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Beitir sér fyrir
samfélagið

„Ég ákvað það þegar ég kom aftur úr námi
að gefa ákveðinn hluta af mínum tíma til
samfélagsins,“ segir Jón Páll Hreinsson,
markaðsstjóri Fossadals ehf.. Á miðopnu í
dag segir hann frá vinnunni innan nýsköpunarfyrirtækisins, verkefnunum sem
hann hefur unnið ötullega að á síðustu
árum og tímamótunum sem Mýrarboltamótið stendur nú á.

Samið um skólaakstur í Ísafjarðarbæ
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
lagt til að gengið verði til samninga við þrjá aðila vegna skólaaksturs í sveitarfélaginu. Gert er
ráð fyrir að greiðslur vegna verksamninganna nemi 15,9 milljón-

um króna á ársgrundvelli. Alls
bárust fjögur tilboð vegna skólaaksturs í Skutulsfirði, það lægsta
frá Keran St. Ólasyni sem bauð
1.230. kr. pr. km. Bæjarráð hefur
samþykkt að gengið verði til

samninga við Keran á grundvelli
tilboðs hans. Gert er ráð fyrir að
verksamningur verði um 6,6
milljónir kr. fyrir eitt ár.
Þá var samþykkt að ganga til
samninga við Björgvin Sveins-

son um skólaakstur í Önundarfirði á grundvelli tilboðs hans
sem hljóðaði upp á 189 kr. pr.
km. Gert er ráð fyrir að kostnaður
vegna verksamningsins verði um
2,8 milljónir fyrir hvert ár. Fjórir

aðilar buðu í það verk en einn
dró tilboð sitt til baka.
Bæjarráð samþykkti að ganga
til samninga við Hópferðamiðstöð Vestfjarða ehf., um skólaakstur í Dýrafirði á grundvelli tilboðs fyrirtækisins sem bauð 259.
kr. pr. km. Kostnaður vegna þess
samnings er um 6,5 milljónir króna
á ári.
– thelma@bb.is

Leigður á
10 milljónir

Það var samviskusamur borgari, ásamt 8 ára gömlu barni sem tók til á svæðinu.

Samviskusamur borgari hreinsaði til
Íbúi í Ísafjarðarbæ tók sig til
um helgina og tíndi upp það ruslu
sem skilið var eftir á svæði Skógræktarfélags Ísafjarðar við tjaldsvæðið í Tungudal um verslunarmannahelgina. Íbúinn sem ekki
vill láta nafn síns getið, segir það
vera bænum til skammar að ekki
hafi verið búið að tína upp ruslið.
„Ruslið var búið að vera þarna
í tvær vikur. Þarna kemur fullt af
gestum, bæði á tjaldsvæðið og
til að njóta náttúrunnar og þetta
blasir við. Þetta er stórt og fallegt
rjóður, sem var fullt af rusli,
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mygluðum mat, nærbuxum, bjórdósum og flöskum, sígarettustubbum, tjaldstólum, tannburstum, plastpökum, pappakössum
og svo mætti lengi áfram telja,“
segir samviskusami borgarinn í
bréfi til blaðsins.
Mikill mannfjöldi var á tjaldsvæðinu um verslunarmannahelgina en hið árlega mýrarboltamót fór fram þá á svæðinu. Boltafélag Ísafjarðar sá um að þrífa
mótsvæðið og ungmenni úr
Vinnuskólanum sáu um að þrífa
tjaldsvæðið eftir helgina að beið-

ni tæknideildar Ísafjarðarbæjar.
Ungmennin tóku ekki eftir umræddu svæði sem er á milli tjaldsvæðisins og golfvallarins. Svo
virðist sem einhvers misskilnings
hafi gætt á milli tæknideildar Ísafjarðarbæjar og starfsfólks á
tjaldsvæðinu um hvort Vinnuskólinn gæti þrifið svæðið að
nýju og hefur því ruslið fengið
að liggja á svæðinu síðan. Samviskusami borgarinn furðar sig á
þessu.
„Enginn gerir neitt til þess að
tína þetta upp. Þar sem sóðarnir

hafa ekki tekið til eftir sig sjálfir
þá verða aðrir að gera það. Er
það á ábyrgð Mýrarboltafélagsins, Skógræktarinnar, tæknideildarinnar, áhaldahússins,
Vinnuskólans eða hins almennra
borgara? Allir benda á næsta
mann og ekkert gerist,“ segir
samviskusami borgarinn. „Það
hefði verið áhugavert að sjá
hversu langan tíma það hefði tekið að fá svæðið þrifið, en ég gat
ómögulega beðið lengur. Ég var
komin með nóg af þessu rusli og
fór því á laugardag og fyllti þrjá
stóra ruslapoka af drasli. Ég tók
til á svæðinu ásamt 8 ára gömlu
barni og það tók okkur klukkutíma. Við hreinsuðum svæðið
eins vel og við mögulega gátum.
Hver einasti sígarettustubbur var
fjarlægður og svæðið er hreint í
dag. Okkur leið mjög vel eftir að
hafa gert þetta fyrir bæinn okkar,“
segir samviskusami borgarinn.
Pokarnir bíða eftir að verða
sóttir og er það von samviskusama borgarans að það taki ekki
aðrar tvær vikur. Andvirði dósanna sem voru tíndar upp, 1.421
krónur, verða færðar Krabbameinsfélaginu Sigurvon á Vestfjörðum.
– asta@bb.is

Lotna greiðir 10 milljónir
króna fyrir leigu á línubátnum Stjána Ebba fram til mánaðamóta. Frá þessu var greint
í fréttum Ríkisútvarpsins.
Báturinn er í eigu þrotabús
Eyrarodda og samdi Lotna
við skiptastjóra um leiguna.
Allt krókaaflamark á bátnum, rúm fimmtíu tonn, og
rúmlega hundrað tonn af
byggðakvóta, er innifalið í
leigunni.
Samkomulag hefur náðst
um að Lotna kaupi beitingarhús og hluta hússins Flateyrarhöfn 1 af Landsbankanum
og öðrum veðhöfum en Byggðastofnun leysi til sín aðrar eignir þrotabússins.

Setti tuskur
í örbylgjuofn
Ókunnur aðili fór í leyfisleysi inn í útibú Fiskistofu á
Ísafirði rétt fyrir miðnætti á
föstudagskvöld, setti tuskur
og uppþvottabursta inn í örbylgjuofn og setti í gang.
Kalla þurfti út slökkvilið í
kjölfarið og var mikill reykur
í stigagangi þegar slökkviliðsmenn komu að, en útibúið er staðsett á neðstu hæð
fjölbýlishúss í Pollgötu. Var
ofninn fjarlægður og húsnæðið reykræst.
Að sögn lögreglunnar á
Ísafirði var ekki hætta á ferðum en það hefði getað farið
mun verr. Málið er nú í rannsókn og eru þeir sem einhverjar upplýsingar hafa um
málið beðnir um að hafa
samband.
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Ísafjarðarflugvöllur.

Flugumferð tvöfaldast yfir sumartímann á Ísafjarðarflugvelli
„Flugumferð tvöfaldast hjá
okkur yfir sumartímann og ég
áætla að fjöldi farþega hafi aukist
um 20% án þess að hafa tölurnar
alveg á hreinu. Flugumferðin
eykst strax í maí og svo fer að
draga úr henni í september. Um
er að ræða aukningu í farþegaog leiguflugi auk þess sem töluvert er um einkaflug sem er ekki

yfir vetrartímann. Einkaflugvélarnar eru flestar á leið norður á
Hornstrandir og lenda þá m.a. í
Fljótavík, Aðalvík, Hornvík og í
Reykjarfirði. Allar þessar vélar
eru yfirleitt þannig úr garði gerðar að þær geta lent nánast hvar
sem er, þ.e.a.s. þar sem aðstæður
eru til lendingar. Þó er minna um
einkaflug núna miðað við það

sem áður var, enda er eldsneyti
orðið svo dýrt,“ segir Arnór Magnússon, umdæmisstjóri ISAVIA
á Vestfjörðum.
Að sögn Arnórs hefur flugið
gengið að mestu stóráfallalaust
fyrir sig í sumar. Hann segir sumarið hefjast þegar leiguvélar
Flugfélags Íslands byrja að fljúga
með þýska ferðamenn sem eru

að koma í sjóstangveiði. „Við
köllum þetta fiskiflugið, en Flugfélagið fer tvær til þrjár aukaferðir á viku með þessa farþega.
Þá fara hér um vélar á sumrin á
leið til Grænlands,“ segir Arnór.
Á Bíldudal er flogið sex daga
vikunnar og til Gjögur í Árneshreppi er flogið einu sinni í viku
yfir sumartímann. Ekkert flug er

til Þingeyrar en flugvöllurinn þar
þjónar nú því hlutverki að vera
varaflugvöllur fyrir Ísafjarðarflugvöll. Völlurinn er af mörgum
talinn einn sá besti á landinu, en
hann var endurbættur árið 2006.
Ekkert reglulegt áætlunarflug
hefur þó verið á völlinn síðan
1996. „Að jafnaði eru það um
20-25 farþegaflugvélar sem
lenda á flugvellinum á Þingeyri
en aðeins um fimm vélar hafa
lent þar það sem af er þessu ári.
Það er margt sem spilar inn í en
aðallega er það veðrið sem ræður,
en í sumum veðuráttum er ekki
hægt að lenda á Þingeyrarflugvelli frekar en á Ísafirði,“ segir
Arnór.
– asta@bb.is

