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Ríkisstjórnin samþykkir að hefja
jarðgangagerð í Óshlíð haustið 2006
Ríkisstjórn Íslands samþykkti á fundi sínum á föstudag tillögu samgönguráðherra
um aðgerðir á Óshlíðarvegi.
Vegagerðinni verður falið að
hefja rannsóknir og undirbúning að jarðagangagerð með
það fyrir augum að framkvæmdir geti hafist haustið
2006. Gert er ráð fyrir að
jarðgöngin verði um 1.220
metrar að lengd og kosti um
einn milljarð króna. Einnig var
samþykkt að auka eftirlit á
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veginum um hlíðina og það
verði forgangsatriði að koma
upp GSM sambandi á þessum
vegarkafla. Í minnisblaði sem
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra lagði fram á fundinum er sagt frá stöðu mála og
þeirri hættu sem vegfarendur
hafa ítrekað staðið frammi
fyrir undanfarin ár. Þá er sagt
frá þeim hugmyndum sem
fram hafa komið til lausnar
vandamálsins. Í minnisblaðinu
segir m.a.:
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„Langur vegskáli eða jarðgöng er það eina sem talist
getur varanleg lausn. Jarðgöng
ásamt forskálum sem dygðu
til að losna við grjóthrunsvandann yst á Skriðum yrðu
um það bil 1.220 m löng milli
Einbúa og Hrafnakletta, og
áætlaður kostnaður er um
1.000 m.kr. Verði jarðgöng
fyrir valinu telur Vegagerðin
þetta skynsamlegasta kostinn,
enda kæmist mannvirkið þá
mun fyrr í notkun en lengri

göng, auk þess sem hægt er að
bæta við fleiri jarðgöngum í
framtíðinni til viðbótar við
þessi, ef valið verður að auka
öryggi á öðrum hlutum vegarins enn frekar en nú er.“
Ljóst er að dæmin undanfarið sýna að öryggi vegfarenda sem um Óshlíðarveg fara
sé undir því lágmarki sem gera
verður kröfur um í dag. Samgönguráðherra leggur því til
að Vegagerðinni verði falið
að hefja nú þegar rannsóknir

og athuganir sem að miða að
því að hægt sé að hefjast handa
um jarðgangagerð undir Óshlíð á árinu 2006. Jafnframt
mun samgönguráðherra beina
þeim tilmælum til Vegagerðarinnar að eftirlit með
hlíðinni verði aukið og auk
þess fyrir sitt leyti gera það að
forgangsatriði að komið verði
á fullnægjandi GSM-sambandi á þessum vegkafla.
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Beituverksmiðja Aðlöðunar á leið úr landi?

Sveinbjörn Jónsson fyrir framan húsnæði beituverksmiðjunnar.
Fyrirtækið Aðlöðun sem
rekið hefur beituverksmiðju á
Ísafirði hefur gert samning við
danska aðila um sölu á slíkri
verksmiðju. Aðlöðun stendur
frammi fyrir þeim valkostum
að smíða nýja verksmiðju fyrir
hina dönsku aðila eða selja þá
verksmiðju sem nú er rekin á
Ísafirði. Verði ekki breyting á
rekstrarumhverfi verksmiðjunnar á Ísafirði mun sú verksmiðja verða seld úr landi.
Jafnframt hefur Sveinbjörn
Jónsson, sem fékk frumkvöðlaverðlaun Ísafjarðar-

bæjar nýverið, auglýst húsnæði verksmiðjunnar til sölu.
Eins og fram hefur komið í
fjölmiðlum hefur fyrirtækið
Aðlöðun hf. þróað á
undanförnum árum nýja tækni
við gerð beitu. Meginmarkmiðið var að þróa beitu úr
ódýru hráefni sem kæmi í stað
beitu úr fiski sem hæfur er til
manneldis.
Sveinbjörn Jónsson einn af
frumkvöðlum verkefnisins
keypti á sínum tíma hluta af
frystihúsi því sem áður hýsti
Hraðfrystihúsið Norðurtanga

á Ísafirði og hefur Aðlöðun
hf. sett þar upp verksmiðju til
beituframleiðslunnar. Nýja
beitan er sögð hafa ýmsa
ótvíræða kosti. Beitningin
sjálf er mun fljótlegri og
snyrtilegri en áður, beitan er
alltaf tilbúin á krókinn og
beitupokarnir frjósa ekki saman. Á ýmsu hefur gengið við
þróun þessarar nýju tækni en í
dag vinna þrír við beituframleiðsluna á Ísafirði auk stjórnenda Aðlöðunar. Er talið að
verksmiðjan gæti við full
afköst veitt allt að níu mönnum

atvinnu auk stjórnenda.
Nú nýverið vakti athygli að
húsnæði verksmiðjunnar var
auglýst til sölu. Sveinbjörn
Jónsson eigandi þess segist
einfaldlega hafa þurft að huga
að sölu þess til þess að geta
staðið við sínar skuldbindingar
vegna kaupanna á sínum tíma.
Hann segir nokkrar fyrirspurnir hafa borist vegna
húseignarinnar en treystir sér
ekki til þess að meta hvort
alvara sé þar að baki. Aðspurður hvað verði um starfsemi
Aðlöðunar í húsinu segir
Sveinbjörn að danskir aðilar
hafi gert samning um kaup á
beituverksmiðju af Aðlöðun.
Hvort að það verði sú verksmiðja sem nú er í fullum
rekstri á Ísafirði vill Sveinbjörn ekkert segja um.
„Við höfum mætt skilningi
hjá stjórnvöldum vegna starfsemi okkar en stuðningurinn
hefði mátt vera meiri í verki“,
segir hann. „Þurfi að selja þá
verksmiðju sem nú er í gangi
til þess að bjarga fyrirtækinu
munum við að sjálfsögðu gera
það. Hver niðurstaða málsins
verður mun skýrast á næstu
dögum“, segir Sveinbjörn.
– hj@bb.is

Félagsmiðstöðin á Ísafirði Sveiflan með besta
leitar að nýju heimili
móti í Víkurbæ
Vegna byggingar nýs mötuneytis í Grunnskólanum á
Ísafirði hefur félagsmiðstöðin
á Ísafirði verið nær heimilislaus það sem af er skólaárinu.
Jón Björnsson íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi Ísafjarðarbæjar segir að til standi að
koma málum félagsmiðstöðvarinnar á hreint á næstunni.
„Við viljum ekki rasa að
neinu. Þessi ákvörðun með
mötuneytið var mjög skyndileg og þar af leiðandi höfðum
við ekki gert neinar ráðstafanir
með félagsmiðstöðina. Erik
(Newman, umsjónarmaður
félagsmiðstöðvar. Innsk. BB)
hefur verið í barneignarfríi en
snýr aftur nú í dag“, sagði Jón
þegar við hann var rætt á
mánudag.
„Verkefni októbermánaðar
er að koma þessum málum á
hreint. Við erum að ráðast í að
kanna möguleg kaup á gamla
bókasafnshúsnæðinu, en við
viljum fara að öllu með gát og
erum ekki tilbúin til að eyða

peningum sem við eigum ekki.
Við eigum eftir að kanna þetta.
Það getur vel verið að of miklar
framkvæmdir þurfi til að koma
því húsnæði á laggirnar og ef
það reynist of kostnaðarsamt
þá leitum við einfaldlega
annarra úrræða“, segir Jón.
Vonir standa til þess að
framtíðarhúsnæði félagsmiðstöðvarinnar verði fundið á
sextán ára afmæli hennar þann
13. nóvember næstkomandi,
en Jón segist ekki eiga von á
því að ráðist verði í neinar
framkvæmdir fyrr en á næsta
ári.
Nýlega var sameinað embætti íþrótta- og æskulýðsfulltrúa og forstöðumanns félagsmiðstöðvar Ísafjarðar, þegar
Björn Helgason lét af störfum
íþrótta- og æskulýðsfulltrúa.
Samhliða þessu er unnið að
endurskilgreiningu starfs umsjónarmanns félagsmiðstöðvar, sem verður að sögn Jóns
Björnssonar nokkuð víkkað út.
– eirikur@bb.is

Furðufuglar og
fylgifiskar
mun opna gæludýraverslun að Hrannargötu 2 n.k. laugardag kl. 12:00.
Sími: 456 4055.
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Konungur hinnar íslensku
sveiflu, Geirmundur Valtýsson, lék ásamt hljómsveit
sinni fyrir dansi í Víkurbæ í
Bolungarvík á laugardag. Að
sögn Hauks Vagnssonar var
stemningin í Víkurbæ um
kvöldið feykilega góð.
„Það var svaka sveifla og
stuð eins og Geirmundi
einum er lagið, en mætingin
hefði mátt vera betri. Ég veit
ekki hvort fólk er farið að
hræðast Óshlíðina svona en
ég gat ekki séð að það væri

mikið af utanbæjarfólki á
svæðinu. En stemningin var
ótrúleg og Geirmundur í
gírnum eins og venjulega“,
segir Haukur.
Á laugardag var einnig
haldið síðasta ball Sjallans á
Ísafirði, en hann hefur verið
seldur og verður breytt í
veitingastað á næstunni, og
aðspurður segist Haukur vel
getað ímyndað sér að það
hafi spilað inn í mætinguna
úti í Vík.
– eirikur@bb.is

Bensínstöð Orkunnar
opnar eftir 4-5 vikur
Gunnar Skaptason framkvæmdastjóri Bensínorkunnar ehf. sem rekur Orkubensínstöðvarnar segist vonast til
þess að bensínstöð félagsins
sem er í byggingu á lóð
Ljónsins á Skeiði opni eftir
4-5 vikur. Hann segir að nú
sé búið að koma tönkum
stöðvarinnar fyrir í jörðu og
ef veður verði hagstætt ætti
þessi tímasetning að standast.
Sem kunnugt er óskaði félagið eftir leyfi til uppsetningar stöðvarinnar á lóð Ljónsins
í kjölfar þess að Atlantsolíu
og Olís var veitt vilyrði fyrir
þeim tveimur lóðum sem
bæjarfélagið taldi henta undir
rekstur bensínstöðvar. Til

þess að koma stöð Orkunnar
fyrir á þessum stað þurfti að
breyta deiliskipulagi og bar
félagið kostnaðinn af þeim
breytingum.
Eins og fram hefur komið í
fréttum bb.is hefur Atlantsolía ekki hafið framkvæmdir
á lóð sinni á Skeiði þrátt fyrir
að tæpt ár sé síðan lóðinni
var úthlutað til fyrirtækisins.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
veitti Olís vilyrði fyrir lóð
undir bensínstöð á hafnarsvæðinu á Ísafirði. Sú lóð er
ekki ennþá tilbúin. Ef fram
fer sem horfir mun því félagið
sem ekki fékk lóð verða fyrst
til að opna bensínstöð á Ísafirði.
– hj@bb.is
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Sýslumaðurinn
á Ísafirði
Uppboð á lausafjármunum
Eftirtalið lausafé verður boðið upp á gömlu
lögreglustöðinni Fjarðarstræti 28, Ísafirði,
þriðjudaginn 11. október 2005 kl. 16.00
Bifreiðir: MP-858, FV-832
Annað lausafé: Beitupökkunarvél teg.
ILAPAKCarrere 100 PC. Nr. 03-155, verður
boðið upp að Sundstræti 45, í Norðurtangahúsi, Ísafirði.
Föstudaginn 14. október 2005 verður
boðið upp eftirtalið lausafé í eigu þrotabús
Sindrabergs ehf. að Sindragötu 7, Ísafirði
kl. 16.00
Skrifstofuáhöld:
1. 4 tölvur ásamt skjám
2. miðaprentari (PMT)
3. 2 töluvprentarar (Xerox og Desk Jet)
4. faxtæki (Canon)
5. ritvél
6. plöstunarvél
7. skjalaskápur
8. peningaskápur
9. skrifborð, stólar, hillur o.fl.
Eldhúsáhöld o.fl.
1. Kaffikönnur
2. eldhússtólar og eldhúsborð
3. eldhúsáhöld
4. 2 þvottavélar (AEG)
5. 2 þurrkarar (AEG)
Vélar, tæki og hráefni til sushiframleiðslu:
1. Pökkunarvél fyrir sushiframleiðslu,
ásamt hitagöngum (ADPAK)
2. kassalokunarvél
3. málmleitartæki (Eltak)
4. öskjulokari
5. ísvél
6. 2 hrísgrjónasuðupottar (Nasa)
7. tankur undir edikblöndu
8. öskjustimpilvél
9. öskjur og umbúðir
10. fisksögunarvél
11. sjálfvirk rúlluvél fyrir sushiframleiðslu
(Nasa High roll) ásamt lyftu
12. 2 Nigiri vélar
13. skurðarvél fyrir Chu-maki rúllur
(ArBaGo Company)
14. skurðarvél fyrir Hosi-maki rúllur
(ArBaGo Company)
15. vogir
16. borð og stólar
17. hrísgrjón, 4 bretti
18. edik
19. rafmagnslyftari (Yale)
Uppboðið á sér stað eftir kröfu ýmissa g
erðarbeiðenda. Vænta má að greiðslu verði
krafist við hamarshögg.
3. október 2005
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Una Þóra Magnúsdóttir fulltrúi.
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Trúnaður brotinn – Er það skólamaður sem er svona ósvífinn?

Hallgrímur Hróðmarsson.
Eftir að frétt birtist í blaðinu
Bæjarins besta 28. september
s.l. er það deginum ljósara að
tilmæli ráðuneytis menntamála hafa ekki verið virt.
Fulltrúar ráðuneytisins afhentu Ólínu Þorvarðardóttur
ákveðin plögg með þeim
tilmælum að skólinn færi með
þau sem trúnaðarmál og notaði
þau eingöngu í uppbyggilegum og faglegum tilgangi. Þessi
tilmæli hafa ekki verið virt og
trúnaður því brotinn. Úr plöggunum er lekið mjög svo einhliða ályktun um yfirferð prófa
hjá Ingibjörgu Ingadóttur
enskukennara við skólann.

Þeir aðilar hér í bæ sem
vissu um plaggið þegar frétt
BB birtist 28. september s.l.
voru eftirtaldir: Ólína Þorvarðardóttir, Guðbjartur Ólason aðstoðarskólameistari,
Gísli Halldórsson fjármálastjóri, Guðmundur Þór
Gunnarsson áfangastjóri,
Hrafnhildur Hafberg formaður
kennarafélags MÍ, Ingibjörg
Ingadóttir enskukennari, Hermann Níelsson maður hennar
svo og fulltrúar í skólanefnd
MÍ.
Við hljótum nú að spyrja:
Hverjum er svo illa við Ingibjörgu að hann finnur sig
knúinn til að brjóta þennan
trúnað? Af hverju var einmitt
þessari einhliða túlkun lekið
út eins og þetta væri meginniðurstaðan af könnuninni á
yfirferð prófúrlausnanna?
Ég hef verið kennari í rúm
þrjátíu ár og ég hef ekki kynnst
svona ljótum og smekklausum
vinnubrögðum fyrr. Að mínu
mati er það ein setning sem
stendur uppúr þegar plöggin
eru skoðuð og setningin er
þessi: „Prófið gefur ekki til
kynna hve góður eða slæmur
kennarinn er”. Hún Ingibjörg

hefur þurft að þola svo mikið
óréttlæti að það hefði verið
nær að leka þessari setningu
út úr plagginu til þess að setja
punkt í þessu máli – klára það.
Af hverju er ekki hægt að
hætta? Gerir fólk sér virkilega
ekki grein fyrir að héðan af
getur enginn sigrað í málinu.
Við töpum öll – bæði Ólína og
Ingibjörg tapa – og ekki síst
starfsmenn og nemendur
Menntaskólans á Ísafirði – allir
tapa.
Það voru tveir verktakar úti
í bæ (Rvík) sem fóru yfir prófin
hennar Ingibjargar, ekki matsnefnd ráðuneytisins. Þeir
fundu atriði sem betur máttu
fara og þeir fundu atriði sem
vert var að hrósa. Þeir fundu
einnig atriði sem vafi lék á um
– en það skrýtna var – þeir
höfðu ekki samband við Ingibjörgu til að athuga hvort hér
væri um misskilning að ræða.
Þetta eru hvorki fagleg né
boðleg vinnubrögð. Þetta
mátti hún Ingibjörg einnig þola
vegna prófanna á haustönn
2004. Andmælaréttur hennar
var að engu hafður þá líka.
Ég leyfi mér að fullyrða
þetta af því að ég hef unnið

með prófdómara þar sem
faglega var staðið að málum.
Við sömdum spurningarnar í
sameiningu og að prófi loknu
fórum við yfir úrlausnir hvor í
sínu lagi og því næst hittumst
við og ræddum þau atriði sem
okkur greindi á um. Ég lærði
af þessari samvinnu og hann
lærði af þessari samvinnu.
Prófin og yfirferð þeirra var
nokkuð góð. Þar með er ekki
sagt að þriðji aðili – verktaki
úti í bæ hefði komist að
nákvæmlega sömu niðurstöðu
og við. Próf eru nefnilega
margbreytileg og það er talsvert háð þeim sem metur þau
hver útkoman verður. Þess
vegna skiptir miklu að fólk
ræði saman um matið og um
þau viðmið sem liggja því til
grundvallar.
Ef faglega hefði verið staðið
að málinu hér við MÍ þá hefði
átt að kanna úrlausnir prófa
hjá öllum kennurum skólans í
ensku eða jafnvel í öllum
greinum. Einnig mætti hugsa
sér að bera saman yfirferð
prófa í ensku í okkar skóla og
kannski tveimur öðrum. Það
er til vansa að einungis prófin
hennar Ingibjargar voru send

til aðila úti í bæ án þess að sá
aðili hefði nokkurt samband
við Ingibjörgu.
Mig langar að spyrja fulltrúa
í skólanefnd MÍ: Finnst ykkur
allt í lagi að þið liggið undir
grun um að hafa brotið trúnað
og að hafa lekið þessari mjög
svo einhliða ályktun út úr
plagginu? Er ekki kominn tími
til að þið látið í ykkur heyra –
finnst ykkur allt í lagi að sitja
þegjandi hjá í þessu máli? Þið
hafið málfrelsi – af hverju ekki
að nota það til að stoppa þessa
vitleysu?
Ég vil að lokum undirstrika
að mat á því hvort kennari er
góður eða slæmur byggist á
miklu, miklu fleiri atriðum en
þeim prófum sem hann leggur
fyrir. Vissulega eru prófin
mikilvæg en það er mikil
þröngsýni ef menn leiðast út í
að einblína á þau. Ingibjörg
hefur komið mjög vel út í
könnunum þar sem nemendur
hafa tjáð sig um frammistöðu
hennar. Og ef við viljum
athuga próf þá er ekki úr vegi
að minnast þess að nemendur
MÍ stóðu sig vel í samræmdu
stúdentsprófi í ensku s.l. vor.
Ingibjörg kenndi þessum nem-

spvf
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endum í áföngunum ENS103,
ENS203, ENS303 og ENS403
og það er blindur maður sem
ekki sér þann stóra þátt sem
hún á í frammistöðu þessara
nemenda.
Það má örugglega finna
einhverja galla á prófum
margra kennara við Menntaskólann á Ísafirði og líka í
öðrum framhaldsskólum.
Nemendur mínir láta í sér
heyra ef þeir eru ekki sáttir
við prófin sem ég legg fyrir.
Ég met mikils ábendingar
þeirra og fer eftir þeim ef þær
eru réttmætar og faglegar.
Mikið væri gaman ef vinnustaðurinn okkar Menntaskólinn á Ísafirði einkenndist á
öllum stigum af faglegum
samræðum milli aðila. Hér
hefur trúnaður verið brotinn
að því er virðist í þeim eina
tilgangi að koma höggi á einn
af kennurum skólans. Þetta eru
hrein og klár skemmdarverk.
Sá sem þetta hefur gert á að
skammast sín – sérstaklega ef
hann telur sig vera skólamann.
– Hallgrímur Hróðmarsson,
kennari við
Menntaskólann á Ísafirði
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Íslendingar láta að sér kveða
í sölu norðurljósanna

Norðurljós yfir Skutulsfirði. Ljósmynd: Haukur Sigurðsson.
Ferðaþjónusta hefur verið
vaxandi atvinnugrein á Vestfjörðum og annars staðar á
landinu undanfarin ár. Helsti
vandi greinarinnar er hversu
stutt tímabilið er og hafa menn
reynt mikið til að lengja vertíðina og fá ferðamenn til
landsins á veturna.
Ein leiðin til þess er að bjóða
erlendum ferðamönnum að
skoða norðurljósin. Kópavogsbúar, Vopnfirðingar,
Hornfirðingar, Mývetningar
og Ísfirðingar hafa nú sameinast um að kynna Ísland sem
æskilegan kost fyrir þá sem
áhuga hafa á norðurljósunum.
Einn þeirra sem vinna að þessu
verkefni er Sigurður Þorsteinsson.

