
bót á vannæringu hjá börnum,
þrekleysi hjá öldruðum og
kvillum eins og sykursýki,
liðagigt, háum blóðþrýstingi
og lifrarbólgu. Kínverskir alþýðulæknar telja drottningarhunang örvandi, styrkjandi og
nærandi efni sem dregur úr
öldrun. Í ýmsum vestrænum
heimildum má sjá staðhæfingar á borð við að það sé meðal
annars lykill að langlífi, það
bæti kynlíf og dragi úr þeim

einkennum sem fylgja breytingaskeiði kvenna. Margir
halda því fram að það auki
fólki orku og sporni gegn
þreytu. Þá eru margir sem telja
að það minnki hungurtilfinningu og sé því gott fyrir fólk
sem vill grennast.
Um verðlagningu Dragon
Royal Jelly segir Benedikt:
„Ég hef lengi verið þeirrar
skoðunar að ýmis náttúrulyf
hafa verið seld alltof háu verði.
Við ætlum okkur að forðast
þá gryfju. Við stefnum að því
að eitt glas sem inniheldur
tveggja mánaða skammt kosti
innan við 2.500 krónur. Þannig
viljum við tryggja að sem flestir geti notið þessarar hágæðavöru.“ Benedikt segir að sala
hefjist í verslunum Lyfju á
næstu dögum, þar á meðal í
Ísafjarðarapóteki. – hj@bb.is
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Fjórðungssambandið getur ekki lagt fram tillögur um sameiningu sveitarfélaga

Meirihluti hlynntur sameiningu en
skiptar skoðanir eru um tímasetningu
ingu við önnur sveitarfélög,
það er Súðavíkurhreppur,
Broddaneshreppur, Árneshreppur og Kaldrananeshreppur. Bæjarhreppur, Reykhólahreppur og Bolungarvík veittu
ekki umboð en ætla að skoða
sameiningu og eða aukna samvinnu sveitarfélaga.
Þá kemur fram í skýrslunni
að Bæjarhreppur hefur kannað
afstöðu íbúa sveitarfélagsins
og ef til viðræðna um sameiningu yrði, myndi að þeirra mati
sameining við Húnaþing vestra vera fyrsti kostur. Bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur
hinsvegar samþykkt að gerð
verði greining á valkostum
sveitarfélagsins, þ.e. óbreytt
staða eða aukin samvinna eða
sameining. Er sú vinna komin
vel á veg að því er segir í
skýrslunni. Þá segir að Reykhólahreppur horfi jafnt til suðurs yfir í Dalabyggð og Saurbæjarhrepp, en einnig sé verulegur áhugi á sameiningu eða
samvinnu norður í Steingrímsfjörð, sem opnast með tilkomu

Fjórðungssamband Vestfirðinga telur sig ekki geta lagt
fram tillögur að sameiningu
sveitarfélaga á Vestfjörðum.
Þetta kemur fram í skýrslu sem
unnin var í kjölfar könnunar á
viðhorfum íbúa og sveitarstjórnarmanna á Vestfjörðum
til sameiningar sveitarfélaga.
Fjórðungssambandið óskaði
eftir afstöðu sveitarfélaga til
sameiningarkosta og hvort þau
gæfu sambandinu umboð til
mótun tillögu um sameiningu
sem síðan yrði send sveitarfélögum til umræðu að nýju.
Ekki er hægt að segja að sveitarstjórnarmenn hafi verið
hrifnir af þessum vilja sambandsins.
Fjögur sveitarfélaganna
samþykktu að sambandið
skoðaði sameiningarkosti og
samvinnu sveitarfélaga þ.e.
Ísafjarðarbær, Vesturbyggð,
Tálknafjarðarhreppur og
Hólmavíkurhreppur. Fjögur
sveitarfélaganna veittu ekki
slíkt umboð og höfnuðu að
sinni umræðum um samein-

vegar um Arnkötludal.
Um vilja íbúa á Vestfjörðum
til sameiningar sveitarfélaga
segir svo í skýrslunni: „Ef afstaða íbúa er skoðuð í heild er
meirihluti hlynntur sameiningu en skiptari skoðanir eru
um tímasetningu og er að sjá
að íbúar vilji fremur horfa til
næsta kjörtímabils. Við skoðun á viðhorfi íbúa innan hinna
fjögurra svæða á Vestfjörðum
má telja að íbúar í Vestur
Barðastrandasýslu séu hlynntastir sameiningu, minna fylgi
er þó á Tálknafirði en í Vesturbyggð. Í Ísafjarðarsýslum er
meirihluti fyrir sameiningu, en
sá meirihluti myndast af viðhorfi íbúa Ísafjarðarbæjar sem
eru hlynntir sameiningu á
meðan íbúar Bolungarvíkur og
Súðavíkur eru henni verulega
mótfallnir. Íbúar Hólmavíkurhrepps eru hlynntir sameiningu en íbúar Kaldrananeshrepps eru mjög mótfallnir.
Íbúar sveitahreppa eru yfirleitt
jákvæðir. Íbúar Reykhólahrepps eru hlynntir samein-

ingu jafnt norður sem suður
fyrir sveitarfélagið. Almennt
virðist sem íbúar stærsta sveitarfélags innan hvers svæðis
séu hlynntir sameiningu á
meðan íbúar minni sveitarfélaga eru henni mótfallnir. Íbúar
vilja einnig hafa lengri aðdraganda og horfa eflaust margir
til framkvæmdahraða í samgöngumálum. Einnig er hægt
að fullyrða að afstaða sveitarstjórna sé í takt við viðhorf
íbúa.
Þrátt fyrir þessa afstöðu íbúa
og sveitarstjórnarmanna telur
Fjórðungssambandið að öll
sveitarfélögin horfi til aukinnar samvinnu sem síðan gæti
hugsanlega leitt til sameiningar, en aðalforsenda flestra
þeirra séu bættar heilsárs landsamgöngur. Þá segir í skýrslunni að hafa beri í huga að
íbúafæð og langar vegalengdir
teygja á ýtrustu mörk þess sem
hægt er að skilgreina sem
heildstætt þjónustusvæði og ef
horft sé til næstu 10-15 ára
með öllum þeim samgöngu-

bótum sem í farvatninu séu á
Vestfjörðum telji sambandið
að nokkrir sameiningarkostir
kæmu til greina á Vestfjörðum
sem nefnd um eflingu sveitarstjórnarstigsins, sem að störfum er, getur skoðað.
Þessir kostir eru:
1.Tvö sveitarfélög:
• Allir hreppar í Strandasýslu og Reykhólahreppur eitt
sveitarfélag með vegi um Arnkötludal (hugsanlega að sameinast einnig Saurbæjarhreppi
og Dalabyggð).
• Bolungarvík, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur,
Tálknafjörður og Vesturbyggð
eitt sveitarfélag.
2. Þrjú sveitarfélög:
• Allir hreppar í Strandasýslu og Reykhólahreppur eitt
sveitarfélag með vegi um Arnkötludal (hugsanlega að sameinast einnig Saurbæjarhreppi
og Dalabyggð.)
• Ísafjarðarbær, Bolungarvík og Súðavíkurhreppur eitt
sveitarfélag.
• Vesturbyggð og Tálkna-

fjörður eitt sveitarfélag.
3. Fjögur sveitarfélög:
• Ísafjarðarbær, Bolungarvík og Súðavíkurhreppur eitt
sveitarfélag.
• Vesturbyggð og Tálknafjörður eitt sveitarfélag.
• Strandasýslan eitt sveitarfélag.
• Reykhólahreppur sameinist Saurbæjarhreppi, Dalabyggð og sveitarfélögum á
Snæfellsnesi eða í Borgarfirði.
Þá nefnir Fjórðungssambandið
þann kost að búa til samvinnulíkan fyrir sveitarfélögin við
Djúp til þess að taka við verkefnum frá ríkinu. Einnig að
treysta samvinnu sveitarfélaga
í Strandasýslu með Héraðsnefnd Strandasýslu og fá
nefndinni fleiri verkefni. Þá
er einnig nefndur sá möguleiki
að sameina Reykhólahrepp,
Saurbæjarhrepp, Borgarbyggð
og Borgarfjarðarsveit eða búa
til sama samvinnulíkan og við
Djúp.
– hj@bb.is

Frítt í strætó og fyrirtækjum att saman í tilefni evrópskrar samgönguviku
samgönguvikunni en einu
sveitarfélögin á Íslandi sem
taka þátt eru Kópavogur,
Hafnarfjörður, Reykjavík
og Ísafjörður“, segir
Harpa Guðmundsdóttir
einn af skipuleggjendum
bílalausa dagsins. Á hverju
ári sameinast Evrópubúar
um að skilja bílinn eftir

Í tilefni af evrópskri samgönguviku mun heilsuefling Ísafjarðarbæjar
bjóða öllum frítt í strætó
og efna til fyrirtækjakeppni til að vekja athygli
fólks á öðrum samgönguleiðum en einkabílnum.
„Okkur fannst mjög
spennandi að taka þátt í

heima þann 22. september.
Tilgangurinn er að bæta
öryggi og heilsu íbúa ásamt
því að leggja sitt af mörkum í bættri umgengni við
umhverfið. Þá er lögð
áhersla á öryggi barna í
umferðinni í ár. „Þennan
dag ætlum við að efna til
fyrirtækjakeppni þar sem

verðlaun verða í boði fyrir
það fyrirtæki sem sparar
flesta kílómetra miðað við
hlutfall starfsmanna. Einnig verður gaman að sjá
hversu margir munu nýta
sér að fara frítt í strætó“,
segir Harpa. Þá bendir
heilsuefling Ísafjarðarbæjar á að bensín sé dýr orku-

Framkvæmdir hafnar við fyrsta upphitaða sparkvöllinn á Vestfjörðum

gjafi, og að áhrif útblásturs bíla sé mikill og með
því að fara í vinnuna eða

skólann á eigin vélarafli er
stuðlað að því að göturnar
verði öruggari fyrir börn.

Atvinna
Starfsfólk óskast til afgreiðslustarfa. Vinnutími eftir hádegi. Möguleiki á sveigjanlegum
vinnutíma.
Upplýsingar gefur María.

Áætlaður kostnaður um 7,3 milljónir
Nú standa yfir framkvæmdir
við nýjan sparkvöll við Grunnskóla Bolungarvíkur. Bygging
sparkvallarins er liður í sparkvallaátaki Knattspyrnusambands Íslands. Verður hann
fyrsti upphitaði sparkvöllurinn
á Vestfjörðum. Á meðfylgjandi mynd sem tekin var á
föstudag er Hafþór Gunnarsson pípulagningarmeistari,
sjónvarpsfréttamaður og
knattspyrnuáhugamaður að
leggja hitaleiðslur undir sparkvöllinn. Stefnt er að því ljúka
gerð sparkvallarins fyrir veturinn en kostnaður við völlinn,
upphitun hans og girðingu umhverfis völlinn er áætlaður 7,3
milljónir króna. – thelma@bb.is
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Atvinna
Óska eftir manni á 8 tonna línubát sem
gerður er út frá Bolungarvík.
Upplýsingar í símum 863 2684 eða 853
2684.
Útgerðarfélagið Lizt ehf.

Atvinna
Hafþór Gunnarsson leggur hér hitaleiðslur undir sparkvöllinn. Mynd:Jón Þorgeir Einarsson.
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Óska eftir að ráða handflakara til starfa á
Ísafirði í vetur. Vinnutími eftir samkomulagi.
Uppl. gefur Halldór í síma 860 2821.
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ritstjórnargrein
Aftur í aldir
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Í umræðunni um málefni dreifbýlisins hefur löngum
verið bent á það sem einn megin vanda fólks, sem af margvíslegum ástæðum á ekki annarra kosta völ en að taka sig
upp og flytja í þéttbýlið, að þurfa að yfirgefa verðlausar
eignir, oftast afrakstur ævistarfsins. Margir bændur hafa
staðið frammi fyrir þessum vanda ekki síður en íbúar minni
sjávarplássa. Eyðibýlin sem blasa við þegar ekið er um
þjóðvegi landsins segja meira en mörg orð. Dapurlegur
minnisvarði í áður blómlegum byggðum, mörgum hverjum.
Nú virðast blikur á lofti.
Eftirsóttar eignir var yfirskrift leiðara Morgunblaðsins
fyrir um það bil mánuði síðan. Þar sagði: ,,Það er tímabært
að kveða upp úr um það að landsbyggðarvandinn eins og
hann var, er ekki lengur til staðar, þótt með því sé ekki sagt
að allur vandi sé úr sögunni. Þetta hefur gerst með stórbættum samgöngum, byltingu í fjarskiptum og nýju gildismati
fólks, sem leggur meira upp úr því að vera í nánum tengslum
við náttúruna en tíðkaðist um skeið.“
Er að renna upp nýtt blómaskeið í íslenskum sjávarþorpum
og sveitum?
Því miður er ekki allt sem sýnist hvað varðar hið ,,nýja
gildismat fólks, sem leggur meira upp úr því að vera í
nánum tengslum við náttúruna.“ Formaður Bændasamtakanna, telur hættu á að bændur séu að verða á ný leiguliðar
hjá eignamönnum og hann líkir þessu við ástand fyrri alda
þegar biskupsstólar áttu allar jarðir í landinu. Um nokkurt
skeið hefur tíðkast að efnamenn kaupi jarðir í stað þess að
hola sér niður í einhverju sumarbústaðahverfinu. Hitt er
nýrra af nálinni að fjársterkir aðilar sækist eftir kaupum á
hlunnindajörðum, líkt og þeim er eiga hlutdeild í eftirsóttum
laxveiðiám og leigi síðan jörðina til ábúðar. ,,Ásókn í bújarðir hefur áður þekkst en það sem er nýtt er að eignamenn
virðast markvisst vera að kaupa jarðir til að hafa áfram í
hefðbundnum búskap og komast þar af leiðandi í vaxandi
mæli yfir beingreiðslur sem tryggðar eru í búvörusamningum,“ segir formaður Bændasamtakanna og bætir því
við að vart hafi þetta verið tilgangur stjórnvalda.
Einu sinni var spurt hverjir ættu Ísland? Og þótti í besta
falli broslegt. Líkur eru á að ráðamenn hinna nýju ,,biskupsstóla“ í íslenskum landbúnaði kjósi að sveipa veldi sitt dulúðinni í stað ljómans sem umlék kollega þeirra fyrr á öldum.
Ótti bænda er skiljanlegur; tilhugsunin skelfileg.
s.h.

orðrétt af netinu

Markaðsvæðing landbúnaðarins stórmál

Það er mér algerlega óskiljanlegt af hverju ríkið er að eyða
skattpeningum til þess að halda uppi bændum sem framleiða
t.d. mjólk. Skiljanlegra væri ef þetta myndi leiða til lágs verð
á mjólkurvörum til neytanda en því miður er raunin ekki sú.
Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða sér til þess að mjólkurafurðir
séu nógu háar og skeytir engu um hvort að verðið sé of hátt
fyrir neytendur, hvar á hann að fá mjólk annarsstaðar?
Landbúnaðarvörur eru stór þáttur í matarkörfu heimilanna,
en um þriðjungur útgjalda heimilanna fara í matvörur, og veit
ég að fyrir ungt fólk skiptir hver króna miklu máli.
Markaðsvæðing landbúnaðarkerfisins er stórmál fyrir ungt
fólk á Íslandi í dag.
frelsi.is – Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9,
400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 ·
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Vestfirski hópurinn kom, sá og sigraði.

