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Frekar á vinstri
vængnum á yngri árum
Birna Lárusdóttir hvart úr sviðsljósi bæjarmál-
anna í Ísafjarðarbæ vorið 2010. Þá hafði
hún setið í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar í þrjú
kjörtímabil. Hvers vegna hætti hún og hvað
hefur hún verið að fást við síðan? Þeim
spurningum og mörgum öðrum er svar-
að í viðtali vikunnar hér í blaðinu.

Þakið á
Eyri tyrft

Ljósm: Halldór Sveinbjörnsson.
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Járnsmiður
Allt í járnum ehf., á Tálknafirði óskar eftir að

ráða járnsmið eða mann vanan járnavinnu
og viðhaldi véla. Um framtíðarstarf er að ræða.
Getum útvegað húsnæði.

Upplýsingar í síma 862 2633 eða á netfang-
inu alltijarnum@simnet.is.

Stjórnir Lífeyrissjóðs Vestfirð-
inga og Gildis-lífeyrissjóðs hafa
undirritað samning um samruna
sjóðanna sem taki gildi 1. janúar
nk. Gildi-lífeyrissjóður tekur þá
við öllum eignum og skuldind-
ingum Lífeyrissjóðs Vestfirð-
inga. Samrunasamningurinn er
framhald af samþykktum tveggja
undanfarinna ársfunda Lífeyris-
sjóðs Vestfirðinga.

Sjóðsfélagafundur verður hald-
inn hjá Lífeyrissjóði Vestfirðinga
miðvikudaginn 29. október þar
sem samrunasamningurinn verð-
ur kynntur. Á fundinum verður
staða sjóðsins m.a. 30. júní síð-
astliðinn kynnt. Auka ársfundur
verður síðan haldinn 9. desember
þar sem samrunasamningurinn
verður borinn undir fulltrúaráð
sjóðsins til samþykktar, ásamt
þeim breytingum á samþykktum
sjóðsins sem eru nauðsynlegar
vegna samrunans. Báðir fundirnir
verða haldnir á Hótel Ísafirði og

eru þeir opnir öllum sjóðfélögum
og lífeyrisþegum.

á ársfundinum núna í vor.
„Niðurstaða stjórnarinnar varð

sú, að Gildi sé hagkvæmasti kost-
urinn fyrir okkar sjóðsfélaga.
Samningurinn sjálfur verður síð-
an kynntur fyrir sjóðsfélögum á
fundi núna í lok þessa mánaðar,
sem búið er að auglýsa,“ segir
Margrét. Bæði kynningarfund-
urinn 29. október og auka-árs-
fundurinn 9. desember, þar sem
ákveðið verður af hálfu Lífeyris-
sjóðs Vestfirðinga hvort af sam-
runanum verður eða ekki, verða
opnir öllum sjóðfélögum og líf-
eyrisþegum, sem eru hvattir til
að mæta.

Áformaður samruni lífeyris-
sjóðanna hefur einnig verið rædd-
ur á almennum fundum í Verka-
lýðsfélagi Vestfirðinga og var
tekið fram í auglýsingum að þetta
mál yrði á dagskrá. Finnbogi
Sveinbjörnsson formaður félags-
ins á jafnframt sæti í stjórn Líf-
eyrissjóðs Vestfirðinga.

„Fyrst var byrjað að tala um
þetta árið 2012, í framhaldi af
því að sjóðurinn muni ekki geta
staðið við framtíðarskuldbind-
ingar sínar,“ segir Margrét J.
Birkisdóttir, stjórnarformaður
Lífeyrissjóðs Vestfirðinga, um
áformaðan samruna við Gildi-
lífeyrissjóð, sem taki gildi um
áramótin. Gildi-lífeyrissjóður
taki þá við öllum eignum og
skuldbindingum Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga, sem þá sameinist
Gildi. Stjórnir beggja sjóðanna
hafa undirritað samning þessa
efnis, en hvort af samrunanum
verður ræðst af ákvörðunum á
auka-ársfundum sjóðanna beggja,
sem haldnir verða í desember.
Margrét segir að á ársfundi Líf-
eyrissjóðs Vestfirðinga í fyrra
hafi stjórnin svo fengið heimild
til að fara í þessa vinnu og síðan
hafi málið verið rætt á nýjan leik

Lífeyrissjóður Vestfirðinga
sameinast Gildi-lífeyrissjóði

Hömlum á starfsskyldum
Þorsteins Jóhannessonar,
framkvæmdastjóra lækn-
inga við Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða, var aflétt um
síðustu mánaðamót í sam-
ræmi við úrskurð embætti
landlæknis. Forsaga málsins
er sú, að ágreiningi milli
lækna við stofnunina var vís-
að til embættis landlæknis í
kjölfar þess að bréf fimm
heilsugæslulækna við stofn-
unina komst í hámæli. Þar
kröfðust þeir þess að land-
læknir skilaði áliti um starfs-
hæfni yfirlæknis.

Samkvæmt úrskurði land-
læknis hélt Þorsteinn áfram
sem framkvæmdastjóri lækn-
inga, með þeim takmörkun-
um, að hann mátti ekki bera
ábyrgð á skurðaðgerðum eða
stunda vaktavinnu þar sem
hann var ábyrgur fyrir bráða-
meðferð sjúklinga. Úrskurð-
urinn gilti til 30. september
og hefur þessum takmörk-
unum nú verið aflétt.

– smari@bb.is

Takmörkunum
á starfsskyldum
yfirlæknis aflétt

Áhöfn og beitningarfólki á
Hálfdáni Einarssyni ÍS frá Bol-
ungarvík hefur verið sagt upp
störfum. Samkvæmt heimildum
bb.is bárust starfsmönnum upp-
sagnarbréf með stefnuvotti. Bátn-
um verður lagt um áramót en

kvótinn verður veiddur á öðrum
bátum í Bolungarvík. Hálfdán
Einarsson ÍS er gerður út af Völu-
steini ehf. sem er í eigu Fisk-
markaðs Bolungarvíkur.

Bolvísku fyrirtækin Jakob Val-
geir ehf., Salting ehf. og Blakknes

ehf.  eiga Fiskmarkaðinn. Völu-
steinn var í eigu útgerðarmann-
anna Gunnars Torfasonar og
Ólafs Jens Daðasonar, en Fisk-
markaðurinn keypti Völustein
um síðustu áramót. Þegar Fisk-

markaðurinn keypti Völustein
kom fram að kvótinn á Hálfdáni
Einarsssyni væri um 1.200 þorsk-
ígildistonn. Ekki náðist í Jakob
V.Flosason, stjórnarformann
FMB við vinnslu fréttarinnar.