Seljum norðurljósin
„Kveikjan að verkefninu
varð þegar þrír Íslendingar í
fyrirtækinu Aurora experience
fundu aðferð til að kvikmynda
norðurljósin, fyrstir allra í almennilegum gæðum. Þetta
hefur verið staðfest m.a. af
nokkrum stærstu sjónvarpsstöðvum veraldar auk kvikmyndafyrirtækja, sem óskað
hafa eftir efninu til sýninga.
Aurora experience hefur
m.a. gefið út DVD disk og eru
í viðræðum við stórfyrirtæki
um dreifingu á þessu efni. Japanska ríkissjónvarpið hefur
m.a. verið með teymi á Suðurskautslandinu í langan tíma
og hafa samkvæmt upplýsingum eytt umtalsverðum fjármunum í að reyna að kvikmynda suðurljósin, sem eru
sambærileg norðurljósunum
hér á norðurhveli, en hefur
ekki tekist.
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Jóhann Ísberg sem er einn
Aurora manna er mikill áhugamaður um Ísland sem ferðamálaland og heldur úti vefjunum www.iww.is og www.
islandsvefurinn.is. Hann viðraði þá hugmynd við ferðamálafrömuð ársins 2004, Ingva Ragnar Kristjánsson frá
Selhóteli á Mývatni, að tengja
þetta efni myndum af Íslandi
að vetrarlagi. Ef hægt væri að
gera 45 mínútna mynd af norðurljósum og öðru efni frá Íslandi, og sýna í þeim sjónvarpsstöðvum sem óskað hafa
eftir efninu, væri það ein besta
landkynning sem við höfum
nokkurn tímann fengið. Síðan
hafa margir komið til að styðja
verkefnið.“
Hugmyndin kom fram í maí
í fyrra. Um hana voru síðastliðið haust stofnuð samtökin
„Seljum norðurljósin“. Stefnan er að selja íslenska veturinn
með norðurljósin í forgrunni
til þess að ná athygli heimsbyggðarinnar. Í þessum samtökum eru Ísafjarðarbær, Mývatn, Vopnafjörður, sveitarfélagið Hornafjörður og Kópavogur, ásamt ferðaþjónustuaðilum. Þessir staðir urðu fyrir
valinu vegna þess að þegar
kom að því að velja þátttakendur spurðum við okkur:
Hvar eru menn sem eru líklegastir er til þess að láta hlutina gerast og hafa brennandi
áhuga á atvinnumálum? Þá
komu fljótt upp á borðið nöfn
eins og Albert Eymundsson,
bæjarstjóri sveitarfélagsins
Hornafjarðar, sem hafði áður
unnið sem skólastjóri og leiðsögumaður. Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
sem er þekktur fyrir að láta
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auðveldan aðgang að upplýsingum. Samhliða þessum
verkefnum verður farið í virka
markaðsetningu á Japans- og
Evrópumarkaði og síðar Ameríkumarkaði. Þá viljum við
hvetja Íslendinga til meiri
ferðalaga innanlands að vetrarlagi.“

Vel samkeppnishæfir

Sigurður Þorsteinsson.
verkin tala og Gunnar Birgis- verulegum árangri árið 2010
son sem er einnig mikill dugn- þegar virkni sólar verður næst
aðarforkur. Allir þessir menn í hámarki. Stefnt verður að
tóku hugmyndinni fagnandi og því að ná í það minnsta sama
síðar bættust hressir Vopnfirð- árangri og North West Terriingar í verkefnið. Einkenni tories í Kanada þar sem íbúar
þessara svæða höfðu svo einn- eru um 42.000, en á 9 árum
sköpuðust þar 178 störf beinig áhrif á valið.“
línis með norðurljósaskoðun
við erfiðari aðstæður að flestu
Byrjað á Japansleyti en á Íslandi.
og Evrópumarkaði
Ætlunin er að þróa vörur og
„Markmiðið er að nýta gæðastaðla og styrkja bakónýttar fjárfestingar í ferða- landið með fræðslu og námmannaiðnaði betur en nú er skeiðahaldi. Einnig að framgert utan háannatíma og þar leiða kynningar- og auglýsmeð stuðla að betri arðsemi í ingaefni fyrir erlenda ferðaferðaþjónustu. Ætlunin er að skrifstofur, blöð, tímarit og
verkefnið verði farið að skila sjónvarpstöðvar og tryggja

6.4.2017, 09:50

„Við höfum fengið mikinn
skilning á Alþingi og ríkisstjórnin hefur nýlega samþykkt að styrka verkefnið til
næstu fimm ára. Við erum
bjartsýnir varðandi fjármögnun verkefnisins, en auk styrks
frá ríkinu kemur stuðningur
frá sveitarfélögum og aðilum
í ferðaþjónustu. Þannig eru t.d.
öll flugfélög landsins nú þegar
aðilar að verkefninu.“
– Nú eru menn að gera út á
norðurljósaferðir annars staðar
í heiminum, meðal annars í
Finnlandi og Kanada. Hvernig
telur þú samkeppnisstöðu okkar vera gagnvart öðrum löndum?
„Eitt af því fyrsta sem við
gerðum var að bera saman aðstæður í þessum löndum.
Finnar hafa náð miklum árangri í þessum efnum og Kanadamenn líka. Í North West Territories í Kanada loka menn hótelunum sínum á sumrin, gera
bara út á norðurljósin. Þar eru
1.500 kílómetrar í næsta alþjóðaflugvöll. Þar getur hitastigið farið niður í 40 gráðu
frost. Þar er meginlandsloftslag og þar getur verið skýjað í
fleiri vikur samfellt. Sviptingar í veðri á Íslandi eru því
kostur við norðurljósaskoðun,
það er nær alltaf hægt að sjá

norðurljósin að vetrarlagi einhvers staðar á landinu.
Hjá okkur gætu ferðamenn
jafnvel legið í heitum pottum
og skoðað norðurljósin. Þá er
mun meiri fjölbreytni í afþreyingu á Íslandi en á þessum
stöðum í Finnlandi og í Kanada. Á heildina litið erum við
mjög vel samkeppnishæfir.“

Samkeppni
með samvinnu
– En það fyllist kannski ekki
allt af Japönum strax í vetur?
„Það væri kannski full mikil
bjartsýni. Svona kynning er
eins og langhlaup. Við erum
þegar byrjaðir að ræða við erlendar ferðaskrifstofur, sem
sýna mikinn áhuga. Þá eru Icelandairmenn nú þegar byrjaðir
að kynna þessar ferðir. Fyrirtækið hefur hingað til lagt
mikla áherslu á Reykjavík, en
vill nú sækja á ný mið og ferðaskrifstofur erlendis hafa viljað
eitthvað nýtt. Þetta verkefni
er sem sniðið fyrir þeirra þarfir
og ég reikna með að við förum
fljótlega að sjá árangur.
Það mikilvægasta er að allir
þeir sem vilja taka þátt láti af
sér vita og taki þátt í þeirri
teymisvinnu sem vinna þarf á
hverjum stað. Við köllum það
samkeppni með samvinnu.
Með góðum árangri eigum við
vonandi eftir að sjá að ferðaþjónustan verði atvinnugrein
sem fjárfestar sækjast eftir að
leggja fé í. Að til verði mun
fleiri áhugaverð störf. Að ungt
fólk fái aukin tækifæri til þess
að flytja heim aftur að námi
loknu og fjölbreytni í atvinnulífinu verði sem mest fyrir
samfélögin.“ – halfdan@bb.is
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„Barátta þeirra sem vilja
göng
alla
leið
heldur
áfram“
Skyldur höfuð-

Flugvöllurinn í Vatnsmýrinni, sem verið hefur hjarta æðakerfis landsbyggðarinnar til höfuðborgarinnar, skal burt, hvað
sem tautar og raular. Kröfurnar um brotthvarf flugvallarins úr
Vatnsmýrinni eru augljósari en áður: Höfuðborgin þarf á nýrri
miðborg að halda; Suðurnesjamenn vilja innanlandsflugið til
Keflavíkur til að bæta atvinnuástandið þar um slóðir. Um þetta
snýst flutningur innanlandsflugs til Keflavíkur í megin atriðum,
þótt reynt hafi verið með óburðulegum hætti að flækja málið út
og suður. Má í því sambandi benda á fullyrðingar um að eftir
tvöföldun Reykjanesbrautar taki ekki nema 20 til 25 mínútur
að aka þessa 40-50 km (eftir því við hvaða endapunkta er
miðað). Enginn skriffinna hættir á að birta meðalhraðann sem
þarf til að þetta sé unnt! Er þetta þó einfalt reikningsdæmi, sem
ætti ekki að vefjast fyrir mönnum sem tekið hafa að sér að gæta
þjóðarskútunnar. Aukakostnaðinn sem þetta hefði í för með sér
fyrir farþega forðast andstæðingar flugvallarins í Vatnsmýrinni
að nefna eins og heitan eldinn.
Fyrir landsbyggðarfólk snýst flugvallarmálið ekki um það
hvort það taki jafn langan tíma að komast úr vesturbænum í
Reykjavík á Kjalarnesið og að aka frá Hafnarfirði á Völlinn;
það snýst heldur ekki um umferðaröngþveitið í Reykjavík eða
þörfina fyrir nýrri miðborg, né heldur atvinnuástandið á Suðurnesjum.
Flugvöllur í Reykjavík eða ekki flugvöllur, er spurning um
það hvort fólk af landsbyggðinni eigi áfram kost á að njóta
þeirrar þjónustu, sem það kemst ekki hjá að sækja til höfuðborgarinnar, með skjótum og öruggum hætti að því marki sem
flugið býður upp á. Þar er að sjálfsögðu efst á blaði læknisþjónusta, sem ekki er fyrir hendi annars staðar á landinu. (Fyrirhuguðu hátæknisjúkrahúsi er væntanlega ætlaður staður í Reykjavík
en ekki á Keflavíkurflugvelli?)
Menn geta velt sér sem lystir upp úr útreikningum um mínútusparnað við utanlandsferðir eða heimsóknir Ísfirðinga til
vinafólks í Vogunum með lendingu í Keflavík. Ráðamenn
Reykjavíkur komast hins vegar ekki hjá því að taka afstöðu:
Vilji þeir að höfuðborgin að rísi undir nafni, sem höfuðborg
allra landsmanna, verður ekki hjá því komist að borgin að taki
á sig skyldur. Mikilvægust er sú, að þegnarnir eigi þangað
greiða för í þeim tilfellum þegar mínútur kunna að skipta máli
um líf eða dauða. Flugvöllur í nánd við bestu læknisþjónustu
og fullkomnustu sjúkrahús, sem völ er á, er svarið.
Í þessu felast meðal annars skyldur höfuðborgar vilji hún
rísa undir nafni.
s.h.

orðrétt af netinu

Handarbakavinnubrögð ákærivaldsins

Fyrir stuttu beindist kastljós fjölmiðlanna aðallega að hinum
dæmalausu handarbakavinnubrögðum ákæruvaldsins í Baugsmálinu svokallaða. Það var ekki nema eðlilegt í ljósi þess að nær
helmingurinn af 40 ákæruatriðum var þvílík della að dómarar
efuðust um að þeir gætu komist að nokkurri niðurstöðu hvað þau
snerti. Við slíkar aðstæður hljóta að vakna margar áleitnar spurningar um hvað ráði för hjá ríkislögreglunni fyrst menn þar á bæ
láta ekki nægja rúmlega 20 ákæruliði sem einhver kengur er í
heldur bæta við öðrum 18 sem eiga ekkert erindi í réttarsal.
En viti menn – ráðherra nokkur, sem virtist löngu búinn að
missa áhugann á pólitík, sagðist ætla að hætta stjórnmálavafstrinu
í haust. Hætta í ríkisstjórn, hætta þingstörfum og hætta formennsku
í flokknum sínum.
murinn.is – Steinþór Hreiðarsson
Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9,
400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 ·
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is ·
Fréttastjóri: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655,
halfdan@bb.is – Blaðamenn: Halldór Jónsson, sími 892 2132
hj@bb.is – Thelma Hjaltadóttir, sími 849 8699, thelma@bb.is ·
Ritstjóri netútgáfu: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is
· Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300 eintakið með vsk.
Áskriftarverð er kr. 215 eintakið. Veittur er afsláttur til elli- og
örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti.
ISSN 1670 - 021X
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Pálína Vagnsdóttir.
Pálína Vagnsdóttir, sem
hratt af stað undirskriftarsöfnuninni „Við viljum jarðgöng“ í febrúar, segir ákvörðun ríkisstjórnarinnar á föstudag aðeins að einu leiti fagnaðarefni. Nú fyrst liggi fyrir
pólitísk stefnumótun um að
jarðgöng séu eina varanlega
lausnin í samgöngumálum til
og frá Bolungarvík. Sú leið
sem ríkisstjórnin bendir á sé
hins vegar enn ein bráðabirgðalausnin sem ekki verði
unað við. Baráttan um jarðgöng alla leið milli Bolungarvíkur og annarra þéttbýlisstaða
á norðanverðum Vestfjörðum
haldi áfram.
Eins og fram hefur komið í
fréttum samþykkti ríkisstjórn
Íslands á föstudag tillögu
Sturlu Böðvarssonar samgönguráðherra um að fela
Vegagerðinni að hefja rannsóknir og undirbúning að

jarðagangagerð með það fyrir
augum að framkvæmdir geti
hafist haustið 2006. Er í
samþykktinni gert ráð fyrir að
gerð verði um 1.220 metra
löng jarðgöng milli Einbúa og
Hrafnakletta og er kostnaður
áætlaður um milljarður króna.
Í febrúar á þessu ári var
hrundið af stað undirskriftarsöfnun með yfirskriftinni „Við
viljum jarðgöng“. Þar er
skorað á stjórnvöld að setja á
vegaáætlun jarðgöng á milli
Bolungarvíkur og Ísafjarðar
og þaðan til Súðavíkur.
Stuðningsmenn listans sögðu
meðal annars þegar honum var
hrundið úr vör að þrátt fyrir að
mikið hafi verið framkvæmt á
Óshlíð þá geti leiðin þar um
aldrei tryggt það öryggi sem
nauðsynlegt er í dag. Á þennan
undirskriftarlista, sem liggur
á slóðinni http://www.vikari.is/
?tree=undirskrift , höfðu 1.458
manns undirritað í morgun.
Helsti hvatamaður að listanum
var Pálína Vagnsdóttir í Bolungarvík. Hún sagði fréttina
um fyrirhuguð jarðgöng í
Óshlíð hafa vakið hjá sér afar
blendin viðbrögð svo ekki sé
meira sagt.
„Það jákvæða við þessa
ákvörðun er að nú liggur loks
fyrir pólitísk viðurkenning á
því að núverandi leið sé
ónothæf þrátt fyrir gríðarlegar
framkvæmdir við hana í gegnum árin. Það sem hryggir mig
hins vegar við þessa ákvörðun

er sú staðreynd að samhliða
því að viðurkennt er að núverandi leið sé ekki viðunandi er
ákveðið að halda áfram að fara
hana að hluta. Við verðum því
að treysta á að niðurstaða
faglegs mats Vegagerðarinnar
leiði í ljós það sem flesta
grunar, að sú leið sem nefnd
er í samþykkt ríkisstjórnarinnar sé ekki boðleg. Í mínum
huga verður að svara þeirri
spurningu hvaða áhrif jarðgangagerð á þessum stað hefur
á þá sprungu sem er í Óshyrnunni og einnig hvaða áhrif það
hafi á göngin þegar og ef stórt
stykki fellur úr Óshrynunni.
Mér finnst dapurlegt að horfa
á stjórnmálamenn fagna því
sem ég kalla enn eina bráðabirgðareddinguna á Óshlíð“,
segir Pálína.
Aðspurð hvort ekki sé fagnaðarefni að fá samþykktar
framkvæmdir fyrir um einn
milljarð á Óshlíð segist Pálína
ekki líta svo á málið. „Okkar
barátta, sem viljum göng alla
leið, er barátta fyrir sambærilegu öryggi í samgöngum og
aðrir landsmenn líta á sem
sjálfsagðan hlut. Við lítum
ekki á þetta sem einhverja
keppni við aðra landsmenn um
fjárveitingar. Mannsæmandi
öryggi Bolvíkinga í samgöngum á ekki að kosta aðra landsmenn framfarir á öðrum sviðum. Við megum aldrei líta á
fjárveitingar til lágmarks
öryggis í samgöngumálum

sem einhver verðlaunamerki í
barm einstakra stjórnmálamanna eins og alltof oft hefur
brunnið við í stjórnmálabaráttunni.
Þessi ákefð stjórnmálamanna í slík pólitísk barmmerki hefur því miður gert það
að verkum að Óshlíðin er
samfelld saga bráðabirgðareddinga í stað heildarlausnar.
Því verður að ljúka og því mun
barátta okkar sem viljum göng
alla leið halda áfram.“
Pálína segir áðurnefndan
undirskriftalista hafa almennt
hlotið góðar undirtektir eins
og fjöldi undirskrifta sýnir.
Þegar slíkt gerist veki þeir sem
ekki skrifa undir athygli með
fjarveru sinni.
„Það var nú af ýmsum talið
að þessi listi væri ekki með
réttum pólitískum formerkjum
hvað sem það nú þýðir. Einhverjir töldu slæmt að hætta
alveg að keyra Óshlíðina því
þá færi fólk á mis við náttúrufegurð hennar. Í mínum huga
mun fegurð Óshlíðar ekki
njóta sín fyrr en hún hættir að
verða lífshættulegur farartálmi
og þröskuldur eðlilegra samskipta á þessu svæði. Munu til
dæmis íbúar Ísafjarðar líta á
1.200 metra jarðgöng sem
nægilega örugga leið til þess
að þeir fari um Óshlíð án þess
að eiga brýnt erindi til Bolungarvíkur“, spyr Pálína að
lokum.
– hj@bb.is

„Mikilvægur áfangi í baráttunni
fyrir öruggum samgöngum“

Einar Pétursson.
Einar Pétursson bæjarstjóri
í Bolungarvík segir samþykkt
ríkisstjórnarinnar á tillögu
Sturlu Böðvarssonar samgönguráðherra um jarðgangagerð í Óshlíð mjög gleðilegan
áfanga að öruggum samgöngum til og frá Bolungarvík.
Einar segir samþykktina
viðurkenningu á því að núverandi ástand sé ekki boðlegt og
með þeirri leið sem lögð er til
að þessu sinni sé verið að
bregðast við bráðavanda
vegna grjóthruns úr Óshyrnu
en eins og kunnugt er virðist
grjóthrun þar hafa aukist
nokkuð að undanförnu.