Nemandi
slasaðist í
skólaferðalagi
Nemandi í Menntaskólanum á
Ísafirði slasaðist í síðustu viku á
Benidorm á Spáni. Hann var þar
á ferðalagi ásamt samnemendum
sínum. Nemandinn, sem er fæddur árið 1992, féll niður töluverða
hæð er hann var á leið á hótelið
sem nemendurnir gista á, og
hryggbrotnaði. Að sögn móður
hans fór betur en á horfðist og
engin skaði varð á mænunni.
Hann fékk sprungu í hryggjarliði
og mun liggja á sjúkrahúsi í
nokkra daga og kemur síðan heim
til Íslands á börum.
Móðirin vill koma því á framfæri að ferðafélagar hans hafa
staðið sig stórkostlega, bæði við
að styðja hann sem og hvernig
þeir brugðust við slysinu. „Þetta
eru svo þroskaðir unglingar og
þau eru búin að vera ótrúlega
dugleg.“ Ungmennin voru í svokölluðu 3. bekkjar ferðalagi.
– thelma@bb.is
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Aukin bílasala á Vestfjörðum
„Sala bifreiða hefur aukist hjá
okkur frá síðasta ári þó svo að
aukningin sé ekki mikil og salan
lítil miðað við það sem var fyrir
árið 2009 þegar markaðurinn
hrundi algjörlega. Aðallega eru
það notaðir bílar sem seljast en
sala á nýjum bílum er þó eitthvað
að glæðast. Þá er nokkuð um það
að fólk vilji endurnýja bíla sem
eru orðnir 4-5 ára gamlir. Vandamálið er hins vegar það að þessir
bílar eru varla til á söluská því
lítið hefur verið flutt inn af nýjum
bílum síðan 2008. Þegar lítið
framboð er á eins til tveggja ára
gömlum bílum er verðmunurinn
orðinn svo lítill á þeim og nýjum
bílum. Fólk kaupir því frekar nýjan bíl,“ segir Bergmann Ólafsson
hjá Bílatanga á Ísafirði, sem hefur
umboð fyrir Toyota og Suzuki
bifreiðar á Ísafirði.
Að sögn Bergmanns var bílasalan alltaf mest í maí og fram í
fyrri hluta júlí mánaðar en eftir
efnahagshrunið árið 2008 hefur
salan verið jöfn yfir árið. „Í dag
kaupir enginn nýjan bíl fyrir

sumarfríið. Við tökum líka eftir
því að fólk er farið að hugsa
betur um bílana sína og kemur
með þá í reglulegt viðhald, sem
er nauðsynlegt til að koma í veg
fyrir stórar bilanir. Þá hafa breytingar á vörugjöldum og mengunartollum sem tóku gildi um
síðustu áramót haft þau áhrif að
sala á díselbílum stendur í stað.
Díselbílarnir eru orðnir dýrari en
sambærilegir bensínbílar og það
borgar sig varla að kaupa þá eins
og díselverðið er í dag. Þó að
díselbílarnir eyði minna þá ertu

lengi að vinna upp þann kostnað
sem sparast við að vera á eyðsluminni bíl,“ segir Bergmann.
Þær upplýsingar fengust hjá
Hafsteini Vilhjálmssyni, hjá HV
umboðsverslun sem er með söluumboð fyrir bíla frá Heklu, að
lítil sala sé á nýjum bílum en
nokkrir hafi þó selst á árinu. „Það
var ágætis hreyfing á notuðum
bílum fram á vor, sérstaklega var
sala á fjórhjóladrifnum Skoda
díselbifreiðum góð. En í vor
hægðist allt í einu verulega á
sölunni. Ég tel að umræður um

Engir biðlistar eftir leikskólaplássi
Biðlistinn eftir leikskólaplássi
í Ísafjarðarbæ er ekki lengur virkur þar sem öll börnin á listanum
eru yngri en þrettán mánaða, en
miðað er við að öll börn 18 mánaða og eldri fái dagvistunarpláss
í sveitarfélaginu. „Það höfum við

Spurningin
Ertu ánægð(ur) með
hlutskipti þitt í lífinu?
Alls svöruðu 319.
Já sögðu 246 eða 77%
Nei sögðu 73 eða 23%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Fremur hæg norðaustlæg
eða breytileg átt, skýjað
að mestu og skúrir í
flestum landshlutum. Hiti
breytist lítið. Horfur á
laugardag og sunnudag: Útlit fyrir heldur
hvassari austan- og
norðaustanátt með
rigningu um landið NAvert, en þurrt og bjart að
mestu á Suðvesturog Vesturlandi.
Hiti 7-16 stig, hlýast
suðvestanlands.
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getað gert og gott betur því það
er töluvert af börnum undir 18
mánaða aldri á leikskólum sveitarfélagsins,“ segir Margrét Halldórsdóttir sviðsstjóri skóla- og
tómstundasviðs Ísafjarðarbæjar.
Í Ísafjarðarbæ eru fimm leik-

skólar, Sólborg og Eyrarskjól á
Ísafirði, Tjarnarbær á Suðureyri,
Laufás á Þingeyri og Grænigarður á Flateyri. Eins og staðan er í
dag eru tvær dagmömmur starfandi í bænum og fullt hjá þeim báðum eftir bestu vitneskju Margrétar.

breytingar á kvótakerfinu, sem
fóru af stað á þessum tíma, hafi
haft sín áhrif. Menn eru greinilega hræddir við að missa vinnuna og halda vel utan um pyngjuna. En vonandi eykst fólki

bjartsýnin aftur og bílasala eykst
þá á ný. Það veður alltaf einhver
endurnýjun á bílum, þeir bila eða
verða fyrir tjóni. Þetta fer aftur
af stað, það er bara spurning um
hvenær,“ segir Hafsteinn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
samúð og vinarhug við andlát og útför eiginmanns míns, föður, tengdaföður og afa

Sigurðar Sveinssonar frá Góustöðum
Hlíðarvegi 1, Ísafirði

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði fyrir frábæra umönnun.
Gerður Pétursdóttir
Guðríður Sigurðardóttir Samúel Einarsson
Sigrún Sigurðardóttir Kristinn Halldórsson
Geir Sigurðsson Edda Björg Kristmundsdóttir
Kristjana Sigurðardóttir Gunnlaugur Gunnlaugsson
og barnabörn

Ritstjórnargrein

Langt finnst þeim sem bíður
Síðla árs 2006 lá fyrir staðfesting heilbrigðisráðuneytisins um
byggingu hjúkrunarrýma í Ísafjarðarbæ. Ári síðar var komið annað
hljóð í strokkinn, biðlisti eftir plássi þótti í styttra lagi. Ástðæðan var
sú að gripið hafði verið til þess neyðarbrauðs að vista fjölmarga,
sem þurftu á slíkri þjónustu að halda, inni á heilbrigðisstofnun. Í 400
hjúkrunrrýma áætlun fjögurra ráðherra árið 2008, var Vestfirðingum
hent fyrir borð. Ekki á þá minnst. Fyrri hluta árs 2010 hafði þáv. félagsmálaráðherra, Árni Páll Árnason, í nógu að snúast við undirritun
saminga um byggingu hjúkrunarheimila, hist og her. Ísafjarðarbær
áfram úti í kuldanum. Fyrirspurn Guðmundar Steingrímssonar,
alþm., um hverju sætti að Ísafjörð væri hvergi að finna í áætlun ráðherra var svarað á þá lund að bærinn væri á sínum stað. Hins vegar
þyrfti að fara yfir ,,þörfina“ og væri hún fyrir hendi ættu framkvæmdir
að geta hafist á næsta ári, 2011, svo fremi að ,,fjármunir séu til fyrir
rekstur.“ (mbl.is 230510)
Hverjar efasemdir ráðherrans fyrir þörfinni á hjúkrunarrýmum,
frá því er fram kom í skýrslu sem unnin var 2008 og/eða um getu
bæjarfélagsins til reksturs voru, hafa ekki verið kunngerðar, frekar
en margt annað, sem aldrei fæst svar við. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að koma byggingu hjúkrunarheimilis í Ísafjarðarbæ af stað
situr allt fast. Hvað í ósköpunum veldur þessum slóðagangi? Hvers
eiga aldraðir Ísfirðingar að gjalda?

Án allrar öfundar eru Bolvíkingum sendar hamingjuóskir með að
hafa fengið heimild til stækkunar ,,Hvíta hússins.“ Það er vissulega
ljós í myrkrinu.

Andstæður
,,Mér fannst eins og ég væri staddur í hinum fegursta draumi,“
voru hrifningarorð píanóleikarans Alessio Bax um Vestfirði eftir
viku dvöl hans hér um slóðir í okkar sérstæða og fágæta landshluta.
Það er aftur á móti ekki fagur draumur heldur ljótur veruleiki, sem
blasað hefur við á svæði Skógræktarfélags Ísafjarðar í Tungudal, frá
því eftir verslunarmannahelgina; viðskilnaður gesta sem kusu að
tjalda utan hins hefðbundna taldsvæðis; sóðaskapur sem ber þeim er
þar voru slæmt vitni. Fyrir liggur að Mýrarboltamenn gengu vel frá
sínu svæði að loknu móti og að Vinnuskólinn lauk umbeðnu hreinsunarverki á sjálfu tjaldsvæðinu. Að bæjarapparatið, sem ber ábyrgð á
opnum svæðum í bæjarfélaginu, (hvað sem líður eignarrétti Skógræktarfélagsins), skuli ekki strax hafa gengið í að láta hreinsa þetta
tiltekna svæði er til mikils vansa fyrir bæjarfélagið; fráleit auglýsing
fyrir gesti og gangandi; himinhrópandi andstæða við lofsöng ítalska
listamannsins. Að gera Vinnuskólann að blóraböggli, sæmir ekki.
s.h.

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564. Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892
5362, bb@bb.is. Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693 og 849 8699, thelma@bb.is. · Ásta María Sverrisdóttir, sími 824 0644,
asta@bb.is · Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson. Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson. Lausasöluverð er kr. 400 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur
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Nýsköpun
er spennandi
Jón Páll Hreinsson hefur látið
víða til sín taka frá því að hann
snéri heim till Ísafjarðar árið
2000, eftir að hafa lokið námi í
markaðsfræði. Í dag starfar hann
hjá fyrirtækinu Fossadalur ehf.,
sem hann á hlut í, og sem sjálfstætt starfandi ráðgjafi, auk þess
að beita sér í ýmsum samfélagslegum verkefnum. Jón Páll sagði
blaðamanni frá áhuga sínum á
að leggja sitt af mörkum til samfélagsins, voninni um að Fossadalur verði umhverfisvænt fyrirtæki og nýafstöðnu Mýrarboltamóti.

Á meðal frumbyggja inni í firði
Jón Páll er Ísfirðingur í húð og
hár, sonur hjónanna Hreins Pálssonar og Kristínar Össurardóttur.
„Þau eru bæði fædd og uppalin á
Ísafirði, svo ég er Ísfirðingur aftur
í ættur og mjög stoltur af því,“
segir Jón Páll, þar sem blaðamaður sest niður með honum á
skrifstofu Fossadals yfir kaffibolla. „Ég átti mjög hefðbundið
uppeldi, held ég að ég geti sagt.
Ég bjó inni í firði sem krakki.
Mamma og pabbi voru á meðal
frumbyggjanna þar og búa enn í
húsinu sem þau byggðu sér þar,
árið 1978. Þá var ég fimm ára,“
segir Jón Páll, sem segir það hafa
verið gott að búa í hverfinu á
þessum fyrstu árum þess.
„Þetta byggðist mjög hratt og
það var mikið af krökkum þarna.
Það var æðislegt að vera þarna
inn frá. Mér fannst það að minnsta kosti sem krakka og finnst
ennþá æðislegt að koma heim til
mömmu og pabba,“ segir hann.
Jón Páll gekk í Menntaskólann
á Ísafirði og hélt að honum loknum suður til að leggja stund á
nám í markaðsfræði. „Ég var í
markaðsfræði í Tækniskólanum
sem þá var og hét. Mér skilst að
hann sé núna orðinn hluti af Háskólanum í Reykjavík, en Iðnskólinn heitir Tækniskólinn. Svo
þegar ég segist hafa útskrifast úr
Tækniskólanum hljómar það
ekki alveg eins...,“ segir hann og
brosir við. „En ég lauk sem sagt
B.S. prófi í alþjóða markaðsfræði
og fór svo að vinna hjá Utanríkisráðuneytinu. Síðan hélt ég til
Noregs í mastersnám og snéri
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aftur heim árið 2000,“ segir Jón
Páll frá.

