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UMRÆÐAN

Hálfkák stoppar ekki tifandi tímasprengju
frá Ísafirði, Bolungarvík, Flateyri, Þingeyri, Hnífsdal og þar
um kring sem var fast í
Hvað er það sem
Súðavík. Þetta fólk var
vekur fólk til umhugsþví upp á þorpsbúa
unar um að eitthvað
komið með gistingu og
verði gert af viti í málfæði og var að sjálfunum þegar mannslíf
sögðu reynt að koma á
eru í húfi? Þarf alltaf
móts við alla eins og
að bíða eftir dauðahægt var. Enginn
slysum eða öðru álíka?
komst heim til sín, fólk
Allavega hef ég
sem hafði ferðast marghugsað mikið um þetta
ar klukkustundir frá
enda keyrt milli Súða- Rósa Ólafsdóttir
Reykjavík og öðrum
víkur og Ísafjarðar í
stöðum var innilokað.
vinnu, fimm daga vikunnar í átta ár
Nýlega hafa komið fram tillögur
og mætt ýmsu á þeirri leið þar sem
um varnamannvirki, skápa og stálþil
oft hefur munað litlu.
í Súðavíkur- og Kirkjubólshlíð til
Um jóladagana kom berlega í ljós
varnar vegfarendum. Það sama var
hvað heimamenn eru að tala um þar
gert í Óshlíðinni og miklum pensem Súðavíkurhlíðin lokaðist í
ingum eytt þar í snjóflóðavarnir sem
marga daga og þorpið fullt af fólki
ekki dugðu og niðurstaðan var gerð
sem var á leiðinni heim til sín, fólk

Eftir Rósu
Ólafsdóttur

»

Hvað er það sem
vekur fólk til umhugsunar um að eitthvað verði gert af viti í
málunum þegar mannslíf eru í húfi?
glæsilegra jarðgangna sem hafa
gert líf allra Bolvíkinga, Vestfirðinga og allra þeirra sem göngin
þurfa að nota miklu betra og að ég
tali nú ekki um öruggara. Fólk er
þar ekki í lífshættu við að ferðast á
milli staða eins og það heitir á íslensku. Af fyrri reynslu var ekki vitað um allan þann hræðilega kraft og
eyðileggingarmátt sem leynist í
snjóflóðum, en allir Íslendingar vita
það í dag. Ekki þá, og ekki núna, við
breytum ekki náttúruöflunum.

Stálþil eða skápar munu ekki
stoppa þau snjóflóð sem fara af stað.
Slíkar framkvæmdir eru hálfkák þar
sem peningum er kastað á glæ enda
vita menn að tjaldað er til fárra
nátta. Úr hverju gili og skorningum
brattra fjallanna rennur snjór niður
hlíðarnar og í sjó fram, einnig grjót
og aurskriður.
Að keyra Súðavíkurhlíðina við
þannig aðstæður er rússnesk rúlletta, að komast heil heim er lokatakmarkið. Vegfarendur búa ekki
bara við hættu af snjóflóðum heldur
einnig stórhættulegu grjóthruni og
það allan ársins hring. Það skiptir
kannski stjórnmálin mestu að þarna
hefur enginn týnt lífi svo vitað sé,
þetta er tímasprenga sem tifar. Í
gær taldi ég 8 grjóthnullunga á veginum sem komu niður snarbratta
hlíðina og í dag snjóar. Miklar leysingar valda grjóthruni því hlíðin er á

hreyfingu, síðan snjóar og frýs og
upp safnast snjóalög sem geta endað
í snjóskriðum.
Þjóðvegurinn um Kirkjubólshlíð
og Súðavíkurhlíð er sá vegur sem
íbúar á norðanverðum Vestfjörðum
þurfa að aka til að komast til og frá
svæðinu vegna þess að leiðin á suðurfirðina um Hrafnseyrar- og Dynjandisheiðar er lokuð stóran part ársins. Þegur vegur um Kirkjubóls- og
Súðavíkurhlíð lokast vegna snjóflóðahættu er viðbúið að veðuraðstæður séu einnig þannig að flug til
og frá svæðinu liggi jafnframt niðri.
Þetta er enginn nýr sannleikur,
þetta vita allir sem þekkja til, en enn
er talað, hvar sváfu menn á verðinum, hvar er samtakamátturinn og
viljinn? Lengi hefur verið talað en
ekkert framkvæmt, það þreytir mig.
Höfundur er þjónustufulltrúi.