Í viðtali við bb.is þann 31.
mars lýsti Einar þeirri skoðun
sinni að setja ætti göng milli
þéttbýlisstaða við Djúp framar
í framkvæmdaröð en göng á
milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Vakti sú yfirlýsing
hörð viðbrögð sveitarstjórnarmanna á suðurhluta Vestfjarða
svo ekki sé sterkar að orði
komist. Aðspurður hvort tillagan að gerð 1.200 metra
langra ganga sé ekki enn ein
bráðabirgðaframkvæmdin á
Óshlíðinni segir hann svo ekki
vera.
„Það hafa verið lagðar fram
hugmyndir um það hvernig
hægt er að áfangaskipta gerð
jarðganga um Óshlíð og þessi
framkvæmd er einungis fyrsti
áfanginn á þeirri leið“, segir
Einar og bendir á að barátta
fyrir frekari framkvæmdum
muni að sjálfsögðu halda
áfram.
Sprunga í Óshyrnu er talin
valda því aukna grjóthruni sem
vart hefur verið að undanförnu.
Aðspurður hvort sú leið sem
nú er lagt til að fara sé fær
segir Einar að það sé Vegagerðarinnar að meta.

6.4.2017, 09:50

„Ég lít svo á að samþykkt
ríkisstjórnarinnar á föstudaginn sé stefnumótandi á
þann veg að fara verði jarðgangaleið um Óshlíð. Fari svo
að sú leið sem nefnd er í
tillögunni reynist ekki fær
lausn á þessum bráðavanda
sem nú er uppi verði einfaldlega valinn annar kostur. Aðalatriðið við þessa samþykkt nú
er sú staðreynd að þarna eru

ákveðnar framkvæmdir til
þess að bregðast við bráðavanda í samgöngumálum án
þess að það hafi áhrif á aðrar
framkvæmdir í þeim málaflokki og það er gleðiefni.
Hver og hvenær næstu skref
verða stigin í baráttunni fyrir
öruggum samgöngum á þessu
svæði á eftir að koma í ljós“,
segir Einar Pétursson.
– hj@bb.is

Björgunarsveitarmenn lærðu
um meðferð gúmmíbáta
Björgunarsveitarmenn
sóttu námskeið á vegum
björgunarskóla Slysavarnafélagsins Landsbjargar á
Þingeyri um helgina. Lært var
um meðferð og notkun
gúmmíbjörgunarbáta sem
björgunarsveitirnar nota í sínum störfum. Var námskeiðið
bæði bóklegt og verklegt.
Notaðir voru fjórir gúmmíbátar við kennsluna.
Meðal þess sem var kennt
var; hvaða búnaður á að vera
í bátunum, hvernig á að lenda

rétt í fjörum við mismunandi
aðstæður, snúa við bátum
sem hvolfa, leitaraðferðir og
hvað ber að varast í slæmum
sjó. Nemendur voru 15 félagar úr björgunarsveitum af
norðanverðum Vestfjörðum.
Leiðbeinendur voru þrír og
hafði J. Bæring Pálmason
yfirumsjón með námskeiðinu. Á laugardag var einnig
haldinn fundur formanna og
stjórnarmanna björgunarsveita af vestan- og norðanverðum Vestfjörðum.
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Stór hluti
eldisfisks til
útflutnings
Að sögn Þórarins Ólafssonar sjávarútvegsfræðings
og verkefnisstjóra þorskeldis
hjá Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru er nú slátrað milli 20 og
30 tonnum af eldisþorski á
viku og er talið að allt í allt
verði slátrað 400 tonnum
áður en vetur skellur á.
Þegar hefur um 100 tonnum
verið slátrað, jafn miklu og
allt síðasta haust.
Aðspurður segir Þórarinn
að megnið af hráefninu sé
hausað eða slægt og sett í
gáma til útflutnings, en
aðeins lítill hluti fari í
vinnslu. Verð á markaði er í
skárra lagi, en sterkt gengi
krónunnar hefur haft slæm
áhrif á fiskvinnslufyrirtæki
upp á síðkastið.
– eirikur@bb.is

Frístundabændur
hafi leyfi
Landbúnaðarnefnd
Ísafjarðarbæjar hefur falið
starfsmanni nefndarinnar að
senda öllum sem stunda
frístundabúskap í Ísafjarðarbæ umsóknareyðublað um
leyfi til frístundabúfjárhalds.
Með þessu vill nefndin ýta
við fólki og reyna með því
að tryggja að allir hafi leyfi
fyrir búfé sínu fyrir næstu
áramót.
– hj@bb.is

Almannavarnarnefnd í
rannsóknum
Almannavarnanefnd
Ísafjarðarbæjar hefur tekið
jákvætt í erindi frá Háskóla
Íslands og „Stofnun um
sjálfbæra þróun og þverfræðilegar rannsóknir“ þar
sem farið er fram á að
Ísafjarðarbær taki þátt í
verkefninu „Langtímaviðbrögð sveitarfélaga við
náttúruvá“. Þetta var ákveðið
á fundi nefndarinnar þann
21. september.
– hj@bb.is

VG býður Frjálslyndum og Samfylkingu
til viðræðna um sameiginlegt framboð
Vinstrihreyfingin grænt
framboð í Ísafjarðarbæ hefur
sent Samfylkingu og Frjálslyndum og óháðum tilboð um
að ganga til umræðna um sameiginlegt framboð til sveitastjórnarkosninga í Ísafjarðarbæ næsta vor.
„Það var send samþykkt frá
stjórn Ísafjarðardeildar VG til
Samfylkingar og Frjálslyndra
um að ræddur verði möguleiki
á framboðssamstarfi“, segir
Lilja Rafney Magnúsdóttir,
formaður
svæðisfélags
Vinstri-grænna í Ísafjarðarbæ.
„Fundur félagsins ákvað að

þetta væri fyrsti kostur, að leita
til Samfylkingar og Frjálslyndra, en ef engin niðurstaða
fæst í það mál er ljóst að vinstri
grænir munu samt bjóða
ótrauðir fram, þá undir eigin
nafni og stefna að því að ná
inn manni í bæjarstjórn. En
menn töldu rétt að reyna að
stilla saman strengi í þeirri
von að fella meirihluta bæjarstjórnar.“
Í síðustu sveitarstjórnarkosningum fékk Vinstrihreyfingin grænt framboð 6,7
prósent af gildum atkvæðum,
og náði ekki inn manni í

bæjarstjórn. Samfylkingin
fékk 22,7, og náði inn tveimur
mönnum á meðan Frjálslyndir
fengu 13,4 prósent og einn
mann kjörinn.
Báðir flokkar hafa staðfest
móttöku tilboðsins, en hvorugur hefur enn tekið það fyrir
á félagsfundi. Samkvæmt
Magnúsi Reyni Guðmundssyni, bæjarfulltrúa Frjálslyndra í Ísafjarðarbæ, er ljóst
að bréfið verður tekið fyrir á
næsta félagsfundi en ennþá er
óvíst hvenær sá fundur verður
haldin. Bryndís Friðgeirsdóttir, annar bæjarfulltrúa

Samfylkingar segir að sem
stendur hafi stjórnin bréf
Vinstri grænna til umfjöllunar,
og að mjög fljótlega verði
boðað til félagsfundar þar sem
þessi mál verða rædd ítarlegar
og afstaða tekin til tilboðsins.
„Fólk er þessa dagana að
velta fyrir sér hvernig málum
verður hagað við undirbúning
til sveitastjórnarkosninga,
hverjir séu líklegir til að bjóða
sig fram aftur, hvort haldið
verði prófkjör, hvort boðið
verði fram undir eigin nafni
og þar fram eftir götunum,“
segir Bryndís. „Mjög skiptar

„Er það fólkið Sjálfstæðismenn
sjálft eða mál- í bæjarstjórn
efnin sem
pollrólegir
skipta máli“
Guðni Geir Jóhannesson,
formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar og oddviti lista Framsóknarmanna í síðustu sveitarstjórnarkosningum, spyr hvort
hugmyndir um sameiginlegt
framboð Vinstri – grænna,
Samfylkingar og Frjálslyndra
og óháðra gangi út á það eitt
að mynda hræðslubandalag
gegn núverandi meirihluta.
„Ég hef í sjálfu sér engar
athugasemdir við að menn
þreifi fyrir sér í þessum efnum,
en af orðum bæjarfulltrúa
minnihlutans í Svæðisútvarpi
Vestfjarða í gær fannst mér
mega ráða að þetta væri
eingöngu til höfuðs því fólki
sem nú er í meirihluta í
bæjarstjórn. Þá spyr ég: Er það
fólkið sjálft eða málefnin sem
skipta máli. Ég vil benda á
það að samstarf innan bæjarstjórnar hefur verið mjög gott

á þessu kjörtímabili. Atkvæðagreiðslur í 70-80%
mála hafa farið 9-0 og samstarf
milli meirihluta og minnihluta
hefur verið mjög gott“, segir
Guðni Geir.
„Ef eina markmiðið með
kosningabandalaginu er að
losna við það fólk sem nú er í
meirihluta, þá skil ég ekki
þessa afstöðu. Þá hljótum við
að vera afskaplega vondir
einstaklingar“, segir Guðni.
„Ég tek það fram að það
hefur ekki verið ákveðið
hvernig staðið verður að
framboði Framsóknarmanna í
vor og því síður hefur verið
ákveðið hvort stefnt skuli að
sama meirihlutasamstarfi
áfram. Það hafa engar ákvarðanir verið teknar“, segir Guðni
Geir Jóhannesson.
– halfdan@bb.is

Eins og fram hefur komið
hafa Vinstri grænir biðlað
til minnihlutaflokkanna í
bæjarstjórn, Frjálslynda
flokksins og Samfylkingar,
um viðræður um mögulega
myndun sameiginlegs framboðs flokkanna þriggja í
komandi sveitarstjórnarkosningum. Þegar leitað var
viðbragða við þessum fréttum hjá Birnu Lárusdóttir,
sjálfstæðiskonu og forseta
bæjarstjórnar, sagði hún
þetta ekki koma sér tiltakanlega á óvart.
„Ég get í sjálfu sér ekki
lagt neitt mat á það hvort af
þessu verði, en það verður
að teljast eðlilegt að fólk leiti
allra leiða til að koma sínum
sjónarmiðum á framfæri, og
þá sérílagi það fólk sem ekki
hefur náð að vinna sjónarmiðum sínum brautargengi
hingað til. Við í Sjálfstæðisflokknum eigum sjálf eftir
að ákveða hvernig okkar

skoðanir eru á því innan
Samfylkingar hvort bjóða eigi
fram undir eigin nafni eða í
sameiginlegu framboði, en
ljóst er þó að á kjördæmisráðsfundi í september var
ályktað um að Samfylkingin
skyldi bjóða fram ein og sér í
sem flestum bæjarfélögum. Þó
er ljóst að marga hér fyrir
vestan fýsir að reyna aðrar
leiðir og eru menn þegar
byrjaðir að vinna sínum skoðunum fylgi.“
– eirikur@bb.is

Óskað eftir
fjárveitingu
til fjárleitar
úr lofti

málum verður háttað, hvort
verður uppstilling eða prófkjör. Það er augljóslega
hlaupinn spenningur í stjórnmálaöflin sem standa utan
meirihlutans í bæjarstjórn.
En við kvíðum þessu ekki,
erum pollróleg“, segir Birna.
Í síðustu sveitarstjórnarkosningum hlaut núverandi
meirihluti Framsóknarflokks
og Sjálfstæðisflokks samtals
52,8 prósent atkvæða og sex
af níu bæjarfulltrúum. Þá
hlaut samfylking 22,9 prósent atkvæða og tvo bæjarfulltrúa og Frjálslyndi flokkurinn 13,4 prósent atkvæða
og einn bæjarfulltrúa.
Vinstrihreyfingin - grænt
framboð hlaut 6,5 prósent
atkvæða á meðan Nýtt afl
fékk 4,5 prósent atkvæða,
en tveir síðastnefndu listarnir
náðu ekki manni inn í bæjarstjórn.

Landbúnaðarnefnd Súðavíkurhrepps samþykkti á fundi
fyrir skömmu að óska eftir því
við sveitarstjórn að veitt verði
fjármagn til að hægt verði að
fara í eftirleit úr lofti fljótlega
eftir að smalamennsku lýkur.
Kemur þetta til vegna þess að
bæjum í byggð hefur farið
fækkandi og þar af leiðandi
hefur fólki fækkað sem til
reiðu er til smalamennsku.
Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps hafði þegar afgreitt
fundargerð landbúnaðarnefndar en tók ekki afstöðu til beiðni
nefndarinnar um fjárveitingu.

– eirikur@bb.is

– hj@bb.is

Sælkeri vikunnar · Guðrún Oddný Schmidt á Suðureyri

Grillkjúklingur og súkkulaðibomba
Sælkeri vikunnar býður
upp á gómsætan barbequekjúklingarétt sem er hressandi tilbreyting í haustveðráttunni. Guðrún Oddný
mælir með að bera réttinn
fram með hrísgrjónum, salati
og brauði. Í eftirrétt er ljúffeng súkkulaðibomba með
bláberjum og jarðarberjum.

Blandið öllu saman og hitið
í potti. Hlutið kjúklinginn og
setjið í eldfast móti. Hellið
sósunni yfir og bakið við
180°hita í 1 klukkustund.

Súkkulaðibomba
300 g suðusúkkulaði
200 g smjör
4 egg
2 dl flórsykur
1 ½ tsk lyftiduft
ögn af salti

BBQ kjúklingur
1 dl apríkósumarmelaði
50 g púðursykur
25 g smjörlíki
1 dl Hunts BBQ sósa
1 peli rjómi
½ dl soyasósa
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Bræðið saman smjör og
súkkulaði í potti við vægan
hita. Þeytið saman egg og flór-
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sykur þar til blandan verður
létt og ljós. Hrærið súkkulaðiblöndunni varlega saman við
og því næst þurrefnunum.
Bakið í smelluformi sem klætt
hefur verið að innan með
smjörpappír (auðveldar við að
ná kökunni úr forminu). Bakið
í 30 mín í miðjum ofni við
160° með blæstri en 180°án
blásturs. Látið kólna aðeins í
forminu.
Krem
100 g suðusúkkulaði
1 msk smjör
bláber, jarðarber og þeyttur
rjómi

Bræðið saman súkkulaði og
smjör og smyrjið síðan ofan á
kökuna þegar hún er orðin

6.4.2017, 09:50

köld. Setjið bláber og jarðarber
ofan á. Berið fram með þeyttum rjóma.

Ég skora á Juntimu Kongprakon á Suðureyri til að
verða næsti sælkeri.

MIÐVIK
UDAGUR 5. OKTÓBER 2005
MIÐVIKUDAGUR

9

Endurmat staðfesti að
talsverðir hnökrar væru
á yfirferð enskuprófa
Fyrir skemmstu kynnti
mats- og eftirlitsdeild menntamálaráðuneytisins niðurstöðu
á endurmati yfirferðar enskuprófa sem lögð voru fyrir nemendur Menntaskólans á Ísafirði í vor. Samkvæmt áreiðanlegum heimildum blaðsins
telur mats- og eftirlitsdeildin
að talsverðir hnökrar hafi verið
á yfirferð prófanna.
Forsaga málsins er sú að
Ólína Þorvarðardóttir skólameistari Menntaskólans taldi
yfirferð enskuprófa sem lögð
voru fyrir nemendur fyrir jól
2004 ekki fullnægjandi. Leitaði skólameistari til óháðs
aðila sem fór yfir prófin. Í

kjölfarið var Ingibjörgu veitt
áminning. Hún höfðaði mál
fyrir Héraðsdómi Vestfjarða
til ógildingar áminningarinnar
og var málinu lokið með
dómsátt á þann veg að áminningin var dregin til baka eftir
að Ingibjörg hafði ítrekað
afsökunarbeiðni sína vegna
málsins. Síðar ákvað dómurinn að Menntaskólanum bæri
að greiða málskostnað að
upphæð 200 þúsund krónur.
Að loknum prófum síðastliðið vor óskaði skólameistari
aftur eftir úttekt óháðs aðila á
yfirferð á enskuprófum Ingibjargar. Félag framhaldsskólakennara brást mjög hart

við þessari ósk skólameistara
og sakaði hann um að leggja
kennarann í einelti. Að lokum
fékk mats- og eftirlitsdeild
menntamálaráðuneytisins
yfirferð enskuprófanna til
endurmats. Niðurstaða þess
endurmats liggur nú fyrir og
var kynnt skólameistara og
enskukennaranum í síðustu
viku. Niðurstaðan var einnig
kynnt fyrir skólanefnd
Menntaskólans á Ísafirði.
Samkvæmt áreiðanlegum
heimildum bb.is var það
niðurstaða endurmatsins að
talsverðir hnökrar hafi verið á
yfirferð prófanna.
Þórir Ólafsson deildarstjóri

í menntamálaráðuneytinu
staðfestir að niðurstaða endurmatsins hafi verið kynnt
málsaðilum í síðustu viku.
Hann segir það afar sjaldgæft
að mál af þessum toga komi
til úrlausnar í ráðuneytinu en
að öðru leyti vildi hann ekkert
tjá sig um málið.
Ólína Þorvarðardóttir skólameistari neitaði alfarið að tjá
sig um málið enda væri það
trúnaðarmál. Hún sagðist ekki
ræða mál einstakra starfsmanna í fjölmiðlum. Ingibjörg
Ingadóttir enskukennari vildi
heldur ekki tjá sig um málið
því hún væri bundin trúnaði.
– hj@bb.is