Hvammsvíkurmaraþonið í kajakróðri

Algerir yfirburðir Vestfirðinga
Vestfirðingar komu, sáu og
sigruðu í Hvammsvíkurmaraþoninu í kajakróðri sem haldið
var um þarsíðustu helgi. Róið
var frá Geldinganesi að
Hvammsvík í Hvalfirði, rúmlega 40 kílómetra leið, og var
Bolvíkingurinn Sveinbjörn
Kristjánsson manna röskastur.
Hann réri á 4 klukkustundum
og 10 mínútum og bætti eigið
brautarmet um 7 mínútur.
Í öðru sæti var Ísfirðingurinn Sigurður Pétur Hilmarsson. Í kvennaflokki sigraði hin
ísfirska Fanney Pálsdóttir, en
Elín Marta Eiríksdóttir sem
einnig er frá Ísafirði varð önnur. Þess má geta að hinn 15
ára gamli Þröstur Þórisson frá
Ísafirði varð fjórði í karlaflokki, en hann er yngsti maraþonræðari landsins. Þá sigraði
lið siglingaklúbbsins Sæfara

á Ísafirði í liðakeppni maraþonsins, en það var skipað
þeim Halldóri Sveinbjörnssyni, Erni Torfasyni og Þóri
Þrastarsyni.
Maraþonið var lokaliðurinn
í keppni um Íslandsmeistarabikar í kajakróðri og fór krýning fram um kvöldið. Sveinbjörn Kristjánsson sigraði með
yfirburðum í karlaflokki og
Fanney Pálsdóttir með sömu
yfirburðum í kvennaflokki, en
bæði sigruðu þau í öllum
keppnum tímabilsins og hlutu
fullt hús stiga.
Því má við þetta bæta að
fjórir efstu menn í karlaflokki
bikarkeppninnar voru Vestfirðingar, en á eftir Sveinbirni
komu Ísfirðingarnir Halldór
Sveinbjörnsson, Sigurður Pétur Hilmarsson og Þröstur Þórisson.
– halfdan@bb.is

Efstu menn í karlaflokki. Frá hægri: Sveinbjörn Kristjánsson,
Sigurður Pétur Hilmarsson og Hafnfirðingurinn Haraldur
Njálsson.

Ísfirsku stúlkurnar: Elín Marta Eiríksdóttir og Fanney Pálsdóttir.

Vestfirskir sveitarstjórnarmenn á Fjórðungsþingi

Telja að misræmi í tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga aukist
Vestfirskir sveitarstjórnarmenn sem sátu Fjórðungsþing
Vestfirðinga fyrir stuttu telja
að misræmi í tekjuskiptingu
ríkis og sveitarfélaga hafi aukist og lýsa áhyggjum sínum á
þeirri seinkun sem orðið hefur
á útfærslu verkaskiptingu og
tekjuskiptingu milli þessara
aðila. Í samþykkt þingsins
segir: „49. Fjórðungsþing
Vestfirðinga haldið á Ísafirði
3. og 4. september 2004 lýsir
yfir áhyggjum sínum á þeirri
seinkun sem hefur orðið á útfærslu tillagna á breytingum á
verkefnum og tekjustofnun
sveitarfélaga og ríkisins.
Nauðsynlegt er að tillögur
þess efnis séu útfærðar áður
en kemur að tillögugerð um
sameiningu sveitarfélaga til
eflingar sveitarstjórnarstigsins. Þingið bendir einnig á að
seinkun á útfærslu tillagna
eykur þann vanda sem nú þegar er til staðar og semja þarf
um uppgjör þessa samhliða og

Frá Fjórðungsþinginu.
samið er um ný verkefni og
tekjustofna þeim tengdum.
Fjórðungsþingið telur að misræmi hafi aukist í tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og
ítrekar að tryggja verði sveitar-

12.4.2017, 10:32

félögum tekjur til að standa
undir kostnaði við aukin verkefni sem löggjafinn felur þeim.
Fjórðungsþingið krefst þess
að ríkisstjórn og stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga

leiðrétti þetta misræmi. Þess
verði einnig eftirleiðis gætt að
kostnaður sveitarfélaga sem
hlýst af lagafrumvörpum og
drögum að reglugerðum verði
metinn á undirbúningsstigi.“
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Vill hanna
hús í Ósvör

Ungur Bolvíkingur sem er
nemi í landslagsarkitektúr
í Danmörku vill teikna og
hanna þjónustu- og aðstöðuhús í Ósvör sem lokaverkefni sitt við skólann.
Hugmyndir hans voru
kynntar á fundi menningarráðs á miðvikudag.
„Menningarráð fagnar
áhuga þessa einstaklings,
svo og öllum hugmyndum
um frekari uppbyggingu í
Ósvör“, segir í fundarbókun. Í Ósvör er nú unnið að
endurbótum þjónustuhúss
sem reist var til bráðabirgða í sumar og er Guðjón Kristinsson hleðslumeistari væntanlegur til
Bolungarvíkur til endurhleðslu á húsakostinum í
vörinni á mánudag. Þá
óskaði ráðið eftir því við
bæjarstjóra að hann kanni
húsakost sveitarfélagsins
vegna geymslu á bátnum
úr Ósvör og fleiri munum.

Busar skrúbbuðu bíla til að
þóknast húsbændum sínum
Að fornum sið voru nýnemar við Menntaskólann á Ísafirði niðurlægðir. Á föstdagsmorgun voru nýir nemendur
við skólann boðnir til kaups
og seldir hæstbjóðanda sem
reynir svo venju samkvæmt
að nýta nýkeypta gripi sína til
ýmissa verka. Vinsælt er að
láta nýnemana þrífa bíla og
var líf og fjör á plani bensínstöðvarinnar á Ísafirði í hádeginu þegar busar skrúbbúðu og
bónuðu sem mest þeir máttu

til að þóknast húsbændum sínum. Nokkrir þeirra voru knúðir
til að fara í skrautklæði til að
auka enn á skömmina.
Niðurlægingin er liður í því
að bjóða fólkið velkomið í
skólann. Daginn eftir var nýnemunum boðið til kvöldverðar með sér eldri nemendum.
Að þessari eldskírn lokinni,
og ekki fyrr, teljast 1. bekkingar við Menntaskólann á Ísafirði jafn réttháir öðrum nemendum.
– halfdan@bb.is

Busarnir skrúbbuðu bílana af krafti.

Iðunn ráðin
skólafulltrúi
Iðunn Antonsdóttir hefur
verið ráðin skólafulltrúi
Ísafjarðarbæjar og tekur
hún til starfa á skóla- og
fjölskylduskrifstofu bæjarins að fullu eftir áramót.
Iðunn er grunnskólakennari á Kópaskeri í Öxarfjarðarhreppi og hefur
starfað sem framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar
Þingeyinga. Hún er einnig
varaoddviti Öxarfjarðarhrepps. Iðunn var eini umsækjandinn eftir að staðan
var auglýst á ný. Fjórar
umsóknir bárust um starf
skólafulltrúa þegar auglýst
var í fyrra skiptið en einn
dró þá umsókn sína til
baka.

Harpa ráðin í
snjóflóðasetur
Harpa Grímsdóttir jarðfræðingur hefur verið ráðin forstöðumaður snjóflóðaseturs Veðurstofu Íslands sem tekur til starfa á
Ísafirði innan tíðar. Setrið
er stofnað að frumkvæði
umhverfisráðuneytisins í
samvinnu við bæjaryfirvöld Ísafjarðarbæjar og
með fjárveitingu frá Alþingi. Gert er ráð fyrir að
tveir starfsmenn verði
ráðnir til setursins í upphafi, en í starfi þeirra felst
meðal annars gerð hættumats fyrir öll skíðasvæði
landsins og vöktun á ofanflóðahættu á norðanverðum Vestfjörðum. Þá er
gert ráð fyrir að rannsóknir og vísindalegar athuganir á snjó og snjóflóðum
verði unnar á setrinu sem
verður til húsa í Þróunarsetri Vestfjarða við Árnagötu 2-4 á Ísafirði.
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Sumir voru látnir fara í skrautklæði.

Enginn er verri þótt hann vökni.

Tólf spora hópastarf í Friðarsetrinu
Tólf spora hópastarf
verður í boði í Friðarsetrinu Holti í Önundarfirði í
vetur. „Til að ná árangri
þarf ekki að skilgreina sig
eða sín vandamál fyrirfram, nóg er að hafa viljann til að auka lífsgæði sín
á félagslegu og tilfinningalegu sviði“, segir í tilkynningu um starfið. Kynningarfundir verða haldnir
þrjá fimmtudaga í röð og
sá fyrsti verður haldinn 16.
september kl. 20. Fjallað
verður um það hvernig

unnið er í hinu andlega
ferðalagi og verður stuðst
við bókina „Tólf sporinandlegt ferðalag”. Kynningin er ekki skuldbindandi, en í framhaldi af
henni býðst 30 vikna tólf
spora námskeið þar sem
unnið er í fámennum hópum. Námskeiðið er þátttakendum að kostnaðarlausu. Fjöldi manns hefur
nýtt sér tólf spora hópvinnuna hér á landi og fer
sá hópur ört vaxandi. „Sá
sem leggur upp í þetta

andlega ferðalag og lýkur
því, verður sterkari og
hæfari til að takast á við
fjölbreytileika lífsins“, segir í tilkynningunni. Lögð er
áhersla á nafnleynd og
trúnað. Skráning á kynningarfundina er í höndum
Valdimars Hreiðarssonar í
símum 456-6263 og 8683636 og á netfanginu
sr.valdimar@isl.is og hjá
Stínu Gísladóttur í símum
456-7672 og 897-7672.
– thelma@bb.is
Holtskirkja í Önundarfirði.

Heldur færri gistu fangageymslur lögreglunnar á Ísafirði á síðasta ári en árið á undan

Meira um vistanir í þágu rannsókna
Heldur færri gistu fangageymslur lögreglunnar á Ísafirði á síðasta ári en árið á
undan. Árið 2003 gistu 83
fangageymslur, þar af 12 konur, en árið 2002 voru skráðar
102 gistinætur hjá lögreglunni.
Árið 2001 voru gistinæturnar 91 og hafði þá fjölgað mjög
frá árinu 2000 þegar 56 voru
skráðar.
Að sögn Önundar Jónssonar
yfirlögregluþjóns hefur þeim
tilfellum fækkað til muna þar
sem menn eru vistaðir í fangageymslu vegna óláta og ölvunar, en algengara er orðið að

menn séu vistaðir í þágu rannsókna. Einnig er meira um það
að menn sinni því ekki að
mæta í fangelsi til afplánunar
og eru þeir þá handteknir og
vistaðir þar til lag er að senda
þá suður.
Í fangageymslum lögreglunnar á Ísafirði eru sex klefar,
en langt er síðan þeir voru
allir notaðir í einu. „Það var
síðast í stóru fíkniefnamálið
árið 1995. Þá þurftum við
meira að segja að fá að nota
fangageymslur lögreglunnar í
Bolungarvík“, segir Önundur
Jónsson.
– halfdan@bb.is

Í fangageymslunum eru sex klefar og er langt síðan allir voru notaðir í einu.
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Magnús og
Ásta púttmeistarar
EBÍ 2004

kvennaflokki. Ásta Ástvaldsdóttir sigraði í flokki kvenna
og fékk gullverðlaun, Sjöfn
Magnúsdóttir hlaut silfrið og
Margrét Magnúsdóttir hlaut
bronsverðlaun fyrir þriðja
sætið. Í flokki karla var Sigurður Sigurðsson í öðru sæti
og hlaut þar með silfrið en
Ágúst Guðmundsson fékk
bronsið.
„Mótið gekk með eindæm-

Magnús Arnórsson sigraði
á púttmóti á vegum félags eldri
borgara í Ísafjarðarbæ sem fór
fram í síðustu viku á púttvellinum við Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði. Hann hlaut fyrir
vikið farandbikar frá versluninni Samkaupum og titilinn
„púttmeistari eldri borgara í
Ísafjarðarbæ árið 2004“.
Þátttakendur mótsins voru
tólf og keppt var í karla- og

Sigurður Sigurðsson, Magnús Arnórsson púttmeistari, og
Ágúst Guðmundsson.
um vel og verður haldið árlega. Fanndal Þórðarson, formaður
Einnig verða fleiri bikarmót í félags eldri borgara.
haldin í framtíðinni“, segir Jón
– thelma@bb.is

Til sölu eða leigu
Til sölu er skrifstofuhúsnæði að Aðalstræti
24, Ísafirði, sem er ca. 150m² á 3. hæð hússins. Einnig kemur til greina að leigja húsnæðið. Húseignin er í mjög góðu ástandi.
Nánari upplýsingar um eignina gefur Björn
Jóhannesson, hdl., í síma 456 4577.
Sjöfn Magnúsdóttir, Ásta Ástvaldsdóttir púttmeistari og Margrét Magnúsdóttir.