Hvað er framundan í samgöngu- Í aðdraganda
málum okkar Eyjamanna?
landsfundar

vandann svo hægt sé
að leysa hann. Alkóhólisti sem viðurkennir
ekki að hann sé alkóNú hefur ekki verið
hólisti fer ekkert í
siglt í Landeyjahöfn
meðferð.
síðan 24. nóvember
Það verður að fá
2012. Í dag er 14. febrhlutlausan aðila til að
úar 2013. Heyrst hefur
taka höfnina út og gera
að ákveðið sé að smíða
tillögur um úrbætur.
nýja ferju, sem á að
Það er álit margra að
henta betur í Landréttast væri að klára
eyjahöfn.
Landeyjahöfn áður en
Sú ferja á að vera 60
ný ferja kemur.
metra löng og fimmtán Stefán Sigurjónsson
Það verður að vanda
metra breið, og rista
mjög til þegar ný ferja verður hönn2,8 metra. Áætlað er að hún taki 60
uð. Nýta alla reynslu sem safnast
bíla. Ekki er gert ráð fyrir kojum.
hefur í gegnum árin á Herjólfi. Það
Það sjá allir sem vilja sjá að svona
þarf að hafa áhöfn Herjólfs með í
skip hentar ekki til siglinga til Þorráðum og hlusta á það sem þeir hafa
lákshafnar. Hvað á að gera í því?
fram að færa. Það þýðir ekkert að
Landeyjahöfn kemur ekki til með að
berja höfðinu við steininn. Þetta er
nýtast þegar veður eru vond. Það er
ekkert grín.
álit margra að Landeyjahöfn sé ekki
Framtíð búsetu hér í Eyjum veltfullkláruð eins og hún er í dag. Siglur á góðum og ódýrum samgöngum.
ingastofnun er ekki á sama máli. Sú
Eins og verðlagið er í ferðum milli
stofnun er ein ríkisstofnana sem
Eyja og Þorlákshafnar er ferðahafa eftirlit með sjálfum sér. Það er
kostnaðurinn langt frá því að vera í
mín skoðun að þar á bæ séu menn
lagi. Fargjald fyrir einn fullorðinn
óhæfir til að dæma eigin verk. Það
aðra leiðina milli Eyja og Þorláksverður nefnilega að viðurkenna

Eftir Stefán
Sigurjónsson
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Það verður að fá
hlutlausan aðila
til að taka höfnina út og
gera tillögur um
úrbætur.

hafnar er kr. 3.360. Sama verð er
fyrir fólksbíl. Sama verð er fyrir
tveggja manna klefa. Ferðakostnaðurinn fyrir hjón og bíl og klefa
fram og til baka er því kr. 26.800. Ef
við kaupum afsláttarkort fyrir um
35.000 fáum við um 40% afslátt og
kostar þá ferðin um kr. 6.000 fram
og til baka fyrir hjón, bíl og klefa.
Þetta þurfum við Eyjamenn að
gjalda aðeins til að komast á íslenska
vegakerfið, sem við höfum byggt
upp eins og aðrir Íslendingar með
sköttunum okkar.
Það er algjör nauðsyn fyrir fyrirtækin í Eyjum og atvinnulífið í
heild að hafa öruggar daglegar ferðir milli lands og Eyja.
Mér sýnist ekkert benda til þess
að svo verði í náinni framtíð.
Höfundur er skósmiður og skólastjóri.