„Gríðarlegur áfangi til
bættra samgangna til
og frá Bolungarvík“
Valdemar Lúðvík Gíslason sérleyfishafi í Bolungarvík segir ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að hefja
undirbúning að gerð jarðganga um hluta Óshlíðar
gríðarlegan áfanga í baráttu
fyrir bættum samgöngum til
og frá Bolungarvík. Trúlega
hefur enginn maður farið
Óshlíðina jafnoft og Valdimar Lúðvík sem ekið hefur
hlíðina oft á dag um áratuga
skeið. Hann sat um árabil í
bæjarstjórn Bolungarvíkurkaupstaðar og hefur alla tíð
haft mjög ákveðnar skoðanir
í samgöngumálum og hefur
verið óhræddur við að koma
þeim á framfæri.
„Það hafa fáar fréttir glatt
mig jafn mikið á seinni árum
en þessi“, segir Valdemar
Lúðvík. Hann segir að framkvæmdir við veginn um
Óshlíð eigi sér langa sögu og
þar hafi verið gerðar margar
tilraunir sem hafi gefist
misjafnlega vel.
„Á árunum í kringum 1980
var farið í stórframkvæmdir
sem nefndar voru við bókstafinn Ó sem skýrðist á því
að teknar voru saman framkvæmdir undir Ólafsvíkurenni, Ólafsfjarðarmúla og
Óshlíð. Þegar framkvæmdum var lokið við Ennið og
Múlann var sem allur vindur
væri úr mönnum. Því miður
höfðu okkar þingmenn ekki
kraft til þess að knýja fram
viðlíka samgöngubætur og
gerðar voru undir Ólafsvíkurenni og Ólafsfjarðarmúla. Í
stað framkvæmda við jarð-

göng á þeim tíma úr Seljadal
og að Ósi var farið í bráðabirgðaframkvæmdir á Óshlíð
sem því miður hafa litlu
skilað í bættu öryggi á hættulegasta kaflanum sem nú er
verið að tala um að sneiða
hjá með göngum. Því er þetta
afar mikill áfangasigur í
baráttunni fyrir bættum samgöngum. Það er mjög mikilvægt að þessi framkvæmd
skuli koma til nú þegar og
því fram fyrir aðrar jarðgangaframkvæmdir sem ég
tel nú misgáfulegar“ segir
Valdemar Lúðvík.
Aðspurður hvort ekki hefði
verið réttara að stefna að
einum göngum sem gert
hefði mönnum kleift að losna
algjörlega við veginn um Óshlíð segir Valdemar Lúðvík
að þessu verki sé hægt að
áfangaskipta og með þessari
framkvæmd sé verið að losna
við þann kafla Óshlíðarinnar
sem er langhættulegastur.
„Við megum ekki gleyma því
að á þennan kafla falla trúlega
yfir 95% af því grjóti sem á
Óshlíð fellur og því er þessi
áfangi gríðarlega mikilvægur. Það verður síðan verkefni
næstu mánaða að tryggja það
að þær rannsóknir sem fram
eiga að fara verði byggðar á
sem bestum grunni. Í mínum
huga þarf að vaka yfir því að
ytri gangnamunninn verði
sem allra yst þannig að tryggt
verði að hugsanleg fylla sem
fallið getur úr Óshyrnu muni
ekki hafa áhrif á samgöngur
til og frá Bolungarvík“, segir
Valdemar Lúðvík Gíslason.

Grunnskólinn á Ísafirði.

Mötuneyti Grunnskólans
á Ísafirði dýrast í óformlegum samanburði
Um þessar mundir er verið
að taka í notkun nýtt mötuneyti
við Grunnskólann á Ísafirði.
Verður því hægt að bjóða
nemendur heitan mat í hádegi
framvegis eins og tíðkast víða
um land. Mötuneytið verður
rekið af SKG-veitingum ehf.
en Ísafjarðarbær gekk að
tilboði fyrirtækisins í reksturinn. Samkvæmt ákvörðun
bæjaryfirvalda á Ísafirði verður matarskammturinn seldur
til barnanna á 320 krónur á
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dag og hefur bærinn þá niðurgreitt hann að einhverju leyti.
Nú þegar þessi nýja þjónusta við grunnskólabörn er að
verða að veruleika á Ísafirði
er ekki úr vegi að kanna hver
mötuneytiskostnaður er í öðrum sveitarfélögum þar sem
grunnskólabörnum stendur til
boða heitur matur í hádegi.
Valin voru sex sveitarfélög af
handahófi þar sem matur er í
boði. Lægstur er maturinn í
Skagafirði og í Árborg eða
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200 krónur á dag. Á Akranesi
er kostnaðurinn 210 krónur á
dag, í Reykjavík er meðalverð
allra grunnskóla 247 krónur, í
Fjarðabyggð kostar maturinn
250 krónur og á Akureyri er
kostnaðurinn 280 krónur.
Hæstur er hann hins vegar á
Ísafirði eða 320 krónur eða
14,3% hærri en á Akureyri og
60% hærri en í Skagafirði og í
Árborg.
Ef miðað er við að kennsludagar séu 170 á hverju skólaári

er kostnaður á hvern nemanda
á Ísafirði 54.400 krónur á
skólaárinu en aðeins 34.000
krónur þar sem hann er lægstur. Rétt er að taka fram að í
þessum samanburði er ekkert
mat lagt á gæði þess matar
sem á borð er borinn fyrir
nemendur og ekki heldur þá
þjónustu sem innifalin er í
matargjöldunum. Aðeins er
borinn saman kostnaður við
mötuneyti sem bjóða heitar
máltíðir í hádegi. – hj@bb.is

Umrædd gatnamót.

Einstefna líklega
ekki tekin upp
fyrr en í vor
Jóhann Birkir Helgason,
bæjartæknifræðingur Ísafjarðarbæjar, segir að fyrirhuguð upptaka einstefnu frá
Mánagötu til vesturs að
Eyrargötu verði líklega ekki
tekin upp nú í haust nema
hitni verulega í veðri og
hitinn haldist nógu lengi til
að hægt verði að steypa kant
á gatnamótum Fjarðastrætis,
Sólgötu og Eyrargötu. Líklegra er að framkvæmdin
verði geymd til vorsins.

6.4.2017, 09:50

Gatnamót þessi hafa þótt
ruglingsleg og er tilgangurinn með breytingunum sá að
beina umferð sem kemur
utan úr Krók niður Sólgötu
og inn á hringtorgið í stað
þess að umferðin liggi niður
Fjarðarstræti og þaðan inn í
miðbæ Ísafjarðar. Áðurnefndur kantur verður til þess
að loka Eyrargötu við Sólgötu svo Eyrargata verður
botnlangi í framtíðinni.
– eirikur@bb.is
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Að ýmsu að hyggja við ákvarðani
tengingu Bolungarvíkur og Ísafja
Jónas Guðmundsson sá ekki fram á að dvelja lengi í Bolungarvík þegar hann
tók þar við embætti bæjarfógeta, sem svo nefndist, fyrir réttum fimmtán árum.
Það væri ágætt að slá til í tvö eða þrjú ár og halda svo á, en örlögin áttu eftir að
haga hlutunum öðruvísi. Í dag hlýtur hann að teljast til einörðustu Bolvíkinga.
Jónas er þekktur um Vestfirði, og raunar víða um land, fyrir mikinn áhuga sinn
á vegamálum og uppbyggingu samgöngukerfisins. Eitt hans helsta baráttumál
hefur verið lagning vegar um Arnkötludal og Gautsdal sem samgönguráðherra
gaf á dögunum vilyrði fyrir að lokið yrði á árinu 2008. Í ljósi tímamótanna var
forvitnilegt að taka hús á Jónasi í byrjun september og spyrja út í framtíðarmúsík í samgöngumálum á Vestfjörðum. Nauðsynlegt er að geta þess að viðtalið
var tekið fyrir nokkrum vikum, en síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar í
málefnum vegarins um Óshlíð.
„Ég er fæddur í Reykjavík
árið 1958, útskrifaðist sem
stúdent frá MR 1979 og lauk
prófi sem lögfræðingur 1986.
Þá fór ég til Stykkishólms og
gerðist fulltrúi sýslumanns
þar. Upphaflega stóð til að
stoppa stutt en árin þar urðu
fjögur. Alltaf blundaði í mér
að halda í framhaldsnám ytra
en síðan gerist það að starf
bæjarfógeta í Bolungarvík
losnar. Þannig fór að enginn
sótti um innan lögmælts frests
og því var stungið að mér
sækja um. Ég sló til en ætlaði
aldrei að dvelja hér lengi.
Raunar átti ég allt eins von á
að embættið yrði sameinað
Ísafjarðaembættinu við kerfisbreytingarnar 1992 þegar
endanlegur aðskilnaður dómsog framkvæmdarvalds varð að
raunveruleika. Sú varð ekki
reyndin og hefur mér liðið
ágætlega hér í Bolungarvík
þessi ár þótt vissulega mæli
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margt með því að breyta af og
til um starfsvettvang allra aðila
vegna. Konan mín, Sólrún
Geirsdóttir, er héðan af svæðinu og vill helst vera hér, það
hefur sitt að segja.“
– Nú starfarðu í litlu embætti, og það er óhjákvæmilega mikil nálægð milli þín og
þeirra sem þurfa að eiga við
embættið. Er það erfitt?
„Jú það kemur fyrir að betra
væri jafnt fyrir mig sem það
fólk sem í hlut á að fjarlægðin
væri meiri, þetta gerir aðrar
kröfur til manna. Í langflestum
tilvikum skilur fólk þó mætavel að verið er að sinna skyldustörfum og eiginlegar árekstrar
vegna þessa nánast óþekktir.
Ég læt þetta því ekki trufla
mig.“

Dauðadómur
langalangafa
Síðan kemur í ljós að Jónas
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og Sólrún tengjast með óvanalegum hætti þar sem langalangafi hans, Eggert Briem,
sýslumaður í Ísafjarðarsýslu,
dæmdi langalangömmu Sólrúnar, Ólöfu Árnadóttur, til
dauða og til að hálshöggvast.
Þetta var á Ingjaldssandi árið
1845.
„Þetta væri refsilaust að lögum í dag. Konan átti barn með
manni sem var þriðji eiginmaður móður hennar, fyrri
tveir höfðu báðir látist. Hann
var mun yngri en eiginkonan
sem komin var úr barneign og
höfðu þau gifst til að auðvelda
framfærslu. Á þessum tíma
var alveg forboðið að fólk sem
tengdist með þessum hætti,
þ.e. stjúpfeðgin, ættu börn
saman. Dauðadómnum var
reyndar aldrei framfylgt en
þetta var hárréttur dómur að
lögum. Svona getur eða öllu
heldur gat löggjafinn verið
seinn að bregðast við breyttum

aðstæðum og sýnir þetta að
æskilegt getur verið að hafa
öryggisventla ef fer eins og í
þessu tilfelli. Eftir að dómurinn hafði verið staðfestur fyrir
tveimur dómstigum til viðbótar endaði málið með því að
konungur landsins, Kristján 8.,
breytti dómi hæstaréttar. Var
maðurinn sendur í árs betrunarvist til Kaupmannahafnar en
konan skyldi sæta 27 vandarhöggum. Það sem gerir þetta
nokkuð sérstakt er hversu
skammt er um liðið í kynslóðum talið. Konan mín man vel
eftir ömmu sinni og þarna er
um að ræða ömmu hennar. Á
hinn veginn er þarna um að
ræða afa ömmu minnar, en
hún ól mig upp að hluta.“

Samgöngumál og
önnur áhugamál
– Mér finnst óhætt að fullyrða að þú sért hvað kunnastur
fyrir áhuga þinn á vegamálum
en mig langar til að grennslast
fyrir um aðrar hliðar. Hvaða
hugðarefni eiga athygli þína
þar fyrir utan?
„Það er ekkert eitt, ég reyni
ávallt að fylgjast með því sem
helst er að gerast á líðandi
stundu, jafnt hérlendis sem erlendis. Ég á fjögur börn, þrjú
búsett hér fyrir vestan á aldrinum 2 til 11 ára sem ég reyni
að eiga sem mestar samvistir
með. Ég hef reynt að leggja
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fyrir mig golf og er félagi í
Golfklúbbi Bolungarvíkur en
kylfurnar hafa legið óhreyfðar
með öllu þetta sumarið. Ég
stunda badminton yfir veturinn og síðan reyni ég að stunda
skíðin eitthvað lítilsháttar þá
sjaldan að snjó festir í Tungudal. Einnig kem ég eitthvað
að félagsmálum. Þá hef ég alltaf gaman af að ferðast bæði
innan- og utanlands. Loks má
nefna að ég eyði meiri tíma en
góðu hófi gegnir í að halda úti
vef um hugðarefni mitt samgöngumálin á vefslóðinni
www.samgongur.is Þannig að
a.m.k. er ekki mikill tími aflögu til að láta sér leiðast.
Þar fjallarðu um samgöngur
á lofti, láði og legi, ekki satt?
„Jú, þessum vef, sem reyndar er enn ekki kominn endanlega í það horf sem ég hefði
kosið, er ætlað að hafa breiða
skírskotun og að mörgu leyti
heppilegt að reka hann í Bolungarvík þar sem öll afbrigði
samgöngumála skipta máli, en
ekki í t.d. Reykjavík, þar sem
helst er horft á þéttbýlið og nú
síðast flugvallarmál.“

markanir fremur þvergirðingslegar, t.d. í Hnífsdal og Króki,
þar sem er 35 km/klst hámarkshraði en ég teldi eðlilegra að hafa 50 km/klst Ég er
reyndar mjög sáttur við hámarkshraðann á Óshlíð og
Eyrarhlíð eins og hann er eftir
að hann var hækkaður upp í
80 km/klst – 70 km var of
lítið. Þessar breytingar á Óshlíð útheimtu bréfaskriftir af
minni hálfu og andstöðu sumra, en þegar hækkun hraðans
þar var komin í gegn brugðust
bæjaryfirvöld á Ísafirði hins
vegar skjótt við er bent var á
ósamræmið milli hraðans á
Óshlíð og Eyrarhlíð. Mér sýnast flestir vera bærilega sáttir
með hraðann á þessum vegum
eins og hann er í dag og er
sannfærður um að hækkun
hans hefur ekki dregið úr umferðaröryggi á leiðinni, þótt
ekki hafi öllum litist á breytingarnar. Þær hafa hins vegar
orðið til þess að greiða fyrir
samgöngum milli staðanna og
færa leyfðan hraða nær veruleikanum, en vert er að muna
að það er 90 km hámarkshraði
á flestum öðrum þjóðvegum.

Óshlíð og ökuhraði

Í þéttbýli mælir löggjafinn
fyrir um 50 km hámarkshraða
nema staðaryfirvöld ákveði
annað eins og nú er víða í
íbúagötum þar sem mælt er
fyrir um 30 km hámarkshraða.
Þetta eru meginsjónarmiðin.
Ísfirðingar og örfáir aðrir eru

– Af málum nær okkur. Er
ekki rétt að þú hafi verið frekar
ósáttur við leyfðan hámarkshraða á leiðinni milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar?
„Mér hafa þótt hraðatak-
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hins vegar með 35 km hámarkshraða á flestum götum.
Í allri Bolungarvík er hann 50
km/klst og í íbúðahverfunum
í Súðavík er hann 30 km/klst
þannig að á þessu litla svæði
eru þrjú afbrigði.
Ef hækka á hraðann eins og
t.d. meðfram Hnífsdal getur
þurft að gera ráðstafanir á
móti. Til dæmis var 35 km
hraði í gegnum Grundarfjörð
en þar er nú 50 km hraði. Þar
var komið fyrir gangbrautum,
girðingum og fleiru í þeim dúr
– það þarf auðvitað að tryggja
öryggi gangandi vegfarenda.
Að óbreyttu mega bæjaryfirvöld á svæðinu eiga von á bréfi
næstu daga þar sem bent verður á þessi atriði.“

Mönnum hættir til að
einblína á sitt svæði
– Hvenær færðu þennan
mikla áhuga á umferðar- og
vegamálum?
„Hann hefur nú alltaf blundað í mér. Alveg frá því ég fékk
bílpróf hef ég fylgst með vegbótum hingað og þangað um
landið. Ekki dró það heldur úr
að koma hingað vestur. Hér
eru þetta stór málaflokkur í

inu benti þáverandi samgönguráðherra á í svargrein
að hann teldi rétt að ljúka Ísafjarðardjúpi og leiðinni þaðan
áfram inn á hringveginn áður
en ráðist yrði í Vesturleiðina,
ég hef stundum miðað við
þetta sem upphaf opinbera afskipta minna af samgöngumálum. Síðan hef ég komið á
framfæri upplýsingum á netinu. Ég tók eftir því að stundum var ekki farið mjög nákvæmlega með ýmsar staðreyndir og margt var á reiki í
umræðunni svo ég hóf að safna
saman upplýsingum og gera
aðgengilegar á netinu á vefnum Vesturvegur. Mér fannst
fróðlegt að kynnast þessari
nýju tækni og vinna að þessu
– láta útbúa kort, taka saman
gögn svo menn hefðu a.m.k.
helstu staðreyndir á hreinu. Ég
vildi leggja mitt af mörkum til
að umræðan gæti verið málefnaleg og þróast fram á við.
Síðan þróast þetta út í að ég
fer að fylgjast með landinu
öllu enda í aðalatriðum við
það sama að eiga alls staðar.
Mikinn vilja en minni fjárráð.”
Hvernig finnst þér umræðan
hafa þróast ef þú lítur 10 til 15
ár aftur í tíman. Er hún vit-
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búning að gerð vegar um Arnkötludal. Í framhaldinu var farið í undirbúning þeirrar vegagerðar. Það voru mörg ljón á
veginum en þetta seiglaðist
áfram. Byggðastofnun styrkti
verkið og styrkurinn varð til
þess að snjóboltinn fór að
hlaða utan á sig og hægt var
að hefjast handa við alvöru
undirbúning, sem nú er kominn á það stig að Skipulagsstofnun hefur samþykkt framkvæmdina eftir mat á umhverfisáhrifum og ekki eftir
neinu að bíða með að hefja
hönnun vegarins ef vilji er fyrir
hendi. Ég veit ekki til þess að
einkafyrirtæki hafi náð svo
langt með gerð vegar hérlendis.”

stytta akstursleiðina um 30
km, fækka fjörðunum í Djúpinu um einn og fá sér nokkurra
mínútna siglingu.“

Óshlíðin næst

GSM-samband, 2+1
vegir, og kapalferjur
Annað framfaramál sem
hyllir undir er bætt símasamband í Ísafjarðadjúpi og á Óshlíð með tilkomu GSM sendis
í Bæjum. Þú beittir þér þar,
ekki satt?
„Já lítilsháttar, ég hafði aðeins hugleitt hvað þyrfti til að
bæta sambandið á Óshlíð og í
Ísafjarðardjúpi, en hafði heyrt

kvarðanir um vegog Ísafjarðarbæjar
hugum fólks og menn koma
vart saman nema hann sé tekinn til umræðu. Ég fór að
blanda mér í umræðuna og
skynja að ég gæti haft áhrif –
þannig fór þetta að vinda upp
á sig.“
– Má þá segja að þú hafir
fundið frjótt umhverfi fyrir
þennan áhuga í Bolungarvík?
„Já, mikil ósköp. Hér hafa
öll afbrigði samgangna verið
undir; flug, vegir, siglingar,
hrun á vegi, ökuhraði, stjórnsýsla o.s.frv.
Smám saman fór ég að beita
mér. Mér sem sýslumanni hefur verið boðið á fjórðungsþing
og þar eru vegamálin jafnan
mikið rædd. Ég hafði mig ekki
mikið í frammi þar til að byrja
með en fann að ef koma ætti
einhverju til leiðar þyrfti maður að setja sig inn í málin og
fylgja þeim eftir – það kom að
því.”
– Þú ert búinn að vera virkur
í þessari umræðu hér á svæðinu a.m.k. síðustu tíu árin eða
svo. Ég man t.d. eftir fyrirlestri
sem þú hélst um vegamál á
svæðinu í tengslum við atvinnuvegasýningu á Torfnesi
vorið 1998.
„Já þá var ég mikill talsmaður Vesturleiðarinnar, sem
ég held að þegar horft er lengra
til framtíðar verði leiðin milli
okkar og höfuðborgarsvæðisins. Ég skrifaði grein um þetta
í Morgunblaðið og í framhald-
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rænni núna eða er bara verið
að fást við önnur vandamál?
Einhver hafa verið leyst og
önnur eru komin á dagskrá.
„Ég skal ekki segja um það
en a.m.k. gildir það ennþá að
menn horfa mikið á málin út
frá sínu svæði – það virðist
seint ætla að breytast. Síðan
er of mikið um skammtímalausnir eins og einbreiðu vegirnir voru, brýrnar og göngin
– þannig vill það líka verða
þegar takmarkað fé er í boði
og margir um hituna.