Í mömmumat
í skólanum
Hann segist ekki geta gefið
neina skýra ástæðu fyrir því að
markaðsfræðin varð fyrir valinu.
„Ég hreinlega veit það ekki. En
þetta var skemmtilegur skóli og í
rauninni eitthvað sem ég held að
sé varla til lengur. Við vorum
frekar fá í skólanum, í litlu og
kósí húsnæði sem var ekki byggt
sem skóli, heldur sem skrifstofur.
Mig minnir að við höfum fengið
lykil, svo maður komst inn allan
sólarhringinn, og svo vorum við
í reikningi í mötuneytinu, þar
sem sömu konurnar unnu alltaf.
Þetta var eins og að koma í
mömmumat - þær bökuðu seinni
partin og svona! Þetta var mjög
kósí, góð stemning og gott fólk
sem var með mér í skóla,“ segir
Jón Páll, en æskuvinur hans frá
Ísafirði, Sigurður Samúelsson,
var með honum í námi.
Jón Páll kynntist eiginkonu
sinni, Þuríði Katrínu Vilmundardóttur, hjúkrunarfræðingi strax
á menntaskólaárunum. Hún er
frá Reykjavík, en gekk í menntaskóla á Ísafirði. „Á námsárunum
eignaðist ég sem sagt kærustu
sem breyttist svo í að vera konan
mín. Við eignuðumst tvö börn á
námsárunum, eitt á meðan ég
var í Tækniskólanum og annað í
Noregi. Svo kom eitt í viðbót
ellefu árum síðar, svo við eigum
15 ára stelpu, 11 ára strák og
eina eins og hálfs árs stelpu, svo
það er mikið fjör á heimilinu, “
útskýrir Jón Páll, en hristir bara
höfuðið þegar blaðamaður spyr
hvort það hafi ekki tekið á að
vera með tvö lítil börn á námsárunum. „Nei, nei. Eða... Það er
svo langt síðan að maður er búinn
að gleyma öllu slíku - en það var
eflaust eitthvað vesen! „En maður á líka að gleyma slíku og muna
eftir því skemmtilega,“ segir
hann og brosir.
Að námi loknu settust Jón Páll
og Þuríður Katrín að á Ísafirði.
„Á Ísafirði eigum við góða vini
og okkar nánustu fjölskyldu. Þuríður vinnur sem skurðhjúkrunarfræðingur á Sjúkrahúsinu á Ísafirði sem hefur reynst henni góð-

ur vinnustaður. Hún átti kost á
að mennta sig í hjúkrunarfræðum
í fjarnámi frá Háskólanum á Akureyri sem var lykilatriði fyrir
búsetu okkar hér á Ísafirði. Við
höfum búið hérna á Ísafirði síðan
við komum heim og líður vel við viljum hvergi annars staðar
vera, eins og Rúnar Óli segir í
auglýsingunni,“ segir hann.

Hefur komið víða við
Jón Páll hefur unnið að markaðsmálum frá því að hann kom
heim úr námi. „Ég byrjaði sem
markaðsstjóri hjá 3XStál og var
þar í fjögur ár. Þar tók ég mína
eldskírn. Svo fór ég til Eimskipa
og var yfirrekstrarstjóri hjá Eimskip á Vestfjörðum í tvö ár. Þaðan
fór ég svo á Markaðsstofu Vestfjarða, þar sem ég var í önnur
fjögur ár. Svo kom ég hingað, í
Fossadal ehf., sem ég hef tekið
þátt í að byggja upp,“ segir Jón
Páll, sem hefur því ansi fjölbreytta reynslu að baki.
„Ég hef gert margt spennandi
og kynnst fullt af fólki. Þegar ég
var í 3XStál var það lítið og sætt
fyrirtæki sem var að vaxa. Framkvæmdastjórann vantaði þá
markaðsmann með sér. Þetta
voru spennandi tímar,“ segir Jón
Páll. „Ég er kominn með ansi
fjölbreytta reynslu, bæði í markaðssetningu og rekstri. Þegar ég
var í 3X var markhópurinn minn
sjávarútvegsfyrirtæki. Hjá Eimskipum var ég bæði með heimamarkaðinn og sjávarútvegsfyrirtæki. Á Markaðsstofunni voru
bæði innlendir og erlendir ferðamenn markhópurinn minn, og
hér er ég svo með mjög sérhæfðan markhóp, sem eru fluguveiðimenn á alþjóðamarkaði. Það hefur gengið vel og mér hefur gengið
ágætlega í mínum störfum,“ segir
Jón Páll, en rúmt ár er nú liðið
frá því að hann gekk til liðs við
Fossadal.
„Ég kom reyndar aðeins að
fyrirtækinu fyrir tveimur árum,
en þá sem ráðgjafi. Þetta var í
rauninni sett á fullt fyrir tveimur
árum, það er bara ár síðan við
fórum út í eigin framleiðslu. Fyrst
var þetta hönnunarfyrirtæki,“ útskýrir hann. „Við framleiðum
fluguveiðihjól á Ísafirði og erum
ein af aðeins þremur verksmiðj-

um í Evrópu sem framleiða
fluguveiðihjól - þó það sé auðvitað til fullt af einstaklingum sem
selja nokkur handsmíðuð hjól,“
segir hann.

Nýsköpun er spennandi
Fossadalur er ungt nýsköpunarfyrirtæki sem Jón Páll segir
spennandi að starfa innan.
„Þetta er ný verksmiðja hjá
okkur. Á meðan aðrar Evrópuþjóðir loka verksmiðjum eða
flytja þær til Asíu erum við að
búa til eitthvað nýtt, koma á laggirnar iðnaðarfyrirtæki í fluguveiði og veiði almennt. Það er
mjög gott mál, því við höfum
mjög sterka veiðimenningu á Íslandi. Hingað byrjuðu breskir
veiðimenn að koma á skútum í
kringum 1850 og vera í mánuð í
Laxá í Kjós og veiða lax á flugu.
Svo kom nú reyndar hálfgert
miðaldatímabil, þar sem allir
Íslendingar veiddu á maðk... en
þetta hefur breyst stórkostlega á
undanförnum árum og nú er
kominn góður kúltúr í kringum
fluguveiðina,“ segir Jón Páll.
„Steingrímur Einarsson er í
rauninni aðaleigandi og frumkvöðullinn, en ég er lítill hluthafi
og vinn sem markaðsstjóri við
að búa til vörumerkið. Við unnum reyndar saman hjá 3XStál.
Hann talaði þá oft um það að
hann gæti nú búið til fluguveiðihjól og gerði sér lítið fyrir og
smíðaði fyrstu hjólin árið 2003,
þá bjó hann til sjö hjól. Ég fékk
eitt þeirra og það er það eina sem
er eftir, held ég. Svo hefur
fyrirtækið vaxið hægt og rólega
og er að mínu mati orðið mjög
efnilegt nýsköpunarfyrirtæki, en
þetta er ennþá nýsköpunarfyrirtæki. Það er mjög spennandi sem
slíkt og mér finnst mjög gaman
að vinna að nýsköpun, sérstaklega hérna á Ísafirði,“ segir Jón
Páll. „Ég hef alltaf haft mikinn
áhuga á nýsköpun og byggðaog samfélagsmálum, svo þetta
starf sameinar margt. Áhugi
minn á umhverfismálum hefur
líka farið vaxandi á síðustu árum
og mér finnst gaman að vinna
hjá fyrirtæki sem hefur einhverja
stefnu í umhverfismálum.“

Erfitt að vera
umhverfisvænn

Fossadalur hefur að markmiði
að vera umhverfisvænt fyrirtæki,
en Jón Páll segir það þó allt annað
en auðvelt í samfélagi dagsins í dag.
„Við höfum mikinn metnað
gagnvart umhverfinu hér, en
þetta er að mörgu leyti mjög erfitt
og það mun taka mörg ár þangað
til að við getum kallað okkur
umhverfisvænt fyrirtæki. Í dag
erum við, eins og nánast öll önnur
fyrirtæki á Íslandi, mjög óumhverfisvænir. Íslendingar sjálfir
eru ótrúlega óumhverfisvænir.
Þetta er búið að vera erfitt og
stundum svekkjandi, þegar mað-
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ur leggur upp með að búa til
umhverfisvænt fyrirtæki og svo
reynist það svona erfitt,“ segir
Jón Páll.
„Það senda til dæmis allir bréf
í staðinn fyrir tölvupóst. Sem
dæmi held ég að ég hafi opnað
þrjú bréf í morgun, með... engu,
hreinlega. Það hefði alveg mátt
senda tölvupóst. Allt í kringum
okkur hérna eru haugar af pappír
og plasti,“ bendir hann á. „Þetta
er samt alveg hægt, en það tekur
tíma. Við hugsum um alls kyns
smáatriði,“ segir Jón Páll og
bendir á dúkinn sem liggur á

borðinu, undir veiðihjóli.
„Þessi dúkur er til dæmis gamalt sængurver sem við klippum
niður, í staðinn fyrir að henda
verinu og kaupa nýja dúka. Þetta
er ferlega asnalegt kannski, en
gerir sitt gagn. Þegar ég þarf að
pakka einhverju brothættu inn
nota ég frauðplast sem var utan
um sófasettið mitt, sem ég keypti
fyrir tveimur árum. Ég reif það
allt niður og geymi hérna uppi á
hillu og nota það, í staðinn fyrir
að kaupa nýtt. Það væri miklu
þægilegra að kaupa frauðplastrúllu, en ég geri þetta. Ég kaupi
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heldur enga pappakassa. Þegar
ég sendi hjólin eru þau alltaf send
í kössum frá Fálkanum eða eitthvað, öðrum fyrirtækjum. Það
lítur kannski asnalega út, en í
staðinn höfum við ekki þurft að
kaupa neina kassa síðasta árið,“
útskýrir Jón Páll.
Enn sem komið er vinnur Fossadalur því að umhverfisvernd á
smáum skala. „Við höfum líka
lagt af stað með alls kyns verkefni, að búa til umhverfisvænar
umbúðir og svona, en við höfum
ekki haft peninga eða tíma til að
klára það. Við erum nýsköpunar-

fyrirtæki og fyrir slík fyrirtæki
er það alveg klassískt vandamál
að eiga ekki peninga,“ segir hann
og brosir við. „Við höfum hins
vegar þessa hugsjón. Meðan hún
er til staðar hef ég trú á því að við
getum gert eitthvað. Ég hef líka
trú á því að með viðtali eins og
þessu fái kannski einhver annar
innblástur til að gera þetta líka.
Mér finnst þetta skipta máli,“
segir hann.