Áhöfninni sagt upp og bátnum lagt

Ekkert lát er á fjölgun
skemmtiferðaskipa sem

koma til Ísafjarðar. Guð-
mundur M. Kristjánsson,

hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar,
segir nú þegar hafi 59 skip

bókað komu sína næsta sum-
ar. Í sumar komu 45 skip en

fimm þurftu að snúa frá
vegna veðurs.  „Ég var að

koma frá Sea Trade ráðstefn-
unni í Barcelona. Við vorum

saman á bás ,fulltrúar ís-
lensku hafnanna sem eru að

taka á móti skemmtiferða-
skipum, og það er að ganga

vel hjá öllum að selja þó svo
að menn séu misstórir í

bransanum. Við erum þriðja
stærsta höfnin á Íslandi á

eftir Reykjavíkurhöfn og Ak-
ureyrarhöfn,“ segir Guð-

mundur. Hann tekur fram að
bókanir geta breyst á báða

vegu, bæði fækkað eða
fjölgað. Stærsta skipið sem

hefur bókað komu næsta
sumar er MSC Splendida

sem er 138 þúsund brúttó-
tonn og um borð verða 4.300

farþegar.
– smari@bb.is

Enn fjölgar skemmtiferðaskipunum
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Fiskeldiseftirlit á Vestfjörðum

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Hefur leigt út bíla í fjórtán ár
Jóhanna Jóhannesdóttir á Ísa-

firði er flestum hnútum kunnug í
bílaleigubransanum enda hefur
hún starfað hjá Bílaleigunni
Hertz í fjórtán ár, fyrst í gegnum
ferðaskrifstofuna Vesturferðir
sem var með umboð fyrir fyrir-
tækið og frá árinu 2004 hefur
hún starfað fyrir Hertz í Reykja-
vík með aðstöðu á Ísafjarðarflug-
velli. Á þessu tímabili hafa orðið
miklar breytingar og bílaflotinn
aukist til muna. Í byrjun voru
aðeins fimm bílar hjá henni á
Ísafirði en í dag eru þeir stundum
tuttugu en fimmtán bílar þykja
viðunandi viðmið hjá þeim.
Starfsstöðvunum hefur líka fjölg-
að og útleiga á bílum snýst ekki
lengur bara um Keflavík og
Reykjavík.

„Við höfum til dæmis verið
með bíla á Tálknafirði í nokkur
ár og það kemur bara vel út,“
segir Jóhanna í samtali við blaðið.

Í byrjun leigðu fyrirtæki af suður-
svæðinu mikið hjá okkur en núna
eru heimafyrirtækin líka að taka
bíla til að komast suður þegar
það er ekki flogið og umhverfið
er mjög breytt. Allar framkvæm-
dir hafa mikil áhrif. Til dæmis
þegar verið var að gera göngin til
Bolungarvíkur, og varnargarðana
þar, þá fundum við fyrir aukn-
ingu. Við finnum fyrir öllu svona

og það skiptir máli að það sé
eitthvað í gangi. En sumarið er
samt borið upp af erlendum ferða-
mönnum því þeim hefur auðvitað
fjölgað mikið og hratt. Tímabilið
hefur líka lengst.  Nú koma ferða-
mennirnir strax í byrjun júní og
eru ennþá að leigja sér bíla. Það
er samt undantekning ef  ferða-
fólk tekur bíl yfir vetrartímann,
en það gerist þó.“     – sfg@bb.is

Í miðbæ Ísafjarðar má stundum
sjá konu frá 19. öld ganga um með
söguþyrsta ferðamenn. Þar er á
ferð Helga Hausner, ferðaskipu-
leggjandi og leiðsögumaður.
Helga leiðsegir ferðamönnum allt
árið og flytur þá aftur til 19. aldar
um leið. Hún byrjaði á þessu
fyrir sjö árum ánægjunnar vegna.
Eftir að hafa farið í gegnum svæð-
isleiðsagnarnám mótaðist hug-
myndin um 19. aldar göngu enn
frekar en fyrir það voru sögu-
þræðirnir í göngunni ekki eins
meitlaðir eins og Helga segir í
samtali við blaðið. Sögugangan
og upplýsingarnar sem hún
miðlar eru miklu flóknari í dag.

eyrina þar sem Helga segir skilið
við forna tíma og fræðir fólk þess
í stað um lífið á staðnum, fisk-
vinnslu, gróður og einstakar
plöntur og fléttar jafnvel jarð-
fræði inn í.

„Það er mikið að gera,“ sagði
Helga. „Göngurnar byrjuðu
snemma í sumar og fjöldinn í
júní var eins og fjöldinn er í júlí
á öðrum árum. Júlí datt aftur á
móti niður, en það gæti hafa verið
vegna veðurs. Ágúst bætti það
svo upp. Ég enda gönguna í kirkj-
unni og við fallegu altaristöfluna.
Þá er stutt fyrir ferðafólkið að
rölta niður í miðbæ og líta í versl-
anir og kaffihús.“      – sfg@bb.is

„Ég fer með fólk á 19. öld og
vil miðla upplifuninni af henni.
Þess vegna er ég líka í búning
sem ég hannaði og saumaði sjálf.
Þegar ég var að leita að hug-
myndum fyrir búninginn fann ég
bara myndir af dönsku heldra
fólki og mér fannst það ekki passa
svo ég keypti mér bara ullarefni
og hannaði fötin.“

Göngurnar hjá Helgu byrja við
upplýsingamiðstöð ferðamála og
taka um tvær til þrjár klukku-
stundir. Frá upplýsingamiðstöð-
inni er gengið um gamla bæinn
sem er frá 19. öld en hann er
óvenjulega vel varðveittur. Smá
saman fikrar göngufólkið sig upp

Helga Hausner flytur
fólk aftur til 19. aldar

Helga Hausner fræðir fólk um Ísafjörð að fornu og nýju.

Spurning vikunnar
Hyggst þú flytja á milli landshluta á næstu mánuðum?

Alls svöruðu 520.
Já sögðu 142 eða 27%
Nei sögðu 332 eða 64%
Óvíst sögðu 46 eða 9%

Þegar illa gengur að púsla saman orðum og athöfnum manna er sagt
að þeir tali út og suður. Útogsuðurtaktíkurinnar gætir tíðum hjá stjórn-
völdum og sjálfsákvörðunarfullum embættismönnum, þegar segja má
að hægri höndin viti ekki hvað sú vinstri gerir. Glöggt dæmi er ein-
valdsákvörðun Fiskistofustjóra um lokun útibús stofnunarinnar á Ísafirði,
en eftir stjóranum var haft á bb.is, 14. jan. 2013: ,,Fiskeldi er vaxandi
grein á Íslandi og hún er hvað öflugust á Vestfjörðum. Okkur fannst því
það vera rökrétt niðurstaða að byggja upp fiskeldisstöð fyrir vestan.“
Ári síðar, n.t.t. 13. jan. 2014, kvað embættismaðurinn ofmælt að stöð-
inni væri lokað, hún væri bara mannlaus!! Um áhrifamátt huggunarorða
forseta Alþings, þennan sama dag, um traust hans á staðfestu ráðherra
í Fiskistofumálinu, er enn ekki útséð með, frekar en hald orða ráðherrans
á Alþingi, af sama tilefni, þar sem hann fullvissaði þingheim um að ekki
stæði til að leggja af starfsemina á Ísafirði. (bb.is.22.01.14)

BB hefur orðað það svo að gangi fyrirhuguð áform um fiskeldi á
Vestfjörðum eftir, megi flokka það undir stóriðju, svo notast sé við
bænar- og átrúnaðarorð stjórnvalda gegn atvinnuleysi. Um vilja og
fyrirætlanir Vestfirðinga sjálfra verður ekki efast. Fréttir af því sem nú
þegar er í gangi, uppbyggingunni sem hafin er, taka af allan vafa.
Fyrirfram er vitað að til þess að fiskeldisfyrirtækin eigi framtíð fyrir sér
verða þau að ná ákveðinni stærð. Og það geta þau ekki án heimildar
stjórnvalda. Hvað það varðar stendur nú hnífurinn í kúnni.

Í skrifum BB um fiskeldi í fjörðum Vestfjarða hefur því alltaf verið
haldið til haga að fyllsta öryggis verði að gæta hvað lífríki fjarðanna
varðar. Takmörk eru á öllum sviðum fyrir umgengni um lífríki jarðar.
Ekki er ástæða til að ætla annað en að fiskvinnslufyrirtækin séu á einu
máli þar um, þar sem þau eiga allt sitt undir því komið að farið sé með
gát. En tíminn er dýrmætur. Þau geta ekki endalaust beðið ákvörðunar
valdhafanna.