Ókunn veiði hefur herjað á hvolpa um land allt frá því í ágúst

Lítið borið á veikinni á Vestfjörðum
veikin lýsir sér eins og
vírus“, segir Sigríður.
Veikindin lýsa sér í uppköstum, niðurgangi og
slappleika en enn er ekki
vitað um örsök þeirra.
Nokkrir hvolpar hafa
drepist en aðrir hafa náð
sér eftir nokkurra daga
meðhöndlun. „Allir hundar eiga að vera bólusettir
því ef um vírus er að ræða
er ekki hægt að bólusetja

Ókunn veiki hefur herjað á hvolpa um land allt
frá því í lok ágúst en Sigríður Inga Sigurjónsdóttir,
héraðsdýralæknir Vestfjarða segir að afar lítið
hafi borið á henni í fjórðungnum. „Við erum það
heppin að vera frekar
einangruð og það er
kannski þess vegna sem
mjög fá tilfelli af þessari
veiki hafa komið upp, en

veikan hund og því ættu
eigendur að vera með þetta
á hreinu áður en til veikinda kemur“, segir Sigríður. Dýralæknar landsins verið boðaðir til fundar
við yfirdýralækni á föstudag vegna málsins. Þá hefur Sigríður fengið margar
fyrirspurnir um veikina og
ljóst að hundaeigendur
hafa af henni nokkrar
áhyggjur. „Mikilvægt er að

leita til dýralæknis ef ber á
miklum veikindum svo
hægt sé að meðhöndla
hvolpana og fá sýni sem
send eru til rannsókna á
Keldum, til að komast að
raun um hvað sé að ræða.
Þá er einnig mjög mikilvægt að hafa á hreinu áður
en hundar eru fluttir til
Vestfjarða hvort og við
hverju þeir eru bólusettir“,
segir Sigríður. – thelma@bb.is

Akstur almenningsvagna á Ísafirði

Breytingar gerðar á ferðum
Ákvörðun hefur verið tekin
um að fella niður ferðina kl.
12:05 frá Pollgötu til Hnífsdals
og flýta ferðinni kl. 13:00 til
kl. 12:50. Þá fellur út ferðin
kl. 12:45 frá Hnífsdal að Pollgötu. Ferð almenningsvagns

Breytingar hafa verið gerðar
á akstri almenningsvagna á
Ísafirði til að ferðirnar falli
betur að þörfum grunnskólanemenda og vegna þess að
sumar ferðir hafa lítið sem
ekkert verið nýttar.
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kl. 12:05 frá Pollgötu að Holtahverfi hefur verið felld niður
og ferðinni kl. 13:00 flýtt um
10 mínútur.
Þá fellur út ferðin kl.12:45
frá Holtahverfi að Pollgötu.
Einnig hefur verið ákveðið að

almenningsvagnar sem aka til
Suðureyrar, Flateyrar og Þingeyrar fari af stað kl. 15:10 frá
Ísafirði í stað kl. 15:00 áður.
Nánar má lesa um breytingarnar á vefsíðu Ísafjarðarbæjar.
– thelma@bb.is

12.4.2017, 10:32

Hafnarstræti 18
á Þingeyri
Fasteignin Hafnarstræti 18, Þingeyri er til
sölu. Um er að ræða ca. 950m² steinsteypt
iðnaðarhúsnæði, byggt árið 1980. Fasteignin er í mjög góðu ástandi og er til afhendingar með skömmum fyrirvara.
Óskað er eftir tilboðum í eignina og skal
þeim skilað til Björns Jóhannessonar, hdl.,
Hafnarstræti 1, Ísafirði, sími 456 4577, eigi
síðar en 24. september nk. Áskilinn er réttur
til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna
öllum.
Nánari upplýsingar um eignina gefur Björn
Jóhannesson hdl.
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Starf útgerðarmannsins
getur verið margslungið
– viðtal við Sigurð Sveinsson, útvegsbónda á Góustöðum í Skutulsfirði
Fyrir þá sem voru að alast upp á sjöunda tug nýliðinnar aldar var
það mikið ævintýri þegar ýtur komu í bæinn. Þá hópuðust púkarnir í
kringum vélarnar þannig að oft lá við slysum. Mikið óskaplega var
litið upp til þeirra sem stjórnuðu þessum kraftmiklu tækjum. Ekki var
þó hægt að ræða við þá, af skiljanlegum ástæðum. Það fylgdi ýtunum
mikill hávaði og sjaldan stoppuðu þær.
Einn af þessum mönnum sást oft á höfninni. Þar var hann ávallt um
borð í eða nálægt gráu og fallegu skipi. Á veturna þegar þetta skip reri
til línuveiða var hægt að ganga að honum vísum á höfninni þegar báturinn grái kom inn til löndunar. Þá var annar bragur á kallinum.
Hann var miklu léttari á svipinn og brosti oft. Þarna var hann greinilega
í essinu sínu. Hann sást líka koma nokkrum sinnum yfir daginn í skúrana til þess að tala við kallana. Þegar leið að áramótum sást hann síðan,
ásamt flokki manna á Skeiðinu, hlaða áramótabrennu. Þar var hann
yngstur. Ekki í árum en örugglega í anda.
Þetta er Siggi Sveins. Siggi
á Góustöðum. Bóndi, útgerðarmaður, jarðýtustjóri, brennukóngur, framsóknarmaður,
svo eitthvað sé nefnt. Að setjast niður með honum til þess
að spjalla er auðvitað glapræði. Hann hefur frá svo
mörgu að segja að aldrei verður hægt að gera því skil í stuttu
máli. Maðurinn er kominn á
níræðisaldur.
– Siggi, nú ert þú alinn upp
í sveit en starfaðir lengi við
sjávarútveg. Hvar sástu fólk
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fyrst verka fisk?
„Þótt ótrúlegt sé, þá var það
hér inni í firði. Það var á Skeiðinu. Þar var fiskverkun. Fiskur
var fluttur úr Neðstanum á bát
inn í fjörð og borinn á land í
börum á Hauganesinu. Þar var
hann vaskaður í Skeiðislæknum, sem reyndar er ekki er
lengur. Síðan var fiskurinn
breiddur út til þerris. Reitarnir
sjást að einhverju leyti ennþá
á Hauganesinu. Við strákarnir
unnum við þetta og ef ég man
rétt höfðum við 25 aura á tím-

ann. Það var nú ekki meira en
það. Hins vegar var það ágætis
búbót fyrir drengi sem lítið
höfðu að gera. Um 1930, þegar
varð bílfært inn eftir, var farið
að flytja fiskinn þangað á vörubíl og þá lagðist vinnan að
mestu leyti af inn frá því það
þurfti ekki lengur að vaska
fiskinn, aðeins að breiða hann
út. Þarna voru menn að nýta
sólina í firðinum. Þar er kvöldsól sem menn hafa ekki á Eyrinni og svo var það vindurinn
á nesinu sem sóst var eftir.

Innlögnin var ágæt þarna.“
– Þú segir að vegur hafi
fyrst komið í bæinn um 1930.
Voru engir vegir þarna í kringum Skeiðið áður?
„Nei, það varð óskapleg
breyting þarna á stuttum tíma.
Kirkjubólsbrúin var gerð um
1930 og árið 1940 var nú ekki
kominn vegur lengra en að
Kirkjubæ. Menn sóttu möl í
vegina í Skipeyrina þar sem
flugvöllurinn er núna. Síðar
var það bannað.“

Ísafjarðarflugvöllur
– Voru menn þá farnir að
ræða flugvallargerðina?
„Neinei, það var ekki fyrr
en seinna sem þær hugmyndir
komu. Þær kviknuðu fljótlega
eftir að þar lenti kanadísk vél í
tvígang og gekk mjög vel. Vélin var mjög kraftmikil og Eyrin
var reyndar mjög slétt. Ég man
eftir því þegar vélin lenti þarna
og eftir það held ég að menn
hafi í alvöru farið að ræða hugmynd að flugvelli þar. Menn
ræddu mjög mikið staðsetningu flugvallarins. Kjartan Jóhannsson læknir og alþingismaður vildi leggja þil úr Neðstanum og út í Norðurtanga

12.4.2017, 10:32

og gera þar flugbraut. Það var
nú ekki gert, sem betur fer.
Þrátt fyrir að hugmyndin hafi
ekki verið svo vitlaus, þá vildu
menn ekki fórna þessu svæði
fyrir flugvöll. Sá völlur hefði
þó trúlega orðið betri en sá
sem gerður var á Skipeyrinni.
Menn vildu bara ekki fórna
þessu plássi.“
– Hvenær byrjuðuð þið flugvallargerðina?
„Ef ég man rétt var það sumarið 1958 sem við byrjuðum.
Það var óskaplegt rigningasumar. Bókstaflega allt á kafi.
Á þessum árum voru tæki
Kanans að koma til bæjarins
norðan af Hornströndum og
við fengum mörg af þeim til
flugvallargerðarinnar. Það
voru jarðýtur, skraparar og bílar. Þetta var unnið á vegum
Flugmálastjórnar og Ólafur
Pálsson verkfræðingur var
yfirmaður framkvæmdanna.
Sigurður Tryggvason kennari
var þarna verkstjóri. Ég held
reyndar að við Ólafur séum
einu mennirnir ennþá á lífi,
sem voru þarna í upphafi.
Ég byrjaði við Seljabrekku
að hlaða garðinn sem umlykur
flugbrautina. Hann var hlaðinn

stein fyrir stein með litlum
kranabíl og aðeins var hægt
að vinna á fjöru. Við sóttum
grjót um alla hlíð, allt út fyrir
Naust. Grjótið var híft á bíl og
keyrt þaðan inn eftir.
Árin mín á vellinum urðu í
það minnsta 15 því þegar hann
hafði verið tekinn í notkun
vann ég í marga vetur við snjómokstur á honum og að sandbera hann á hálkudögum. Það
var mikil vinna þegar gerði
hálku. Þá varð ég að kalla mér
til aðstoðar menn úr Netagerð
Vestfjarða. Sandinum var
mokað upp á bílpall á Oddanum og síðan fjölmenntu netagerðarmennirnir á pallinn og
svo var keyrt yfir völlinn. Þá
mokuðu þeir eins og þeir ættu
lífið að leysa. Á meðan þetta
gerðist lá niðri vinna í Netagerðinni. Það var nú minna
vesen vegna hálku í þá daga
en nú. Ég hef grun um að
Douglasinn hafi þolað hálkuna
betur en Fokkerinn í dag. Svei
mér þá ef það er ekki rétt.“
– Nú stendur hann ennþá
þessi garður, sem þið gerðuð í
upphafi?
„Já, hann gerir það. Það má
segja að við höfum hlaðið hann
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var komið með mjóa sterka
bora sem loksins þoldu bergið.
Við reistum vinnupalla og
stóðum þar og boruðum. Síðan
var sett í götin sprengiefni eins
og gert er í dag og þá fór að
ganga vel. Hins vegar var mikið efni upp við hamarinn að
innanverðu. Það þurfti að
losna við svo hægt væri að
komast að berginu. Nú, það
þurfti að spekúlera mikið með
það, því við vorum ekki með
nein tæki til þess að moka
efninu frá. Við grófum þá fjóra
kassa af dínamíti djúpt niður í

tveir, Kristján Finnbogason og
ég. Þeir eru víst að segja það,
þessir ungu menn í dag, að
garðurinn sé ónýtur, en það er
bölvuð vitleysa. Hann stendur
ennþá fyrir sínu. Skörðin þrjú
sem í honum eru voru gerð í
upphafi fyrir rollurnar hans
Boga á Kirkjubæ. Þær urðu að
hafa uppgönguleið ef þær fóru
í fjöruna. Annars var hætta á
að þær flæddi. Nú hefur fjaran
reyndar breyst þarna. Þessi
hleðsluvinna var helvíti erfið.
Það varð að slá á hvern einasta
stein og hífa hann í hleðsluna.
Við gátum ekkert brotið þá til
eins og gert er í dag.“
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mikið happ. Hefði það verið
gert hefðum við setið uppi með
sömu hörmungargöngin og
Norðfirðingar um Oddsskarð.
Þá hefðu núverandi göng
aldrei komið.“
– Nú var Breiðadalsheiðin
fræg á sínum tíma og þá sérstaklega Skógarbrekkurnar.
Þær voru nú erfiðar og snúnar?
„Já, þær voru mjög erfiðar
og brattar. Þegar við vorum í
heyflutningunum í þá daga yfir
heiði, þá lentu sumir í því að
bílarnir prjónuðu vegna brattans. Þá hlóðu menn bara grjóti

rann snjórinn í gengum húsið
og ég hafði rými til að anda.
Vélin fór á bólakaf og þeir
urðu að grafa hana upp.
Þetta var nú það versta. Það
var viðbjóðsvinna að moka
þessar heiðar. Á þessum tíma
voru húsin á ýtunum ekki kynt,
þannig að þetta var bölvaður
viðbjóður. En þessar heiðar
voru nú ekki mikið mokaðar á
vetrum. Það var aðeins fyrst á
haustin sem þær voru mokaðar. Síðan var ekki hugað að
þeim fyrr en snjóa fór að leysa
á vorin og stundum var komið