Heillaðist af
hugsjóninni

Jón Páll er ekki síður meðvitaður um umhverfisvernd í sínu
persónulega lífi. „Ég byrjaði til
dæmis að flokka fyrir tveimur
árum, þó enginn annar væri að
því. Ég þurfti þá að borga fyrir
endurvinnslutunnu, sem er nú
frekar spes,“ segir hann. Finnst
honum fólk þá ekki vera að verða
meðvitaðra um umhverfismál?
„Fólk heldur það, en það áttar
sig bara ekki á því hvað það er
óumhverfisvænt. Það gerir sér
ekki grein fyrir allri þessari sóun
sem á sér stað. Við erum svo
ofboðslega ósjálfbært samfélag.
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Það er ofboðsleg orka sem fer bara
í ekki neitt,“ segir hann.
„Ég skrifaði grein á BB, sem
er kannski það sem ég er stoltastur af af öllu sem ég hef gert. Hún
hét Dæmisaga úr miðbæ Ísafjarðar. Ég sagði þar dæmisögu
af sjálfum mér. Ég á nefnilega
heima í miðbænum og ég reyni
að taka upp eitt rusl á dag á leið
minni um bæinn. Þar er alltaf
rusl, alltaf; kókómjólk eða sígarettupakki eða hvað sem er... Einn
daginn tók ég upp sígarettupakka
sem einhver hafði hent frá sér og
fann í honum tvö þúsund krónur.
Ég fékk sem sagt borgað fyrir að
tína upp rusl og henda því. Það
var dæmisagan; ef þú hugsar um
umhverfið færðu borgað! Ég fékk
tvöþúsundkall; hvað ætli þú fáir?“ segir Jón Páll og brosir við.
Hann segir áhugann á umhverfinu og umhverfisvernd hafa
þróast smám saman. „Tveir vinir
mínir, sem reka Borea Adventures, sögðu mér frá bók eftir
mann sem heitir Yvon Chouinard, sem er stofnandi og eigandi
fyrirtækisins Patagonia. Hann
skrifaði bók um sögu fyrirtækisins, sem heitir Let My People Go
Surfing, sem vísar í starfsmannastefnuna hans. Þar talar hann um
sínar hugsjónir og af hverju fyrirtækið er umhverfisvænt, birtir
umhverfisstefnuna og svona. Ég
heillaðist af þessari hugsjón. Við
erum svolítið á sömu skoðun, ég
og Rúnar Óli, enda erum við og
Borea einu tvö fyrirtækin á Íslandi sem erum í samtökum sem
heita 1% For The Planet. Við
gefum sem sagt 1% af okkar tekjum til umhverfismála og styrkjum einhver verkefni. Fossadalur
styrkir NAFS, North Atlantic
Salmon Fund, sem hefur það
markmið að vernda laxastofna í
Norður-Atlantshafi,“ útskýrir hann.

Vill beita sér
fyrir samfélagið
Á síðasta áratug hefur Jón Páll
unnið að ýmsum verkefnum í
þágu samfélagsins, nokkuð sem
hann segir hafa verið meðvitaða

ákvörðun. „Ég ákvað það þegar
ég kom aftur úr námi, árið 2000,
að gefa ákveðinn hluta af mínum
tíma til samfélagsins. Ég hef síðan tekið þátt í ýmsum verkefnum.
2001 rak ég meistaraflokkinn í
knattspyrnu hérna á Ísafirði og
gerði síðan í þrjú ár. Samhliða
því fór ég í stjórn HSV, Héraðssambands Vestfjarða, og varð
formaður þar 2006,“ segir Jón
Páll.
„Héraðssambandið eru eins
konar regnhlífasamtök fyrir alla
íþróttastarfsemi í Ísafjarðarbæ og
Súðavík,“ útskýrir hann. „Öll
íþróttafélög sem eru skráð í ÍSÍ
verða að eiga aðild að héraðssambandi. Við erum með mikið af
verkefnum, sjáum um allar styrkveitingar og öll samskipti við
Ísafjarðarbæ, við útdeilum lottópeningum, sjáum um samskipti
við ÍSÍ og UMFÍ. Við erum með
framkvæmdastjóra í fullu starfi
sem sér um að miðla upplýsingum og leysa úr þeim vandamálum
sem koma upp hverju sinni,“
segir Jón Páll, sem hefur ásamt
samstarfsfólki sínu innan vébanda HSV unnið að ýmsum
verkefnum síðastliðin fimm ár.
„Nú erum við til dæmis búin
að útbúa búninga fyrir öll aðildarfélögin, svo allir geti verið í eins
búningum, þar sem það stendur
Ísafjarðarbær á bakinu. Framtíðarsýnin er að öll félögin, Vestri,
Hörður, Stefnir og öll hin, geti
komið fram sameiginlega undir
merkjum HSV. Þegar íþróttafélögin fara úr bænum vita þá allir
hvaðan þau koma,“ útskýrir Jón
Páll.
Í september lítur svo afrakstur
annars viðamikis verkefnis dagsins ljós. „Það er verkefni sem ég
hef unnið mikið að í þrjú ár.
Íþróttaskóli HSV hefur göngu
sína núna í september. Þá tekur
HSV yfir þjálfun barna og unglinga í 1.-4. bekk í öllum grunnskólum Ísafjarðarbæjar. Íþróttafélögin verða þá ekki lengur sjálf
með þjálfun, heldur verður boðið
upp á íþróttaskóla þar sem börnin
fá að kynnast öllum íþróttum sem
eru í boði á Ísafirði. Þá verður
lögð áhersla á grunnþjálfun og

SKÓLASETNING
Skólasetning Grunnskólans á Ísafirði verður 23. ágúst 2011 sem hér segir:
kl. 09:00
8., 9. og 10. bekkur
kl. 10:00
5., 6. og 7. bekkur
kl. 11:00
2., 3. og 4. bekkur
1. bekkur mætir í boðuð viðtöl til umsjónarkennara með foreldrum.
Skólastjóri.
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tengingu við skólann. Þetta verður umtalsvert ódýrara fyrirkomulag en það er í dag og við erum
með frábæra þjálfara í þessu.
Þarna aukum við gæðin, lækkum
kostnað foreldra og aukum útbreiðslu almennra íþrótta og þátttöku í einu... og búum svo til
betri einstaklinga og betra samfélag í leiðinni,“ segir Jón Páll,
sem er auðheyrilega stoltur af
verkefninu.

Slysast í formennsku
Fyrir utan starf sitt fyrir íþróttahreyfinguna er hann einnig virkur
innan Tónlistarfélags Ísafjarðar,
þar sem hann sinnir formennsku.
„Ég hef mikinn áhuga á mínum
störfum fyrir Tónlistarfélag Ísafjarðar. Það er 60 ára gamalt félag
með mjög mikla og merkilega
sögu. Í rauninni erum við eigandi
tónlistarskólans, sem við erum
mjög stolt af, enda er hann grunnurinn að ótrúlega mörgu hér í
bænum. Aldrei fór ég suður hefði
til dæmis aldrei orðið eins og
hún er ef það væri ekki fyrir
Tónlistarskólann,“ segir Jón Páll.
Hann ítrekar þó að því fari
fjarri að hann sjálfur sé máttarstólpi í samfélagslegum verkefnum á Ísafirði. „Eins og allir sem
veljast til að vera formenn eða í
forystu í einhverju er þetta alltaf
pýramídi. Ég slysast bara til að
vera þarna efstur og verð þess
vegna andlitið, þó ég geri ekki
neitt,“ segir hann hæversklega.
„Það er alls ekki þannig, þó ég sé
formaður í einhverju, að ég sé
einhver súpermann. Það er langt
því í frá að ég geri allt. Það er
ekki sanngjarnt gagnvart öllu því
fólki sem vinnur að þessum verkefnum,“ ítrekar hann. „Núna á
eftir er ég til dæmis að fara að
borða með tíu manns sem öll
unnu að Mýrarboltanum, en það
fer enginn í viðtal nema ég... Það
skiptir mig rosalega miklu máli
að það sé ljóst að við erum mörg
í liði. Ég er þannig innrættur,
sko. Þetta er foreldrum mínum
að kenna,“ segir hann og brosir.

20 tíma vinna á dag yfir
Verslunarmannahelgina
Fyrst talið berst að Mýrarboltanum er ekki úr vegi að halda
áfram á þeim nótum, en Jón Páll
er einn af fjórum mótshöldurum
ásamt Rúnari Óla Karlssyni, Jóhanni Bæring Gunnarssyni og
Hálfdáni Bjarka Hálfdánarsyni.
„Við vorum þrír í þessu í upphafi. Rúnar Óli var að vinna hjá
Ísafjarðarbæ og fór inn í eitthvað
Evrópuverkefni. Hann bað mig
og Jóhann Bæring um að fara til
Finnlands með honum að taka
þátt í mýrarboltamóti. Okkur
fannst það ógeðslega fyndið, svo
við gerðum þetta bara - fórum til
Finnlands og vissum ekkert hvað
var að fara að gerast. Svo vorum
við allt í einu staddir í Hyryn-

salmi í Norður-Finnlandi, sem
er algjörlega út í rassgati. Þeir
halda heimsmeistaramót í mýrarbolta, og í eina viku á ári eru
þarna 10.000 manns. Við tókum
þátt og fannst rosalega gaman. Í
kjölfarið ákváðum við að við ætluðum að gera þetta hérna heima,
svo við gerðum það bara. 2004
héldum við mót með fjórum liðum, þar sem við hreinlega píndum menn til að taka þátt. Næsta
ár voru 15 eða 20 lið og svo
hefur þetta stækkað smám saman,“ útskýrir Jón Páll.
Í ár tóku rúmlega fimmtíu lið
þátt í mýrarboltamótinu og Jón
Páll segir töluvert fleira fólk hafa
verið á svæðinu. „Það hafa
kannski verið sex hundruð keppendur en tólf hundruð að fylgjast
með,“ segir hann.
Sáu þeir það fyrir að undirtektir
yrðu jafn góðar og raun ber vitni?
„Já, já, við erum allir mjög metnaðarfullir menn. En fyrir þremur
árum breyttum við aðeins um
stefnu. Við ákváðum að hætta að
reka þetta á núlli, eins og við
gerðum, og ákváðum að gera
mótið þannig að íþróttafélögin
fengju greidda vinnu við það.
Eitt árið þar á undan þurftum við
meira að segja að borga með
þessu, sem var nú pínu skrýtin
tilfinning eftir alveg þrotlausa
vinnu. Við vinnum í svona tuttugu tíma á sólarhring yfir helgina
og undirbúningurinn er alltaf að
byrja fyrr og fyrr. En þetta hefur
alltaf verið rosa gaman,“ segir
Jón Páll.