Vor og sumar 2013

Bankamaðurinn
fyrrverandi, sem er
áhugamaður um þjóðmál skrifaði í Mbl 13.
febrúar sl. grein um
prósentureikning í
Holti með óskiljanlegri
útlistun og þeim niðurlagsorðum, að hann
sé hættur skylmingum
TvímennHalldór Gunnarsson
við mig og hlakki til að
ingarnir
sjá mig á landsfundi.
Ekki á ég von á þeirri tilhlökkun, en
segja
að
það
séu engar
líkingin við Eirík á Brúnum, sem þátöfralausnir til um
verandi prestur í Holti sigaði hundum á, var góð, því hún hittir hann
skuldir heimilanna. Að
sjálfan og marga aðra, sem ég hef
þeir sem tali um afnám
heyrt gelt í eða fengið ónot frá í aðdraganda landsfundar og mun ég
verðtryggingar fari
greina nánar frá því, við réttar aðfram með óábyrgum
stæður.
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Tvímenningarnir
Formaður SUS og framkvæmdastjóri SUS „gelta“ að mér,
fyrst í Mbl. 12. febrúar sl. og vafalaust hefði ég látið þessum tveimur
greinum ósvarað, ef sama grein
hefði ekki birst óbreytt á vef Sjálfstæðisflokksins xd.is, eins og landsfundarfulltrúar lesi ekki Mbl. – vafalaust með velþóknun
framkvæmdastjórans. Reyndar ætlaði ég sem miðstjórnarmaður að
bera fram tillögu um vantraust á
hann, á tveimur fundum í röð, en það
var ekki leyft. Umboð mitt sem kjörins miðstjórnarmanns milli landsfunda, eins og ætíð hefur verið, var
hins vegar tekið af mér með nýju
kjöri á aðalfundi kjördæmisráðs
Suðurlands, án fordæmis eða með
skipulagsreglum, að því er virðist til
þess eins að losna við mig frá líklega
síðasta fundi miðstjórnar fyrir
landsfund, sem haldinn var strax að
loknu þessu kjöri!

Landsfundur 2011 vanvirtur
Tvímenningarnir segja að það séu
engar töfralausnir til um skuldir
heimilanna og segja þá stjórnmálamenn sem tali um afnám verðtryggingar fara „fram með mjög óábyrgum hætti og búa til falskar
vonir í huga almennings“. Síðan
nefna þeir efnahagstillögur þingflokksins, sem voru bornar út í hvert
hús og gefa sér, að ég hafi ekki séð.
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Hvenær voru þessar
tillögur bornar út? Það
var rétt fyrir síðasta
landsfund. Öllum þessum 13 tillögum um
hvernig ætti að bæta
fjármál heimilanna var
hafnað á fundinum.
Vegna vanda heimilanna var sérstök
nefnd um fjármál
heimilanna skipuð og

Eftir Halldór
Gunnarsson

hætti.

starfaði á þeim fundi. Aðaltillaga
nefndarinnar var tekin upp í stjórnmálaályktun fundarins og samþykkt
einróma. Ekkert hefur þingflokkurinn fram til þessa gert með þá
samþykkt, fremur talað gegn henni
og síðan ákveðið, án aðkomu miðstjórnar, að engin nefnd skuli á komandi landsfundi fjalla sérstaklega
um þessi mál. Í 44. gr. skipulagsreglna Sjálfstæðisflokksins segir þó
að málefnanefndir undirbúi drög að
ályktunum fyrir landsfund og leggi
fyrir miðstjórn. – Það var ekki gert.

Ólögleg lán
Þegar lesnar eru efnahagstillögur
frá SUS veit maður ekki hvort um
grín eða alvöru er að ræða. Áður
taldi ég þær grín, en eftir að hafa
heyrt stutt sjónvarpsviðtal við formann SUS, um niðurstöður forsetakosninga í júlí sl., þar sem hann
sagði að það athyglisverða við kjörið, væri að enginn hljómgrunnur
væri fyrir hugmyndum Andreu
Ólafsdóttur, um að þeir sem tóku lán
þurfi ekki að greiða þau til baka.
Hvers konar lán voru tekin? Hvað
um gengislánin, sem hafa verið
dæmd ólögleg, þó að ekki sé af alvöru reynt að fara eftir þeim dómum
ennþá? Hvað um lög um neytendalán nr. 121 frá 1994, sem kveða
á um fasta vexti og kostnað miðað
við greiðsluáætlun út lánstímann,
sem ekki hefur verið gert og bíður
því dóma um ólögmæt lán og aðför
að fólki með miklu hærri vöxtum og
verðtryggingu en lánaskilmálar
kváðu á um?
Þó að gelt sé að mér hvika ég ekki.
Ég er enn í þeim flokki sem sagði:
„Gjör rétt, þol ei órétt.“
Höfundur er fyrrverandi sóknarprestur í Holti og landsfundarfulltrúi.