Það stendur sitthvað upp á ríkið til að áformin um stóriðju fiskeldis
nái fram að ganga á Vestfjörðum. Fyrir það fyrsta verða fyrirtækin að
búa við orku- og samgönguöryggi. Þar eru miklir agnúar á. Þá ætti
stjórnvöldum, öðrum fremur, að vera ljóst að eftirlit með fiskeldi af
þeirri stærðargráðu sem að er stefnt á Vestfjörðum verður að vera, frá
A til Ö, þar sem skórinn kreppir að. Að ætla sér að klína umsjá fiskeldis
saman við eftirlit með innflutningi á írsku smjöri hjá Matvælastofnuninni
á Selfossi, er með slíkum ólíkindum að mönnum verður orðfátt.

Alþingi samþykkti á sínum tíma að byggja upp fiskeldisstöð á Vest-
fjörðum. Við þá ákvörðun eiga stjórnvöld að sjá sóma sinn í að standa.
Með öðrum hætti verður fiskeldið á Vestfjörðum ekki tryggt.

s.h.
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Ástarjátning
til rótanna

Langþráður draumur Ísfirð-
ingsins Spessa (Sigurþórs Hall-
björnssonar) ljósmyndara, varð
að veruleika í síðustu viku þeg-

ar tattúmeistarinn Fjölnir Geir
Bragason flúraði Ísafjarðar-
merkið á upphandlegg hans.

„Þetta er búið að standa lengi
til. Það má eiginlega segja að

þetta sé ástarjátning til Ísa-
fjarðar, ástarjátning til rótanna.

Ísafjörður var erfiður staður,
tuskaði mann soldið til,“ segir
Spessi. Skjaldarmerkið hefur

breyst lítillega í tímans rás.
Spessi valdi að nota uppruna-

legu útgáfuna. „Það er upphafið
sem gildir, ekkert að vera leyfa

einhverjum grafískum hönn-
uðum að krukka í þessu. Taka

orginalinn, orginallinn er alltaf
bestur,“ segir hann. Spessi

hefur þrýst á æskufélaga sína
að fá sér Ísafjarðarmerkið á
upphandlegginn. „Við erum
svona nett mafía, ég, Arnar
Óskars, Kiddi Einars, Siggi

blóma og Helgi Björns. Höfum
verið vinir frá því við vorum 12

ára. Ég vil að þeir fái sér þetta
allir og þeir eru hægt og rólega
að samþykkja það. Ég býst við
að þeir verði allir komnir með
Ísafjarðartattú fyrir jól,“ segir

Spessi. Hann hlær og hneyksl-
ast á athugasemd blaðamanns

um að eiginkonurnar gætu haft

sitt að segja um það. „Það er
ekkert þannig hjá okkur að

konurnar ráði hvað við gerum
við okkar líf, þær eru löngu

búnar að átt sig á því. Við
myndum deyja ef það yrðu sett

einhver bönd á okkur. Það gekk
illa stjórna okkur þegar við

vorum 12 ára og það hefur ekk-
ert breyst,“ segir ljósmyndarinn

og mafíósinn Spessi.
– smari@bb.is

Fjölnir Geir Bragason húðflúrar Ísafjarðarmerkið á hendlegg Spessa.
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Var meira á vinstr
innan Körfuknattleiksfélags Ísa-
fjarðar.

„Ég mat það svo að þetta væri
orðið gott á þessum vettvangi,“
segir Birna um ástæður þess að
hún hætti í bæjarmálunum. „Ég
er þeirrar skoðunar að fólk eigi
ekki að sitja of lengi sem kjörnir
fulltrúar, hvort heldur er í sveitar-
stjórnarmálum eða í landsmálum.
En síðan þá er mikið vatn runnið
til sjávar. Kannski má segja að
ég hafi fyrst og fremst einbeitt
mér að því að vera mamma frá
því að ég hætti í bæjarstjórn.

Þegar maður er í pólitík, þá
sogast maður inn í tímaplanið
sem einkennir hana, og það er
afskaplega lítið fjölskylduvænt,
fundir, samkomur og annað á öll-
um tímum dags, á kvöldin og um
helgar. Eiginlega gerir maður sér
ekki grein fyrir því fyrr en maður
dregur sig í hlé, hversu krefjandi
þetta er á tíma utan hefðbundins
vinnudags. Maður áttar sig ekki
á því þegar hæst stendur, en svo

Birna Lárusdóttir hvarf úr
sviðsljósi bæjarmálanna í Ísa-
fjarðarbæ þegar hún gaf ekki kost
á sér áfram í kosningunum vorið
2010. Þá hafði hún setið í bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar í þrjú kjör-
tímabil samfleytt, eða tólf ár,
lengst af sem forseti bæjarstjórn-
ar. Telja má tímabært að forvitn-
ast um það hvers vegna hún hætti
í bæjarpólitíkinni og hvað hún
hafi helst verið að fást við síðan.
Jafnframt verður hér litið yfir
farinn veg í pólitíkinni, bæði í
heimabyggð og á landsvísu, en
Birna tók sæti á þingi sem vara-
þingmaður undir lok síðasta kjör-
tímabils og var í miðstjórn Sjálf-
stæðisflokksins. Núna er hún for-
maður samgönguráðs. Meðal
annarra samfélagsstarfa má
nefna, að Birna er heiðurskonsúll
Noregs á Ísafirði og á húsi hennar
við Miðtúnið er virðulegur
skjöldur til vitnis um það. Síðast
en alls ekki síst verður vikið að
fjölskyldunni stóru og starfinu

fæst svolítið önnur sýn á þetta
þegar maður dregur sig út.“

Tvíburarnir fæddust 2.2.2002
Þau Birna og Hallgrímur Kjart-

ansson sambýlismaður hennar
eiga fjögur börn. Elst er dóttirin
Hekla á sextánda ári, síðan eiga
þau tvíburastrákana Hilmi og
Huga sem fæddust á þeim merka
degi 2.2.2002 þannig að þeir eru
á þrettánda ári, en yngst er dóttirin
Heiður sem er nýorðin átta ára.
Þau Birna og Hallgrímur eru
þannig á síðasta árinu með öll
börnin fjögur í grunnskóla.

„Það er heilmikið að halda utan
um dagskrá svona margra barna
á einu og sama skólastiginu og
svo bætast íþróttir, tónlistarskóli
og fleiri tómstundir við vikupró-
grammið,“ segir hún.

„En auðvitað hef ég ekki ein-
göngu verið mamma síðan ég
hætti í bæjarmálunum! Ég er fjöl-
miðlafræðingur og blaðamaður
að mennt og hef tekið að mér

ýmis verkefni hingað og þangað
í lausamennsku. Svo hef ég varið
drjúgum tíma í þágu Körfuknatt-
leiksfélags Ísafjarðar síðustu ár.“

Eru að rífa upp
barna- og unglingastarfið
„Það atvikaðist einhvern veg-

inn þannig um það leyti sem ég
var að hætta í pólitíkinni, vorið
2010 ef ég man rétt, að Shiran
Þórisson formaður KFÍ bað mig
að koma inn sem varamaður í
stjórn. Það kom nú til af því að
krakkarnir mínir voru farnir að
æfa körfubolta. Kannski er það
félagsmálatröllið í mér, eins og
pólitíkusar eru gjarnan, sem olli
því að eitt tók við af öðru, og ég
hef varið miklu af tíma mínum í
það starf með hópi af öflugu fólki.
Og kannski líka af því að ég hef
haft tök á því, vegna þess að ég
hef ekki verið í fastri vinnu á þessu
tímabili.