Leið ehf. vinnur
að vegbótum í
einkaframkvæmd
– Síðustu ár hefurðu beitt
þér mikið fyrir gerð vegar um
Arnkötludal. Hann er kveikjan
að einkahlutafélaginu Leið eða
hvað?
„Jú að vissu leyti. Ég var
afskaplega hrifinn af gangaframkvæmdunum í Hvalfirði
sem unnar voru af einkafyrirtæki en jafn leiður að það fyrirtæki skyldi ekki ætla að halda
áfram á sömu braut og hugsaði
með þér að svona fyrirtæki
þyrfti að vera til staðar. Þannig
ákvað ég að beita mér fyrir
stofnun félagsins, það yrði þá
til, og síðan yrði það að ráðast
hvað það tæki sér fyrir hendur,
en ég taldi mig sjá að það gæti
haft sig í frammi við undir-

11

að sendir í Bæjum gæti gert
mikið gagn en ekki væru sérstök áform um að setja hann
upp. Eftir að hafa verið í sambandi við starfsmenn Símans
og einnig heimsótt fyrirtækið
í Reykjavík síðast liðinn vetur
óskaði ég eftir að farið yrði í
nauðsynlegar mælingar svo
kanna mætti hvaða svæði
sendirinn næði yfir. Til að
knýja á um þetta lýsti ég því
yfir að Leið ehf. ábyrgðist allan kostnað við þessar mælingar enda ekki um ýkja háar
fjárhæðir að ræða. Það tók
nokkurn tíma að fá svör en
þegar komið var fram á sumar
var ég upplýstur um að ákveðið hefði verið að setja upp
sendi þarna enda talið hagkvæmt. Ég er ekki viss um að
þessi sendir væri á leiðinni
upp nema af því að ýtt var á
eftir málinu, þó ekkert skuli
fullyrt.
Annað dæmi má nefna. Nú
nýlega var auglýst svæðisskipulagi fyrir Austur-Húnavatnssýslu og þar var ekki gert
ráð fyrir vegi sem myndi stytta
leiðina milli Reykjavíkur og
Akureyrar um 15 kílómetra.
Leið ehf. sendi því inn erindi
og óskaði eftir því að skipulagið gerði a.m.k. ráð fyrir
heimild til að leggja veg þarna
sérstaklega í ljósi þess að uppi
eru áform um að leggja heilsársveg yfir Kjöl, sem örugglega tekur nokkurn skerf af

umferðinni milli Norður- og
Suðurlands ef af verður og
veður hamlar ekki. Reyndar
er það alveg á frumstigi en
Leið ehf. er skoða möguleikann á að leggja veg þarna í
einkaframkvæmd. Þetta yrði
þá vegur sem vegfarendur
myndu greiða gjald fyrir að
fara um og yrði jafnvel byggður upp sem svokallaður 2+1
vegur, þ.e. ein akrein í aðra
áttina og tvær í hina, sem síðan
víxlast reglulega. Þarna taldi
ég lag fyrir Leið ehf. Það skiptir miklu að hringvegurinn fái
að þróast fram en að umferðin
dreifist ekki meira en þegar er
bæði á láglendi og hálendi.
Þetta skiptir talsverðu máli
fyrir Vestfirðinga því þeir aka
að lágmarki 100 km á hringveginum milli fjórðungsins og
höfuðborgarsvæðisins og því
slæmt ef uppbygging hans fær
ekki framgang þar vegna
minnkaðrar umferðar sem þess
í stað fer yfir Kjöl.
Reyndar tel ég að þetta 2+1
fyrirkomulag gæti verið framtíðarlausnin í vegsamgöngum
milli Reykjavíkur og Akureyrar og víðar. Ég held að slíkir
vegir bjóði upp á meira öryggi
og jafnframt lítið eitt meiri
hraða en þeir vegir sem við
ökum í dag. Þegar slíkur vegur
yrði kominn og þá á láglendi
minnkar væntanlega talsvert
þörf fyrir innanlandsflugvöll.
Á leiðinni eru raunar ekki

margir styttingarmöguleikar,
en fyrir alla muni á að halda
veginum á láglendi og tengja
saman héruðin, þótt ekki sé
farið um hlaðið á öllum þéttbýlisstöðum. Ekki er skynsamlegt að stinga af með veg yfir
hálendið. Þó það sé góðra
gjalda vert út af fyrir sig, þá er
hætt við að umferðin myndi
beinast þangað að talsverðum
hluta og þá er líklegt að við
sitjum uppi með mjóu vegina
eins og þeir eru núna næstu
áratugina.”
Ertu þannig að benda á að
vegir hafi bæði beinan samgöngulegan tilgang og eins
samfélaglegan? Þeir hafi áhrif
á byggðaþróun.
„Já menn verða að líta til
samfélagslegs eða byggðalegs
gildis veganna, án þess þó að
ganga of langt, eins og með
því að leggja veg alveg í hlaðið
á hverjum bæ eða þorpi. Þessi
mál geta verið erfið fyrir
stjórnmálamennina og þá getur verið gott að einkaaðilar
taki af skarið.
Loks má nefna að ég hef
lítillega skoðað hvort einhver
glóra sé í því að hefja siglingar
með ferju yfir Ísafjörð í Ísafjarðardjúpi sem helst verði
tengd með vírum í land og
gengi fyrir rafmagni. Þær athuganir eru á algeru frumstigi
og ólíklegt að þær leiði til niðurstöðu. Ég er hins vegar
sannfærður um að margir vildu
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– En hvað er svo næsta
brýna verkefnið í samöngum
á Vestfjörðum?
„Í mínum huga er það Óshlíðin og örugg tenging Bolungarvíkur inn á þjóðvegakerfið. Mér sýnist óhjákvæmilegt að gera göng í stað núverandi vegar og þar óttast ég
svolítið að teknar verði
ákvarðanir sem ekki miða að
varanlegum lausnum – að farið
verði að gera hluti til bráðabirgða eða í áföngum sem aldrei lýkur. Sú varanlega lausn
sem ég tel helst koma til greina
er að fara inn Syðridal og gera
þar göng sem tengist síðan
Vestfjarðagöngum, annað
hvort í Súgandafjarðarlegg eða
í Tungudalslegg. Þá hefðum
við Óshlíðarveginn áfram,
sem er fallegur og tilkomumikill vegur, þótt mörgum líði
ekki vel að þurfa að aka hann.
Með þessum göngum slyppu
þeir sem það vildu við alla
Óshlíð og alla Eyrarhlíð. Mér
hefur jafnvel dottið í hug að
innheimta mætti veggjöld fyrir
kostnaði við viðhald Óshlíðarvegar eftir að göng um Syðridal hefðu verið gerð, þá væri
einnig kominn möguleiki á
hringakstri. Ef aðstæður á veginum væru síðan eitthvað tvísýnar mætti alltaf stöðva umferð um veginn, sem er mun
erfiðara í dag þar sem hann er
eina leiðin.
Einnig þarf að huga að öruggri leið milli Súðavíkur og
Skutulsfjarðar, en svo virðist
sem sífellt fleiri hallist á sveif
með þeim sem vilja göng milli
bæði Súðavíkur og Bolungarvíkur til Ísafjarðarbæjar. Hvernig að því stórvirki verður
staðið og hvaða leið verður
farin eru spurningar sem þarf
að leita svara við sem allra
fyrst“, sagði Jónas Guðmundsson, sýslumaður Bolvíkinga
og áhugamaður um vegamál,
sem vafalítið á eftir að láta
frekar til sín taka í baráttunni
fyrir bættum samgöngum.
Seint verður fullmetið gildi
þess að innan samfélagsins séu
einstaklingar eins og Jónas og
fleiri, sem sýna framfaramálum brennandi áhuga, halda
þeim á lofti í umræðunni, fara
ofan í saumana á þeim og
miðla okkur hinum sem standa
á hliðarlínunni af því sem þeir
verða vísari. Jafnvel ganga
þeir lengra og þegar málin eru
strand milli Heródesar og Pílatusar þá er hafist handa upp á
eigin spýtur.
Samfélagslegir frumkvöðlar
eru okkur mikilvægir og til
allrar hamingju er þá að finna
á ýmsum sviðum á norðanverðum Vestfjörðum.
Óneitanlega er það eftirtektarvert þegar tíðarandinn dregur taum sjálfhverfu og efnishyggju með jafn afgerandi
hætti og raun ber vitni hversu
margir íbúa svæðisins eru
virkir við að sinna félags- og
framfaramálum – að safna félagsauði. – kristinn@bb.is
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Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar
Óska eftir vitni að árekstri!!
Það var ekið utaní bláan Renault Megane í Sólgötunni aðfaranótt laugardags s.l. Bíllinn
sem ók á var að öllum líkindum
hvítur. Ef að þú sást eitthvað,
vinsamlegast hafðu samband
í síma 895-4649. Fullrar nafnleyndar gætt.
Til sölu er 4ra herb. íbúð að
Urðarvegi 45, neðri hæð. Íbúðin
er 130 fm með sauna-baði og
stórum garði. Fallegt útsýni.
Uppl. í s. 865 2987 og 456 4264.
Djassballet. getum bætt við
nokkrum nemendum. Skráning í síma 456 5444, listaskoli.is
og www.edinborg.is.
Til sölu er Færeyingur með
stærra húsi og yanmar vél.
Uppl. í síma 893 5506 og 893
8857.

Bæjarstjóri minnir á stefnu ríkisstjórnar um flutning stofnana út á land
Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar segir
nauðsynlegt að í ljósi flutnings
á Þjóðskrá frá Hagstofu og til
dómsmálaráðuneytis verði
skoðað alvarlega hvort ekki
megi flytja þessi störf út á
land, nánar tiltekið til Ísafjarðarbæjar. Kemur þetta
fram á bloggsíðu bæjarstjóra,
þar sem hann segist hafa hringt
í ráðuneytisstjóra dómsmála-

ráðuneytisins vegna þessa.
„Ég hringdi í Þorstein Geirsson strax og ég frétti af flutningnum og spurði hann út í
þetta“, segir Halldór. „Ég
minnti hann á að það er stefna
ríkisstjórnarinnar að nýta
svona tækifæri til þess að flytja
störf af þessu tagi út á land.
Þorsteinn svaraði því til að
það ætti eftir að undirbúa
flutninginn en þó stæði vissu-

lega til að skoða flutning á
þjóðskrá til sýslumannsembætta, eða embættis, það
væri ekki víst hvort það færi
þá á einstakan sýslumann eða
yrði skipt upp. Útfærslan er
auðvitað öll eftir. Við hérna
fyrir vestan höfum margoft
bent á að ríkið eigi að nýta sér
betur þær stofnanir sem það
rekur um landið, eins og
skattstofur og sýslumenn. Þar

Bíll til sölu. Subary Legacy
Station árg. 2000, keyrður 85
þús. Hvítur. Lítur mjög vel út.
Uppl. í síma 863 7671.

Vestfirðingar ATH! föstudaginn 28. okt. Næstkomandi
verður 30 rúmmetra flutningabíll með vörulyftu, tómur, á
leiðinni vestur. Ef þú þarft að
flytja eitthvað ódýrt, vinsamlegast hafðu samband í síma
698 9859.

Eigendaskiptin fóru fram á 37 ára afmæli Hamraborgar.
Frá vinstri: Axel, Jósefína, Úlfar, Gísli og Úlfur.

Til Sölu Toyota Corolla L/B
1300, ekinn 134 þús.
Nýskoðaður. Sumar og vetrardekk á felgu. Verð 500 þús.
Upplýsingar í síma 861 4668.

Hamraborg kemst
alfarið í eigu Úlfarssona

Til sölu electrotroux frystikista, 260 l. Uppl. í síma 866
5243.

Til sölu er einbýlishúsið að
Vitastíg 10, Bolungarvík.
Tilboð óskast . Uppl. í síma 456
7114 og 895 7258.

Kirkjustarf
Hvítasunnukirkjan
Salem: Barnastarf fyrir
6-9ára börn föstudag
kl:17:00-18:30
Biblíusögur,söngur,dans,
myndlist,ljóða- og
vísnagerð,bæn o.fl.
Samkoma Sunnudag
kl:16:30

bb.is

Halldór Halldórsson
bæjarstjóri.

Kostnaður vegna
starfsmanns um
sjö milljónir

Til sölu 4 áfelgur með 4
vetrardekkjum. 7 sm á mið göt.
Undan Daiwoo Nubira 2000
módeli. Uppl. í síma 456 7329

Get tekið í geymslu fellihýsi,
tjaldvagn eða bíl í Hnífsdal, gott
húsnæði. Uppl. í síma 456 3850
og 867 2337. Valgeir.

má finna fullt af hæfu fólki,
stöðugu starfsfólki, og yfirleitt
þarf ekki að byggja eða kaupa
húsnæði þar sem húsnæðið er
til staðar.“
Ríkisstjórnin samþykkti
fyrir skömmu að færa Þjóðskrá
undir dómsmálaráðuneytið og
verður frumvarp þess efnis lagt
fyrir þingið í vetur. Fjórðungur
núverandi starfsmanna Hagstofunnar vinnur við Þjóðskrá.

Verslunin Hamraborg komst
á föstudag alfarið í eigu
bræðranna Gísla, Úlfs og Axels
Úlfarssona þegar þeir tveir
fyrrnefndu keyptu foreldra sína,
þau Úlfar Ágústsson og

Jósefínu Guðrúnu Gísladóttur,
út úr fyrirtækinu. Bræðurnir hafa
unnið hjá foreldrum sínum frá
blautu barnsbeini og hafa nú í
allnokkurn tíma séð nær alfarið
um rekstur fyrirtækisins.

„Eigendaskiptin fóru fram
þann 30. september, en á
þessum degi árið 1968 stofnaði pabbi verslunina“, segir
Gísli Úlfarsson, einn eigenda
fyrirtækisins.

Sýning um sögu útgerðarfélagsins Gunnvarar
Á föstudag verður hálf öld
liðin frá stofnun útgerðarfélagsins Gunnvarar og verður
af því tilefni opnuð sýning um
sögu félagsins í Safnahúsinu
á Eyrartúni á Ísafirði. Sýningin
er samstarfsverkefni Safnahússins og Hraðfrystihússins

– Gunnvarar, en eins og nafnið
gefur til kynna var fyrirtækið
stofnað með sameiningu
Gunnvarar og Hraðfrystihússins í Hnífsdal.
Sýningin opnar klukkan 17
á föstudag. Boðið verður upp
á léttar veitingar og eru allir

velkomnir á opnunina. Sýningin verður síðan opin næstu
vikur á opnunartíma Safnahússins, þ.e.a.s. á virkum
dögum frá klukkan 13-19 og á
laugardögum frá klukkan 1316.
– halfdan@bb.is

Þróunarsetur Vestfjarða.
Kostnaður vegna starfsmanns Markaðsskrifstofu
Vestfjarða sem nú er að taka
til starfa verður um sjö
milljónir króna á ári. Á sama
tíma munu um fimm milljónir króna renna í markaðsstarf
skrifstofunnar. Þetta kom
fram á fundi atvinnumálanefndar Ísafjarðarbæjar á
dögunum.
Til fundar við nefndina
komu Aðalsteinn Óskarsson
framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða og
Sigurður Sigurðarson nýráðinn forstöðumaður Markaðsskrifstofunnar. Gerði Aðalsteinn nefndinni grein fyrir
markmiðum með stofnun

skrifstofunnar og einnig
gerði hann grein fyrir fjárhagsáætluninni. Einnig kom
fram að stefnt er að því að
funda fljótlega með sveitarfélögum til að kynna
væntanlega starfsemi.
Þá var einnig á sama fundi
rætt um hvernig og hvort
það eigi að vera tengsl milli
upplýsingamiðstöðvar
ferðamála á Ísafirði, sem
samkvæmt skilgreiningu
Ferðamálaráðs er landshlutamiðstöð, og Markaðsskrifstofu Vestfjarða. Telja
nefndarmenn að þar geti
vissulega verið samlegðaráhrif en vel tekst til.
– hj@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Alþingi við nýjar aðstæður
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.