Vegagerðin
– Eftir að þið klárið flugvöllinn verður þú verktaki. Hvernig kom það til?
„Áður en ég fór að vinna
við flugvallargerðina var ég
að vinna hjá Vegagerðinni en
sú vinna var stopul. Þess vegna
ákvað ég að ráðast í að kaupa
mín eigin tæki.“
– Þú hefur þá verið hjá
Vegagerðinni þegar vegalagning hófst hér í kring?
„Já, ég kom snemma að
þeim málum. Ég var á fyrsta
vegheflinum sem hingað kom,
part úr sumri. Eina ferð fór ég
á honum vestur að Gemlufalli.
Sú ferð er mér mjög minnisstæð vegna þess hversu
óhemju hann eyddi af bensíni.
Það voru nú meiri ósköpin. Á
heflinum voru hjól sem þurfti
að skrúfa niður og það var
helvítis þrældómur. Gemlufall
var þá endastöð vegar í Dýrafirði.
Ég var síðan á ýtum á sumrin. Ég fór fljótlega að vinna
við vegagerð á Súðavíkurhlíðinni. Það var mikið verk.“
– Voruð þið aldrei hræddir
að vinna á hlíðinni?
„Nei, ekki þá. Maður hugsaði ekki svo mikið um það í þá
daga. Hins vegar held ég að
ég þyrði það ekki í dag. Þarna
var maður yfirleitt einn á tæki
og með mér var venjulega einn
maður sem stóð úti. Hans verk
var að segja til um það hvort
skriður væru á leiðinni. Sem
betur fer kom nú ekkert fyrir
og því var það ekki erfitt starf
að vera á verðinum. Hins vegar
var Óshlíðin miklu hættulegri
en Súðavíkurhlíðin. Hún var
stórhættuleg því það var svo
mikið hraun á henni. Ég var
nú ekki oft að vinna þar, sem
betur fer. En einu sinni þegar
ég fór að moka hana taldi ég
15 aurskriður. Þetta var eftir
að vegurinn var tekinn í notkun.“
– Aðeins að Súðavíkurhlíðinni. Hamarinn – var hugmyndin í upphafi að brjóta
skarð í hann?
„Já, en það var mikið vandamál. Sko, við fengum dálítið
stórar patrónur í upphafi en
þær þoldu ekki neitt. Það var
svo hart í Hamrinum að það
gekk ekkert. Nú, þá var nú
spekúlerað mikið hvað ætti að
gera. Hvort það ætti að höggva
helvítið niður. Þá voru settir
tveir stórir kassar af dínamíti
upp á Hamarinn og látið fara.
Það gekk nú lítið. Það var eins
og að skvetta vatni á gæs. Svo
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Hér eru þrjár af dráttarvélum Góustaðabóndans. Allar eru þær árgerð 1958 af Massey
Ferguson gerð. Á myndinni er einnig Gauti Grétarssonm vinnumaður á Góustöðum og sonarsonur bóndans.
jarðveginn og sprengdum. á stuðarann og þá lagðist hann fram í júní áður en menn
Maður lifandi, drullan þeyttist aftur. Skógarbrekkurnar voru treystu sér til þess að byrja að
langt út á Djúp. Þetta gerðum svo þröngar að meira að segja moka. Það var auðvitað vegna
við í þrí- eða fjórgang og þá lá litlar rútur urðu að bakka þess að það þurfti að handbergið hreint fyrir. Vanda- nokkrum sinnum áður en þær moka fyrstu árin. Það fór
málið á þessum árum var komust í gegnum beygjurnar.“ flokkur manna úr báðum áttum
og þetta var mokað með skóflhversu tækjalitlir menn voru.
Snjómokstur
um. Skaflarnir voru yfirleitt
Það voru engar gröfur, þannig
að ef maður festi ýtuna var
– Nú varstu í vegagerð á það háir að það þurfti að stalla
maður andskoti illa settur.“
erfiðum stöðum. Gekk þetta skaflana.Síðan röðuðu menn
sér á stallana. Snjórinn var svo
– En þegar Súðavíkurhlíð- alltaf slysalaust?
inni lýkur, þá tekur Breiða„Já, ég var mjög heppinn. mokaður upp hvern stallinn á
dalsheiðin við?
Það er ekki hægt að segja að fætur öðrum þar til upp var
„Já, ég fór í hana. Þá var það hafi nokkurn tímann kom- komið. Þetta tók nokkra daga
kominn slóði þar upp og ég ið neitt fyrir mig. Einu sinni fyrir svona 20-30 menn á hvorfór að vinna við hina eiginlegu leist þeim ekki á blikuna, um enda.

Þrír af þeim mönnum sem lengst störfuðu við útgerð Guðnýjar ÍS-266. Jón Pétursson, skipstjóri, Jón Magnússon sem sá um veiðarfæri skipsins og Sigurður Sveinsson, útvegsbóndi.
Það var nú sótt stíft að opnað
vegagerð upp Dagverðardal- Gunnari og Ebba [Gunnari
inn, um Kinnina og niður Péturssyni og Ebeneser Þór- yrði í þá daga eins og nú. Fólk
Breiðadalinn. Svo var nú verið arinssyni], þegar við vorum vildi auðvitað fá sem fyrst opnað spá í göng undir Kinnina að moka snjó í Kinninni. Þá að á vorin til þess að komast á
en sem betur fer varð aldrei af hvarf ég þeim sjónum og þeir milli. Það var skiljanlegt eftir
því helvíti. Það vildi okkur til áttuðu sig fljótt að það hafði einangrun vetrarins. Fljótlega
happs að það var svo laust komið snjóflóð. Það varð mér eftir að heiðarnar opnuðust
bergið að það var ekki talið til happs að ég var með báðar vildi fólk fara að komast á
framkvæmanlegt. Það var hurðir opnar á ýtunni og því skemmtanirnar sem haldnar

11

12.4.2017, 10:32

voru á öllum fjörðum. Þá var
bara smellt bekkjum upp á
vörubílana og fólk settist þar.
Síðan var sungið og trallað
alla leið, enda eins gott því
stundum var kalt á pallinum.“
– Hvað varstu lengi í þessum vinnuvélarekstri?
„Ég var andskoti lengi í því.
Það eru ekki nema fimm ár
síðan ég hætti með síðustu ýtuna.“
– Nú hefur þú stundað samtímis búskap, útgerð og vinnuvélarekstur. Af hverju varstu í
svona mörgu? Gastu ekki
ákveðið þig við hvað þú vildir
vinna eða þurftir þú að vera í
þessu öllu til þess að hafa í þig
og á?
„Það kom nú til af ýmsu. Ég
var nú alltaf viðloðandi búskapinn á Góustöðum hjá
gömlu hjónunum. Maður létti
auðvitað undir með þeim. Í þá
daga voru engin tæki til og því
þurfti að vinna mikið á höndum eða fá lánuð tæki. Þeim
veitt því ekki af hjálpinni. Ég
hef verið í þessum búskap síðan. En ég hef bætt mér upp
tækjaleysið í gamla daga. Nú
á ég sjö dráttarvélar og þarf
ekkert að fá lánað. Ég er með
eina dráttarvél fyrir hvert tæki.
Það dugir ekkert minna.“

Útgerð Guðnýjar
– En hvað varð til þess að
þú gerðist útgerðarmaður?

tíð.“
– Þið voruð nú andskoti
lagnir að velja ykkur skipstjóra
og margir ungir menn fengu
tækifæri hjá ykkur...
„Já, við vorum alltaf mjög
heppnir með skipstjóra. Fyrstur var nú Halldór Hermannsson, sem allir þekkja, og svo
kom bara röðin að hverjum
fyrsta flokks skipstjóranum á
fætur öðrum. Það versta var
að þegar þeir voru farnir að
skila góðum árangri, þá færðu
þeir sig yfirleitt yfir á bátana
hjá Norðurtanganum því að
þeirra bátar voru stærri. Maður
lagði síðan ýmislegt á sig til
þess að fá góða skipstjóra.
Einu sinni fékk ég augastað
á góðum skipstjóra. Það var
Sigurhjörtur Jónsson. Hann
var þá skipstjóri á litlum
rækjupung sem hann átti og
með honum var afbragðs vélstjóri, Hörður Árnason. Ég
spurði Sigurhjört hvort hann
vildi ekki taka Guðnýjuna en
hann færðist undan því hann
sagðist vera sjálfur í útgerð.
Það endaði með því að ég
bauðst bara til þess að kaupa
bátinn af honum og þá gaf
hann sig. Hann tók þá við Guðnýju og Hörður fylgdi með.
Þetta voru mjög góð kaup því
Sigurhjörtur var afburðaskipstjóri. Hvað af bátnum varð
man ég nú hreinlega ekki enda
skiptir það ekki máli. Grétar
Þórðarson var einn af skip-

Hér sést undir þá gömlu. Þetta er á síðari árum hennar.
Komin ný brú og búið að byggja yfir hana að hluta.
„Það var nú fyrir tilverknað stjórunum en hann færði sig
Baldurs Jónssonar. Þannig upp til Norðurtangans eftir eitt
vildi til, að Þorsteinn bróðir ár.
Arnór Sigurðsson var einn
vildi selja Guðnýju sem hann
átti þá á Djúpavogi. Hún var afburðaskipstjórinn. Hann var
of lítil fyrir hann og hann vildi feikilegur fiskimaður. Eina
stærra skip. Baldur kallaði í vikuna á steinbítsvertíðinni
okkur Guðmund bróður og það kom hann í land á hverju
varð úr að við keyptum hana kvöldi kl. 11 með 22 tonn af
vestur. Með okkur voru fleiri steinbít. Þetta gerði hann öll
menn, eins og Jón Magnússon kvöld vikunnar. Á sama tíma
sem var vann við útgerðina og með sama magn. Það var
allt til æviloka. Ég var nú svo allt klárt þegar hann kom að.
viðloðandi útgerðina alla tíð.“ Búið að fylla fyrsta málið í
– Viðloðandi hana – er þetta lestinni og klukkutíma seinna
var báturinn farinn úr höfn. Í
nú ekki fullmikil hæverska?
„Ja, jú, ég var svona að höfn kl. 11 og á miðnætti var
vinna við útgerðina. Það hittist sleppt aftur og þá var búið að
nú reyndar þannig á, að í 22 ár landa 22 tonnum. Þetta var
samfellt kom skipið aldrei úr einstakt afrek hjá Adda.
róðri án þess að ég væri á
Haukur Böðvarsson var
bryggjunni til þess að taka á einn af mínum skipstjórum.
móti endanum. Þetta kom nú Hann reri andskoti stíft hann
bara til vegna þess að ég var Haukur. Hann gerði það.
laus við, ef svo má segja. Ég Mönnum þótti stundum nóg
fór nú aldrei lengra frá en þetta. um en ég var hins vegar aldrei
Að vísu var mest gert út á hræddur um hann. Síðan tekur
veturna.“
Jón Pétursson við Guðnýjunni
– Þessi útgerð var mjög far- og er með hana þar til við
seljum hana út í Bolungarvík.
sæl hjá ykkur...
„Já, hún var það alla tíð. Við seldum hann reyndar með.
Við höfðum að vísu ekkert Jón er mikill afbragðsmaður.
upp úr þessu lengst framan af Hann var alltaf til staðar. Hann
en þetta var farsæll rekstur alla klikkaði aldrei.“
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Caterpillarinn
brást aldrei
– Þér fannst nú helvíti gaman að stússast í útgerðinni?
„Já, mikið andskoti þótti
mér það gaman. Það eina var
þetta helvítis basl með Mannheimvélina sem var í skipinu
til að byrja með. Það kom ýmislegt upp á með hana. Þá varð
maður oft að fá Jónas Pétursson í viðgerðir og svo var maður oft að stússast með. Við
það helvítis basl fékk ég oft í
bakið. Svo fengum við okkur
Caterpillar. Það var nú meiri
vélin. Í níu ár þurftum við ekki
að kíkja á hana. Hugsaðu þér,
í níu ár þurfti varla að kíkja
niður í vél! Þá kviknaði í Guðnýjunni og eftir þann bruna
þurfti að kíkja á hana. Meira
var það nú ekki.“
– Einhvern tímann heyrði
ég þá sögu, að þú hefðir verið
í vandræðum með að fá stýrimann og hefðir lokkað einn
brottfluttan heimamann með
því að kaupa fyrir hann íbúð?
„Já, það er rétt. Stundum
stóð nú svo tæpt að geta fengið
almennilega menn. Við reyndum að vanda okkur við það.
Því var það einu sinni að ég
hafði samband við einn ágætan
mann sem var þá fluttur til
Reykjavíkur. Ég bauð honum
plássið en hann sagðist vera
kominn með konu og þyrfti
því eitthvert húsnæði. Það var
nú ekki margt til ráða því þá
var lítið framboð af leiguíbúð-

um. Ég fór því til Hans Haraldssonar í Norðurtanganum
og sagði honum að það væri
ekkert annað að gera en kaupa
íbúð fyrir drenginn. Hans reddaði því í hvelli og drengurinn
fékk húsnæði og ég veit ekki
betur en þau hafi dafnað vel
síðan.“