Ég kom mjög fljótlega inn sem
aðalmaður í stjórn KFÍ og síðan

tók ég að mér formennsku í
barna- og unglingaráðinu. Við
höfum verið að reyna að rífa upp
barna- og unglingastarfið og
gengur bara vel í því. Við erum
ekki með neina launaða starfs-
menn aðra en þjálfarana okkar
og sjáum því sjálf um allt þetta
praktíska sem framkvæmdastjór-
ar sinna annars. Þetta er allt sjálf-
boðastarf og mæðir því mikið á
þeim sem taka að sér forystu í
slíkum íþróttafélögum.“

– Spilaðirðu sjálf körfubolta á
yngri árum?

„Nei, ég gerði það nú ekki.
Eiginlega hálfgerð synd, því að
ég hef nú hæðina í það! En Hall-
grímur gerði það á sínum tíma
og hefur síðan dútlað við það í
gegnum tíðina. Hann er liðtækur
í körfubolta.“

Kynntust á
Vagninum á Flateyri

– Hvar og hvenær kynntust
þið Hallgrímur?
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ri vængnum á yngri árum
„Það er nú eiginlega saga að

segja frá því. Við kynntumst á
Vagninum á Flateyri haustið
1992. Þá var ég nýkomin hingað
vestur, réð mig sem fréttamann
til Finnboga Hermannssonar á
Svæðisútvarpinu á Ísafirði. Ég
flutti í september og við Hall-
grímur hittumst fyrst snemma í
nóvember. Þá var KK á Vagnin-
um með útgáfutónleika vegna
plötunnar sinnar Bein leið, sem
varð síðan gríðarlega vinsæl, og
við hittumst á þessum tónleikum.
Ég man að þetta kvöld fékk ég
einmitt bílfar með kollega mínum
í fjölmiðlunum á þeim tíma, Gísla
heitnum Hjartarsyni, og við
spjölluðum um heima og geima
á leiðinni yfir. Ég var þarna bara
mætt sem fréttamaður, en svo
hætti ég snemma í vinnunni það
kvöld og sneri mér að skemmt-
anahaldi. Úr varð heljarinnar
partí og þar hitti ég Hallgrím.
Við höfum verið saman alla tíð
síðan eða í 22 ár.“

Hallgrímur Kjartansson er sér-
menntaður í heimilislækningum,
en árin 1994-1997 voru þau Birna
í Noregi þar sem hann tók fram-
haldsmenntunina sem heimilis-
læknir. Undanfarið hefur hann
verið að vinna jöfnum höndum á
Ísafirði og á Patreksfirði, þar sem
hann hefur verið fastráðinn síð-
astliðin átta ár. Hallgrímur er yfir-
læknir á Patreksfirði og fram-
kvæmdastjóri lækninga þar, en
er á síðustu metrunum sem slíkur,
því að núna standa yfir skipulags-
breytingar vegna sameiningar
heilbrigðisstofnananna á þessum
stöðum. Undanfarið hefur hann
verið ákveðinn tíma í senn á Patr-
eksfirði, gjarnan viku í einu, en
þess á milli hefur hann unnið á
heilsugæslunni á Ísafirði.

Reyndar hefur Hallgrímur
starfað meira eða minna fyrir
vestan alla sína tíð, en hann er Ís-
firðingur að uppruna, ættaður af
Hornströndum og bjó í Grunna-
vík fyrstu þrjú ár ævi sinnar. Á

unglæknisárum sínum var hann
reyndar tímabundið á öðrum
stöðum á landinu, en árið 1991
réðst hann til starfa sem héraðs-
læknir á Þingeyri. Síðan þá hefur
hann verið læknir á Vestfjörðum,
allt frá Patreksfirði til Bolungar-
víkur, að árunum í Noregi frátöld-
um.

„Núna eru hins vegar miklar
hræringar í þessum geira eins og
heyra má í fjölmiðlum þessa dag-
ana og mikil óvissa um framtíð-
arskipulag læknamála á Íslandi,“
segir Birna.

Jafnframt læknisstörfunum
rekur Hallgrímur fyrirtæki með
Davíð Kjartanssyni bróður sínu-
m. Þeir hafa verið í útgerð og
fiskeldi í allmörg ár þar sem
menn einbeita sér fyrst og fremst
að þorskeldi.

Bæta þarf ásýnd
bæjarfélagsins

– Núna þegar þú sérð bæjar-
málin í Ísafjarðarbæ utan frá eftir

tólf ára setu í bæjarstjórn, hvernig
líst þér á stöðu mála?

„Ég get ekki leynt því, að það
voru mikil vonbrigði að sjálf-
stæðismenn skyldu ekki fá betri
kosningu í vor þannig að þeir
gætu verið áfram í meirihluta.
Mér þykir nú of skammur tími
liðinn frá síðustu kosningum til
þess að leggja mat á störf núver-
andi bæjarstjórnar. Það er nú ein-
hvern veginn þannig, að þegar
maður er kominn út úr þessari
hringiðu sem bæjarmálin eru, þá
eru þau manni merkilega lítið
ofarlega í huga. Sem almennur
bæjarbúi er ég bara ekkert mikið
að velta vöngum yfir bæjarmál-
unum. Þetta hefur komið mér dá-
lítið á óvart.

Þó geri ég mér alveg grein fyrir
því að rekstur Ísafjarðarbæjar er
ekki auðveldur, en sjálfstæðis-
menn skiluðu mjög góðu búi í
vor. Þeir höfðu náð að rétta fjár-
haginn verulega frá því í hruninu
og ég vildi sjá menn halda áfram

á þeirri braut sem sjálfstæðis-
menn höfðu markað.

En það er þröngt í búi og ég
hefði til dæmis viljað sjá ýmislegt
í umhverfismálum í bæjarfélag-
inu fara betur. Ég var í Vest-
mannaeyjum í helgarferð fyrir
nokkrum vikum og því er ekki
saman að jafna hversu miklu
snyrtilegri Vestmannaeyjabær er
samanborið við það sem ég sé
hér á Ísafirði. En hér erum við
auðvitað ekki öll á sömu torfunni,
Ísafjarðarbær er víðfeðmt sveit-
arfélag með marga byggðakjarna,
en ég held að það megi gera um-
talsvert betur til þess að bæta
ásýnd bæjarins.

Mér finnst að það ætti að vera
eitt af helstu verkefnum þessarar
bæjarstjórnar að reyna að koma
skikki á þau mál. En þetta er
vissulega ekki einungis verkefni
sveitarfélaganna. Almenningur
þarf að leggja sitt af mörkum og
ríkið líka. Til dæmis liggja stofn-
vegir í gegnum bæjarfélagið
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okkar, sem eru á ábyrgð Vega-
gerðarinnar. Það má gjarnan
snyrta mun betur til í kringum
þá. Þannig mætti lengi telja.

En ég held að grunnþjónustan
í bænum sé vel rekin. Ísafjarðar-
bær býður mjög víðtæka þjónustu
og miðað við höfðatölu held ég
að menn séu að gera eins vel og
hægt er.“

Starfið í samgönguráði
„Þú hefur ekki sagt með öllu

skilið við pólitíkina þó að þú sért
ekki lengur í bæjarstjórn og ekki
lengur varaþingmaður. Þú ert í
samgönguráði ...

„Í rauninni tók ég mér gott hlé
frá þessum störfum þegar ég hætti
í bæjarstjórn, enda þótt ég hafi til
þessa verið fulltrúi á Landsfundi
Sjálfstæðisflokksins og setið í
fulltrúaráði sjálfstæðisfélaganna
í Ísafjarðarbæ og annað í þeim
dúr. Ég hélt að ég væri nú reyndar
alveg búin að draga mig í hlé
þegar ég fékk símtal frá Hönnu
Birnu Kristjánsdóttur innanríkis-
ráðherra þar sem hún bað mig að
taka að mér formennsku í sam-
gönguráði. Ráðið er ábyrgt fyrir
gerð samgönguáætlunar, bæði
fjögurra ára áætlunar og tólf ára
áætlunar.