Á svipuðum tímamótum
og Aldrei fór ég suður
Eftir umræddar breytingar á
mýrarboltamótinu koma nú mun
fleiri að framkvæmd þess en
áður. „Við breyttum þessu í dálítið samfélagsverkefni - einhvern veginn tókst mér að troða
því að! Íþróttafélögin vinna við
gæslu, stjórna umferð, í miðasölu
og svo framvegis. Þau fá greitt
fyrir þá vinnu, fyrir utan auðvitað
allan peninginn sem fer til samfélagsins. Það eru ófáar milljónir
sem þessi viðburður skilar í kassann hjá þjónustuaðilum í bænum,
hugsa ég. Veitingamenn segja
mér til dæmis að þetta sé langbesta helgi ársins. Ég man alveg
eftir því þegar það síðasta sem
manni hefði dottið í hug að gera
var að vera á Ísafirði um Verslunarmannahelgina - frá 16 ára til
þrítugs hefði engum dottið það í
hug. Í ár er þetta ein af þremur
stórum hátíðum um Verslunarmannahelgina: það er Akureyri,
Eyjar og Mýrarboltinn. Við erum
mjög stoltir af því að vera í þessum félagsskap,“ segir Jón Páll,
sem segir Mýrarboltann nú
standa á ákveðnum tímamótum.
„Við sköpum alla þessa veltu
en höfum hingað til kannski ekki
beðið um neitt í staðinn frá hagsmunaaðilum. Nú er kannski kom-

inn tími og tækifæri til að taka
ákvörðun. Við getum haldið
þessu svona eins og þetta er, eða
haldið áfram upp á næsta stig,
sem þýðir meiri tekjur fyrir samfélagið og íþróttahreyfinguna. En
það er ekki hægt nema að hagsmunaaðilar komi meira að þessu,“
segir hann.
„Eins og staðan er í dag taka
þeir ekki þátt í undirbúningi og
kostnaði við mótið og það hamlar
framþróun. Þetta er hættan við
viðburði eins og Mýrarboltann
og Aldrei fór ég suður, að leiðtogarnir, eins og Muggi og Mugison og Hálfdán og þeir, gefist
bara upp og nenni ekki meir. Ég
er ekki að segja að þeir séu
ómissandi, það er enginn ómissandi, dæmin sanna það. Það sem
gerist er að það tapast mikil þekking og ákveðin ímynd,“ útskýrir
Jón Páll.

Vill fá hagsmunaaðila að borðinu
„Ég hef stúderað svipaða viðburði erlendis. Maður sér ákveðna framþróun, einhvern stígandi,
hjá viðburði. Ef viðburðurinn
verður svo fyrir einhverju svona
áfalli, þannig að eitt ár er mjög
slæmt, þá heldur það ekkert
áfram þar sem frá var horfið ári
síðar. Eitt dæmi er skíðagangan í
Holmenkollen í Noregi. Áhorfendatölurnar fara stigu og stigu
ár frá ári þar til eitt árið, að það
var enginn snjór svo göngunni
var aflýst. Ári síðar hafði áhorfendum fækkað töluvert frá því
sem var,“ bendir Jón Páll á. „Það
er þetta sem er hættan; ef leiðtogarnir hætta og einhverjir aðrir
þurfa að byrja upp á nýtt, þá
tapast svo mikil þekking. Það
tekur tíma að vinna það upp,“
bætir hann við.
Jón Páll segir því mikilvægt
að hagsmunaaðilar í samfélaginu
komi að undirbúningi og framkvæmd mótsins, sé ætlunin að
styrkja það enn frekar. „Ég held
það sé nú enginn af hagmunaaðilunum viljandi að segja - nei,
ég ætla ekki að taka þátt í þessu,
ég ætla bara að græða. Það er
enginn að gera það. Sjálfsagt er
þetta líka þannig að við erum
lélegir í að láta hagsmunaaðila
vita af því hvað við erum að
hugsa. En menn þurfa samt að
átta sig á stöðunni; þetta getur
verið svo brothætt í litlu samfélagi, það eru svo fáir einstaklingar
sem hafa svo mikið að segja. Ef
einn flytur úr bænum eða Jói
Bæring fer fyrir bíl - þá er allt í
einu allt í rugli! Ég held að það
þurfi að skoða þetta betur og
taka fastari tökum. Við undanskiljum okkur ekkert í því heldur,
alls ekki,“ segir Jón Páll, og þar
með er hann rokinn á dyr að
þakka góðum hópi fólks fyrir vel
unnin störf í þágu málstaðar Mýrarboltans.
– Sunna Dís Másdóttir.
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„Niðurgreiðslur vegna dagvistunar í Ísafjarðarbæ til skammar“
Aðeins tvær dagmömmur eru
í Ísafjarðarbæ og fullt er orðið
hjá þeim báðum. Önnur þeirra,
Auður Helgadóttir, segir að 5-6
börn séu á biðlista hjá sér. „Það
var eins og fólk væri mjög værukært í sumar og hefði haldið að
þetta myndi reddast en nú er eins
og það sé að átta sig á því að það
vanti pössun fyrir börnin en þá
er náttúrulega allt orðið fullt,“
segir Auður. Ólöf Árný Þorkelsdóttir Öfjörð segir að einungis
eitt barn sé á biðlista hjá sér.
„Það voru níu manns á lista
hjá mér þegar ég hringdi hann út
eftir verslunarmannahelgina en
margir höfðu náð að redda sér
einhvern veginn. Ég náði sem
betur fer að koma öllum inn sem
voru eftir á listanum hjá mér
nema ég er með eitt barn á bið.
Ég veit að það eru margir sem
eru hvorki með pláss á leikskóla
né hjá dagmömmu þó þeir séu
ekki komnir á biðlista. Það er
hringt reglulega í mig til að at-

huga um pláss.“
Ólöf hefur verið dagmamma á
Ísafirði í fjögur ár og finnur fyrir
meiri eftirspurn þetta árið. „Við
erum bara tvær og því er eðlilegt
að það sé skortur á plássum. Ég á
alveg von á því að fólk fari að
hringja fljótlega til að reyna koma
börnum sínum inn. Ég býst við
að taka inn sjötta barnið á undanþágu um áramót, en mér finnst
líklegt að veitt verði undanþága
því það er ekki annað hægt. Ég
mun þá ekki að bæta við barni
fyrir peningana heldur til að
redda fólki því það er alveg nóg
að vera með fimm börn.“
Báðar segja þær að lágar niðurgreiðslur vegna dagvistunargjalds í sveitarfélaginu geri bæði
þeim og foreldrum erfitt fyrir.
„Það er alveg til skammar hve
lágar niðurgreiðslurnar eru. Við
erum með viðmiðunargjaldskrá,
þar sem innifalin eru öll helstu
gjöld, svo sem tímagjald, viðhaldskostnaður og fæði, en af

því að niðurgreiðslan er svo lág í
Ísafjarðarbæ þarf ég að lækka
allt annað gjald. Þetta veldur því
að margir fara ekki út í þennan
bransa því þetta er svo illa launað,
það verður enginn ríkur af því að
vera dagforeldri,“ segir Auður.
„Ég þurfti að hækka gjaldskrána hjá mér þar sem þetta var
bara ekki að ganga og er hún nú
komin upp í 83 þúsund á barn og
ef um er að ræða sambýlisfólk
þá fær það um tæplega 20 þúsund
krónum niðurgreiddar og því eru
þau að borga 62-63 þúsund í peningum til mín. Þetta er orðið
þannig að margar mæður treysta
sér ekki út á vinnumarkaðinn á
ný þar sem gjaldið er svo hátt.
Þar af leiðandi eru þær ekki að
borga skatta og þetta hefur ýmis
áhrif. Ég hefði til dæmis ekki
sjálf komist út á vinnumarkaðinn
ef ég hefði ekki gerst dag-

mamma,“ segir Auður.
Ólöf tekur um 60 þúsund fyrir
sex tíma vistun en niðurgreiðslur
af því eru um 14.000 krónur.
Fólk sem á börn á leikskóla fá þó
systkinaafslátt. „Niðurgreiðslur
fyrir dagvistargjöld halda okkur
dagmæðrum í hálfgerðri gíslingu
þar sem manni finnst erfitt að
hækka laun sín í samræmi við
allt annað. Á endanum varð ég
þó að gera það. Dagmæður alls
staðar annars staðar á landinu
eru að taka 80-90 þúsund fyrir
átta tíma vistun. Það er frekar
fúlt að geta ekki verið með sambærileg laun því allt hækkar hjá
okkur eins og hjá öðrum, bæði
hækkandi tryggingagjöld, matvöruverð og annað,“ segir hún.
Báðar dagmömmurnar segjast
hafa vitneskju um það að niðurgreiðslur til foreldra á mörgum
öðrum stöðum á landinu séu

hærri, sér í lagi á höfuðborgarsvæðinu.„Ég veit að einstæðir
foreldrar hér fá minna heldur en
sambúðarfólk í Reykjavík, eða
tíu þúsund krónum minna,“ segir
Auður og Ólöf tekur undir með
henni og segjast vita af því að
einstætt foreldri í Reykjavík fái
mun meira niðurgreitt en hér fyrir
vestan.
„Margir nýta afa og ömmur og
allar leiðir sem bjóðast til að
þurfa ekki að borga allan þennan
pening. Ég myndi líklega gera
það líka ef ég gæti. Í þessi ár sem
ég hef verið dagmamma er ég í
annað sinn núna með barn einstæðs foreldris, ég held hreinlega
að einstæðir foreldrar hafi ekki
efni á að nýta sér þessa þjónustu
þar sem að þó niðurgreiðslur eru
hærri en til sambýlisfólks þá
munar það ekki svo miklu,“ segir
Ólöf.
– thelma@bb.is

Meiraprófsnámskeið

Vilja bjóða
· leigubifreið · vörubifreið · hópbifreið · eftirvagn
samanburðarhæf
leikskólagjöld Ísfirðingar og nágrannar ath!
Daníel Jakobsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar, segir engan öfundsverðan af því að þurfa að
greiða um 60 þúsund krónur fyrir
gæslu barna sinna á mánuði.
„Miðað við þá skattlagningu sem
margir standa frammi fyrir þarf
að afla um 120 þúsund kr. til að
greiða fyrir slíkan kostnað. Þannig að það gefur augaleið að fyrir
marga borgar það sig varla að
fara út á vinnumarkaðinn.“ Hann
segir það rétt að sveitarfélagið
niðurgreiði minna en mörg önnur
sveitarfélög vegna dagvistunargjalds til dagmæðra. Hins vegar
séu börn tekin inn á leikskóla
yngri en áður sem leiði til þess
að foreldrar þurfa almennt ekki
að hafa börnin sín lengi hjá dagmæðrum. „Síðastliðið haust þegar verið var að endurskoða gjaldskrár fyrir þetta ár var ákveðið
að hreyfa ekki við gjaldskrá leikskóla og þar af leiðandi hékk
þetta með.
Mér finnst sjálfsagt að endurskoða þetta gjald fyrir næsta ár
því dagmæður eru mikilvægur
liður í því að brúa það aldursbil
frá því að fólk fer til vinnu og þar
til að við getum boðið leikskóla-

pláss. Hins vegar mun það væntanlega ekki leiða til þess að
kostnaður foreldra lækki heldur
mun gjaldskrá dagmæðra hækka,“
segir Daníel.
„Ég vil jafnframt benda á þá
gleðilegu staðreynd að hér komast börn almennt um 14 mánaða
gömul á leikskóla og sum eru
yngri en 12 mánaða þegar að þau
fá pláss og við það lækka gjöldin
umtalsvert. Sé horft á heildarkostnað foreldra fyrir gæslu
barna þeirra frá 6 mánaða til 24
mánaða aldurs held ég að samanburður við önnur sveitarfélög sé
ekki jafnvel okkur í vil jafnvel
þó að gjaldskrá leikskóla sé líka
há,“ segir hann. Að sögn Daníels
hefur sveitarfélagið reynt að
stuðla að því að dagmæður hefji
störf. „En því miður hefur það
lítinn árangur borið en ég held
að aukin niðurgreiðsla um 5-10
þúsund kr. á mánuði hafi ekki
úrslitaáhrif þar. Því miður.“
Varðandi leikskólagjöld almennt segir Daníel að það sé
vilji allrar bæjarstjórnarinnar að
geta boðið samanburðarhæf leikskólagjöld miðað við önnur sveitarfélög.
– thelma@bb.is

FIMMTUDAGUR 18. ÁGÚST 2011

Námskeið til aukinna ökuréttinda
hefst á Ísafirði 26. ágúst nk.

