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Listin
að lifa
á Vestfjörðum
Ralf Trylla er Svisslendingur sem hefur
verið búsettur á
Ísafirði í fimm ár.
Hann segir blaðamanni BB frá áhugamálum sínum og
hvernig það atvikaðist að hann
flutti til Íslands.

Efri hæðirnar tvær í gamla Kaupfélagshúsinu við Austurveg 2 verða að gistiheimili.

Gistiheimili rís í
Selur og sundkappi hittast Kaupfélagshúsinu
Sundkappinn og selurinn horfðust í augu um stund áður en kappinn hélt leið sinni áfram.

Gangandi vegfarendum um
höfnina á Ísafirði brá heldur
betur í brún fyrir stuttu, er
þar lá myndarlegur á selur á
bryggjustúfnum í fjörunni
við Sjósportsmiðstöð Íslands.
Talið er að um tíu selir haldi

til í Pollinum, en þessi tiltekni selur hvíldi lúin bein
ofan á bryggjustúfnum þegar
ljósmyndara Bæjarins besta
bar að garði. Í sömu andra
synti sundkappi framhjá
selnum, sem er ekki í frásög-

ur færandi nema fyrir þær
sakir að októbermánuður er
langt kominn og sjóhiti ekki
mikill. Vart mátti greina
hvor þeirra væri meira hissa
að sjá hinn.
gudmundur@bb.is

Stefnir fyrrverandi starfsmönnum Landsbankans
Aðalbjörn Jóakimsson, útgerðarmaður og einn af fyrrverandi
eigendum útgerðarfélagsins Miðfells í Hnífsdal hefur stefnt Ingva
Erni Kristinssyni, fyrrverandi
framkvæmdastjóra verðbréfasviðs Landsbankans, Arnari
Jónssyni forstöðumanni gjaldeyrismiðlunar bankans og Sigurði M. Sólonssyni ráðgjafa í
gjaldeyrismiðlun bankans. Eignarhaldsfélag Aðalbjörns var
samningsbundið Landsbankanum um skulda- og áhættustýringu
sem endaði með meira en 300
milljón króna tapi fyrir Aðalbjörn
vegna gjaldmiðlaskiptasamninga
með japönsk jen. Aðalbjörn
byggir kröfu sína á að umræddir
starfsmenn bankans hafi ekki
sinnt upplýsinga- og ráðgjafaskyldum sínum gangvart honum
þegar áður nefndur samningur
var gerður og hann samþykktur
án þess að Aðalbjörn hefði gefið

Aðalbjörn Jóakimsson.
samþykki sitt.
deild Landsbankans taldi lækkun
Aðalbjörn telur einnig að bank- á gegni krónunnar afar líklega.
inn hafi farið út fyrir þann fjár- Aðalbjörn fer fram á að starfsfestingarramma sem getið var í mennirnir þrír greiði eignarhaldssamningum við bankann. Starfs- félagi hans Dynjanda ehf., 350
menn bankans er gefið að sök að milljónir króna í skaðabætur. Fyrhafa látið félag Aðalbjörns stunda irtaka er í málinu í þessari viku.
Frá þessu er greint í helgarblaði
afleiðuviðskipti með erlenda gjald– audur@bb.is
miðla á sama tíma og greiningar- DV.

Ný fasteignasala opnar
„Viðtökurnar hafa verið góðar og ég sé ekki fram á annað
en að við munum opna útibú á
Ísafirði upp úr áramótum,“
segir Ásgeir Erling Gunnarsson, fasteignasali hjá Fasteignasölunni Skipa- og húsanaust í Reykjavík í samtali við
blaðið. Ásgeir Erling og meðeigandi hans, Skúli Sigurðsson,
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lýstu yfir áhuga sínum á að opna
útibú á Ísafirði fyrr í haust. Núna
hefur verið ákveðið að opna en
að sögn Ásgeirs Erlings verður
líklegast ekki opið nema hluta úr
mánuði. „Við verðum eitthvað á
faraldsfæti fram yfir áramót en
næsta sumar gerum við ráð fyrir
að vera búnir að opna að fullu“.
Ásgeir segir að allt fari þetta

eftir markaðnum og eftirspurn
en þó sé nokkuð komið af eignum á skrá bæði fasteignir og
skip. Fasteignasala Vestfjarða
er eina fasteignasalan á Ísafirði
og segir Ásgeir Erling að þörf
sé á samkeppni og hún sé af
hinu góða. „Það hefur ekkert
fyrirtæki gott af því að sitja
eitt að markaðnum“.