Ég hef alla tíð haft mikinn áhuga
á samgöngumálum og þann tíma
sem ég var í bæjarstjórn tók ég
þátt í flestu sem laut að samgöng-
um, var bæði í samgöngunefnd
Fjórðungssambands Vestfirð-
inga og samgöngunefndum Sjálf-
stæðisflokksins í nokkur ár. Ég
gat hreinlega ekki sagt nei við
ráðherra, jafnvel þótt ég væri búin
að taka þá ákvörðun að draga
mig alveg í hlé.

Þarna sit ég ásamt Hreini Har-
aldssyni vegamálastjóra, Þórólfi
Árnasyni, nú nýskipuðum for-
stjóra Samgöngustofu, og Birni
Óla Haukssyni, forstjóra Isavia.
Þetta er mjög áhugavert verkefni

Sælkerar vikunnar eru Ingibjörg Elín Magnúsdóttir og Einar Birkir Sveinbjörnsson

Kjúklingur í pestó og súkkulaðikakaKjúklingur í pestó og súkkulaðikakaKjúklingur í pestó og súkkulaðikakaKjúklingur í pestó og súkkulaðikakaKjúklingur í pestó og súkkulaðikaka
Við ætlum að deila með ykk-

ur uppskrift af afar einföldum
kjúklingarétti og bestu súkku-
laðiköku í heiminum. Kosturinn
við kjúklingaréttinn að maður
er enga stund að matreiða hann.
Súkkulaðikakan hefur vakið
mikla lukku þar sem hún hefur
verið borin fram.

Kjúklingur í pestó fyrir 3-4
1 pakki kjúklingabringur
1 krukka fetaostur
1 sæt kartafla
1 krukka rautt pestó
Smá ostur

Takið utan af sætu kartöflunni
og skerið hana í litla teninga.
Matarolía og hvítlaukssalt sett
saman í poka ásamt kartöflun-
um og hrist vel þannig að allt

innihaldið er þakið olíu og hvít-
laukssalti. Því næst eru kartöfl-
urnar settar í eldfast mót og látnar
malla á 170 gráður í ofninum.

Því næst er hver kjúklinga-
bringa skorin niður í 3-4 bita,
krydduð með salti og pipar og
léttsteikt á pönnu. Þegar kjúkl-
ingurinn er tilbúinn er honum
raðað yfir sætu kartöflurnar.

Þá er fetaostinum og pestóinu
blandað saman í skál. Við stöpp-
um saman festaostinum við
pestóið. Þegar það er klárt er því
síðan smurt yfir kjúklingabring-
urnar. Að lokum er smá osti stráð
efst og þetta síðan sett inn í ofn í
180 gráður í 10-15 mínútur.

Súkkulaðikaka
Botn:
2 dl sykur

200 g smjör
200 g suðusúkkulaði
1 dl hveiti
4 stk egg

Súkkulaðikrem:
150 g Þristur (eða súkkulaði)
70 g smjör
2-3 msk síróp

Aðferð-botn:
Þeytið eggin og sykurinn vel

saman. Bræðið smjörið og súkku-
laðið saman við vægan hita í
potti. Blandið hveitinu saman við
eggin og sykurinn. Bætið bráðnu
súkkulaðinu og smjörinu að lok-
um varlega út í deigið. Bakið í
vel smurðu tertuformi (ath. ekki
lausbotna) við 170°C í 30 mínútur.

Aðferð – krem:

Látið allt saman í pott og bræð-
ið saman við vægan hita. Kælið
bráðina svolítið og berið hana
síðan á kökuna þegar hún hefur
kólnað. Gott er að bera hana fram

með þeyttum rjóma.
Við ætlum að skora á Mál-

fríði Hjaltadóttur og Magnús
Jónsson að koma með eitthvað
gúrme í næstu viku.

og gaman að geta víkkað sjón-
deildarhringinn í þessum efnum
og virt fyrir sér allt landið í heild.
En það sýnir mér enn betur hversu
mörgum verkefnum er ólokið hér
á okkar svæði. Það ber orðið öll-
um saman um það, við hér á
Vestfjörðum eigum lengst í land
með að vera komin með sóma-
samlegt samgöngukerfi.“

Vandasamt starf
við erfiðar aðstæður

– Þegar þú lítur yfir árin tólf í
bæjarstjórn, gætirðu tekið út úr
einhver sérstök viðfangsefni sem
voru erfiðust og einhver sem voru
skemmtilegust eða minnisstæð-
ust?

„Rauði þráðurinn á þessum tólf
árum var sá, að það var alltaf
erfitt að láta enda ná saman í
sveitarfélagi sem er vaxið eins
og okkar. Við töluðum oft um að
önnur lögmál giltu í fjölkjarna-
sveitarfélögum eins og Ísafjarð-
arbæ en í sveitarfélögum eins og
Vestmannaeyjabæ, þar sem allt
er á einni þúfu.

Það erfiðasta þegar á heildina
er litið var að láta það ganga upp
að reka í ekki fjölmennara sveit-
arfélagi fjóra grunnskóla, fimm
leikskóla, fjórar sundlaugar og
þar fram eftir götunum. Þetta er
gríðarlega vandasamt. Ég vil
meina að menn hafi unnið ótrú-
lega gott starf við mjög erfiðar
aðstæður. Hrunið reyndist okkur
líka óskaplega erfitt.

Þegar Ísland fór á hliðina
haustið 2008 fóru sveitarfélögin
ekki varhluta af því og í kjölfarið
urðum við að fara í mjög sárs-
aukafullar niðurskurðaraðgerðir.
Já, ætli ég verði ekki að segja að
það hafi verið erfiðustu viðfangs-
efnin. Stundum gat verið erfitt
að gera öllum jafnhátt undir höfði
og deila fjármununum jafnt á
byggðakjarnana.

En skemmtilegast, segirðu?

Stundum þykja manni hlutirnir
gerast hægt í stjórnsýslunni á Ís-
landi. Þeir gerast þó aðeins hraðar
í sveitarstjórnarmálunum og oft
gátum við séð fyrir endann á
skemmtilegum verkefnum. Þar
get ég til dæmis nefnt nýbygg-
inguna við Grunnskólann á Ísa-
firði, göngustíginn góða sem
núna nær frá Hnífsdal og inn í
Holtahverfi og hjúkrunarheimilið
sem nú er loks að verða að veru-
leika, eftir alltof langa baráttu
okkar við ríkisvaldið.“

– Á þinni tíð í bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar voru Sjálfstæðis-
flokkur og Framsóknarflokkur
allan tímann saman í meirihluta.
Var gott að vinna með Framsókn?

„Já, mér fannst það alltaf mjög
gott. Mér fannst það samstarf
farsælt. Líka var mjög gott að
eiga samvinnu við ýmsa bæjar-
fulltrúa í minnihlutanum gegnum
árin.“

Gat valið með hverjum
hún færi í framboð

– Varstu ekki óflokksbundin
alveg fram að því þegar þú fórst
í framboð til bæjarstjórnar 1998?
Gastu ekki valið úr flokkum sem
vildu fá þig í framboð fyrir sína
hönd?

„Ég held að það sé allt í lagi að
segja frá því núna, rúmlega sex-
tán árum seinna! Jú, eiginlega
báru í mig víurnar talsmenn flest-
ra stjórnmálaafla sem ætluðu að
bjóða fram þá um vorið og í öllum
flokkum var fólk sem ég gat
hugsað mér að vinna með.