Ath! Lægsta verð á landinu!
Ath! Verkalýðsfélög veita allt að 100 þúsund króna styrk.
Vinnumiðlanir veita allt að 70 þúsund króna styrk.

Skráning í símum 892 6570 og 892 6571. Visa
og Euro raðgreiðslur til allt að 36 mánaða.
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Ferðum á Hornstrandir fer senn að ljúka
Umferð ferðafólks um Hornstrandafriðlandið
hefur verið ágæt í sumar. Að sögn Jóns Björnssonar, landvarðar, hafa erlendir ferðamenn verið þar
í meirihluta, sérstaklega upp á síðkastið. „Síðustu
daga hefur fólki í friðlandinu farið fækkandi eins
og jafnan gerist síðsumars. Það er þó ennþá tækifæri til að koma en ég hvet fólk sem ætlar að grípa
það tækifæri, að fara varlega. Nauðsynlegt er að
fylgjast vel með veðurspá og yfirfara allan útivistarbúnað áður en lagt er af stað. Nokkuð hefur verið um að slíkt hafi brugðist í sumar, til dæmis hefur fólk komið með tjöld sem þola illa mikinn vind
og að gashylki hafi ekki passað á þau eldunaráhöld
sem höfð voru meðferðis,“ segir Jón.
Áætlunarsiglingum inn í friðlandið fer brátt að
ljúka. Síðasti áætlunarbáturinn til Hornvíkur fór
mánudaginn 15. ágúst, en áætlun til Hesteyrar
verður í gangi til 21. ágúst. Til Aðalvíkur verða
ferðir frá Ísafirði og Bolungarvík til 28. ágúst.
Þessu til viðbótar munu bátarnir vera á ferðinni í
ýmis konar aukaferðum. Í sumar hafa landverðir
Hornstrandafriðlandsins haft fasta viðveru í Hornvík og á Hesteyri. Starfsstöðinni í Hornvík verður
lokað fljótlega eftir síðustu áætlunarferð sumarsins
þangað, en stöðin á Hesteyri verður opin lengur
fram eftir mánuðinum.
– asta@bb.is

Miðaldadagskrá í anda Björns Jórsalafara
Á laugardag verður Inndjúpsdagur haldinn í fyrsta skipti en
þá verður efnt til einstakrar fjölskylduhátíðar með miðaldaívafi
við innanvert Ísafjarðardjúp. Inndjúpsdagurinn er samstarfsverkefni fræðimanna sem starfað hafa

smáar
Til sölu er nýr Billy bókaskápur úr IKEA (birkispónn). Er enn
í pakkningunum. IKEA-verð
kr. 28 þús. Selst nú á 15 þús.
Uppl. í síma 456 5347.

við fornleifauppgröft í Vatnsfirði, aðila í ferðaþjónustu við
innanvert Ísafjarðardjúp og
Súðavíkurhrepps. Hægt verður
að fræðast um forna frægð Vatnsfjarðar undir leiðsögn fræðimanna og staðkunnugra og í Heydal verður miðaldadagskrá og
hirðdansleikur í anda Björns Jórsalafara sem bjó í Vatnsfirði á
14. og 15. öld með hirð sinni.
Vatnsfjörður við Ísafjarðardjúp er einn af merkustu sögustöðum landsins en allt frá landnámsöld og fram yfir siðaskipti

var Vatnsfjörður stórbýli og höfðingjasetur. Undanfarin 8 ár hafa
farið fram umfangsmiklar fornleifarannsóknir í Vatnsfirði og
frá árinu 2005 hefur verið starfræktur þar alþjóða fornleifaskóli
samhliða uppgreftrinum. Elstu
mannvistarleifar sem fundist hafa
í Vatnsfirði eru frá því snemma á
10 öld og segja má að þar hafi
fundist eina heildstæða víkingaþorpið á Íslandi, auk margra fallegra gripa. Þar á meðal er gullnisti - en mjög sjaldgæft er að
finna gull frá víkingatímanum

hér á landi. Boðið verður upp á
ókeypis leiðsögn um fornleifaleitarsvæðið í Vatnsfirði laugardaginn 20. ágúst kl. 13 og 15 og
kl. 11 sunnudaginn 21. ágúst.
Í Heydal við Mjóafjörð, skammt
frá Vatnsfirði, verður efnt til miðaldadagskrár á Inndjúpsdeginum
í anda Björns Jórsalafara (13501415) sem bjó í Vatnsfirði ásamt
hirð sinni. Meðal annars verður
fluttur frumsaminn leikþáttur um
Björn Jórsalafara kl. 17, laugardaginn 20. ágúst, og lesnir upp
valdir kaflar úr Sögu Vatns-

fjarðar, en ritun sögunnar er nýlega lokið og verður hún gefin út
á næstu misserum. Á laugardagskvöldinu verður boðið upp á
hlaðborð með miðaldaívafi í
Heydal og að því loknu verður
efnt til hirðdansleiks þar sem
meðal annars verða kynntir miðaldadansar. Þá gefst börnum og
unglingum tækifæri á að taka
þátt í miðaldaleikjum á hátíðinni
í Heydal og að fara í stutta reiðtúra gegn vægu gjaldi. Þar eru
einnig kjöraðstæður fyrir fuglaog plöntuskoðun.

Endurnýjun á Alþingi
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir
hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að
fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt
fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.
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Það er í fyllsta máta eðlilegt að velta fyrir sér ýmsu í þeim erfiðleikum sem nú herja á íslenska þjóð. Við Íslendingar hljótum að
huga að því hvernig við endurreisum samfélagið eftir hrun bankanna
fyrir tæpum þremur árum. Núverandi ríkisstjórn á ekki auðvelt verk
fyrir höndum á hálfnuðu kjörtímabili sínu. En hún lofaði okkur því
að á Íslandi yrði norrænt velferðarkerfi og siðbótum yrði komið á.
Það er verðugt markmið og ánægjulegt ef það yrði að veruleika.
Mikill niðurskurður í stjórnsýslu á Íslandi er farin að segja til sín.
Margir velta því fyrir sér hve langt verður gengið og reyndar hvort
unnt er að minnka enn fé til rekstrar ríkisins. Er það hægt á annan
veg en þann að hætta að veita lögbundna þjónustu? Ríkur þáttur í
velferð er heilbrigði, menntun og aðbúnaður aldraðra.
Að sögn forstjóra stærsta sjúkrahúss landsins, Landspítala
Háskólasjúkrahúss er nú svo komið að ekki er unnt að draga meira
úr starfsemi LSH nema þjónusta verði skert og það verulega. Ekki
eru það góð tíðindi. Ofan á það eru sagðar fréttir um árangur eða öllu
heldur árangursleysi útboða sem auka áttu hagkvæmni. Ýmis búnaður, lyfjabrunnar og nálar hafa ekki staðist kröfur og valdið vandræðum. Það eru ótíðindi. Önnur berast líka. Læknar snúa ekki heim
frá útlöndum að loknu framhaldsnámi. Kjörin og aðbúnaður eru
með þeim hætti að þeir kjósa fremur að vera áfram í útlandinu og
sinna lækningum þar. Vitað var að verulega myndi taka í að leiðrétta
halla í ríkisfjármálum. Skattar hafa verið hækkaðir og sífellt er

leitað nýrra leiða til að skattlegja fólk og fyrirtæki. Hætt er við að
slíkt snúist í andhverfu sína. Nú sjást peningar, seðlar og mynt
meira í umferð en áður.
Brátt kemur Alþingi saman á ný eftir sumarleyfi og þá fáum við
að sjá lausnir á vandamálum í ríkisrekstri. Margt var rætt um endurnýjun alþingismanna við kosningar fyrir tveimur árum. Hátt bar
í umræðunni að mikil endurnýjun í þingliði væri nauðsynleg og
myndi færa okkur fram á veginn. Þrátt fyrir að tæpur þirðjungur
þingmanna hefði ekki setið á Alþingi fyrr er ekki að sjá að endurnýjun hafi orðið til góðs. Ömurlegt er að hlusta á alþingismenn
kasta hnútum hver í annan. Orðbragð, málfar og framsetning
minna meira á götustráka en virðulega fulltrúa á þjóðþingi Íslendinga.
Lítt bólar á hugsjónum. Hugsuðir, séu þeir á Alþingi, hverfa í
fjöldann og ekki er mikla framsýni og von að heyra frá Alþingismönnum. Þjóðin þarf á því að halda að þeir sem vilja starfa fyrir
hana kunni vel til verka, séu kurteisir og geti verið sannfærandi.
En fyrst og fremst þurfum við öll að vita að okkar bestu menn
veljist til forystu. Þeir þurfa að hafa góð siðferðisgildi að leiðarljósi,
geta sýnt samstarfsmönnum sínum á þingi virðingu og hafa fram
að bera sannfærandi lausnir á vanda ríkisins. Ríkið er önnur hlið
á þjóðinni. Við getum lært af Norðmönnum. Á Stórþinginu hafa
menn þessi gildi í heiðri.
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Dýrfiskur færir út kvíarnar

Tekjur af skemmtiferðaskipum hafa aukist frá því í fyrra.

Ágætis tekjur af skemmtiferðaskipum
„Við áætlum að tekjur hafnarinnar vegna komu skemmtiferðaskipa í sumar verði á
bilinu 32 til 34 milljónir króna
sem er aukning frá fyrra ári. Í
fyrrasumar voru tekjur af
skemmtiferðaskipum á milli

30 og 31 milljón króna og voru
þá um fjórðungur af 120 milljóna króna árstekjum hafnarinnar. Koma skemmtiferðaskipa jókst verulega fyrir
fimm til sex árum. Árið 2003
komu hingað 10 skip en í ár

stefnir allt í að skipin verði 31
og með þeim koma um 21.400
farþegar. Fjöldinn hefur því
þrefaldast á tæpum áratug,“
segir Guðmundur M. Kristjánssonar, hafnarstjóri í Ísafjarðarbæ í samtali við

Morgunblaðið. Að sögn Guðmundar hefur gengið vel að
taka á móti skipunum í sumar. Eitt skip þurfti þó að aflýsa komu sinni en það lenti í
slæmu veðri á Grænlandssundi í vikunni.