Úthlutun rækjukvótans skaðræði
„Þið voruð einna fyrstir til
þess að fara á úthafsrækjuveiðar?
„Já, minnstu ekki ógrátandi
á það ævintýri. Þetta var nú
enginn glans því Guðný var
lítið skip. En hvernig staðið
var að kvótaúthlutun í rækjuveiðunum var alveg einstök
vitleysa. Við vorum komnir
með um 300 tonna kvóta en
svo var það eiginlega hirt af
okkur til þess að gefa það
loðnuflotanum, sem aldrei
hafði kostað neinu til og sum
skipanna höfðu aldrei á rækju
komið. Þeir síðan seldu þetta
frá sér. Að rækjuverksmiðjurnar skyldu ekki fá rækjukvótann á sínum tíma var skaðræði. Það var svo mikið óréttlæti að það má aldrei gleymast.
Það var eiginlega svo mikil
vitleysa að það verður að
minna á það endalaust.
Sjáðu nú hvernig farið var
með dreng eins og hann Eirík
vin minn Böðvarsson. Þessi
drengur leigir til sín hvert skipið á fætur öðru. Þær voru svo
vesælar sumar þessar útgerðir

að þær áttu ekki fyrir olíunni
vestur. Bátarnir voru síðan útbúnir hér á kostnað verksmiðjanna og reknir af þeim árum
saman. Menn ruddu brautina í
þessum efnum hér. Og hvað
gerðist svo? Útgerðunum var
afhentur kvótinn. Menn sem
engu höfðu hætt og ekkert
höfðu gert fengu þessa auðlind
afhenta á silfurfati.“
– Það var nú Halldór Ásgrímsson, vinur þinn og flokksfélagi, sem gerði þessa vitleysu.
„Já, hann skrifaði upp á
þessa vitleysu, greyið strákurinn. En hann réði þessu ekkert,
maðurinn. Það var Kristján
Ragnarsson sem öllu réði. Ég
heyrði það einu sinni ofan í
Halldór, að Kristján hefði lagt
allt undir í því máli og sagt að
það kæmi ekki til greina annað
en að bátarnir fengju rækjukvótann. Þannig var nú það.“
– Þið hafið aldrei velt fyrir
ykkur að kaupa stærra skip?
„Jú, það var stundum rætt.
Þegar Kofri var smíðaður hjá
Marzellíusi áttum við kost á
því skipi. Það fór hins vegar
þannig að við ákváðum að gera
það ekki. Mig langaði nú
svakalega til þess að stækka
en það var ekki gert.“
– Sérðu eftir því?
„Já, veistu, ég geri það. Það
hefði verið óskaplega gaman.
En því miður var því ekki að
heilsa.“

Af Landsbankaviðskiptum

Menntaskólinn á Ísafirði.

Fjórðungsþing Vestfirðinga

Fagnar sókn Menntaskólans á Ísafirði
Fjórðungsþing Vestfirðinga samþykkti á þingi sínu
fyrir stuttu, tillögu þar sem
fagnað er þeim umskiptum
sem orðið hafa að undanförnu í starfi Menntaskólans
á Ísafirði. Tillagan er svohljóðandi: „49. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á
Ísafirði dagana 3. og 4. september 2004 fagnar þeirri
sókn Menntaskólans á Ísafirði til uppbyggingar og
framfara sem undanfarin ár
hefur birst í auknum umsvif-
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um skólans, fjölbreyttara
námsframboði, fjölgun starfa
og endurnýjun á húsakosti
hans og búnaði.
Sérstakt gleðiefni er aukin
sókn Vestfirðinga sjálfra að
menntaskólanum en það,
ásamt árangri skólans í að
minnka brottfall, hefur fjölgað
nemendum og starfsliði um
20% á þremur árum. Hvetur
þingið stjórnendur og starfslið
skólans til þess að halda ótrauð
áfram á sömu braut.
Öflugur framhaldsskóli er

lykillinn að sókn Vestfirðinga í menntamálum fjórðungsins og þar með grundvöllur frumkvöðlastarfs og
atvinnusköpunar í héraði.
Fjórðungsþing Vestfirðinga
hvetur því stjórnvöld og
þingmenn Norðvesturkjördæmis til þess að styðja við
framfarasókn skólans og
tryggja honum það fjármagn
sem honum er nauðsynlegt
til áframhaldandi vaxtar og
þróunar.“
– hj@bb.is

– Nú ert þú frekar dagfarsprúður maður. Þú getur hins
vegar verið stífur á meiningunni. Hefurðu komið inn í
Landsbankann nýlega?
„Nei. Og stendur ekki til.
Þú ert líklega að fiska eftir því
þegar mig vantaði lánið forðum. Þannig var, að þegar Jón
Karl Sigurðsson reisti sér hús
í Sætúninu, þá seldi hann neðri
hæðina á Hlíðarveginum þar
sem ég bý. Mig langaði að
kaupa hæðina af honum en
vantaði aðeins upp á kaupverðið. Í þá daga þurftu menn
að leita til beggja banka þegar
mikið lá við. Ég var þá með 50
þúsund króna víxil í Landsbankanum. Hann stóð nú
reyndar bara í 25 þúsundum
þegar þetta var. Ég fór því til
Einars Ingvarssonar, sem þá
var útibússtjóri, og bað hann
að lána mér 10-15 þúsund svo
ég gæti klárað íbúðakaupin.
Hvort hann gæti ekki hækkað
víxilinn aftur. Hann sagði
þvert nei. Það væru engir peningar til.
Ég stóð því upp og fór fram.
Skrifaði tékka frá Útvegsbankanum og greiddi helvítis víxilinn upp og hef ekki stigið
fæti mínum inn í Landsbankann síðan og stendur ekki til.
Daginn eftir hitti ég þann
sem var á eftir mér í röðinni
hjá bankastjóranum. Sá var að
hjálpa syni sínum við íbúðarkaup. Hann var nú örugglega
með lítil umsvif í bankanum
blessaður. Ég spurði hann því
hvernig honum hefði gengið
hjá bankastjóranum. Mér gekk
nú sæmilega, sagði hann, ég
fékk 125 þúsund. Jæja, sagði
ég, en hvernig gekk þér hjá
Bjarna í Útvegsbankanum?
Helvítið hann Bjarni gat ekki
látið mig hafa nema 80 þúsund
krónur, sagði hann. Nú jæja,
sagði ég. Þér finnst það lítið.
Bjarni lét mig nú ekki hafa
nema 60 þúsund.
Svona voru þeir nú misjafnir
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þessir bankastjórar. Þeir voru
svo pólitískir í þá daga að það
skipti engu máli hvort maður
gat borgað eða átti eitthvað.
Það var bara spurt í hvaða
flokki menn væru.
Síðan þetta gerðist fyrir
bráðum fjörutíu árum hef ég
ekki komið inn í Landsbankann. Ekki einu sinni til þess að
borga gíróseðil. Þeir hafa talað
við mig nokkrum sinnum síðan en ég hef alltaf sagt það
sama: Málið er afgreitt.“
– Þú hefur ekki skipt um
skoðun eftir að Magnús Þorsteinsson bróðursonur þinn
keypti ráðandi hlut í bankanum ásamt þeim Björgólfsfeðgum? Fer ekki að vera óhætt
fyrir þig að stíga þar inn fæti?
„Nei, alls ekki. Magnús
frændi minn er góður drengur
en hann keypti Landsbankann
með kostum hans og göllum.
Þar inn fer ég ekki.“
– Nú gerðuð þið Guðnýjuna
út á línu á veturna. Oft var
erfitt að fá menn til að beita í
landi. Þú þóttir lunkinn og
harður að sækja menn til vinnu
ef menn mættu ekki?

Konan undir
sænginni
„Já, það þýddi ekkert annað.
Þegar báturinn var á sjó urðu
lóðirnar að vera klárar um
kvöldið. Ekki þýddi að stoppa
skipið. Ég veit nú ekki hvað
hefði verið gert við mig þá.
Og það var ekki bara spurningin um bátinn, heldur einnig
Norðurtangann sem keypti
ávallt allan fiskinn. Ekki dugði
að segja fólkinu þar að báturinn væri stopp þar sem einhver
kall sem átti að beita væri fullur uppi í bæ. Maður var í þannig vinnu að hægt var að bregða
sér frá og leita menn uppi.
Það gekk nú á ýmsu. Einu
atviki man ég eftir þar sem ég
gekk kannski fullhart fram. Þá
fór ég heim til eins af mínum

mönnum. Ég hafði frétt af honum á því um nóttina. Nú það
kom enginn til dyra þannig að
ég gekk inn og kallaði. Það
kom ekkert svar. Ég gekk því
innar í íbúðina því mér fannst
einhvern veginn að maðurinn
væri heima.
Og viti menn. Inni í einu
herberginu sé ég hvar einhver
liggur undir sæng. Það var nú
farið að síga í mig og því gekk
ég inn í herbergið og svipti
sænginni ofan af. Ég neita því
ekki að blóðið fraus í æðum
mér og hjartað tók aukakipp
þegar ég sá að undir sænginni
lá móðir mannsins. Kona komin á efri ár. Augnablik stóð ég
þarna á gólfinu og beið þess er
verða vildi. Ég var viss um að
konan myndi hrópa upp yfir
sig að það væri maður að ráðast á hana í rúminu. Sem betur
fer svaf hún fast blessunin og
því lagði ég sængina yfir hana
aftur og læddist út.
Mikið óskaplega var mér
brugðið og svakalega var lágt
á mér risið þegar ég kom niður
í skúr. Ég jafnaði mig auðvitað
á þessu fljótlega. Þetta sýnir
best að starf útgerðarmannsins
getur verið margslungið, svo
ekki sé meira sagt.“
Siggi á Góustöðum er hættur að vinna. Að vísu rekur
hann búið á Góustöðum ennþá. Þar fara miklar annir í
hönd, segja þeir sem til þekkja.
Síðan er hann óþreytandi framsóknarmaður. Hann er hjarta
og samviska flokksins hér um
slóðir, að talið er. Ekki er þar
mikið gert nema hann sé
skammt undan. Nú, ef marka
má frásagnir annarra, þá er
hann farinn að líta aflögð tréskip hýru auga. Það styttist jú
í áramótin. Síðan eru margir
staðir þar sem koma þarf við
og spjalla og gefa góð ráð.
Svo sinnir hann sér og sínum.
Að öðru leyti gerir hann ekki
neitt.
– Halldór Jónsson.
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Hvassyrtri ályktun um Vegagerðina vísað til samgöngunefndar Fjórðungssambands Vestfirðinga

Lýsa furðu sinni á seinagangi
inga haldið á Ísafirði 3. og 4.
september 2004 lýsir furðu
sinni á seinagangi Vegagerðarinnar á Ísafirði við gerð
matsskýrslu fyrir framkvæmdina Vestfjarðavegur (nr. 60)
Bjarkalundur-Eyri, Reykhólahreppi. Fjórðungsþing lýsir
yfir miklum áhyggjum af því
að þessi seinagangur geti leitt
til þess að ekki náist að bjóða
fyrsta áfanga verksins út það
tímanlega að framkvæmdir
geti hafist á árinu 2005. Þá

Bæjarstjóri Vesturbyggðar
og sveitarstjórar Tálknafjarðarhrepps og Reykhólahrepps
lögðu fram tillögu á Fjórðungsþingi Vestfirðinga þar
sem farið er hörðum orðum
um vinnubrögð Vegagerðarinnar á sunnanverðum Vestfjörðum. Tillagan kom nokkuð
til umræðu á þinginu og var á
endanum vísað til samgöngunefndar Fjórðungssambandsins. Tillagan er svohljóðandi:
„49. Fjórðungsþing Vestfirð-

telur Fjórðungsþing algerlega
óásættanlegt að seinagangur á
vinnu Vegagerðarinnar við
hönnun vega sé slíkur að fjárveitingar til nýframkvæmda
nýtist ekki og séu færðar annað
af þeim sökum.
Sveitarfélögin í Barðastrandarsýslu; Reykhólahreppur, Tálknafjarðarhreppur
og Vesturbyggð lýstu í ágúst
2003 furðu sinni á þeim vinnubrögðum sem Vegagerðin viðhafði við gerð draga að tillögu

að matsáætlun fyrir framkvæmdina, og töldu vafa leika
á því að Vegagerðin á Ísafirði
hefði bolmagn og mannafla til
að annast vinnu við hönnun
þeirra nýframkvæmda í vegagerð sem framundan væru á
Vestfjörðum. Gerð var sú
krafa að ný drög að matsáætlun
yrðu ekki unnin af Vegagerðinni á Ísafirði heldur falin öðrum. Þeirri kröfu var ekki sinnt
og tillaga að matsáætlun var
loksins lögð fram af Vega-

gerðinni 5. janúar 2004.
Skipulagsstofnun samþykkti
matsáætlunina með umtalsverðum athugasemdum þann
13. febrúar 2004. Þá var ráð
fyrir því gert að matsskýrsla
Vegagerðarinnar um framkvæmdina lægi fyrir ekki síðar
en í maí 2004. Nú er september
og ekki bólar á matsskýrslunni. Nú er komið í ljós að
áhyggjur sveitarfélaganna í
ágúst 2003 virðast því miður
hafa verið á fullum rökum

reistar og er því sú krafa ítrekuð að verkið verði falið öðrum,
og því hraðað eins og frekast
má verða.
Sá seinagangur sem verið
hefur á vinnu Vegagerðarinnar
varð þess m.a. valdandi að 150
milljónir króna sem ætlaðar
voru í verkið á árinu 2004 voru
færðar annað – þó tímabundið
að sögn“, segir í ályktuninni
sem var vísað til samgöngunefndar Fjórðungssambandsins.
– hj@bb.is

Tilhögun sjúkra- og áætlunarflugs á Vestfjörðum næsta vetur óljós

Undirverktaki verður ráðinn til verksins
vetur“, segir Elín. Samkvæmt
samningi Íslandsflugs við hið
opinbera skal flugvél vera
staðsett á Ísafirði frá og með
1. október. Þá skal félagið annast áætlunarflug milli Ísafjarðar og Bíldudals yfir háveturinn
að því gefnu að fjallvegir milli
bæjanna séu lokaðir.
Flugfélagið Mýflug annaðist sjúkraflug á Vestfjörðum
til loka árs 2000. Þá gerði ríkið
samning við Leiguflug Ísleifs
Ottesen um flugið, en samningnum var rift nokkrum mánuðum síðar „vegna þess að
ekki ríkti traust milli samningsaðila“, eins og aðstoðarmaður samgönguráðherra
komst að orði á sínum tíma.