Við bjuggum á Þingeyri þegar
þetta var og ég man vel símtölin
og heimsóknirnar sem ég fékk
þarna á stuttum tíma um veturinn
þegar menn voru að raða á lista.
Ég held að ég hafi nú reyndar
verið meira á vinstri vængnum
þegar ég var yngri þótt afskipti
mín af pólitík fram að þessu hafi
verið minni en engin.“

– Eins og þú áttir kyn til frá
Ísafirði ...

Varaði ömmu sína
og alnöfnu við fréttunum
„Já, og ekki bara frá Ísafirði,

heldur var amma mín, Birna Lár-
usdóttir á Akureyri, mikill verka-
lýðsforkólfur og í rauninni eld-
rauð, meira í ætt við sósíalista.
Enda hringdi ég sérstaklega í
hana og varaði hana við þegar
fyrir lá að ég ætlaði að gefa kost
á mér sem fulltrúi fyrir Sjálfstæð-
isflokkinn. En pabbi minn var
sjálfstæðismaður. Það standa að
mér sjálfstæðismenn líka, en
kannski ekki eins margir.

Mér hugnaðist einfaldlega mjög
vel það sem sjálfstæðismenn
höfðu verið að gera í Ísafjarðarbæ
árin á undan í nýsameinuðu sveit-
arfélagi. Þar höfðu verið teknar
mjög erfiðar ákvarðanir, en far-
sælar. Mér leist vel á þennan hóp
fólks og fann mig vel í þeirri
hugmyndafræði sem sjálfstæðis-
menn töluðu fyrir. Kannski höfðu
námsárin í Ameríku haft sín áhrif.“

Vinstri maðurinn og baráttu-
maðurinn landskunni á Ísafirði,
útgefandi og ritstjóri Skutuls, séra
Guðmundur frá Gufudal, var
langafi Birnu Lárusdóttur. Tveir
af afkomendum hans hafa verið
ráðherrar fyrir krata, þeir Har-
aldur Guðmundsson og Jón Sig-
urðsson. Sonur Guðmundar og
afi Birnu var Ketill Guðmunds-
son kaupfélagsstjóri á Ísafirði um
langan aldur. Næstyngsta dóttir
Ketils og Maríu Jónsdóttur konu
hans var Dóra Ketilsdóttir móðir
Birnu. Bróðir Birnu, Þórir Lárus-
son, sem er tíu árum eldri en hún,
er fæddur á Ísafirði. Stuttu eftir
að hann fæddist fluttist fjölskyld-
an öll búferlum frá Ísafirði.

Allt Pétri fræðslustjóra
og KK að þakka

– Er það ekki rétt að þessi

ættar- og upprunatengsl hafi ekki
átt þátt í því að þú komst til Ísa-
fjarðar, heldur hafi það verið nán-
ast tilviljun?

„Jú, það var nefnilega alger
tilviljun. Ég var að klára fjögurra
ára námið mitt í fjölmiðlafræði
við Háskólann í Washington í
Seattle í Bandaríkjunum vorið
1992. Þá áraði frekar illa í ís-
lensku efnahagslífi og maður gaf
sér ekki að auðvelt væri að fá
vinnu á íslenskum fjölmiðlum.
Ég ákvað því að spreyta mig á
kennslustörfum. Mig langaði að
búa úti á landi kannski eitt ár, var
fædd og uppalin í Reykjavík og
hafði ekki prófað annað, fyrir
utan þessa fjögurra ára dvöl í
Seattle. Ég sendi umsóknir um
starf í skóla víða um land, en þá
voru bara nær allar stöður setnar
af kennaramenntuðu fólki.

Mér var bent á að tala við Pétur
Bjarnason fræðslustjóra hér
vestra og vita hvort hann lúrði á
einhverjum störfum, en þá segir
hann mér frá því að verið sé að
auglýsa stöðu fréttamanns á
Svæðisútvarpinu á Ísafirði. Það
skipti engum togum, ég sótti um,
og Finnbogi og Ríkisútvarpið
réðu mig til starfa. Það reyndist
heldur betur örlagaríkt. Hér er ég
enn, og ætlaði bara að vera í eitt
ár!

Ég átti óskaplega góðan tíma
hjá Finnboga og Svæðisútvarp-
inu. Þetta er sennilega skemmti-
legasta starf sem ég hef unnið,
og mjög lærdómsríkt, og þetta
var það sem ég hafði menntað
mig til. Það er eiginlega Pétri
Bjarnasyni og tónlistarmannin-
um KK að þakka að ég er hérna
ennþá og á öll þessi börn með
Hallgrími!“

Aðdragandi þing-
mennsku óárennilegur

Birna var þrívegis á framboðs-
lista Sjálfstæðisflokksins í þing-
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kosningum í Norðvesturkjör-
dæmi, í síðasta skiptið við kosn-
ingarnar 2009 þegar hún varð í
fjórða sæti listans í samræmi við
úrslit prófkjörs. Þá fengu sjálf-
stæðismenn tvo menn kjörna,
þannig að Birna var annar vara-
maður, og tók sæti á þingi um
tíma síðla árs 2012.

„Það er vettvangur sem er gríð-
arlega skemmtilegur, það var
mjög gaman að fá að spreyta sig
þar“ segir hún. „Ég skil vel að
það þyki eftirsóknarvert að kom-
ast þarna inn, aðdragandinn er
bara svo óárennilegur, prófkjörin
og allt það, og fælir frá einkum
konur og jafnvel ungt fólk, að ég
hygg. Sérstaklega á þessum síð-
ustu tímum þegar starf pólitíkusa
hefur eiginlega verið gjaldfellt
frá því sem var.“

– Hvað kom til að þú gafst kost
á sér til framboðs á landsvísu?

„Það var kannski ekki óeðlilegt
framhald á setu í sveitarstjórn
fyrir flokkinn, að spreyta sig í
landsmálunum líka, en þegar síð-
asta kjörtímabili lauk í fyrravor
ákvað ég að láta staðar numið.

Ég hef aldrei verið mikill aðdá-
andi þess að fara í prófkjör, til
dæmis tel ég að þau get verið
mjög neikvæð fyrir konur. Ég
held að það sé að minnsta kosti
ekki öllum konum í blóð borið
að markaðssetja sig með þessum
hætti.

Almennt held ég að það henti
konum betur að gefa kost á sér í
uppstillingu innan flokks eða
með einhverjum öðrum hætti en
gegnum prófkjör, sem geta reynt
mjög á bæði einstaklinginn og
fjölskyldurnar. Mér finnst ekki
ósennilegt að konur séu stundum
viðkvæmari fyrir því en karlmenn
hvernig pólitíkin getur tengst fjöl-
skyldum.“

Núverandi kjör-
dæmaskipan óheppileg

„Líka finnst mér þetta kjör-
dæmi afskaplega erfitt fyrir hvern
þann sem vill hasla sér völl í
pólitík, bæði er það svo víðfeðmt
og svo ólíkt og ósamstætt inn-
byrðis. Það er ólíku saman að
jafna Skagafirði, Skutulsfirði og
Skaganum, svo að dæmi séu tek-

in, þó að þetta sé allt innan sama
kjördæmis. Hagsmunir sem þarf
að samræma eru mjög ólíkir. Að
ég tali nú ekki um vegalengdirn-
ar. Ef farið er inn á samgöngumál
í þessu samhengi, þá er einfald-
lega ófært um hluta kjördæmisins
umtalsverðan hluta ársins. Af
þessum ástæðum er það mjög
harðdrægt að hasla sér pólitískan
völl í þessu kjördæmi.“

– Hvað finnst þér almennt um
núverandi kjördæmaskipan sem
hefur verið í gildi í rúman áratug
frá því að horfið var frá miklu
minni og samstæðari kjördæm-
um. Væri þá ekki eðlilegt fram-
hald að landið allt yrði eitt kjör-
dæmi?