40.PM5

Stjórnmálalífið á Íslandi hefur breyst frá því Alþingi fór í sumarleyfi.
Ríkisstjórn Íslands hefur tekið nokkrum stakkaskiptum. Forsætisráðherrann þekkjum við enda hefur hann setið í rúmt ár, frá því Davíð lét af því
embætti. Nú hefur Davíð Oddsson yfirgefið bæði ríkisstjórn og alþingi.
Enn mun hann þó koma að stjórn efnahagsmála á Íslandi sem formaður
bankastjórnar Seðlabankans. Margir stjórnmálamenn hafa sett mark sitt á
Ísland þó fáir í líkingu við hann. Það er helst Ólafur Thors sem unnt er að
taka til viðmiðunar og þó ekki. Nú tekur nýtt skeið við og nýir menn í
nýjum stöðum í ríkisstjórn og Alþingi. Afar forvitnilegt verður að fylgjast með Alþingi í vetur. Sveitarstjórnarkosningar eru að vori og margir
hafa miklar vonir. Reykjavík er suðupotturinn og átökin um borgina
munu setja mark sitt á þingmenn og ríkisstjórn.
En er ástæða til að búast við breytingum í þingstörfum? Flest hefur
verið í mjög föstum skorðum og lang flestir þekkja til starfa sinna og hlutverka. Samt búast margir við breytingum. Þó er stefnan sú sama og áður,
en hver forystumaður litar hlutverk sitt og hefur sínar áherslur, sem setja
mark sitt á störfin. Vestfirðingar búast við miklu af nýjum ráðherra sjávarútvegs. Konum fjölgar eilítið, en viðfangsefnin hljóta að ráða mestu um
störfin.
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Er ástæða til að búast við því að genginu verði stýrt af hálfu ríkisstjórnar
eða Seðlabanka eða báðum? Auk þess að fulltrúar sjávarútvegsins kvarti
sáran undan háu gengi íslensku krónunnar eru nú allar útflutnings- og
framleiðslugreinar komnar í kórinn. En hver er hin raunverulega ástæða
hás gengis. Allir efnahagssérfræðingar hafa skoðun, en enginn virðist hafa
lausnir. Óneitanlega er merkilegt að sjá gengi íslensku krónunnar á svipuðu
róli og fyrir einum og hálfum áratug. Samkvæmt því er hafið yfir vafa að
mikil aukning hefur orðið á kaupmætti á Íslandi. Þessi umræða verður að
öllum líkindum all fyrirferðarmikil á þingi í vetur.
Fróðlegt verður að fylgjast með umræðum um sveitarstjórnarmál í
tengslum við niðurstöðu sameiningarkosninga sveitarfélaga. Forystumenn
sveitarfélaga hafa hagað sér undarlega í undirbúningi kosninga. Helst
verður sú ályktun dregin að sjónarmið þeirra sé mjög þröngt, eða frá sjónarhóli einkahagsmuna þeirra sjálfra, bæjarstjóranna. Nægir að benda á
Sandgerði og Garð á Reykjanesi. Hugur fylgir ekki máli þegar sveitarfélögin
eiga í hlut, að minnsta kosti ekki af hálfu forystusveitarinnar. Er það miður.
Hver skyldu verða viðbrögð Alþingis. Sveitarfélögin vilja fleiri verkefni
og meira fé. Efast er um hvort þau ráði við ábyrgðina. Samskipti þeirra og
ríkisins hljóta að verða áberandi í vetur.

6.4.2017, 09:50
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Greinargerð fastanefndar Fjórðungssambandsins um samgöngumál
Fastanefnd Fjórðungssambands Vestfirðinga um samgöngumál var skipuð á 49.
Fjórðungsþingi og hefur því
starfað í tæpt ár. Nefndin hefur
starfað eftir samþykktum
Fjórðungsþings og hefur það
hlutverk að fylgja eftir þeim
áherslum í samgöngumálum,
sem vestfirskir sveitarstjórnarmenn sammælast um á
hverjum tíma. Nefndin er
þannig skipuð, að undirrituð
er formaður en aðrir nefndarmenn eru Sölvi Sólbergsson,
Guðbrandur Sverrisson, Einar
Örn Thorlacius og Þórólfur
Halldórsson.
Á 49. Fjórðungsþingi var
samþykkt stefnumótun í samgöngumálum, sem sett var
fram í skýrslu starfshóps á vegum Fjórðungssambands Vestfirðinga frá árinu 2004. Nær
skýrslan til allra samgönguþátta, þ.e. flugs, fjarskipta,
hafna og vega. Þessi skýrsla
hefur verið leiðarljós nefndarinnar á starfsárinu.
Í skýrslunni var lögð megináhersla á eftirfarandi:
Að þéttbýliskjarnar á Vestfjörðum yrðu tengdir með
bundnu slitlagi.
Að tryggja öryggi vegfarenda með fullnægjandi viðhaldi á þeim stofnvegum í
fjórðungnum, sem ekki hafa
enn verið byggðir upp.
Að leggja veg um Tröllatunguheiði (um Arnkötludal
og Gautsdal).
Að fjárveitingar verði verulega auknar til stórverkefna á
Djúpvegi og Vestfjarðavegi
miðað við núgildandi samgönguáætlun.
Að tengja Dýrafjörð og
Vatnsfjörð í einni framkvæmd
með jarðgöngum.
Fastanefndin hélt 6 fundi
og voru þeir haldnir á Ísafirði

að einum undanskildum, sem
haldinn var í Reykjavík með
vegamálastjóra. Nefndin átti
tvisvar á starfsárinu fund með
samgönguráðherra og voru þar
til umræðu endurskoðun á
samgönguáætlun, jarðgangaáætlun og fjarskiptamál.
Niðurstöður fundanna með
vegamálastjóra og samgönguráðherra má draga saman í
eftirfarandi atriði:
Mikill niðurskurður á framkvæmdafé til vegamála er
raunveruleiki.
Ekki hefur verið tekin formleg ákvörðun um að hefja
framkvæmdir við jarðgöng
milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar, þrátt fyrir að rannsóknir vegna fyrirhugaðra framkvæmda þar liggi fyrir.
Fastanefndin leggur afar
mikla áherslu á samþykkt FV
að tengja Dýrafjörð og Vatnsfjörð í einni framkvæmd með
jarðgöngum og ítrekar að undirbúningur, svo sem hönnun,
rannsóknir og umhverfismat
vegna framkvæmdarinnar í
heild sinni, hefjist nú þegar.
Fastanefndin hefur lagt fram
tillögu að ályktun til Fjórðungsþings, þar sem skorað er
á samgönguráðherra að tryggja að ráðist verði í gerð jarðganga milli Dýrafjarðar og
Vatnsfjarðar eigi síðar en
2008. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni hefur
þegar verið gerð yfirlitsathugun á aðstæðum til jarðgangagerðar á þessum stað, staðsetning ganga ákveðin í grófum
dráttum og jarðlög við væntanlega gangamunna skoðuð. Þá
er hafin gagnasöfnun vegna
umhverfismats.
Breytt flutningsmynstur
þungaflutninga hefur haft
slæm áhrif á vegakerfi á Vestfjörðum, sem er á engan hátt í

Ragnheiður Hákonardóttir.
stakk búið til að taka við auknum þunga og tíðari ferðum.
Þrátt fyrir miklar vegabætur í
fjórðungnum á síðari árum er
ljóst, að ekki er fyrirsjáanleg
nein breyting í þeim efnum
nema til komi aukið fjármagn
til endurbóta, viðhalds og uppbyggingar vega.
Framkvæmdir á Vestfjörðum, samkvæmt samgönguáætlun, eru á eftir áætlun –
sem reyndar endurskoðast eitthvað miðað við þá samgönguáætlun sem samþykkt var í
vor. Vestfjarðavegur nr. 60 er
langstærsta verkefnið á Vestfjörðum. Samgönguáætlun
gerir ráð fyrir 1.045 milljónum
króna í Vestfjarðaveg fram til
2008, þar af 745 milljónum í
leiðina Bjarkalundur-Flókalundur, en Svínadalur er nú
orðinn hluti af framkvæmdum
við Vestfjarðaveg. Hönnun
vegar um Svínadal er næstum
lokið og fer hann síðan í útboð.
Gert er ráð fyrir tæpum 1.500
milljónum króna í Djúpveg og
100 milljónum í veg um Arnkötludal. Verðlagsþróun hefur
haft slæm áhrif á fjármagn til
vegamála og lausnir verða sífellt dýrari og flóknari.
Sú samgönguáætlun sem

samþykkt var á Alþingi í maí
sl. er langt frá samþykktum
Fjórðungssambandsins. Áætlunin endurspeglar efnahagsstefnu stjórnvalda, sem er að
draga úr þenslu í ríkisfjármálum vegna stórframkvæmda
sem stjórnvöld hafa komið að
í öðrum landshlutum. Segja
má að ákveðinn varnarsigur
hafi náðst í núgildandi samgönguáætlun, þar sem það
virðist vera almenn skoðun
höfuðborgarbúa að alltof miklum fjármunum sé varið í samgöngur á landsbyggðinni.
Fastanefndin lýsir yfir miklum
áhyggjum af áhrifum áætlunarinnar á efnahagslíf á Vestfjörðum.
Breytt flutningsmynstur
með auknum þungaflutningum veldur gífurlegu álagi á
vegakerfið á Vestfjörðum.
Þrátt fyrir töluverðar framkvæmdir í endurbótum á vegakerfi Vestfjarða eru enn eftir
mislangir vegakaflar með
óbundnu slitlagi, sem eru um
leið ekki reiknaðir fyrir slíka
aukningu þungaflutninga.
Þessir kaflar eru nú flöskuhálsar í landflutningum og
hafa nú þegar valdið hækkun
á flutningskostnaði, sem kemur til viðbótar þeim efnahagsáhrifum sem þegar eru orðin
staðreynd.
Fjarskiptamál á Vestfjörðum hafa verið mikið til umræðu að undanförnu og má
það meðal annars rekja til tíðra
rofa á ljósleiðarasambandi til
Vestfjarða. Fjórðungssambandið fékk Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða til að vinna
úttekt á stöðu gagnaflutninga,
tenginga og sambanda hjá
stofnunum og fyrirtækjum á
Vestfjörðum. Vestfirðir eru
eini landshlutinn sem ekki
hefur svokallaða hringteng-

ingu á ljósleiðaranum, sem
þýðir í raun, að rofni ljósleiðarinn er gagnasamband við
Vestfirði mjög takmarkað en
slíkt hefur mjög víðtæk áhrif.
Niðurstöður þessarar úttektar voru sláandi. Allar stofnanir
og öll fyrirtæki sem eru tengd
tölvukerfum, landsnetum eða
öðru sem tengt er við Reykjavík eða Akureyri eru algjörlega háð ljósleiðarasambandi
og mjög fá þeirra eru með eitthvert varasamband. Í flestum
tilvikum verða þessar stofnanir og fyrirtæki óstarfhæf við
þessar aðstæður.
Þétting GSM-sambands á
þjóðvegum á milli þéttbýliskjarna og á fjölförnum leiðum
á Vestfjörðum er afar brýn og
hefur lengi verið eitt af hagsmunamálum okkar Vestfirðinga. Með uppsetningu á
nokkrum GSM-sendum á
Vestfjörðum er hægt að koma
á samfelldu GSM-sambandi.
Á árinu hefur verið aukið við
útbreiðslu GSM-svæðisins en
enn eru stór svæði í Ísafjarðardjúpi og Austur-Barðastrandarsýslu sambandslaus.
Aukinn fjöldi ferðamanna á
svæðinu kallar á betri þjónustu
enda er krafa nútímans að vera
í GSM-sambandi sem víðast,
auk hins augljósa öryggis sem
í því felst, þar sem víða er
strjálbýlt. Brýnt er að tryggja
þessa þjónustu við íbúa á Vestfjörðum og ferðamenn, innlenda sem erlenda.
Lítil umræða hefur verið um
ný hafnalög og hefur fastanefndin áhyggjur af þeirri
stöðu, að ríkisvaldið kemur
nú síður en áður að uppbyggingu og viðhaldi hafnamannvirkja. Nauðsynlegt er að líta
á hafnir sem hluta af samgöngumannvirkjum. Sveitarfélög eru misjafnlega í stakk

Reynt að auka áhuga erlendra
hlaupagarpa á Ísafjarðarbæ
Kristbjörn Sigurjónsson, hlaupari og skíðagöngugarpur á
Ísafirði, hélt til Finnlands fyrir hönd Ísafjarðarbæjar fyrir
skömmu á vegum Evrópuverkefnisins Usevenue, sem lýtur
að þróun nýrra og eldri viðburða til að auka fjölda ferðamanna
á þátttökusvæðum.
„Ísafjarðarbær fékk boð um að senda fulltrúa til að kynna
sér aðstæður í Levi, bæ í Lapplandi í Finnlandi en þar búa
u.þ.b. 400 manns. Ég fór til að kynna mér maraþonhlaup,
hitta mótshaldara og kynna Ísafjarðarbæ sem góðan og
skemmtilegan valkost fyrir erlenda hlaupara“, segir Kristbjörn. Í undirbúningi eru mótaraðir í skíðagöngu og maraþonhlaupi á norðurslóðum þar sem Óshlíðarhlaupið og Fossavatnsgangan verða fulltrúar Íslands.
„Ætlunin er að reyna að mynda mótaröð með Óshlíðarhlaupið sem okkar hlaup, hlaupið í Finnlandi (1500 manns),
hlaup í Svíþjóð (1000 manns) og í Skotlandi (1000 manns).
Þessi mótaröð myndi gera það að verkum að við fengjum
aukinn áhugi erlendra gesta á Ísafjarðarbæ og ásamt því,
vonandi, fleiri keppendur í Óshlíðarhlaupið“, segir Kristbjörn.
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Kristbjörn tók þátt í maraþoni í Finnlandi meðan á dvöl hans stóð.
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búin til að takast á við þessar
breytingar. Margt bendir til
þess að meginforsenda nýrra
hafnalaga um aukna samkeppnisstöðu hafna sé ekki
raunveruleg.
Af framantöldu má sjá, að
margt hefur áunnist í samgöngu- og fjarskiptamálum
fjórðungsins á liðnum árum
en jafnframt að langt er í land.
Í fjarskiptamálum er enn
mörgu ábótavant og verður að
tryggja öryggi gagnaflutninga
og koma á GSM-sambandi
sem víðast. Ljóst er að hinn
almenni borgari lítur á GSMsamband sem öryggistæki en
NMT-kerfið er að víkja. Það
er því áríðandi að yfirvöld
samgöngumála skilgreini
GSM-samband sem öryggistæki og komi því upp sem víðast.
Áherslur fastanefndar á
næsta starfsári eru meðal annars þessar:
Framkvæmdum í samgönguáætlun verði flýtt.
Þrýst verði á að tengja Dýrafjörð og Vatnsfjörð í einni
framkvæmd með jarðgöngum.
Þrýst verði á að hluta af
hagnaði af sölu Símans verði
varið til samgöngubóta og að
samþykktir Fjórðungsþings
verði teknar til greina við úthlutun fjármagns til framkvæmda og við forgangsröðun
jarðganga.
Að leggja veg um Tröllatunguheiði (um Arnkötludal
og Gautsdal).
Að fjárveitingar verði verulega auknar til stórverkefna á
Djúpvegi og Vestfjarðavegi
miðað við núgildandi samgönguáætlun.
Að beita sér fyrir því að
forvinna, svo sem rannsóknir,
umhverfismat og hönnun samgöngumannvirkja, liggi fyrir
með góðum fyrirvara áður en
að framkvæmdatíma kemur,
svo ekki þurfi að koma til
seinkunar á framkvæmdum,
eins og hefur þegar gerst á
Vestfjörðum.
Að fara þess á leit við
samgönguyfirvöld að þau hafi
formleg samskipti við sveitarstjórnir við ákvarðanatöku
vegna framkvæmda í samgöngumálum.
Að beita sér fyrir uppbyggingu ferðamannaleiða.
Frá síðasta Fjórðungsþingi
hafa sveitarfélög ályktað og
gert samþykktir um samgöngubætur hvert á sínu
svæði. Þessar ályktanir og
samþykktir falla allar að samþykkt FV og forgangsröðun
um samgöngumál frá 2004.
Fastanefnd hefur því fylgt
þeim áfram við samgönguyfirvöld í samræmi við samþykkt
FV frá 2004.
– Ragnheiður Hákonardóttir, formaður fastanefndar Fjórðungssambands Vestfirðinga um samgöngumál.
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Framkvæmdir við fyrirhugaða bensínstöð.

Ennþá ætlun Atlantsolíu að
opna bensínstöð á Ísafirði
Eigendur íbúðanna með eigendum Vestfirskra verktaka.

Íbúðir afhentar í
Bræðratungu
Vestfirskir verktakar afhentu nýjum eigendum fyrstu
tvær íbúðirnar á Skógarbraut
3 og 3a í Bræðratungu fyrir
skömmu. Umræddar íbúðir
eru 93 fermetrar hvor, á einni
hæð með baðstofulofti. Eftir
er að ganga frá sex íbúðum í
húsunum tveimur í Bræðratungu, á bilinu 90 til 150

fermetrar að stærð, sem enn
eru óseldar. Verðmæti íbúðanna fer, að sögn Hermanns
Þorsteinssonar hjá Vestfirskum verktökum, mikið eftir því
á hvaða stigi fólk vill taka við
þeim. Einnig segir Hermann
að einn bílskúr sé til sölu í
Bræðratungu, sem lítið eigi
eftir að gera í og gæti því

afhenst með skömmum fyrirvara.
Skógarbraut 3 og 3a eru í
hlíðinni ofan við golfvöllinn,
og var þar rekið sambýli og
þjónustumiðstöð fyrir fatlaða
í tvo áratugi, en verktakar
hafa unnið að breytingum á
húsinu um nokkurt skeið.
– eirikur@bb.is

Geir Sæmundsson framkvæmdastjóri Atlantsolíu
segir félagið ennþá stefna að
því að opna bensínstöð á lóð
þeirri er félagið fékk úthlutað
á Skeiði í Skutulsfirði á síðasta
ári. Sem kunnugt er fékk
félagið úthlutað lóðinni eftir
miklar deilur og létu forráðamenn félagsins þung orð falla
í garð forráðamanna Ísafjarðarbæjar. Voru þeir meðal
annars sakaðir um að reyna að
koma í veg fyrir samkeppni
með fyrirætlunum sínum um
að efna til útboðs á lóðum fyrir
bensínstöðvar.
Frá því að Atlantsolía fékk
umrædda lóð hafa forráðamenn félagsins ítrekað gefið
til kynna að framkvæmdir á
lóðinni væru í þann veginn að
hefjast en ekkert hefur gerst.