Óljóst er hvernig tilhögun
sjúkra- og áætlunarflugs á
Vestfjörðum verður næsta
vetur. Íslandsflug hefur samning við íslenska ríkið um þessa
þjónustu og að sögn Elínar
Ingimundardóttur, skrifstofustjóra Íslandsflugs, mun fyrirtækið ráða undirverktaka til
að sjá um flugið eins og það
hefur gert undanfarin ár. Segir
hún samningaviðræður standa
yfir, en vildi ekki segja við
hvern væri verið að semja eða
hvort leitað væri eftir samningum við fleiri en einn aðila.
„Þetta kemur í ljós í þessum
mánuði og frá og með 1. október verður flugvél á staðnum
eins og verið hefur undanfarna

Þurfti ríkið að greiða 9,7 milljónir króna fyrir samningsslitin
þar sem Leiguflug Ísleifs
Ottesen uppfyllti öll skilyrði
til flugrekstrar og ekki var
grundvöllur til uppsagnar
samningsins.
Samið var við Íslandsflug
um sjúkra- og áætlunarflug á
Vestfjörðum á vordögum
2001. Félagið fékk Mýflug til
að sjá um flugið fyrst um sinn,
en síðasta sumar samdi Íslandsflug við Flugfélagið Jórvík um flugið. Jórvík missti
flugrekstrarleyfi sitt í febrúar
á síðasta ári og var þá aftur
samið við Mýflug um þjónustuna.
– halfdan@bb.is

Ísafjarðarflugvöllur.

Ráðist í byggingu annars húss á Wardstúni í vor eða jafnvel fyrr?

Mikil eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði
„Það er reyndar ekki búið
að taka endanlega ákvörðun ennþá, en það er þó líklegt að ráðist verði í framkvæmdirnar. Það veltur að
sjálfsögðu á áhuga fólks á
íbúðunum. Í húsinu verða

Forsvarsmenn verktakafyrirtækisins Ágústs og
Flosa hyggjast reisa nýtt
íbúðahús á Wardstúni á
næstunni. Byggingin
verður við hlið þess húss
sem nýlega var byggt.

10 íbúðir og verður það
stærra en húsið sem var
byggt nýlega, en svipað í
útliti. Íbúðirnar verða frá
86 og upp í 180 fermetrar
að stærð“, segir Torfi
Jóhannsson, annar tveggja

eigenda Ágústs og Flosa.
„Ef af verður hefjast framkvæmdir í vor og jafnvel
fyrr. Það fer eftir áhuga
almennings og tíðarfari.
Við byrjuðum að byggja
hitt húsið í desember í

Fjórðungsþing Vestfirðinga

Vill meira fjármagn til uppbyggingar þekkingarseturs
firðinga haldið á Ísafirði 3. og
4. september 2004, leggur til
að tillögur starfshóps menntamálaráðuneytis um uppbyggingu Háskólanáms og Þekkingarseturs Vestfjarða, verði
lagðar til grundvallar í uppbyggingu háskólanáms, símenntunar og rannsókna á
Vestfjörðum. Fjórðungsþing

Fjórðungsþing Vestfirðinga telur að tillögur um fjármagn og þar með hraða uppbyggingar þekkingarseturs á
Vestfjörðum gangi of
skammt. Þetta kemur fram í
ályktun sem samþykkt var á
þinginu um liðna helgi. Í
samþykktinni segir:
„49. Fjórðungsþing Vest-
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Vestfirðinga fagnar einnig
ákvörðun um aukið fjármagn
til starfsemi setursins, s.m.b.
tillögu hópsins. Þingið telur
hinsvegar að tillögur um fjármagn og þar með hraða uppbyggingu þekkingarseturs
gangi of skammt.
Þingið skorar því á menntamálaráðherra og fjárveitingar-

vald að setrinu verði strax á
næsta ári tryggt aukið fjármagn á fjárlögum 2005 miðað við núverandi tillögur
starfshópsins. Þetta verði
gert til að starfsemi Þekkingarseturs fari af stað með afgerandi hætti m.a. með staðbundinni kennslu á háskólastigi frá og með hausti 2005.“

12.4.2017, 10:32

Væntanlegt hús rís við hlið þess sem nýlega var byggt.
var mikil eftirspurn eftir
vetur og erum að leggja
íbúðum í húsinu sem við
lokahönd á það núna.“
byggðum á Wardstúni og
„Það er ekki bara hugur í
síðan íbúðirnar seldust
okkur heldur ekki síður
upp hefur mikið verið
fólkinu sem býr á svæðinu.
spurt“, sagði Torfi.
Við erum bara að sinna
– halfdan@bb.is
þörfum markaðarins. Það
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Sigurður G. Guðjónsson, forstjóri Norðurljósa

Hefur ekki trú á fyrirætlunum Símans í sjónvarpsmálum á Vestfjörðum
Sigurður G. Guðjónsson,
forstjóri Norðurljósa, sem
rekur Stöð 2, Sýn og fleiri
sjónvarpsstöðvar, segir ekki
pólitískan vilja til þess að
heimila uppfærslu á endurvörpum félagsins í stafrænt
form þar sem stjórnmálamenn
vilji að eitt dreifikerfi verði
um allt land. Sú aðferð gangi
ekki upp á þegar sá aðili sem
dreifa á efninu er farinn að
reka sjónvarpsstöð í samkeppni við viðskiptavini sína.
Sigurður hefur einnig efasemdir um að Síminn geti
boðið íbúum Vestfjarða sjónvarp í gegnum símalínu í desember eins og kynningarfulltrúi Símans segir frá á bls. 16
í blaðinu í dag. Sem kunnugt
er festi Síminn kaup á útsendingarrétti á enska boltanum og
um fjórðungshlut í sjónvarpsstöðinni Skjá-1. Í framhaldinu
hefur Síminn kynnt áform um
dreifingu stafræns sjónvarpsefnis um koparkerfi með DSL
tækni.
Í samtali við Evu Magnúsdóttur kynningarfulltrúa Sím-

ans kom fram að tilraunaútsendingar hefjist á næstu dögum og að öllu óbreyttu geti
sala á þjónustu þessari hafist í
desember. Hún sagði jafnframt
að gjaldskrá fyrir þjónustuna
tæki mið af núverandi gjaldskrá Breiðbandsins.
Sigurður segir að um nokkurt skeið hafi legið umsókn
frá félaginu hjá Póst- og fjarskiptastofnun, þar sem óskað
er leyfis til að uppfæra endurvarpa félagsins í starfrænt
form. Eftir slíka uppfærslu
væri hægt að endurvarpa 10
rásum á stafrænu formi. Umsókn félagsins hefur legið óafgreidd hjá stofnuninni. „Það
hefur verið pólitískur vilji til
þess að á landinu verði aðeins
eitt dreifikerfi og því hefur
umsókn félagsins ekki verið
afgreidd. Sú hugmynd að á
landinu verði aðeins eitt dreifikerfi er í sjálfu sér ekki vitlaus.
Slíkt kerfi verður þá að vera í
eigu óháðs fyrirtækis eins og
verður í raforkukerfinu. Viðræður hafa staðið um þetta
kerfi í nokkra mánuði en þær

Endurvarpsstöð útvarps- og sjónvarpsstöðvanna á Arnarnesi.
hafa ekki gengið vegna hug- boltanum og hlut í Skjá-1. Það á því að þessi leið sé fær og
mynda Símans um verðlag á er auðvitað óhugsandi að sam- því síður að hún verði jafn
dreifingu. Nú hefur markað- eiginlegt dreifikerfi verði rekið ódýr og menn vilja vera láta.
urinn hinsvegar breyst mjög af aðila sem er í samkeppni Það gengur einfaldlega ekki
með kaupum Símans á enska við viðskiptavini sína. Það upp miðað við þau verð sem
Síminn hefur kynnt fyrir okkur
hljóta allir menn að sjá.“
Aðspurður um viðbrögð að undanförnu. Þar fyrir utan
sjónvarpsstöðva Norðurljósa kallar þessi leið á mikinn
við hugmyndum Símans um stofnkostnað fyrir heimilin.
stafrænar útsendingar með Fjárfesta þarf í dýrum búnaði
koparþræði segist Sigurður á heimilunum og leggja þarf
hafa miklar efasemdir um að frá símainntaki hússins að
leið Símans sé fær. „Því miður sjónvörpum heimilisins. Við
verð ég að hryggja fólk með teljum að sú leið sem við viljþví að segja að ég hef ekki trú um fara með því að uppfæra

okkar senda sé mun ódýrari
og öruggari.“
Aðspurður hvað það taki þá
langan tíma að koma stafrænni
útsendingu til landsmanna
segir Sigurður að útsendingar
hefjist innan skamms á Faxaflóasvæðinu. „Fáist leyfi til
uppfærslu á sendum annars
staðar gætum við tryggt stafræna útsendingu á næstu sex
mánuðum. En til þess verður
að vera pólitískur vilji, sagði
Sigurður G. Guðjónsson.“
– hj@bb.is

Sjöfn Magnúsdóttir, Grétar Pétursson, Jónas Björnsson og Bjarndís Friðriksdóttir íbúar á
Hlíðarvegi mættu á skrifstofu bæjarstjórans á Ísafirði með bænaskjal íbúa götunnar.

Afhentu bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar bænaskjal
Á fimmtudag í síðustu viku
gengu fjórir fulltrúar íbúa við
Hlíðarveg á Ísafirði á fund
bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar
Halldórs Halldórssonar. Þar
afhenti Sjöfn Magnúsdóttir
honum fyrir þeirra hönd bænarskjal frá íbúum götunnar þar
sem farið er fram á úrbætur á
ástandi götunnar.
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Í bænarskjalinu segir: „Við
undirritaðir íbúar við Hlíðarveg á Ísafirði förum þess náðarsamlegast á leit við bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar að nú
þegar verði brugðist við því
óframdarástandi götunnar sem
við höfum mátt búa við í áraraðir. Svo vel sem bæjarfulltrúar eru upplýstir um ástand

gatnakerfisins teljum við ekki
ástæðu til að tíunda það hér,
en bendum á hinar tíðu skyndilokanir fyrir vatn á undangengnum viku, sem segja allt
sem segja þarf um ástandið og
hafa knúið okkur til þessa
gjörnings.“
Á annað hundrað íbúar
skrifuðu undir bænarskjalið.
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Smáauglýsingar

Fjórðungsþing Vestfirðinga

Til sölu eru lítið notuð, negld,
vetrardekk undir Toyota RAV
árg. 2001 eða yngri. Upplýsingar í síma 456 3381.
Lækkað verð! Til sölu er 3ja
herb. íbúð að Stórholti 13, 3.
hæð. Fyrir aðeins 750 þús. kr.
útborgun er hún þín. Upplýsingar í síma 846 9906.
Óska eftir góðu og fallegu píanói.
Uppl. í síma 849 8691.
Til leigu er lítið einbýlishús. Uppl.
í síma 456 3285.
Til sölu er nýlegur og lítið notaður AEG þurrkari. Verð kr. 40
þús. Uppl. í síma 896 2851.
Til sölu er húsið Krókur 1, sem
er lítið einbýlishús á eyrinni. Húsið er með fallegum garði og frábæru útsýni. Tilboð óskast. Uppl.
í síma 866 5304.
Til sölu er lítið Yamaha píanó.
Uppl. í síma 456 3002.
Í Stúdíó Dan
66N, í stærð

er rauður flísjakki
6 ára, í óskilum.

Til sölu er MMC Galant árgerð
1992. Verðhugmynd kr. 150
þús. eða tilboð. Upplýsingar í
síma 898 6554.
Hlýðninámskeið fyrir hvolpa eða
hunda verður haldið á Ísafirði í
sept./okt. ef næg þátttaka fæst.
Uppl. hjá Auði í síma 862 8671.
Til sölu er Silver Cross barnavagn
á mjög góðu verði. Á sama stað
er til sölu Samsung örbylgjuofn,
breidd 65 cm, hæð 40 cm og
dýpt 46 cm, og Gram kæliskápur, hæð 170 cm, breidd 60 cm
og dýpt 62 cm. Upplýsingar í
síma 456 8147.
Til leigu er 4ra herb. íbúð í Seljahverfi í Breiðholti, með sérgeymslu og bílskýli. Uppl. í símum
820 8284 og 567 7079.
Óska eftir að kaupa notaða þvottavél. Breidd allt að 60-65 cm.
Uppl. í síma 587 3538.
Vegna flutnings er til sölu ársgamalt 16" Trek barnahjól fyrir 4-6
ára. Verð kr. 10 þús. Upplýsingar í símum 456 4114 eða 456
4277.
Smáauglýsingasími 456 4560

skrifa.com
Upplýsingavefur
gervihnattafólksins

Afruglarar ·
kort · brennarar og
allt annað til að
fullnýta búnaðinn.
Símar 893 5804 og
482 3929 alla virka
daga frá kl. 13-23

Mótmælir frumvarpi fjármálaráðherra
Fjórðungsþing Vestfirðinga
krefst þess að ákvæði í frumvarpi Geirs H. Haarde fjármálaráðherra um fækkun tollumdæma verði breytt. Í vor
var lagt fram á Alþingi til
kynningar frumvarp þess efnis
að tollumdæmum fækki úr 26
í 9.
Tillagan gerir ráð fyrir að
hin fjögur stjórnsýsluumdæmi
sýslumanna á Vestfjörðum
skiptist á milli þriggja tollumdæma, þ.e. að umdæmi sýslumannanna í Bolungarvík og á
Ísafirði myndi Vestfjarðaumdæmi, tollstjórn í umdæmi
sýslumannsins á Patreksfirði
heyri til Vesturlandsumdæmis
sem yrði undir yfirstjórn sýslumannsins í Stykkishólmi og
tollstjórn í umdæmi sýslu-

mannsins á Hólmavík heyri
til Norðurlandsumdæmis sem
yrði undir yfirstjórn sýslumannsins á Akureyri.
Í samþykkt þingsins segir
að þingið leggi áherslu á að ef
Alþingi samþykki fækkun
umdæma tollstjóra verði litið
til þess að Vestfirðir hafi um
langa hríð verið eitt kjördæmi,
þeir séu eitt skattstjóra- og
dómsumdæmi og að sveitarfélög og íbúar í fjórðungnum
eigi með sér margháttað samstarf og samvinnu. Þá segir
orðrétt í samþykkt fjórðungsþingsins um frumvarp fjármálaráðherra: „Þessi tillaga
gengur á skjön við þessi tengsl
auk þess sem störf og ábyrgð
færast úr fjórðungnum til annarra landshluta.“ – hj@bb.is

Mun Hólmavík heyra undir Akureyri í tollamálum í framtíðinni?