Tveggja hæða gistiheimili
mun rísa í gamla Kaupfélagshúsinu við Austurveg 2 á Ísafirði á næsta ári. Tólf herbergi
verða fullbúin og tilbúin til
notkunar fyrir næsta sumar, og
önnur tólf fyrir árið 2014. Þetta
staðfestir Ágúst Gíslason, einn
af eigendum eignarhaldsfélagsins Þallar ehf., en fyrirtækið stendur að kaupunum á húsinu. Gistiheimilið verður hinsvegar rekið af Hótel Ísafirði,
sem mun leigja húsnæðið af
Þöll. Í síðustu viku var endanlega gengið frá kaupsamningum á milli Þallar og Ísafjarðarbæjar, en kaupverð eignarinnar
hljóðar upp á 35 milljónir
króna. Að sögn Ágústar er áætlað að gistiheimilið opni næsta
vor. „Þá verða 12 herbergi opnuð, og önnur 12 fyrir árið
2014,“ segir Ágúst, en framkvæmdir við húsið munu kosta

á annað hundrað milljónir
króna.
Að eignarhaldsfélaginu Þöll
koma þeir Flosi Kristjánsson,
Gísli Már Ágústsson og Alfreð
Erlingsson, auk Ágústar. Sem
fyrr segir mun Hótel Ísafjörður
sjá um rekstur gistiheimilisins
og leigja húsnæðið af Þöll. Hótel Ísafjörður var á dögunum
keypt af Daníel Jakobssyni
bæjarstjóra á Ísafirði og nokkrum fleiri fjárfestum. Meðal
þeirra fjárfesta var Ágúst Gíslason. Farið verður í framkvæmdir á húsnæðinu eftir áramót, en að sögn Ágústar munu
heimamenn sjá um innanhússframkvæmdir, en mikið verk
er óunnið inni í húsinu. „Herbergin á gistiheimilinu verða
18-22 fm á stærð og eru stærri
en hefðbundin hótelbergi. Þetta
verður ekkert slor,“ segir Ágúst.
– gudmundur@bb.is

Agnes meðal áhrifamestu kvennanna
Tímaritið Nýtt líf valdi á dögunum áhrifamestu konur ársins
árið 2012, en þær eru kynntar í
nýjasta tölublaði tímaritisins.
Meðal þeirra sem tilgreindar eru,
er frú Agnes M. Sigurðardóttir
biskup Íslands, en hún er þjónaði
sem prestur í Bolungarvík í 17 ár
áður en hún tók við embætti biskups í sumar. Agnes er auk þess
fædd og uppalin á Ísafirði, en
hún er fyrsta konan til að gegna
embætti biskups á Íslandi. Þóra
Arnórsdóttir fjölmiðlakona er
einnig á listanum, ásamt þeim
Nönnu Bryndísi Hilmarsdóttur
söngkonu Of Monsters and Men
og Annie Mist Þórisdóttur, tvöföldum heimsmeistara í Crossfit.
Aðrar konur sem komust á listann eru þær Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, Hildur
Lillendahl femínisti, Oddný

Frú Agnes M. Sigurðardóttir.
Harðardóttir fyrrum fjármálaráðherra, Auður Ava Ólafsdóttir rithöfundur, Sólrún Eiríksdóttir
heilsufrömður, Sigrún Ragna
Ólafsdóttir forstjóri Vís og Helga
Margrét Reykdal, framkvæmdastjóri True North.
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Húshitunarkostnaður er hár á Vestfjörðum. Myndin er af Flateyri. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Mikill verðmunur á húshitun