Jarðvarmi nýttur við saltgerð
Hópur ungra frumkvöðla hefur
endurvakið aldagamla framleiðsluaðferð í nýstofnuðu saltvinnslufyrirtæki á Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi. „Við notum jarðvarma. Aðferðin er sú umhverfisvænsta sem völ er á því aðrir
nota gas eða brenna eldiviði,“
segir Garðar Stefánsson, einn
eigenda fyrirtækisins Saltverk
Reykjaness, í samtali við Fréttablaðið. Stefnan er að setja á markað íslenskt kristalsjávarsalt í
næsta mánuði. „Við gerðum

prufuframleiðslu fyrir hálfum mánuði og hún tókst mjög vel,“ segir
Garðar. Forsvarsmenn fyrirtækisins telja sig geta framleitt allt
að 20 tonn af salti á ári. Að þeirra
mati ætti það að anna eftirspurn
á íslenskum markaði.
Hugmyndin kviknaði út frá
skrifum Lýðs Björnssonar um
saltverksmiðju á Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi á 18. öld, en þar var
jarðvarmi nýttur við saltgerð í
fyrsta sinn. „Við ákváðum að
endurvekja saltvinnslu á þessum

stað og nýta sömu aðferð við
gerð kristalsjávarsaltsins,“ útskýrir Garðar, sem er þess fullviss að fyrirtækið sé það eina í heiminum sem beiti þessari að-ferð.
Félagarnir fengu síðar verkfræðinemann Björn Steinar Jónsson og hagfræðinemann Val Þráinsson til liðs við sig og hafa þeir
síðan unnið að því að þróa hugmyndina. Björn Steinar lýsir
framleiðslunni nánar í samtali
við Fréttablaðið: „Við dælum sjó
úr Ísafjarðardjúpi á pönnur sem

eru hitaðar upp með rúmlega 90
gráðu heitu vatni. Það er notað
sem varmi til að eima niður sjóinn
á pönnunum. Eftir það þarf sjólausnin að ná ákveðnu hitastigi
og saltmagnið þarf að verða 25
til 26 prósent svo við fáum kristalla. Það getur tekið langan tíma
þar sem sjórinn í Ísafjarðardjúpi
er aðeins með 2,5 til 3 prósenta
saltmagn. Loks eru saltkristallarnir teknir úr saltlausninni og
jarðvarminn nýttur til að þurrka
kristallana.“
– thelma@bb.is

Fyrirtækið Dýrfiskur ehf.,
á Þingeyri stefnir að því að
tífalda framleiðsluna á næstu
þremur árum. Fyrirtækið
leggur stund á regnbogasilungseldi í Dýrafirði og hefur
í dag leyfi fyrir 200 tonnum
á ári. Fáist tilskilin leyfi eykst
framleiðslan í 2000 tonn og
fjölgar þá kvíunum úr fimm
í fjörutíu. Þá verður stefnt
að árlegri slátrun. Dýrfiskur
ehf., er í eigu Sigurðar G.
Guðjónssonar og Brynjars
Gunnarssonar. Viðræður eru
á lokastigi við fjárfesta um
hlutafjáraukningu. Dýrfiskur ehf., flytur inn hrogn frá
Danmöku en seiðin eru alin
upp í klakstöðvum á Tálknafirði og þaðan er fiskurinn
fluttur í kvíarnar í Dýrafirði.
Fyrirtækið, sem sett var á
stofn árið 2008, hefur farið
stækkandi ár frá ári. „Þetta
var tilraunaverkefni í byrjun
og aðeins um 50.000 þúsund
fiskar í upphafi.“ segir Einar
Baldur Einarsson hjá Dýrfiski í samtali við BB. Þörungablóm hafa valdið fyrirtækinu töluverðum ama í vor
og fyrripart sumars. Þörungablóm eru afar hröð
fjölgun svifþörunga í sjó eða
vatni. Þau geta valdið miklu
tjóni í kvíeldi vegna þess að
þau setjast á tálkn fisksins
og valda súrefnisskorti. Dýrfiskur brá á það ráð að auka
rýmið í kvíunum.
Að sögn Einars þurfti að
slátra eitthvað af fiski og
eldið lítur þokkalega út
núna. Stefnt er að því að klára
að slátra þeim 200 tonnum
sem fyrirtækið hefur leyfi
fyrir í haust. „Vel hefur gengið að selja þann fisk sem við
höfum nú þegar slátrað.“

Lögreglumönnum fækkar á Vestfjörðum
Lögreglumönnum á Vestfjörðum fækkaði um níu milli áranna
2009 og 2010. Alls störfuðu 30
lögreglumenn á Vestfjörðum árið
2010. Nítján lögreglumenn í
embættinu hafa lokið prófi frá
Lögregluskóla ríkisins auk tveggja
afleysingamanna. Níu héraðslögreglumenn störfuðu á Vestfjörðum árið 2010. Þetta er töluverð
fækkun frá árinu á undan en árið
2009 störfuðu 39 lögreglumenn
á Vestfjörðum. Þar af voru 20
lögreglumenn, fjórir afleysingamenn og fimmtán héraðslögreglumenn. Þessi fækkun endurspeglar fjölda lögreglumanna á
landsvísu. Á landinu öllu voru
starfandi 661 lögreglumenn árið
2010 en árið á undan voru þeir

712.
Árið 2010 voru 68 héraðslögreglumenn við störf á landinu
en árið á undan voru þeir 78, auk
44 lögreglunema. Engir lögreglunemar voru við nám í Lögregluskólanum í byrjun árs 2010.
Langflestir lögreglumenn eru á
höfuðborgarsvæðinu, þar á eftir
hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum og hjá ríkislögreglustjóra. Frá þessu er greint í ársskýrslu ríkislögreglustjóra.
Á árinu 2010 námu heildarútgjöld til löggæslu rúmlega 7,8
milljörðum króna. Það eru svipuð
útgjöld og voru á árunum á undan. Heildarútgjöld Lögreglustjórans á Vestfjörðum voru rúmlega
223 milljónir árið 2010. Útgjöld-
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in voru þau sömu og árið 2008
en ívið lægri en árið 2009, þegar
þau voru tæplega 227 milljónir.
Samtals unnu lögreglumenn
661 ársverk á árinu
2010. Miðað við
fyrri ár nemur
þetta 5% fækkun
ársverka á ári. Á
Vestfjörðum voru
unnin 21,8 dagsverk sem er svipaður fjöldi og síðustu ár. Flest ársverk voru unnin
á höfuðborgarsvæðinu eða 296
,2 ársverk en þeim
fer fækkandi milli ára.
Verulegar breytingar hafa orð-

ið á fjölda ekinna kílómetra hjá
lögreglunni. Frá árinu 2006 til 2010
hefur akstur
lögreglunnar

dregist saman um 26% á

landsvísu eða um tæplega 1.500
þ.km. Akstur lögreglumanna á
Vestfjörðum hefur dregist saman
um 31% frá árinu 2006 þegar
hann var 248 þ.km. Árið 2010
óku lögreglumenn á Vestfjörðum
aðeins 171 þ.km. Þessi samdráttur er einkum tilkominn vegna
skertra fjárheimilda til lögregluembætta. Lögreglustjórinn á
Vestfjörðum hefur yfir að ráða
sjö lögreglubifreiðum. Tjónakostnaður á árinu 2010 var um
46.000 krónur. Oftast verða tjón
á ökutækjunum þegar lögreglumenn sinna hefðbundnu löggæslueftirliti. Flest tjón verða hjá
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en hún er einnig með flestar
bifreiðar undir sinni umsjón.
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Ljósmynd: Róbert Reynisson.

Ákvað að segja sögu dóttur sinnar
Úttekt Jóhannesar Kr. Kristjánssonar um læknadóp og vanda
ungra sprautufíkla vakti mikla
og verðskuldaða athygli. Alþjóð
fylgdist sem lömuð með er Jóhannes gaf innsýn inn í nöturlegan heim ungra sprautufíkla.
Ástæðan fyrir því að Jóhannes
varpaði ljósi á þennan brýna
málaflokk var komin frá eigin
reynslu sem foreldris en dóttir
hans, Sigrún Mjöll, lést af of
stórum skammti af fíkniefnum
sem fengin voru í gegnum ávísanir lækna. Sigrún Mjöll mun
vera yngsti Íslendingurinn sem
dáið hefur af of stórum skammti
af fíkniefnum, en hún var sautján
ára.
„Ég tók ákvörðun um að gera
þetta fljótlega eftir að dóttir mín
dó. Ég hafði fjallað áður um
læknadóp í Kompási en sú umræða kom nokkuð áberandi fram
í þeim þætti. Ég þekkti því til
málsins áður og ákvað að segja
sögu dóttur minnar með þessum
hætti,“ segir Jóhannes í samtali
við blaðamann Bæjarins besta.
– Bjóstu við þessu sterku viðbrögðum sem úttektin vakti?
„Bæði og. Ég vissi að alltaf
þegar fjallað er um látinn einstakling vekur það viðbrögð og
ég vonaðist til að eitthvað yrði
gert í þessum málum í kjölfarið.
Ég hafði mikla trú á að það myndi
gerast og það virðist vera að eitthvað sé að breytast í kerfinu til
batnaðar. Viðbrögð samfélagsins
voru þó mun sterkari en ég gerði
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ráð fyrir.
Gott er að þessi umræða sé
komin upp á yfirborðið. Það er
til góðs að almenningur ræði um
þetta og farið sé í saumana á
málinu.“
Aðspurður segir Jóhannes að
úttektin hafi verið mikil þolraun
fyrir hann.
„Jú það var það auðvitað. Bæði
var erfitt að taka ákvörðun um
að gera þetta og eins er alltaf
erfitt að fjalla um svona viðkvæm
mál. Ekki var síður erfitt að fara
í þennan heim og hitta þessa ungu
krakka sem komnir eru svona
langt í neyslu. Maður vildi helst
taka þessa krakka og fara með þá
eitthvert út í sveit, burt frá þessum
heim. Það var erfitt að horfa upp
á það að ungir krakkar séu komnir
í svona harða neyslu, sprautunotkun og læknadóp. Ef þau
halda áfram á þessari braut þá
getur það bara endað á einn veg.
Vissulega var erfitt að horfa upp
á það.
Einnig var sárt að heyra í
foreldrum, bæði ungra krakka og
eins foreldrum eldri neytenda
sem hafa staðið í þessu í mörg
ár.“

Hættu að neyta
fíkniefna eftir þættina
Í kjölfar umfjöllunarinnar hefur Jóhannesi borist mörg hundruð
bréf og ljóst að þættirnir hafa
haft víðtæk og jákvæð áhrif.
„Ég hef heyrt í foreldrum og

krökkum sem hætt hafa neyslu
eftir umfjöllunina. Það voru jákvæðustu viðbrögðin. Eins heyrði
ég af því að krakkar sem horfðu
á umfjöllunina með foreldrum
sínum hefðu tekið þá ákvörðun
að byrja ekki að drekka og aldrei
að prófa eiturlyf. Foreldrar settu
sig líka í samband við mig og
sögðu mér að þetta hefði verið
gott tækifæri til að opna umræðuna á heimilinu við börnin sín.
Ég er mjög ánægður með það.
Síðustu ár held ég að það hafi
gleymst hjá foreldrum að ræða
þetta við krakkana sína. Það er
auðvitað mjög mikilvægt og það
sem skiptir mestu máli er að ungir
krakkar prófi aldrei fíkniefni.
Hver mánuður sem unglingar
fresta því að byrja að neyta áfengis skiptir gríðarlega miklu máli.
Og ef krakkar ætla að neyta
áfengi á annað borð er mikilvægt
að þeir byrji mjög seint á því,
þegar þau hafa meiri þroska, en
auðvitað er best að þau geri það
ekki.
Ég held að sú umræða sem
skapaðist eftir að þættirnir voru
sýndir hafi orðið til þess að foreldrar hafi orðið meðvitaðri um
þessa hættu og augu margra hafi
opnast fyrir því að krakkar frá
alls kyns heimilum geta leiðst út
í fíkniefnaneyslu. Það er engin
ein tegund heimila þar. Ég er því
mjög sáttur með þessu jákvæðu
áhrif sem þetta hefur haft.
En hvað tekur nú við hjá Jóhannesi?