Síminn dreifir stafrænu sjónvarpi með DSL-tækni

Sjónvarpsútsendingar um símalínur hugsanlega í boði í desember
Hugsanlegt er að dreifing á
stafrænu sjónvarpi um koparkerfi Símans með DSL tækni
hefjist í desember og jafnvel
fyrr að sögn Evu Magnúsdóttur kynningarfulltrúa Símans.
Eins og kunnugt er hefur Síminn fest kaup á félagi sem á
útsendingarrétt á enska boltanum og um fjórðungshlut í
Skjá-1. Í framhaldinu hefur
Síminn tekið yfir dreifingarmál Skjás-1. Eva segir að
næstu daga hefjist tilraunaútsendingar á stafrænu sjóvarpsefni um koparkerfi með DSL
tækni og verða tilraunir gerðar
með útsendingu 10 sjónvarpsstöðva.
Hún segir að þrátt fyrir að
Síminn kalli þetta tilraunaútsendingar sé tækni þessi kunn

og sé notuð með góðum árangri meðal annars í Frakklandi. Því sé engin ástæða til
að ætla annað en að þessar
sjónvarpssendingar verði að
veruleika og að öllu óbreyttu
geti sala á þjónustunni hafist
til almennings í desember og
jafnvel fyrr ef vel gengur. Hún
segir að í fyrstu verði sérstaklega horft til þeirra staða sem
ekki njóta útsendinga Skjás-1
í dag.
Óneitanlega er þessi tækni
framandleg öllum venjulegum
sjónvarpsáhorfendum. Þrátt
fyrir það segir Eva að ekki
þurfi mikinn búnað í hvert hús.
Hjá þeim sem hafi ADSLtengingar verði aukabúnaðurinn mjög lítill. Í tilraunum
Símans verður miðað við að í

Hugsanlegt er að sjónvarpsútsendingar um símalínur hefjist á Ísafirði og víðar í desember.
hverju húsi verði hægt að sjá ákveðið en ekki sé ólíklegt að uði og verð á 40 starfrænum
tvær sjónvarpsrásir í einu og miðað verði við núverandi evrópskum stöðvum kostar í
auk þess geti heimilisfólk vafr- verð Breiðbandsins. Sam- dag 3.995 krónur á mánuði.
Ef allt gengur eftir má því
að um netið í gegnum ADSL- kvæmt núverandi verðskrá
tengingu. Um hugsanlegt Breiðbandsins kostar áskrift ætla að sjóvarpsflóran á landsáskriftarverð fyrir sjónvarps- að 14 stafrænum evrópskum byggðinni verði til muna fjölstöðvarnar segir Eva það ekki stöðvum 2.295 krónur á mán- breyttari innan skamms.

STAKKUR SKRIFAR

Verkfall grunnskólakennara?
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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Jæja, er komið að því eina ferðina enn? Þannig hafa margir talað undanfarna
daga og enn fleiri láta eftir sér að hugsa á þennan veg. Hvað er fólk að tala um?
– Ill veikindi? Nei, umræðan snerist um helsta ótta foreldra barna á aldrinum 6 til
15 ára. Kennarverkfall hefur blasað við með þeim hörmungum sem því fylgja,
verði af því. Fleiri en marga grunar hafa sagt þá sögu af sambúð sinni og skólakerfisins, að hún hafi trosnað við verkföll kennara í grunnskóla og brostið er
kennarar í framhaldsskóla fóru síðar í verkfall. Íslendingar mega eiga það, að
hafa nokkurt álit á kennurum, sem tengist að sjálfsögðu því, að menntun er í hávegum höfð. Virðing foreldra skólabarna fyrir kennurum hefur á hinn bóginn
ekki vaxið með endurteknum verkföllum. Þeim hefur mistekist að skýra bág kjör
sín fyrir flestum foreldranna. Þeir gera þó ekki lítið úr kennurum, en skilja engan
veginn þessa miklu þörf fyrir verkföll. Skólabörnin hafa enn minni skilning á
,,málefninu” og bera af því ótta.
Auðvelt er að sjá hvað veldur. Verkföll kennara bresta ævinlega á þegar verst
stendur. Skólar hafa starfað í nærri mánuð af nýju skólaári verði af þessari óáran
nú. Það er sérlega skondið ef tekið er tillit til þess að kennarar kvarta undan of
mikilli sumarvinnu. Enn fyndnara er að sjá haft eftir forsvarsmönnum grunnskólakennara að fyrir viku áttu þeir enn eftir að skipuleggja verkfallsstjórn, sem skipuleggur og rekur verkfallið. Það er talað um þessa ómynd eins hvern annan rekstur.
Fróðlegt væri að sjá hversu miklum fjármunum verkfall grunnskólakennara
veltir. Sjóðirnir eru ótrúlega digrir. Dugi þeir ekki, má alltaf sækja meira fé í sjóði

stéttarsystkina á Norðurlöndum. Deilan hefur snúist um vinnutíma, þótt ekki
hafi deiluefnið verið almenningi með öllu ljóst.
Við þessar aðstæður fá hugmyndir um einkavæðingu og einkaframkvæmd
byr undir báða vængi. Sveitarfélögin bera skylduna af því starfrækja grunnskóla.
Við yfirvofandi verkfall er hún vissulega þungbær. Foreldrar sjá fram á aukin útgjöld og missi vinnu meðan verkföll kennara í grunnskólum standa. Atvinnulíf
tapar starfsfólki úr vinnu í barnapössun. Í sumum tilvikum væru bæði fyrirtækin
og fólkið tilbúin að greiða meira fyrir menntun barna starfsmanna sinna en með
sköttum einum. Mörgum finnst kennarar halda sig í fílabeinsturni úreltra hugmynda. En mest gjalda börnin, viðskiptavinir skólana, fyrir verkföll. Er það annars ekki merkilegt, að í hvert skipti sem athygli er vakin á löngum leyfum kennara að sumrinu, um jól og páska skuli rísa upp margir talsmenn kennara og
hamra á því hve heimskur almúginn sé, að sjá ekki alla vinnuna sem þeir inna af
hendi á sumrum og í stórhátíðaleyfum? Þá spyr þessi sami almúgi til baka. Af
hverju fara þá kennarar ekki í verkfall á þessum mikla annatíma, sumrinu?
Einnig myndi henta foreldrum og atvinnulífi betur að kennarar væru í verkfalli
um jól eða páska. Þrýstingurinn á sveitarfélög og foreldra og börn í grunnskóla
er þá mun minni og léttvægari. Enginn vill heldur vera launalaus á tíma sumarorlofa og stórhátíða, hvorki kennarar né aðrir launamenn. Fyrir löngu er tímabært að útrýma þessari ömurlegu verkfallshótun, sem reglulega vofir yfir börnum Íslands. Þar bera bæði kennarar og sveitarfélög mikla ábyrgð.
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Verkalýðsfélag Vestfirðinga opnar vef
GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
– ATVINNA
Laust er til umsóknar tímabundið
starf stuðningsfulltrúa í bekk skólaárið 2004-2005. Um er að ræða u.þ.b.
50% starf fyrir hádegi.
Umsóknum skal skila til skólans eigi
síðar en 18. september nk. Skólastjóri
veitir frekari upplýsingar.
Skólastjóri.

Ný vefsíða Verkalýðsfélags Vestfirðinga var
opnuð á stjórnarfundi
félagsins í síðustu viku.
Samúel J. Elíasson, sem
sat í stjórn Verkalýðsfélagsins Baldurs um árabil,
smellti á hnapp og opnaði
vefinn fyrir almenna notkun. „Þótti fara vel á því að
þessi gamli félagi úr kjarabaráttunni stigi þetta skref
til framtíðarinnar fyrir
hönd félagsins, enda bar
ekki á öðru en honum
færist verkið vel úr hendi
með aðstoð Karitasar Pálsdóttur gjaldkera VerkVest“, segir í tilkynningu

frá félaginu. Á vefnum
geta félagsmenn nálgast
upplýsingar um félagið og
sögu þeirra verkalýðsfélaga sem nú mynda
Verkalýðsfélag Vestfirðinga. Þá er hægt að fá
upplýsingar um kjaramál,
samninga og kaupgjaldsskrár, sjúkrasjóðsréttindi
og fleira. Einnig er að
finna á vefnum upplýsingar um orlofsbústaði félagsins víðs vegar um
landið, fræðslumál og
sitthvað fleira sem komið
getur félagsmönnum að
gagni. Uppsetningu
vefsins annaðist Óðinn

Samúel og Karitas opna vefinn fyrir almenna notkun.
Baldursson, fyrrverandi
vefjarins er www.
verkvest.is
starfsmaður Alþýðusambands Vestfjarða. Slóð
– halfdan@bb.is

Helgarveðrið
Horfur á fimmtudag:
Stíf suðaustanátt og
rigning, mest sunnan- og
austanlands. Hlýnandi
veður.
Horfur á föstudag:
Suðlæg átt og skúrir eða
dálítil rigning, en úrkomulítið á Norðurlandi.
Fremur milt veður.
Horfur á laugardag:
Suðlæg átt og skúrir eða
dálítil rigning, en úrkomulítið á Norðurlandi.
Fremur milt veður.
Horfur á sunnudag:
Áfram suðlæg átt með
vætu, einkum sunnanlands.

Afmælisbörnin ásamt Matthildi Helgadóttur og Óðni Gestssyni.

Kirkjustarf
Ísafjarðarkirkja:
Messa og altarisganga
sunnudaginn 19. september kl. 11:00.

Guðjón Arnar Kristjánsson og Kristín Hálfdánsdóttir.

Spurningin
Ætlar þú að nýta þér
stafrænar sjónvarpsútsendingar í gegnum kapalkerfi
Símans.?
Alls svöruðu 259.
Já sögðu 128 eða 49%
Nei sögðu 62 eða 24%
Veit ekki sögðu
69 eða 27%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri
tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560

Halldór Halldórsson, Guðni Jóhannesson og Hansína Einarsdóttir.

Fögnuðu 120
ára afmæli sínu
Í tilefni þess að Ásthildur
Cecil Þórðardóttir, garðyrkjustjóri Ísafjarðarbæjar,
átti 60 ára afmæli á laugardag og Elías Skaftason
varð sextugur þann 18.

> RÚV: 18. sept.
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kl. 22:30

júní í ár buðu hjónin vinum og vandamönnum til
veislu í sal Frímúrara á
laugardag. Segja má að
haldið hafi verið upp á
samtals 120 ára afmæli.

Fjölmenni kom til að
fagna þessum tímamótum
með hjónunum og héldu
margir ræðu. Tónlist var í
hávegum höfð og flutti
Sunneva Sigurðardóttir

> Stöð 2: 17. sept.

kl. 22:35

Smábófar

Draugaskip í Barentshafi

Smábófar segir frá uppvaskaranum og smábófanum Ray
Winkler sem ermeð rosaleg
áform á prjónunum. Hann
og glæpafélagar hans æta að
opna á ný gamlan pítsustað
og grafa göng þaðan yfir í
banka í sömu götu. Á meðan hinir lánlausu gangagrafarar
villast neðanjarðar er rífandi gangur á efri hæðinni og
peningarnir inn. Aðalhlutverk: Tracy Ullman.