Síðast um miðjan ágúst sagði
Geir Sæmundsson í samtali
við bb.is að ekki hefði tekist
að halda vestur til þess að
semja við verktaka um bygginguna vegna sumarleyfa. Þá
sagðist hann vonast til þess að
komast vestur fljótlega. Þeir
samningar hafa ekki ennþá
verið gerðir. Aðspurður hvort
félagið væri ekki komið í
pínlega stöðu með vísan í þau
stóru orð sem féllu á sínum
tíma segir Geir að uppbygging
félagsins hafi tekið mun lengri
tíma en áætlað hafi verið og
sama væri með byggingar
annarra bensínstöðva félagsins.
Spurður hvort félagið ætlaði
í raun að byggja stöð á Ísafirði
sagði hann svo vera. Ennþá
væri stefnt að því að byggja

Áætlunarflug milli
Ísafjarðar og Bíldudals
leggst af um áramót
Áætlunarflug milli Ísafjarðar og Bíldudals leggst af
um áramót. Eins og sagt var
frá á bb.is í gær rennur samningur um flugið út á áramótum
og segir Kristín Sigurbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri hjá
Vegagerðinni, að ekki standi
til að bjóða flugleiðina út aftur.
„Flugið var bara svo afskaplega lítið nýtt að menn sáu
ekki ástæðu til að hafa þessa
leið með í útboðinu“, segir

Kristín og vísar til útboðs á
flugleiðum innanlands sem
fram fór í sumar. Aðspurð um
það hvort til standi að leggja
aukna áherslu á að halda
Hrafnseyrar- og Dynjandisheiðum opnum í kjölfar þess
að flugið leggst af segir Kristín
að það hafi ekki verið rætt.
„En vetrarþjónusta Vegagerðarinnar er sífellt í endurskoðun.“ Áætlunarflug milli
Ísafjarðar og Bíldudals hefst

samkvæmt samningi þann 1.
desember og verður aðeins
flogið í einn mánuð í ár, að því
gefnu að ekki verði hægt að
halda fjallvegum milli staðanna opnum.
Samið var við Íslandsflug
um flugið árið 2002. Gilti sá
samningur til áramóta 2003/
2004 en var síðan framlengdur
um tvö ár. Fól hann í sér að
minnsta kosti 3 flug í viku yfir
vetrartímann. – halfdan@bb.is

Sameining almannavarnanefnda
Ísafjarðarbæjar og Súðavíkur
Almannavarnanefnd Ísafjarðarbæjar ræddi á fundi
sínum á dögunum hugsanlega
sameiningu almannavarnarnefnda Ísafjarðarbæjar og
Súðavíkurhrepps. Var lögreglustjóra og slökkviliðsstjóra falið að leggja fram drög
að nýju skipuriti fyrir samein-
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aða almannavarnanefnd og
nýrri skipan umsjónarmanna
með almannavörnum í
byggðakjörnum Ísafjarðarbæjar.
Hugsanleg
sameining
nefndanna hefur verið til
umræðu í nokkurn tíma því í
febrúar á síðasta ári var málið
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rætt í almannavarnarnefnd
Súðavíkurhrepps. Þar kynnti
lögreglustjóri að fljótlega yrði
sveitarstjóra Súðavíkurhrepps
og bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar
sent bréf með ósk um sameiningu nefndanna. Á þeim fundi
komu engin andmæli við hugmyndina.
– hj@bb.is

6.4.2017, 09:50

stöð. Þar sem vetur hefur lagst
að á Ísafirði óvenju snemma
var Geir spurður að því hvort
ekki væri óraunhæft að ætla
að ný stöð yrði reist fyrr en
næsta sumar. Svaraði hann því
til að félagið hafi reist stöðvar
að vetri til þannig að það ætti
ekki að vefjast fyrir mönnum
þar á bæ. Hann var hins vegar
ófáanlegur til þess að nefna
tímasetningu í því sambandi
en ítrekaði að ennþá væri stefnt
að því að opna stöð á Ísafirði.
Þegar bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar staðfesti úthlutun áðurnefndrar lóðar til
Atlantsolíu þann 5. nóvember
á síðasta ári voru þau skilyrði
sett að úthlutunin félli úr gildi
ef framkvæmdir hefðu ekki
hafist á lóðinni innan árs.
– hj@bb.is

16

MIÐVIK
UDAGUR 5. OKTÓBER 2005
MIÐVIKUDAGUR

Vill hvergi annars
staðar búa en á Ísafirði
Jón Páll Hreinsson tók við
starfi svæðisstjóra á skrifstofu
Eimskips á Ísafirði í júní á
síðasta ári. Á því ári sem hann
hefur verið við störf hefur fyrirtækið tekið miklum breytingum. Jón Páll fór úr starfi
markaðsstjóra hjá 3X-Stáli
ehf. þar sem hann hafði verið
í 4 ár. Hann hefur látið að sér
kveða í ýmsu félagsstarfi og
er einn af skipuleggjendum
Mýrarboltamótsins sem haldið
var á Ísafirði í sumar og vakti
mikla athygli á landsvísu. Jón
Páll er fæddur og uppalinn á
Ísafirði. Kona hans er Þuríður
Katrín Vilmundardóttir og
saman eiga þau tvö börn, þau
Andreu Valgerði og Hrein
Róbert.
– Geturðu sagt mér lítillega
frá bakgrunni þínum?
„Ég er fæddur og uppalinn
á Ísafirði. Er fjarðarpúki og
leið mjög vel inni í firði. Að
loknu stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Ísafirði fór ég
suður í Tækniháskóla Íslands
og útskrifaðist með B.Sc. í
útflutningsmarkaðsfræði árið
1998. Eftir það vann ég hjá
utanríkisráðuneytinu í um 9
mánuði. Það var mjög góð
reynsla og gaman að vinna
þar. Síðan flutti ég ásamt fjölskyldu minni til Noregs og
lauk mastersprófi í alþjóðaviðskiptum frá The Norwegian
School of Management-BI
árið 2000. Ég var þar í alþjóðlegu viðskiptanámi. Við höfðum það mjög fínt í Noregi og
líkaði vel við norðmenn. Þessi
tvö ár sem við bjuggum þar
voru mjög þroskandi og
skemmtileg.
Jólin 1999 kom ég heim til
Ísafjarðar með fjölskyldu
minni. Ég var þá byrjaður að
skima um eftir vinnu. Það er
ríkt í minningunni hversu einstaklega gott veður var þessi
jól. Við höfðum þá verið lengi
í burtu og komin með smá
heimþrá. Við vorum alveg
heilluð af umhverfinu, fjöllunum og snjónum. Okkur langaði
þá að flytja heim aftur en vorum þó bara að velta fyrir okkur
þeim möguleika. Ég fór í heimsóknir í fyrirtæki og meðal
annars til 3X-Stáls sem var
ungt og upprennandi iðnaðarfyrirtæki. Ég bauð sjálfum mér
í kaffi og spjallaði við Jóhann
Jónasson, framkvæmdastjóra.
Ég byrjaði að sækja um störf
þegar ég var að skrifa mastersritgerð mína og sótti meðal
annars um hjá 3X-Stáli. Ég
var komin með nokkur tilboð
og var að íhuga þau þegar Jóhann Jónasson hringdi í mig
og bauð mér starf. Jói er ákaflega góður sölumaður og hann
seldi mér þessa hugmynd að
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koma vestur og verða markaðsstjóri fyrirtækisins. Þetta
var vorið 2000 og þar starfaði
ég til vorsins 2004 er ég tók
við starfi svæðisstjóra hjá
Eimskip á Ísafirði.“

Flutningar
á landi og sjó
– Er starfið mjög ólíkt markaðsstjórastöðunni sem þú varst
áður í?
„Já, sem markaðsstjóri bar
ég ábyrgð á sölu og markaðssetningu. þar var ég í nánu
sambandi við eigendur fyrirtækisins, þá Jóhann Jónasson,
Albert Högnason og Pál Harðarson. Það var mjög fínt að
vinna með þeim og ég held
góðum kunningjaskap við þá í
dag. Einnig er 3X-Stál einn af
mínum góðu viðskiptavinum
hjá Eimskip. Ég vil búa á Ísafirði af því að fjölskyldan mín
er hér. Ég hafði val á sínum
tíma þar sem mér bauðst vinna
bæði í Reykjavík og á Ísafirði.
Það var mjög gaman að koma
að uppbyggingunni hjá 3XStáli. Þótt það sé ekki mér að
þakka þá finnst mér ég eiga
smá í fyrirtækinu af þessum
sökum. Ég hef því gaman af
því að fylgjast með velgengni
þeirra og vil veg þeirra sem
mestan.
En staða mín hjá Eimskipum er stjórnunarstaða sem ég
var ekki í nema að takmörkuðu
leyti hjá 3X-Stál. Þetta ár sem
ég hef starfað hjá Eimskip hefur verið gefandi tími að mörgu
leyti. Síðan ég hóf störf hafa
gengið í garð miklar breytingar
hjá fyrirtækinu. Strandferðaskipinu Mánafossi var lagt og
notkun leiðakerfisins jókst
mikið. Stór hluti af flutningum
á sjó fluttist yfir á landflutninga. Við hjá fyrirtækinu erum
mjög ánægð með þessar breytingar enda voru þær ekki eingöngu gerðar í hagræðingarskyni heldur einnig til að bæta
þjónustuna við okkar viðskiptavini. Við erum bæði að
fá sendar vörur til okkar eins
og daglegar neysluvörur í
verslanir og einnig fara vörur
frá Ísafirði. Meirihlutinn er
fiskur, bæði ferskur og frystur.
Eftir að breytingarnar áttu sér
stað er frysti fiskurinn að fara
daglega frá Ísafirði í staðinn
fyrir vikulega þegar hann var
sendur sjóleiðis.“
– Var það ekki erfitt að koma
inn í nýja stöðu hjá fyrirtæki
sem var að ganga í gegnum
þetta breytingarferli?
„Það hefur verið mjög krefjandi en ég er mjög heppinn
með það að vinna með fólki
sem er alveg feikilega klárt og
það hefur verið mér innan
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handar meðan ég steig mín
fyrstu spor í flutningabransanum. Bæði fólkið sem vinnur
með mér á skrifstofunni, Gróa
Stefánsdóttir, Róslaug Agnarsdóttir og þjónustustjórinn
Hafþór Halldórsson, og strákarnir sem vinna við sjálfa
flutningana. Eimskip er fyrst
og fremst þjónustufyrirtæki og
markmið okkar sem vinnum
þar er að koma vörum viðskiptavinanna eins fljótt og örugglega á áfangastað og unnt
er.
Þessar breytingar voru óhjákvæmileg þróun og við trúum
því að viðskiptavinurinn fái
betri þjónustu fyrir vikið.“

Markið sett hátt
fyrir mýrarboltann
„Ég vil hvergi annars staðar
búa en á Ísafirði og leyfi mér
að vera bjartsýnn á að staðurinn eigi eftir að eflast og dafna.
Ég geri mér samt grein fyrir
því að það gerist ekki að sjálfu
sér. Það þurfa allir að leggja
sitt af mörkum til þess að það
gerist. Sama hvort það eru
stjórnmálamenn, forsvarsmenn fyrirtækja eða íbúarnir.
Mikilvægt er að allir taki þátt
í samfélaginu og reyni auka
velferð þess. Það fylgir því
ákveðin ábyrgð að búa í litlu
samfélagi, sem við erum á erlendan mælikvarða. Mér þykir
til dæmis mjög gaman að taka
þátt í félagsstarfi. Ég var í
meistararáði BÍ-88 í þrjú ár,
allt fram á síðasta haust og ég
var í framkvæmdaráði Skíðavikunnar. Einnig tók ég þátt í
því skemmtilega verkefni
ásamt Rúnari Óla Karlssyni
og Jóhanni Bæring Gunnarssyni að skipuleggja Evrópumeistaramót í mýrarbolta í
sumar. Það er mikilvægt fyrir
Ísafjörð að hafa eitthvað eins
og mýrarboltann til að brjóta
upp hversdagsleikann. Markmiðið er ekki eingöngu að
þjappa bæjarbúum saman
heldur einnig að fá fólk í bæinn. Reyna að koma Ísafirði á
kortið. Jákvæð umfjöllun er
mikill kostur.
Ég hef búið á höfuðborgarsvæðinu og erlendis og einn
af kostum þess að búa á Ísafirði
er að maður fær fleiri tækifæri
til að taka þátt í verkefnum
eins og þessu. Upphafið af
mýrarboltanum var að Ísafjarðarbær varð þátttakandi í
verkefninu „Usevenue“ sem
snýst um viðburðaskipti og
þróun nýrra viðburða á samstarfssvæðum verkefnisins
sem eru öll á norðurslóðum
Evrópu. Vorið 2004 hafði
Rúnar Óli samband við mig

og spurði hvort ég væri tilbúinn að fara til Finnlands til að
taka þátt í heimsmeistaramóti
í mýrarbolta á vegum verkefnisins. Það var auðsótt og
ég fór með Jóhanni Bæring og
við skemmtum okkur ægilega
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vel. Eins og kunnugt er héldum
við lítið mót á síðasta ári og
enn stærra mót í sumar. Það
var Evrópumeistaramót og um
100 manns tóku þátt í því og á
þriðja hundrað áhorfendur
fylgdust með.

Ég vil reyna að fá 50 lið til
að taka þátt í mótinu að ári. 14
lið tóku þátt í ár og mér finnst
að við ættum að setja markið
hátt. Hvort það takist verður
bara að koma í ljós.“
– thelma@bb.is
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Hvað er að frétta? · Einar Örn Thorlacius, sveitarstjóri á Reykhólum

mannlífið

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

Í dag er miðvikudagurinn
5. október, 280. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1949 var dregið í fyrsta skipi í Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
(SÍBS). Hæsti vinningur var húsgögn í tvær stofur.

Brosa breitt í Reykhólahreppi
„Það liggur vel á okkur hérna Reykhólahreppi. Lítil börn
eru að fæðast og ungt fólk
að byggja hús. Einnig eru
bændur að byggja útihús.
Sameiningarkosningar eru
efst á baugi hjá fólki. Menn
mæta og kjósa, sumir með
og aðrir ekki. Svo kemur það
í ljós þegar talið verður hver
útkoman verður. Ég vil engu
spá um það. Kosningin fer

fram í Bjarkarlundi og þegar
er talningu er lokið mun
trúbador flytja lög.
Þá voru tvö réttarböll haldin í hreppnum en sá tími þegar réttir og leitir fara fram er
mikill hátíðartími hér um
slóðir.
Þörungarverksmiðjan hefur verið að fjárfesta í pökkunarbúnaði og nýjum krana,
sem er alltaf ánægjulegt. Við

höfum fengið nýjan sóknarprest, Séra Sjöfn Þór og
erum mjög ánægð með það.
Við brosum einnig breitt
vegna þess hve vel Reykhólahreppur kemur vel út úr
ráðstöfun Símapeninganna.
En mikið af söluandvirði
Símans verður varið til vegagerðar á Vestfjarðavegi um
Barðaströnd á árunum 20082010.“

Jóga fyrir alla

Jóga hefur náð sívaxandi
vinsældum á undanförnum
árum og hefur fólk á öllum
Þennan dag árið 1963 léku Hljómar í fyrsta skipti aldri þyrpst á námskeið. Jógaopinberlega í Krossinum í Njarðvík. kennsla hefur farið fram í Stúdíó Dan á Ísafirði til margra ára
Þennan dag árið 1984 gáfu Eiríkur J. Eiríksson og og hafa Ísfirðingar verið dugKristín Jónsdóttir, Bæjar- og héraðsbókasafninu á Sel- legir að iðka þessa íþrótt sem
fossi safn sitt sem í voru um 30 þúsund bindi. Talið er er austurlensk að uppruna.
að þetta sé mesta bókagjöf í sögu landsins.
„Jógakennsla hefur verið til
staðar á Ísafirði í 12 ár. Við
Þennan dag árið 1991 var Blönduvirkjun formlega tek- höfum verið með námskeið
in í notkun. Framleiðslugeta hennar er 150 megawött. næstum því á hverju ári fyrir
byrjendur og lengra komna.
Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman. Til að byrja með vorum við
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ einn tíma í viku en nú höfum
við sal undir kennsluna hjá
Á þessum degi fyrir 50 árum Hjálpræðishernum. Kennarar
hafa komið til Ísafjarðar til að
halda námskeið sem hefur gefist mjög vel. Allir þekktustu
jógakennarar landsins hafa
kennt hér og má þar nefna
Guðjón Bergmann og Kristbjörg Elí Kristmundsdóttir.
Kenndar hafa verið tvær stefnur sem eru Kripalu jóga sem
við notum mest en einnig hafa
sumir kennarar kennt Hatha
jóga sem er örlítið frábrugðið.
Munurinn er sáralítill en stefnÁ þessu hausti eru liðin 50 ár síðan Unglingaskóli var stofnurnar sem eru kenndar við
settur á Ísafirði og 25 ár frá stofnun Gagnfræðaskólans á Ísafirði. Var beggja þessara afmæla minnst með hátíðlegri skólasetn- þessa tvo menn, Kripalu og
ingu í Alþýðuhúsinu á Ísafirði á laugardaginn. Margar ræður Hatha, og eru í raun þeirra
voru fluttar við skólasetninguna, á milli ræðanna stjórnaði Ragnar blæbrigði á jóga“,segir Stefán
H. Ragnar, söngstjóri, almennum söng. Guðjón Kristinsson, Dan Óskarsson, eigandi Stúdskólastjóri, minntist hinna merku tímamóta í sögu skólans og íó Dan og mikill jógaiðkandi.
þeirrar þýðingar, sem hann hefur haft, fyrir Ísafjarðarbæ. Rakti
Jóga hefur reynst mjög vinhann síðan nokkuð starfsemi skólans. Fyrsti skólastjóri Unglsælt og tímarnir eru vel sóttir.
ingaskólans var dr. Björn Bjarnason frá Viðfirði. Stjórnaði hann
skólanum í eitt ár, en þá tók við skólastjórninni séra Bjarni Jóns- Það er þó mikið um að sama
son núv. vígslubiskup og síðar Sigurjón Jónsson, síðar banka- fólkið komi aftur en svo koma
stjóri útibús Landsbanka Íslands hér á Ísafirði. Árið 1923 var nýir inn líka. Síðustu tvö ár
Haraldur Leósson ráðinn skólastjóri Unglingaskólans, og stjórn- hefur verið mikið um að ungar
aði hann skólanum þar til honum var breytt í Gagnfræðaskóla, stelpur séu að byrja að sækja
en alls var Haraldur kennari í 32 ár við báða skólana.
námskeiðin. Núna höfum við
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ekki haldið byrjendanámskeið
Helgarveðrið heldur tökum við nýliða beint
inn í tíma og fylgjumst bara
Horfur á fimmtudag: vel með þeim.
Ég byrjaði eiginlega óvart á
Austlæg átt 8-15 m/s og rigning eða slydda.
Hiti 1 til 8 stig. jóga fyrir 12 árum. Það var
Horfur á föstudag: aldrei ætlun mín að fara að
Kólnar með norðanátt og slyddu eða snjókomu, en kenna jóga heldur ætlaði ég
þurrt að kalla suðvestantil. bara að taka þátt. Ég var mikill
Horfur á laugardag og sunnudag: baksjúklingur og fékk slæmÚtlit fyrir norðlægar áttir. Slydda eða snjókoma með sku í bakið um þrisvar sinnum
köflum og fremur svalt. yfir árið. Ég uppgötvaði að
eina íþróttin sem ég stundaði
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
sem hafði áhrif á bakið var
Spur
ning vikunnar jóga. Á meðan ég stunda jóga
Spurning
finn ég ekki til í bakinu.
Vilt þú sjá sameiginlegt framboð VG,
Jóga snýst um teygjur, öndSamfylkingar og Frjálslyndra í næstu un og hugleiðslu. Jóga gerir í
bæjarstjórnarkosningum í Ísafjarðarbæ? raun meira en allar aðrar
íþróttagreinar því þar er einnig
Alls svöruðu 528. – Já sögðu 224 eða 42% – Nei
tekið á andlegu hliðinni og
sögðu 247 eða 47% – Veit ekki sögðu 57 eða 11%
önduninni sem er mjög mikilNetspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið væg fyrir hvern íþróttamann
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér. sem ætlar að ná árangri. Æf-