„Ég hef sagt að það væri þess
virði að skoða ofan í kjölinn
hvaða áhrif það myndi hafa. Það
yrði þá að koma sér niður á ein-
hverja aðferð og skoða hvaða
áhrif hún myndi hafa almennt í
landinu, og leyfa síðan þjóðinni
að taka ákvörðun í ljósi þess. Ég
tel að það fyrirkomulag sem við
búum við í dag sé gengið sér til
húðar og hafi jafnvel alltaf verið

hvorki fugl né fiskur. Og hafandi
riðið hér um héruð á mismunandi
farkostum er það að minnsta kosti
mín niðurstaða, að ekki sé farsælt
til framtíðar að halda núverandi
kjördæmaskipan.

Stundum hef ég sagt sem svo,
að karlkyns þingmenn í gömlu
kjördæmunum hafi verið búnir
að marka ákveðnar hefðir sem
ekki gátu talist mjög fjölskyldu-
vænar. Það var rík krafa um að
þingmenn nýju kjördæmanna
viðhéldu áfram þeim starfshátt-
um sem þar tíðkuðust, en það er
í dag óvinnandi vegur að vera
sýnilegur alltaf og alls staðar.
Svo má nefna, að slíkar kröfur
eru ekki gerðar til þingmanna í
Reykjavíkurkjördæmunum. Þar
ríkir allt annar kúltúr, ef svo má
segja.

Já, ég er þeirrar skoðunar að
við ættum að skoða í alvöru hvaða
áhrif það myndi hafa ef landið
allt yrði eitt kjördæmi, til dæmis
á stöðu Vestfjarða. Ég er ekki að
fullyrða að ég vildi fara þá leið,
en ég vil að hún verði skoðuð. Ég
er ekki viss um að Vestfirðingar

hafi riðið feitum hesti frá samein-
ingu kjördæmanna.“

Á skólabekk á nýjan leik
Þess má geta hér í lokin, að

fyrir tveimur árum settist Birna á
skólabekk á nýjan leik og stundar
nú meistaranám í þýðingafræði
við Háskóla Íslands.

„Ég hef alltaf verið mikil mála-
manneskja, var á málabraut í
Menntaskólanum við Sund í
Reykjavík og hef búið erlendis í
tvígang og þannig fengið tæki-
færi til að tileinka mér önnur
tungumál. Þýðingafræðin er
mjög skemmtilegt nám og færir
manni heim sanninn um það, að
þýðingar eru rótin að framförum
í hinum vestræna heimi og reynd-
ar um heim allan. Ég held að
fæstir geri sér fulla grein fyrir
gildi þýðinga í menningu hverrar
þjóðar.“Og þar með er Birna
Lárusdóttir farin að tygja sig til
starfa, lærdómurinn bíður og í
mörg horn er að líta, jafnt hjá
fjölskyldunni sem í körfuboltan-
um og samgöngugeiranum.

– Hlynur Þór Magnússon.

„Ég held að það sé allt í lagi
að segja frá því núna, rúm-
lega sextán árum seinna! Jú,
eiginlega báru í mig víurnar
talsmenn flestra stjórnmála-
afla sem ætluðu að bjóða
fram þá um vorið og í öllum
flokkum var fólk sem ég gat
hugsað mér að vinna með.“



1212121212 FIMMTUDAGUR     9. OKTÓBER 2014

Skattar

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

92 ára og ræktar dýrindis perur
Bolvíkingurinn Sigurður

Gíslason hefur náð góðum
árangri í ávaxtarækt í

gróðurhúsinu sínu að Hóli II
í Bolungarvík. „Þetta byrjaði

hjá mér þegar ég var að
skipta um gler í húsinu og

þurfti að finna gamla glerinu
eitthvert hlutverk. Þá datt

mér í hug að gera gróðurhús
við húsið,“ segir Sigurður

sem er eldhress og kvikur í
hreyfingum þrátt fyrir að

vera orðinn 92 ára. Hann
smíðaði gróðurhúsið fyrir

fjórum árum og hefur hann
náð bestum árangri við

peruræktun. „Þær hafa verið
mjög bragðgóðar og þetta er
annað árið sem ég fæ ávexti.

Perur eru ekki sjálffrjóvg-
andi og í fyrra penslaði ég

blómin með litlum pensli til
að frjóvga blómin en í sumar
fékk ég stórar flugur í húsið,

ég kallaði þær júmbó svo

stórar voru þær, og þær sáu
um að bera á milli til að

frjóvga blómin og ég þurfti
ekkert að pensla,“ segir

Sigurður. Nýr útbúnaður í
gróðurhúsinu hefur einnig

hjálpað til við ræktunina en
það er sjálfvirk gastúpa sem

sér um að opna þakglugga
hússins þegar hitinn inni er

kominn yfir 25 gráður.
Sigurður er borinn og

barnfæddur í Bolungarvík en
fluttist 19 ára til Reykja-
víkur. Hann starfaði um
áratugaskeið sem tækni-
fræðingur í Kópavogi en

hætti þegar hann varð sjö-
tugur. „Ég flutti þá aftur

heim. Ég átti trillu fyrir
sunnan og tók hana með mér

vestur og gerði út í nokkur
ár. – smari@bb.is

Bolvíkingurinn Sigurður Gíslason hefur náð góðum árangri
í ávaxtarækt í gróðurhúsinu sínu að Hóli II í Bolungarvík.

Sigurður smíðaði gróður-
húsið fyrir fjórum árum.

Skattar eru merkilegt fyrirbrigði og auðveldasta leiðin til þess
að hleypa upp fjölskylduboði eða þess vegna hvers kyns samkomu
er að vekja máls á skattlagningu og því hversu ósanngjörn hún sé
í garð ákveðins hóps. Allir munu vilja tala og hver einasti hefur
skoðun á því hve aðrir séu ósanngjarnir í garð þeir sem minna
mega sín. Gallinn er sá einn að hver hefur sína skoðun á því hverjir
falli undir þá skilgreiningu. Fjárlagafrumvarpið er komið fram og
veldur að sjálfsögðu deilum líkt og venjulega. Sá hængur er á að
stjórnmálamenn, einkum þeir sem um véla, alþingismenn, virðast
ekki ná tökum á æsingalausri umræðu og rökum sem hrífa. Að tala
saman er því miður fremur neðarlega á blaði í veruleika íslenskra
stjórnmála. Afleiðingin er sú að samhengi næst ekki í umræðuna.
Í þess stað koma upphrópanir sem engu bjarga og ekkert skýra.
Ríkisstjórn, sú fyrsta undir undir forsæti konu á Íslandi lagði mjög
upp úr hækkuðum sköttum og fjölgun þeirra. Þessu tvö atriði
gengu ,,best“ af því sem hún lagði fyrir sig.