Draugaskip er dularfull spennumynd sem gerist á fjarlægum slóðum. Fyrir túmum fjörutíu árum
hvarf ítalska lúxusfleyið Antonia
Graza. Skipið er nú fundið og
björgunarleiðangur kominn í Barentshafið. Ráðgert er að draga
skipið til hafnar en það reynist
þrautin þyngri. Skipið virðist mannlaust en eftir röð
óhappa efast menn um að svo sé: Aðalhl.: Gabriel Byrne.
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meðal annars lög Ásthildar, klædd upp eins og afmælisbarnið á þeim tíma.
Á veggjum salarins mátti
fylgjast með sögu þeirra
hjóna á ljósmyndum og

> Sýn: 18. sept.

blaðagreinum sem
hengdar höfðu verið upp
og einnig voru sýndar
svipmyndir frá Sokkabandsárum Ásthildar.
– thelma@bb.is

kl. 00:55

Gulldrengurinn kemur í hringinn
Gulldrengurinn Oscar de la Hoya
er einn af bestu boxurum sögunnar. Hann hefur unnið heimsmeistaratitla í nokkrum þyngdarflokkum og vekur aðdáun hvar sem
hann kemur. Í kvöld setur hann á
sig boxhanskana og mætir Bernard Hopkins í Las Vegas en þeir
eru fremstir millivigtarkappa nú
um stundir. Á undan verður þáttur um gulldrenginn.
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Unnu til verðlauna á gleðidegi TM
Tvær ísfirskar konur, þær Þuríður K.Vilmundardóttir
og Þorbjörg Finnbogadóttir duttu í lukkupottinn er
þær unnu til glæsilegra vinninga á gleðidegi Tryggingamiðstöðvarinnar. Þá vann Þorbjörg aðalvinninginn sem var 150.000 króna ferðavinningur hjá Heimsferðum. „Vinningurinn kom mér mjög á óvart og ekki
síst af því að mér misheyrðist og hélt ég hefði unnið
heimilistæki“, segir Þorbjörg. Þuríður vann kvöldverð
fyrir tvo á Óðinsvé hjá kokkinum góðkunna Sigga Hall.
Vinningarnir voru afhentir í útibúi TM á Ísafirði á
föstudag. Gleðidagurinn var haldinn hjá útibúum TM
um allt land utan Reykjavíkur til að fagna sumri með
hátíðarhöldum. Gestum á gleðidögunum var boðið
að taka þátt í leik með því að fylla út seðil með nokkrum spurningum og skila til TM. Þá var þátttaka í
leiknum með betra móti á Ísafirði enda sló gleðidagurinn aðsóknarmet yfir landið.
– thelma@bb.is

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður og ömmu

Helgu Hermundardóttur
Eyrargötu 6, Ísafirði

Guðrún Eyjólfsdóttir
Elísabet Gunnarsdóttir

Guðmundur Grétar Níelsson
Hreinn Sverrisson
Inga-Lill Gunnarsson
Svanlaug Halldórs Árnadóttir
Ingiríður Jóhannesdóttir
Erlendur Kristjánsson
Ólafur Ingimundarson

Ólafur Gunnarsson
Björn Gunnarsson
Kristín Gunnarsdóttir
Helga Björk Gunnarsdóttir
Hulda Gunnur Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir til allra þeirra, sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát
og útför föður okkar, tengdaföður, afa og
fósturbróður

Karls Georgs Kristjánssonar
frá Ármúla
til heimilis í Kötlufelli 7

Rósa María Karlsdóttir
Sigurður Guðmundur Karlsson
Bylgja Hrönn Karlsdóttir Hilmar Skúli Hjartarson
Ármann Múli Karlsson Stefanía Helga Ásmundsdóttir
Kristján Bjarni Karlsson Elísabet Margrét Jónasdóttir
Óskar Gunnar Karlsson Ásta Minney Guðmundsdóttir
Aron Elmar Karlsson
barnabörn, fóstursystkini og aðrir aðstandendur

Atvinna
Starfskraftur óskast til verslunarstarfa.
Vinnutími eftir hádegi.
Upplýsingar gefur Bjarney í síma 848 0918.
Þristur ehf., Silfurgötu 5.

Áskriftarsíminn
er 456 4560
> Stöð 2: 18. sept.

kl. 21:25

Nýliðinn hjá leyniþjónustunni
Nýliðinn er háspennumynd þar
sem traust, svik og blekkingar
leika stórt hlutverk. James Clayton
klífur metorðastigann hratt hjá
bandarísku leyniþjónustunni CIA.
Gáfur hans og viðhorf er fyrsta
flokks og eftir honum er tekið.
Hinn þrautreyndi Walter Burke sér mikil not fyrir hann.
Svikari leynist innan stofnunarinnar og hinni rísandi
stjörnu er ætlað að afhjúpa hann. Aðalhl.: Colin Farrell.
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Sportið í beinni
Sýn:
Miðvikudagur 15. sept.:
Kl. 18:30 – Meistaradeildin:
Liverpool – Mónakó
Kl. 21:10– Meistaradeildin:
Lyon – Manchester Utd.
Föstudagur 17. sept.:
Kl. 12:05 – Ryder bikarinn
í golfi – Bein útsending
Laugardagur 18. sept.:
Kl. 00:55 – Hnefaleikar:
Oscar de la Hoya gegn
Bernard Hopkins
Sunnudagur 19. sept.:
Kl. 15:55 – Ryder bikarinn
í golfi – Bein útsending

Kristín Karlsdóttir afhendir hér Þuríði Vilmundardóttur gjafabréf fyrir hönd TM og Þorbjörg Finnbogadóttir tekur á móti aðalvinningi leiksins frá Viðari Sveinbjörnssyni.

Sælkeri vikunnar
er Oddný Bergsdóttir í Súðavík

Kínverskur pottréttur og
aðalbláber
Sælkeri vikunnar að þessu
sinni býður upp á austurlenska og íslenska matargerð.
Annars vegar er kínverskur
pottréttur og hins vegar niðursoðin aðalbláber. Oddný
segir að gott sé að bera pottréttinum fram með hrísgrjónum, hrásalati, hvítlauksbrauði og maís. Uppskriftin
að niðursoðnum aðalbláberjum er alveg tilvalin fyrir þá
sem iðnir voru við berjatínslu
í haust.

Kínverskur
pottréttur
750 g lambagúllas
2 eggjarauður
1 tsk karrý
1 ½ msk sykur
2 msk Worchestershire sósa
1 bolli mjólk
5 msk ólífuolía
1 msk kjötkraftur

SkjárEinn:
Laugardagur 18. sept.:
Kl. 11:40 – Enski boltinn:
Arsenal – Bolton
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Birmingham – Charlton
Kl. 16.10 – Enski boltinn:
Leikur óákveðinn
Sunnudagur 19. sept.:
Kl. 12:55 – Enski boltinn:
Southampton – Newcastle
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Chelsea – Tottenham
Mánudagur 20. sept.:
Kl. 18:55 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Liverpool
TV4+ Svíþjóð:
Sunnudagur 19. sept.:
Kl. 13:30 – Spænski boltinn:
Villarreal – R. Sociedad
Kl. 19:30 – Spænski boltinn:
Alacete – A. Madrid

2 tsk sósulitur
1-2 msk kartöflumjöl
Lambagúllasið er skorið
smátt. Hrærið kryddlöginn
saman og látið kjötið liggja í
leginum í sólarhring. Sjóðið í
20-30 mín. Hrærið vel í fyrst
meðan kjötið sýður og lögurinn er þykkur. Bætið svo við
½ pela rjóma.

Niðursoðin aðalbláber
aðalbláber
1 kg sykur
1 l vatn
Notið niðursuðukrukkur

eða krukkur undan t.d rauðkáli sem hafa lítinn gúmmíhring í loki. Sjóðið saman
vatn og sykur. Kælið. Setjið hreinsuð ber í krukkuna
upp að hálsi, hellið leginum
yfir berin og lokið svo vel.
Krukkan sett ofan í pott
með köldu vatniog vatnið
er látið fljóta um hálsinn á
krukkunni. Sjóðið. Eftir að
suðan kemur upp er tíminn
mældur því berin mega í
hæsta lagi sjóða í 5 mín.
Annars verða þau seig.
Ég sendi svo boltann yfir
á Ólöfu Hildi Gísladóttur
á Ísafirði.

Full búð af nýjum bútasaumsefnum
frá Thimbleberries
Flónnel, bómullar sem er
Jinny Bayer. 150 litir og margir litir
í ullarefnum, 1.50 br. Fullt af nýjum
bókum og sniðum. Benartexefnin
í Art to heart bækurnar.
Mikið af skrauttölum

Bútabær.is

Eyrarvegur 15 · 800 Selfoss
Sími 482 2930 · veffang: www.butabaer.is
Netfang: butabaer@simnet.is
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Canal+ N-D-S-F:
Laugardagur 18. sept.:
Kl. 11:45 – Enski boltinn:
Arsenal – Bolton
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Norwich – Aston Villa
Kl. 18.30 – Ítalski boltinn:
Inter Milan – Palermo
Sunnudagur 19. sept.:
Kl. 13:00 – Ítalski boltinn:
Brecia – Juventus.
Kl. 14:05 – Enski boltinn:
Tottenham – Norwich
Kl. 18:30 – Ítalski boltinn:
Sampdoria – Lazio
Canal+ sport:
Laugardagur 18. sept.:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Crystal Palace – Man. City
Sunnudagur 19. sept.:
Kl. 13:00 – Ítalski boltinn:
Roma – Fiorentina
Kanal 5 Danmark:
Laugardagur 18. sept.:
Kl. 11:45 – Enski boltinn:
Arsenal – Bolton

skrifa.com
Upplýsingavefur
gervihnattafólksins

Afruglarar ·
kort · brennarar og
allt annað til að
fullnýta búnaðinn.
Símar 893 5804 og
482 3929 alla virka
daga frá kl. 13-23

Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 250 m/vsk

www.bb.is – daglegar fréttir á netinu
Kvótahæsta fyrirtækið á Vestfjörðum

HG með þriðjung
vestfirska kvótans

Kvótahæsta fyrirtækið á
Vestfjörðum, HraðfrystihúsiðGunnvör hf., fær úthlutað um
þriðjungi þess aflakvóta, í
þorskígildum talið, sem kemur
í hlut Vestfirðinga. Þrjú stærstu fyrirtækin á Vestfjörðum
fá úthlutað rúmum 42% af
vestfirska kvótanum.
Á lista Fiskistofu yfir 50
kvótahæstu fyrirtækin eru þrjú
frá Vestfjörðum. Þau eru

Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf.
í Hnífsdal, sem fær úthlutað
10.961 þorskígildum, Rekavík
ehf. í Bolungarvík, sem fær
úthlutað 1.639 þorskígildum
og Oddi hf. á Patreksfirði, sem
fær úthlutað 1.481 þorskígildum. Samtals fá þessi fyrirtæki
úthlutað rúmum 42% af þeim
aflaheimildum í þorskígildum
talið sem koma til skipa á Vestfjörðum. Þar er hlutur Hrað-

frystihússins-Gunnvarar langstærstur eða tæp 33% af heildarkvóta Vestfirðinga.
Af einstökum tegundum má
nefna að fyrirtækin þrjú ráða
yfir um 34% af þorskkvóta
Vestfirðinga, 31% af ýsukvótanum, 62% af ufsakvótanum,
65% af karfakvótanum, 98%
af grálúðukvótanum og 94%
af úthafsrækjukvótanum.
– hj@bb.is

Hraðfrystihúsið – Gunnvör ræður yfir þriðjungi vestfirska kvótans.

Íslandsmótið í mýrarknattspyrnu haldið við Tungu í Skutulsfirði

Reynir frá Hnífsdal fyrsti Íslandsmeistarinn
Knattspyrnufélagið Reynir
frá Hnífsdal varð fyrsti Íslandsmeistarinn í mýrarknattspyrnu þegar keppt var í greininni við Tungu í Skutulsfirði á
laugardag. Reynir sigraði fótboltafélagið Kareoki frá Ísafirði 1-0 í undanúrslitum og
mætti Súðvíkingum í úrslitaleik, en þeir höfðu þá nýlega
lagt lið Bolvíkinga.
Úrslitaleikurinn var spennandi og þurfti að grípa til vítaspyrnukeppni til að knýja fram
úrslit. Vítaspyrnukeppnin var
hin undarlegasta þar sem fæstar spyrnurnar drifu að marki,

en að lokum hafði Reynir þó
sigur. Reynir sigraði einnig á
upphitunarmóti sem haldið var
á gervigrasvellinum á Torfnesi
fyrr um daginn. Léttar veitingar voru í boði fyrir þátttakendur á mótinu, súpa, brauð og öl.
Þrátt fyrir mikið hvassviðri
á laugardag þótti mótshald takast með eindæmum vel. „Þetta
verður haldið aftur á næsta
ári, það held ég að sé alveg
bókað“, segir Jón Páll Hreinsson, Íslandsmeistari í mýrarknattspyrnu og einn skipuleggjenda mótsins.
– halfdan@bb.is

Frá leik Reynis og Kareoki.

Útgjöld á hvern grunnskólanema á Vestfjörðum

Hæstu útgjöld skólanna
um sexföld þeim lægstu
Menn urðu nokkuð drullugir.
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Útgjöld á hvern grunnskólanema eru lægst í Grunnskóla Ísafjarðar en hæst í
Finnbogastaðaskóla
í
Strandasýslu. Þar kostar hver
nemandi tæpar 2,5 milljónir
á ári á meðan neminn í
Grunnskóla Ísafjarðar kostar
rúmar 416 þúsund krónur.
Þetta kemur fram í tölum í
skýrslu Fjórðungssambands
Vestfirðinga um sameining-

arkosti sveitarfélaga á Vestfjörðum. Tölurnar eru frá árinu
2003. Alls voru starfandi á
Vestfjörðum 14 grunnskólar
með nemendafjölda allt frá 5 í
Finnbogastaðaskóla til 558 í
Grunnskólanum á Ísafirði.
Tölurnar sýna hversu gríðarlegur munur er í kostnaði við
að halda úti litlum skólum í
fámennum byggðarlögum. Sá
munur kemur best fram í mun
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á milli þeirra grunnskóla sem
Ísafjarðarbær rekur, en þeir eru
fjórir talsins. Eins og áður
sagði er kostnaður á hvern
nemanda í Grunnskóla Ísafjarðar rúmar 416 þúsund
krónur. Næstur er Grunnskólinn á Suðureyri með rúmar
556 þúsund krónur á hvern
nemanda. Þá er Grunnskóli
Önundarfjarðar með rúmar
774 þúsund krónur og hæstur

er Grunnskóli Þingeyrar með
rúmar 837 þúsund krónur.
Lætur því nærri að hægt sé
að greiða kostnað fyrir tvo
nemendur á Ísafirði fyrir
hvern einn nemanda á Þingeyri.
Þá vekur einnig athygli
hversu hár kostnaður er á
hvern nemanda í stærstu
sveitarfélögunum á eftir Ísafjarðarbæ.
– hj@bb.is