Unglingaskóli í 50 ár
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Stefán Dan Óskarsson hjá Stúdíó Dan á Ísafirði.
„Jú, uppruninn er frá Asíu sem haldnir voru á Núpi í
ingarnar byggjast mikið á að
anda rétt. Þeir sem stunda aðrar en þetta vestræna jóga sem sumar voru sex jógakennarar
íþróttir og hafa komið í tíma við þekkjum hefur verið þróað en ég sjálfur var með jógahjá mér hafa öðlast alveg nýja þar til það er orðið að æfinga- kennslu allan tímann. Það var
sýn á íþróttaiðkun. Það urðu kerfi. Það hefur verið lagað að svo fullt í tímana að ekki komframfarir hjá þeim þegar þau vestrænum háttum. Hægt er ust allir að og þurftu sumir að
meðtóku súrefnið miklu betur að fara í huglægt jóga þar sem vera frammi á gangi. Það eru
bara er um að ræða öndun og ekki margir sem vita að ég
eftir að hafa lært það í jóga.
hugleiðslu en það hentar okkur stunda þetta svona mikið og
ekki. Við viljum hafa hreyf- hafi eitthvað fram að færa í
Jóga lagað að
með. Meira að segja var þessum efnum sem aðrir eru
vestrænum háttum ingar
fundið upp svokallað „Power sáttir við og þar á meðal jógaNámskeiðin sækir fólk á jóga“ sem kalla mætti kraft- kennarar. Þetta var fín viðuröllum aldri allt niður í 14 ára jóga í Bandaríkjunum sem kenning. Einnig segir það sitt
og upp í sjötugt. Elsti nemand- svipar til eróbikks þar sem fólk að ég er með nema sem hafa
inn var 85 ára. Jóga hentar er kófsveitt að hamast allan verið með mér í um 7 ár.
Jóga er mjög gott og allir
öllum og hver og einn gerir tímann. En við höfum ekki
ættu að geta nýtt sér þessa
eins hann getur en er ekki að viljað taka það upp hér.
Þekktir jógakennarar hafa öndun og teygjur sem því
metast við næsta mann.
Ég hef verið beðinn um að viljað koma vestur því þeim fylgja. Ekki síst fyrir hlaupara
halda námskeið í nágranna- finnst Ísfirðingar vera mjög og aðra íþróttamenn, það er
byggðunum í kring svo sem móttækilegir. Hér er líka góður mjög gott að bæta jóga inn í
Súðavík, Suðureyri og Bol- grunnur þar sem við höfum æfingakerfið til að ná betri árungarvík. Ég hef bara ekki starfað við þetta í 12 ár sem er angri.“
Jógaæfingarnar fara fram í
getað sinnt því þar sem ég hef lengri tími en hjá flestum öðrum.
húsi Hjálpræðishersins á
alveg nóg að gera á Ísafirði.
Það var mikil viðurkenning mánudögum og miðvikudög– Jóga eru ævaforn austurfyrir mig að á Kærleiksdögum um kl. 18:15.
lensk fræði, ekki satt?
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Sérstök tilfinning í Kaupmannahöfn
„Ég á margar uppáhaldsborgir en Kaupmannahöfn
og Stokkhólmur standa upp
úr. Ég bjó í níu mánuði út í
Kaupmannahöfn og á þaðan margar góðar minningar.
Borgin er notaleg samblanda af stórborg og einhverju sem veldur því að
manni finnst maður vera
komin heim, eins og margir

Íslendingar upplifa þegar
þeir koma þangað. Stokkhólmur er ofboðslega falleg
borg og áberandi hve mikið
er um byggingar frá mismunandi tímum þar. Ég á
margar borgir í uppáhaldi
og til dæmis finnst mér Prag
mjög skemmtileg. En það
er alveg sérstök tilfinning að
koma til Kaupmannahafnar.“

Vestfirskar þjóðsögur

· Gísli Hjartarson

Í landhelginni
Fyrir allmörgum árum þegar grásleppuveiði var mikil og góð
lögðu margir aðkomubátar net sín úti fyrir Gjögur- og Víganeslandi
í Árneshreppi á Ströndum. Heimamönnum þóttu þessir aðkomumenn leggja net sín helst til grunnt og voru ekki ánægðir með
það.
Einhvern tíma var Eiríkur heitinn Lýðsson á Víganesi spurður
hver af þessum grásleppukörlum legði næst landi. Hann sagði
að það væri Þórður Magnússon á Djúpavík, Daddi eins og hann
er vanalega kallaður. Eiríkur sagði: Daddi hefur lagt svo grunnt
að hann hefur stundum fengið hrafna í netin.
Svo bætti hann við: Núna hefur hann lagt svo grunnt að ég
þori ekki að hleypa rollunum út.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

Borgin mín · Sigríður Björk Guðjónsdóttir, sýslumaður á Ísafirði

Stuttar fréttir

Spilum við hvert tækifæri

Námskeið
í Gamla
Apótekinu

Apollo er ung og upprennandi hljómsveit frá Ísafirði
sem hefur verið að skapa sér
nafn í tónlistarbransanum
undanfarin misseri. Hljómsveitin var stofnuð árið 2001
og hefur víða vakið athygli
síðan. Í sumar kom hún meðal
annars fram á fjölmennustu
útihátíð Verslunarmannahelgarinnar „Einni með öllu“ á Akureyri og góðgerðartónleikum
fyrir Krabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum Vestfjörðum. Hljómsveitina skipa
Halldór Smárason, Kristján
Sigmundur Einarsson, Björn
Jóhannes Hjálmarsson, Brynjólfur Óli Árnason og Elín
Sveinsdóttir.
„Við æfum reglulega til að
halda okkur við og spilum við
hvert tækifæri sem gefst. Það
fer dálítið eftir því hversu dugleg við erum að koma okkur á
framfæri hversu mikið við fáum að spila. Það er nú samt
alltaf nóg að gera. Á næstunni
verðum við að spila á nokkrum
grunnskólaböllum“, segir
Halldór Smárason sem leikur
á hljómborð og gítar í Apollo.
– Allir hljómsveitarmeðlimirnir eru einnig í fullu námi.
„Við erum fjórir í 1. bekk í
Menntaskólanum á Ísafirði og
svo er söngkonan Elín Sveinsdóttir í 10. bekk í Grunnskólanum á Ísafirði. Hún byrjaði
hjá hljómsveitinni í sumar og

Gamla Apótekið stendur
fyrir námskeiði um helgina í
tónlist og sköpun. Námskeiðið verður í boði Landsbankans og kennari verður
Viðar Hákon Gíslason,
tónlistarmaður. Viðar er
meðlimur í hljómsveitinni
Trabant sem hefur notið
mikilla vinsælda síðustu ár.
Viðar hefur séð um tónlist í
leikritum, þar á meðal Rambó
7 eftir Jón Atla Jónasson, auk
þess sem hann hefur starfað
nokkuð sem hljóðmaður.
Viðar er auk þess barnabarn Vilbergs Vilbergssonar,
sem betur er þekktur undir
nafninu Villi Valli, svo hann
á ekki langt að sækja
tónlistarhæfileikana. Aðspurð
segir Albertína Elíasdóttir,
umsjónarmaður Gamla
Apóteksins, að enn sé ekki
ljóst nákvæmlega hver
yfirskrift námskeiðsins
verður, en það komi þó
fljótlega í ljós og verði
auglýst vel og vandlega.
„Námskeiðið er fyrir sextán
ára og eldri og alla þá sem
eru ungir í anda“, segir
Albertína. – thelma@bb.is

hefur verið að hasla sér völl
með okkur síðan. Hún var
formlega kynnt til sögunnar
á útihátíðinni á Akureyri sem
var stærsta giggið okkar til
þessa. Örugglega það
skemmtilegasta líka, við
munum ábyggilega muna eftir þeirri ferð til æviloka. Við
fengum mjög góðar viðtökur
á hátíðinni og það er alltaf
gaman.
– Er ekki erfitt að samræma

hljómsveitarstarfið og námið?
„Jú, en við látum námið
ganga fyrir. Við erum öll í svo
mörgu öðru líka. Við erum t.d.
öll í Tónlistarskólanum á Ísafirði.
Við höfum mikið vera að
stíla inn á ballmarkaðinn og
lítið verið að semja sjálf. Við
erum öll mjög áhugasöm um
tónlist svo við munum án efa
halda áfram að reyna hasla okkur völl á þessu sviði. Við höfum

samið lög en lítið spila þau.
Við munum eflaust gera meira
af því í framtíðinni.
– Þið munið þá ekki slá
slöku við í vetur?
„Nei, alls ekki. Segja má að
sumarið hafi verið upphitun
fyrir veturinn. Við munum
spila eins mikið og við mögulega getum. Margir hafa kvartað undir því að lítið sé um 16
ára böll á svæðinu og hvatt
okkur til að spila á slíkum

böllum. En þannig er mál með
vexti að staðarhaldarar eru
tregir til að halda 16 ára böll
eftir það sem dunið hefur yfir
á síðustu dansleikjum. Slagsmál og vesen. Ef einhver vill
halda 16 ára ball erum við
alveg til í að spila á því. Vonandi fjölgar 16 ára böllum en
hvað sem verður hlökkum við
til að takast á við verkefni
vetrarins“, segir Halldór
Smárason.

Brennslan mín · Hallgrímur Magnús Sigurjónsson, útibússtjóri Íslandsbanka á Ísafirði

Flest uppáhaldslögin frá unglingsárunum
„Þegar ég var beðinn um
að koma með 10 uppáhaldslögin taldi ég í fyrstu að það
yrði erfitt að tína þau til. En
þegar ég fór að fara í gegnum
plötusafnið þá rifjaðist upp
þvílíkt ógrynni af lögum að
það var erfitt að velja úr.
Flest eru þessi lög frá unglingsárunum enda hef ég alltaf verið að hlusta á tónlist á
þeim árum. Einhverra hluta
vegna gerir maður minna af
því í dag, því miður.“
1. Dire Straits
– Sultans of swing
Mitt mesta uppáhald í um
25 ár eða frá því að lagið var
gefið út. Spilaði vinilplötuna
í gegn og er á góðri leið með
geisladiskinn líka enda er
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Dire Straits önnur af mínum
uppáhalds hljómsveitum. Ég
held að félagar mínir hafi verið farnir að vera hálf þreyttir
að sitja með mér í bíl þar sem
það var varla spilað annað á
tímabili.

sér vel fyrir þegar maður hlustar á þetta lag. Platan er blanda
af rokki og óperu.

2. Queen –
Bohemian Rhapsody
Þó það sé erfitt að gera upp
á milli laga sem frá hljómsveitinni Queen hafa komið
er þetta þó líklega eitt það
besta. Þessi hljómsveit er og
hefur verið í miklu uppáhaldi
hjá mér í mjög langan tíma.

5. Humble Stance
– Hljómsveitin Saga
Hlustaði mikið á þessa
hljómsveit hér áður fyrr og
bregð henni annað slagið í spilarann.
6. We Don’t Need No
Education – Pink Floyd
Mjög mikið spilað þegar
platan kom út. Margar minningar sem rifjast upp þegar ég
heyri þetta lag.

3. Mercury og óperusöngkonan Montserrat
Caballé syngja saman
Algjört skilyrði að koma
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4. Africa – TOTO
Margar góðar minningar
tengdar þessu lagi.

7. Hotel California – Eagles

Sígilt lag sem og flest lögin
frá þessari síungu hljómsveit.
DVD diskurinn „Hell Freezes
Over“ er alveg meiriháttar.
Þessir kappar hafa engu gleymt.
8. Goodbye Yellow Brick
Road – Elton John.
Mikið spilað á tímabili, annars er Elton John búinn að
gefa út svo mikið af góðum
lögum að það er erfitt að gera
upp á milli.
9. Obla di obla da – Bítlarnir
Þetta lag var mitt uppáhald,
meðal erlendra laga, þegar ég
var púki. Þá átti maður ekki
„græjur“ og því varð að láta
það nægja þegar það var spilað
í útvarpinu. Það er orðið nokkuð langt síðan ég hef hlustað á

Hallgrímur
Magnús Sigurjónsson.
þetta lag.
10. Ég sá þig snemma
dags – Ríó Tríó
Þetta lag var einnig í
miklu uppáhaldi á árum
áður sem og flest lög hjá
þessu ágæta tríói.
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Feiknarfjör
á Flateyri
Nemendur í 9.-10. bekk
Grunnskóla Önundarfjarðar
héldu bingó sem þótti takast
mjög vel í gær. „Bingóið var
vel sótt af nemendum og
foreldrum og það ríkti
regluleg fjölskyldustemmning“, segir Skarphéðinn
Ólafsson skólastjóri. Bingóið
er haldið í fjáröflunarskyni
fyrir ferðasjóð nemenda en
fjölmörg fyrirtæki styrktu
nemendurna með því að gefa
vinninga sem voru mjög
veglegir.
Einnig var boðið upp á
kaffi sem nemendurnir sáu
um að framreiða. Umsjónarkennari nemendanna María
Hrönn Valberg var þeim
innan handar við skipulagningu viðburðarins. „Þetta er
öflug fjáröflunarstarfsemi hjá
krökkunum og er bingóið
haldið einu sinni á ári. Þetta
var feiknarfjör og allt gekk
eins og í sögu“, segir
Skarphéðinn Ólafsson
skólastjóri Grunnskóla
Önundarfjarðar.
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Akureyrin
fær trollið í
skrúfuna

Frystitogarinn Akureyrin
EA festi troll í skrúfuna á
veiðum á Vestfjarðamiðum
á föstudag. Baldvin Þorsteinsson EA, sem Vestfirðingar þekkja betur undir
nafninu Guggan, dró skipið
inn að mynni Skutulsfjarðar.
Vilhelm Þorsteinsson tók
bátinn svo á og fór með
Akureyrina til hafnar.
Ekki tókst betur til en svo
að Vilhelm fékk líka í skrúfuna á leiðinni til hafnar, þó
ekki í aðalskrúfu heldur
hliðarskrúfu og heldur lítinn
bút svo ekki þykir alvarlegt

mál.
Akureyrin var smíðuð árið
1968 í Syvikgrend í Noregi
og flutt til landsins árið 1974.
Hún var lengd í Lettlandi
árið 2002 um 17,6 metra og
stundar svokallaðar blandaðar veiðar, er sem sagt
útbúin til þess að landa bæði
ferskum og frystum fiski.
Akureyrin er gerð út af
Samherja á Akureyri. Að
jafnaði er hún með um 20
manna áhöfn og skipstjóri er
Guðmundur Freyr Guðmundsson.
– eirikur@bb.is

Endurlögn Djúpvegar í Hrútafirði boðin út
Vegagerðin hefur boðið
út endurlögn slitlags 9,5 km
kafla Djúpvegar í Hrútafirði
frá Kjörseyri að Prestbakka.
Verkinu skal að fullu lokið

fyrir 15. ágúst 2006. Á
þessum kafla er nú slitlag en
ekki af fullri breidd.
– hj@bb.is

Frá undirritun samningsins.

Tuttugu ný störf skapast í
Súðavík innan tíðar
Rekstur tveggja ísfirskra
fyrirtækja mun innan tíðar
skapa 20 ný störf í hluta
húsnæðis Frosta í Súðavík.
Forsvarsmenn Hraðfrystihússins – Gunnvarar og Stáls
og Hnífs skrifuðu á fimmtudag
undir leigusamning við eigendur Frosta og er ætlunin að
nýta hluta rækjuverksmiðunnar undir allnýstárlegan
rekstur.
Starfsemi Stáls og Hnífs
felst í áframvinnslu á ferskum
og frosnum afskurði, aðallega
þunnildum sem verða hreinsuð
og söltuð. Þá mun fyrirtækið
nýta hluta húsnæðisins undir
fiskmarkað og vinnslu á eldisþorski úr Álftafirði. Í upphafi
þarf tíu manns til vinnu við
starfsemina.
Hraðfrystihúsið – Gunnvör
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skilyrði fyrir fyrirtæki í Súðavík,
meðal annars með samkeppnishæfu verði á vatni og hóflegum
hafnargjöldum, byggingu
tveggja 540 fermetra atvinnuhúsnæðis og 3 milljóna króna
árlegs framlags fram til ársins
2010 til fyrirtækja sem geta sýnt
fram á sköpun nýrra starfa í
sveitarfélaginu.
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps, er
skiljanlega manna kátastur
með hin nýju störf. „Þetta eru
gríðarlega góðar fréttir. Eftir
þessi tíðindi fyrir síðustu
mánaðarmót (þegar starfsfólki
Frosta hf. var sagt upp störfum.
Innsk: BB) var sett ákveðin
vinna í gang og þetta er
niðurstaðan. Menn lögðust á
eitt við að laga þessa stöðu og
nú eru komin 20 ný störf í

bæinn. Það munar um minna í
ekki stærra bæjarfélagi sem
nýverið hefur misst sinn
stærsta atvinnurekanda, vonandi tímabundið. Við slíkt fer
atvinnuástandið í uppnám, en
við vorum alltaf vongóðir um
að hægt væri að bregðast við
og þetta er prýðisgóð lending
í málinu. Þegar svona ástand
skapast er númer eitt, tvö og
þrjú að bregðast við atvinnuástandinu í bænum. Svo er
annað mál hvað gert verður í
málefnum Frosta hf. sem
hreppurinn á 45% hlut í. Við
förum núna að skoða framtíð
þess fyrirtækis og hvað er hægt
að gera fyrir það“, segir Ómar
Már Jónsson.
– halfdan@bb.is

3X-Stál hefur starfsemi í
fyrrum húsnæði Sindrabergs
3X-Stál hefur hafið starfsemi í húsnæði því sem
sushi-verksmiðjan Sindraberg rak vinnslu í þar til hún
lýsti yfir gjaldþroti nú í
ágúst. Að sögn Alberts
Högnasonar vöruþróunarstjóra hjá 3X-Stáli hefur
fyrirtækið leigt neðri hæð
hússins.
„Við sprengdum í raun
utan af okkur húsnæðið fyrir
nokkru síðan. Það hefur
verið alveg snarvitlaust að
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hyggst nýta húsnæðið undir
vinnslu á lifur og öðru hráefni
sem aðallega er fengið úr
eldisþorski sem alinn er í
Álftafirði og Seyðisfirði.
Vinnsla og markaðssetning
verður í samstarfi við erlenda
aðila og mun hún skapa ný
störf til viðbótar vegna aukins
umsvifs af vaxandi starfsemi
þorskeldis HG á svæðinu.
Eins og sagt hefur verið frá
misstu 18 vinnuna nýverið
þegar ákveðið var að hætta
rækjuvinnslu í Frosta í Súðavík. Því til viðbótar var 7 sjómönnum á Andey frá Súðavík
sagt upp störfum.
Súðavíkurhreppur hefur að
undanförnu verið með átaksverkefni í gangi sem miðar að
því að laða rekstur til bæjarins
með því að skapa betri rekstrar-

gera hjá okkur og með þessu
erum við að vonast til að geta
aukið framleiðslugetu okkar
þó nokkuð“, segir Albert.
3X-Stál hefur verið með
starfsemi á Sindragötu 5, sem
er við hliðina á fyrrum húsnæði Sindrabergs við Sindragötu 7. Eins og kunnugt er
hefur 3X-Stál vaxið gífurlega
síðan það var stofnað og er
þetta ekki í fyrsta sinn sem
fyrirtækið eykur við húsakost
sinn.
– eirikur@bb.is
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Nýtt húsnæði 3X-stál.