Hjartað slær
fyrir vestan

Sigrún Mjöll Jóhannesdóttir.
„Þessum kafla er lokið hjá mér
í bili.Ég á eftir að gera eina umfjöllun fyrir haustið um mál af
þessum toga en að öðru leiti er
ég farinn að vinna að allt öðrum
málum. Ég hef áhuga á öllu sem
blaðamaður og ég verð áfram í
Kastljósinu, allavega fram á veturinn,“ segir Jóhannes en hann
hefur komið sér upp vefsíðu þar
sem fólk getur sent honum hugmyndir að fréttum eða umfjöllunum. „Ég hef alltaf lagt mikla
áherslu á að fólk geti sent mér
nafnlausar ábendingar um fréttir
af öllum toga og á vefsíðunni
minni, johanneskr.is er hnappur
þar sem hægt er að senda mér
nafnlaus bréf.“

Jóhannes er ættaður frá Vestfjörðum og ber miklar taugar
þangað. Hann á rætur sínar að
rekja til Brekku á Ingjaldssandi í
Önundarfirði.
„Langafi minn var Guðmundur Einarsson refaskytta og langamma mín var Guðrún Magnúsdóttir. Afi og amma bjuggu alla
sína tíð á Flateyri og ég var alveg
fram á þrítugsaldur með annan
fótinn fyrir vestan. Ég var í sveit
á sumrin á Hrauni á Ingjaldssandi
hjá móðursystur minni frá því að
ég var smá gutti þar til ég varð
sextán ára. Svo hef ég líka verið
mikið á sjó fyrir vestan, í löndunum, unnið í fiski og verið í hinu
og þessu.“
Hann segir að Vestfirði skipti
sig miklu máli.
„Hjartað í mér slær fyrir vestan
– þar er einhver kraftur sem liggur í náttúrunni og maður fær góða
hleðslu í batteríin þegar maður
fer vestur. Maður vonar að það
verði blómleg uppbygging í atvinnulífinu í framtíðinni, maður
ber svo miklar taugar bæði til
fólksins og byggðanna fyrir vestan.
Ég reyni að koma vestur einu
sinni til tvisvar á ári. Ég á þar
talsverðan fjölda af ættingjum
og vinum. Mér líður hvergi betur
en fyrir vestan.“
– thelma@bb.is
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Sælkeri vikunnar er Jón Kristinn Helgason á Ísafirði

Heitur réttur frá Kashmír
Sælkeri vikunnar segir meðfylgjandi uppskrift vera að
uppáhaldsréttinum hans. „Á afmælisdaginn minn 2002 bauð
konan mín mér út á borða á
veitingastaðinn Friðrik V, á
Akureyri. Var þá gesta kokkur
frá Austur Indía félaginu að
elda hjá honum í fyrsta skipti.
Hafði ég þá aldrei smakkað
indverskan mat áður og pantaði
ég réttinn Rojan Josh. Sem er
einmitt rétturinn sem að ég ætla
að kynna fyrir ykkur. Rojan
Josh er réttur ættaður úr Kashmír héraði og má finna á öllum
betri indverskum veitastöðum
um allan heim en Rojan þýðir
olía og Josh þýðir heitur á persnesku. Sem sagt rétturinn er
eldaður upp úr heitri ólíu. Ef

þessi réttur er eldaður rétt er þetta
án efa besti matur í heimi.“
Innihald:
1/2 dós grísk jógúrt
600g meyrt lambakjöt
Smá sítrónusafi
2 hvítlauksgeirar
2 1/2 cm ferskt engifer
1 dós af niðursoðnum og
niðurskornum tómötum
1 dós af tómat púrru
1 tsk cumin fræ
2 lárviðarlauf
4 cardimommur eða 2 tsk
kardimommuduft
1 laukur
2 tsk koríander
2 tsk cuminduft
1 tsk chili duft
150 ml vatn

Dass af salti
1. Blandið saman í stóra skál,
sítrónusafa, jógurt, salt, einum
söxuðum hvítlauksgeira og engiferi. Skerið lambakjötið í litla
teninga og blandið saman við
fyrrnefnd hráefni og látið marinerast í eins langan tíma og þið
eruð tilbúin að bíða.
2. Hitið olíu á pönnu og steikið
cumin fræin í 2 mín. Bætið því
næst lárviðarlaufunum og kardimommunum við og steikið í aðrar 2 mín.
3. Saxið laukinn og hvítlaukinn
og bætið á pönnuna og steikið í 5
mín eða þangað til að laukurinn
hefur brúnast. Því næst er bætt
við koriander, cumin og chili
dufti og steikt í aðrar 2 mín.

4. Bætið marineraða lambakjötinu út á pönnuna og steikið í
5 mín áður en að niðurskornu
tómatarnir, tómatpúrrunni og
vatninu er bætt við.
5. Látið malla í um 30-40 mín.
Best er að bera réttin fram með
basmati hrísgrjónum og Naan
brauði. Fyrir þá sem að hafa

viðkvæma bragðlauka er gott
að hafa Raita jógurtsósu með,
en hún hefur kælandi áhrif og
mildar áhrifin sterku kryddana.
Ég skora á Magna Hrein
Jónsson á Ísafirði að vera
næsti sælkeri vikunnar.

Íbúum á Vestfjörðum fækkar enn
Íbúum á Íslandi hefur fjölgað
alls staðar á landinu nema á Vestfjörðum og á Norðurlandi vestra.
Þetta kemur fram í riti Hagstofunnar, Ísland í tölum 2011, sem
nýlega kom út. Samkvæmt ritinu
búa aðeins um 2% þjóðarinnar á
Vestfjörðum í dag. Árið 1950
bjuggu 8% þjóðarinnar á Vestfjörðum og árið 1910 voru Vest-

firðingar 16% af íbúum landsins.
Alls búa 318.452 manns á landinu en aðeins 7.137 á Vestfjörðum. Ýmsar skýringar hafa verið
uppi um ástæðu fólksfækkunar á
Vestfjörðum. Sumir vilja kenna
kvótakerfinu um og telja að
byggðaþróunin hefði orðið önnur
ef fyrirkomulag fiskveiðistjórnunar hefði verið öðruvísi háttað.

Meðal þeirra sem hafa andmælt þessum skýringum er Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Hann hefur bent á að fólksfækkun hefur orðið á stöðum á landsbyggðinni þar sem kvótinn hefur
aukist, eins og í Vestmannaeyjum. Aðrir telja að lélegar samgöngur á Vestfjörðum hafi leitt

til fólksfækkunar en þær hafa
verið meðal þeirra lélegustu á
landinu, sérstaklega á sunnanverðum Vestfjörðum þar sem
fólksfækkunin er sem mest. Bæta
þarf tenginguna milli norðanverðra og sunnanverða Vestfjarða.

Mikil vakning er á Vestfjörðum um að auka þurfi atvinnu í
kjálkanum en meðan samgöngumál eru í lamasessi eru samkeppnisskilyrði fyrirtækja á
Vestfjörðum ekki eins góð og
þau gætu verið.
– asta@bb.is

Skólastarf hefst senn

Undirbúningur fyrir skólastarf
komandi vetrar í grunnskólum á
Vestfjörðum er kominn á fullt
og voru þeir skólastjórar sem
blaðið hafði samband við sammála um að undirbúningurinn
gengi vel. Grunnskólinn á Ísafirði
er stærsti skólinn og tekur á móti
tæplega helmingi allra grunnskólanema í fjórðungnum. Að
sögn Sveinfríðar Olgu Veturliðadóttur, skólastjóra, eru um 35,
sex ára börn að hefja nám við
skólann í vetur, en tæplega 400
börn eru skráð í skólann. „Það er
svipaður fjöldi og hefur verið
síðustu ár en heildarfjöldi nemenda fer þó lítillega minnkandi.
Sú breyting verður á skólastarf-

inu í ár að allt skólastarf er núna
í einu húsnæði, að frátöldum
íþróttunum, en áður var 1. til 3.
bekkur kenndur í gamla Kaupfélagshúsinu,“ segir Sveinfríður Olga.
Hjá Grunnskólanum á Þingeyri
eru 44 nemendur skráðir í haust
sem er svipaður fjöldi og hefur
verið undanfarin tvö ár. „Það eru
hins vegar aðeins tvö, 6 ára börn
sem hefja skólagöngu hjá okkur
í ár. Þetta virðist vera þróunin en
yngri bekkirnir eru frekar fámennir hjá okkur og mér sýnist á
fjölda leikskólabörnum að það
verði ekki nein fjölgun á næstunni. Undirbúningur fyrir veturinn gengur vel og allar stöður
við skólann eru mannaðar með
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réttindakennurum,“ segir Gunnlaugur Dan Ólafsson, skólastjóri.
„Við erum að klára að ganga
frá innra skipulagi og leggja lokahönd á stundatöflur fyrir veturinn. Þrettán 6 ára börn hefja nám
hjá okkur í haust en allt í allt eru
112 nemendur skráðir í Grunnskólann í Bolungarvík, sem er
svipaður fjöldi og í fyrra en einhverjar sveiflur eru þó alltaf á
milli ára. Við erum mjög vel
stödd varðandi starfsfólk og
menntaðir kennarar eru í öllum
stöðum. Skólastarfið í vetur
verður með hefðbundnu sniði en
við höfum verið að leggja meiri
áherslu á samkennslu síðustu ár,“
segir Soffía Vagnsdóttir, skólastjóri.

Frystiklefi til leigu
Til leigu er frystiklefi að Sindragötu 7, Ísafirði.
Frystirinn er í ca. 263m² húsnæði auk 45m²
aðstöðu. Lyftari getur fylgt með. Laust í byrjun
október nk.
Nánari upplýsingar gefur Skúli í síma 421
5460 eða á netfanginu skuli@urtusteinn.is.
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