Minna virtist skipta hversu vel skattar skiluðu sér í ríkissjóð en
sú staðreynd hversu háir og margir þeir væru. Sú hugsun að skattar
séu í raun afar íþyngjandi nauð á greiðendum á sér fremur fáa tals-
menn. Þannig virðist sú hugsun, sem sumir vilja kalla hugsanavillu,
hafa skotið djúpum rótum að þrepatengdur tekjuskattur sé vænleg-

asta tekjujöfnunin. Það er skiljanleg villa, en afar slæm. Við upptöku
staðgreiðslu árið 1988 var aðeins eitt skattþrep og einn persónu-
afsláttur. Kerfið var einfalt og öruggt í framkvæmd og fulltrúar
annarra þjóða öfunduðu Íslendinga af einfaldleikanum. Skammur
tími leið þar til stjórnmálamenn með takmarkaða reiknikunnáttu
töldu brýnt að hætta við einn einfaldan frádráttarlið og eitt skattþrep
vegna skorts á því að geta reiknað ,,línulega“ prósentuhækkun og
séð hve einfalt það myndi vera að beita hækkuðum persónuafslætti
og eftir atvikum hækkaðri skattprósentu hins eina þreps til að gera
hlut hinna lægst launuðu betri og ná í hlutfallslega meira af tekjum
hinna.

Nú ná sumir alþingismenn og aðrir talsmenn láglaunahópa ekki
upp á nef sér vegna breytinga á virðisaukaskatti. Horft er í gegnum
rör á einn þátt en aðrir lenda utan við sjónvídd rörsins. Upphrópanir
um matarskatt yfirgnæfa allt annað og aðrir þættir eru ekki skoðaðir.
Það er dæmigert fyrir það hversu vitræn umræðan á Alþingi er að
kalla virðisaukaskatt ýmist matar- eða bókaskatt eða eitthvað annað.
Málin þarf að skoða í samhengi. Af hverju heitir virðisaukaskattur á
vetrardekk ekki vetrardekkjaskattur og á reiðhjól reiðahjólaskattur
eða á veitingar veitingaskattur? Samhengið vantar og lausnir gagn-
rýnenda einnig.
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Undankeppni EM 2016Undankeppni EM 2016Undankeppni EM 2016Undankeppni EM 2016Undankeppni EM 2016
Fimmtudagur 9. októberFimmtudagur 9. októberFimmtudagur 9. októberFimmtudagur 9. októberFimmtudagur 9. október

kl. 18:45 Svíþjóð - Rússland
kl. 18:45 England - San Marínó

kl. 18:45 Slóvakía - Spánn
Föstudagur 10. októberFöstudagur 10. októberFöstudagur 10. októberFöstudagur 10. októberFöstudagur 10. október

kl. 18:45 Tyrkland - Tékkland
kl. 18:45 Wales - Bosnína

kl. 18:45 Holland - Kasakstan
kl. 22:00 Lettland - Ísland
Laugardagur 11. októberLaugardagur 11. októberLaugardagur 11. októberLaugardagur 11. októberLaugardagur 11. október
kl. 16:00 Írland - Gíbraltar
kl. 16:00 Armenía - Serbía

kl. 16:00 Skotland - Georgía
kl. 18:45 N-Írland - Færeyjar
kl. 18:45 Pólland - Þýskaland
kl. 18:45 Albanía - Danmörk
Sunnudagur 12. októberSunnudagur 12. októberSunnudagur 12. októberSunnudagur 12. októberSunnudagur 12. október

kl. 16:00 Austurríki - Svartfj.land
kl. 16:00 Eistland - England

kl. 16:00 Rússland - Moldóva
kl. 18:45 Lúxemborg - Spánn

Mánudagur 13. marsMánudagur 13. marsMánudagur 13. marsMánudagur 13. marsMánudagur 13. mars
kl. 16:00 Kasakstan - Tékkland

kl. 18:45 Wales - Kýpur
kl. 18:45 Lettland - Tyrkland

kl. 18:45 Bosnía - Belgía
kl. 22:00 Ísland - Holland
Þriðjudagur 14. októberÞriðjudagur 14. októberÞriðjudagur 14. októberÞriðjudagur 14. októberÞriðjudagur 14. október

kl. 18:45 Pólland - Skotland
kl. 18:45 Danmörk - Portúgal
kl. 18:45 Þýskaland - Írland

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
9. október 1986: 9. október 1986: 9. október 1986: 9. október 1986: 9. október 1986: Stöð 2,

fyrsta sjónvarpsstöðin í einka-
eign, hóf útsendingar.

10. október 1899: 10. október 1899: 10. október 1899: 10. október 1899: 10. október 1899: Þrír Vest-
firðingar fórust en sýslumaður
Ísfirðinga, Hannes Hafstein,

og tveir aðrir björguðust
naumlega þegar enskur tog-
ari sigldi á bát þeirra. Togar-
inn var að ólögleiðum veið-

um í Dýrafirði.
11. október 1987:11. október 1987:11. október 1987:11. október 1987:11. október 1987: Spænsk
þota nauðlenti um 50 mílur

vestur af Reykjanesi. Sex
mönnum var bjargað. Þotan

hafði orðið bensínlaus.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
NA 8-13 m/s og léttskyjað.

Hiti 1-8 stig, hlýjast SV-lands.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Austlæg átt, úrkomulítið og

kólnar smám saman.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðlæg eða breytileg átt,
skúrir eða él víða um land

og fremur svalt í veðri.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

smáar
Til sölu er nýr lampi með stækk-
unargleri og ljósmynd í ramma
af Geysi í Haukadal (64x47). Á
sama stað er til sölu Tinna og
Ástríksbækur. Upplýs. í síma
847 8933.

Til leigu eða sölu er 188m² par-
hús á þremur hæðum auk kjall-
ara. Uppl. í símum 845 5625 og
456 4097.

Inntré ehf., átti lægsta tilboð í
smíði á innréttingum fyrir hjúkr-
unarheimilið Eyri á Ísafirði. Fjög-
ur tilboð bárust í verkið. Inntré
ehf., átti tvö lægstu tilboðin kr.
58.629.300.- og kr. 54.385.300
(frávikstilboð).

Geirnaglinn ehf., bauð kr..
69.911.742.- í verkið og GÓK
húsasmíði ehf., bauð kr. 77.345.
000. Kostnaðaráætlun hljóðaði
upp á kr. 41.607.750.

Inntré ehf., bauð
lægst smíðarnar

Stjórn foreldrafélags leikskól-
ans Sólborgar á Ísafirði vill að
gjaldskrá Sólborgar verði lækkuð
vegna aukalokana 24. og 31
desember sem hafa verið ákveðn-
ar. Foreldrafélagið setur sig ekki
upp á móti lokunum en könnun
leikskólastjórans leiddi í ljós að
ekki var þörf á að hafa leikskól-
ann opinn á aðfangadag og gaml-
ársdag.

Stjórnin telur hinsvegar eðli-
legt að innheimta leikskólagjalda
taki mið af þessum breytingum.
Á fundi bæjarráðs var bæjarstjóra
falið að svara ósk foreldrafélags-
ins.

Vilja lækkun
leiksskólagjalda

Vestfirskar kon-
ur mæta ekki í

krabbameinsleit
Leitarsvið Krabbameinsfélags

Íslands hefur tekið saman tölur
yfir hversu margar konur mættu
í krabbameinsleit á svæði Heil-
brigðisstofnunar Vestfjarða. Nið-
urstöðurnar eru sláandi. Alþjóð-
legar viðmiðanir miða við að
þátttaka sé helst yfir 80% en þátt-
taka á svæðinu var langt undir
því viðmiði. Mæting í brjósta-
krabbameinsleit var til að mynda
aðeins 39% og af þeim 389 kon-
um sem fengu boðsbréf mættu
aðeins 150.

Mæting í leghálskrabbameins-
leit var 23% og í aldurshópnum
23-39 ára mættu 39 af þeim 185
sem fengu boðsbréf eða 21%. Í
aldurshópnum 40-65 ára mættu
46 af 188 sem fengu boðsbréf
eða 24%. Krabbameinsfélag
Íslands hefur verulegar áhyggjur
af þessu.
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