Allt að 278% munur var á
hæsta og lægsta kostnaði við að
hita upp meðalstórt íbúðarhúsnæði á ári á landinu í fyrra. Alls

munaði ríflega 133 þúsund á
mesta og minnsta kostnaðinum.
Þetta kemur fram í fréttaskýringum Kjartans Kjartanssonar,

Nýtt vikublað
lítur dagsins ljós
Nýtt vikublað lítur dagsins ljós
á norðanverðum Vestfjörðumá
morgun. Blaðið, sem fengið hefur
nafnið Hringiðan, mun að mestu
vera helgað menningu, listum,
dægurmálum á svæðinu auk þess
sem þar verður hægt að nálgast
yfirlit yfir viðburði vikunnar.
Blaðinu verður dreift án endurgjalds inn á öll heimili á svæðinu
frá Þingeyri að Súðavík. Blaðið
er gefið út af Gúttó ehf., á Ísafirði,
sem ennfremur gefur út fréttablaðið Bæjarins besta og rekur
fréttavefinn bb.is. Lísbet HarðarÓlafardóttir mun sjá um að glæða
síður blaðsins líf.
Lísbet segist njóta góðs af því
hversu öflugt lista- og menningarlíf sé á svæðinu. „Blaðið mun
að mestu leyti fjalla um það sem
er skemmtilegt og uppbyggjandi
og er þess vert að fara út úr húsi
að sækja. Af nægu er að taka í
þeim efnum á svæðinu og ég hef

ekki nokkrar áhyggjur af því að
verða uppiskroppa með efni,“
segir Lísbet. Hún segir viðbrögðin hafi verið mjög jákvæð og
jafnt heimafólk og brottfluttir
Vestfirðingar hafi verið tilbúnir
að leggja hönd á plóg.
„Menntaskólinn á Ísafirði
verður með fastan dálk í blaðinu
sem Arnheiður Steinþórsdóttir
sér um. Þá munu brottfluttir Vestfirðingar hafa sitt fasta pláss, veglegt viðburðadagatal verður í
blaðinu sem og viðtöl við skemmtilega einstaklinga. Það er því fjölbreytt og skemmtilegt efni væntanlegt í vikulokin,“ segir Lísbet.
Ábendingar um skemmtilegt
og áhugavert efni er hægt að
senda á Lísbeti í netfangið lisbet@bb.is. Þeir auglýsendur sem
áhuga hafa að nýta sér blaðið er
bent á Halldór Sveinbjörnsson á
netfanginu halldor@bb.is eða í
síma 456 4560.
– bb@bb.is

sem birtist í Morgunblaðinu á
föstudag. Í fréttaskýringunni
kemur fram að kostnaðurinn við
að hita upp meðalstóran sveitabæ
með rafhitun, þar sem húshitunarkostnaðurinn er hæstur, hafi
verið 208.462 krónur árið 2011,
sé miðað við 28.400 notaðar kílóvattsstundir á ári. Í þeirri upphæð
er búið að reikna með niðurgreiðslu ríkisins á kostnaðinum.
Til samanburðar var kostnaðurinn við sömu orkunotkun til húshitunar lægstur í Reykjavík, þar
sem er hitaveita, 74.837 krónur.
Í skýrslu starfshóps um breyt-

ingar á niðurrgreiðslum til húshitunar, sem frumvarp um jöfnun á
húshitunarkostnaði sem nú liggur
fyrir á Alþingi byggist á, eru áhrif
breytinganna sem lagðar eru til í
frumvarpinu á kostnaðinn reiknuð út. Í umræddu dæmi lækkar
kostnaðurinn við rafhitun þar sem
hann er hæstur úr rúmum 208
þúsund krónum í rúmar 139 þúsund krónur á ári. Það jafngildir
89,9% lækkun á húshitunarkostnaði fyrir þá sem hafa greitt hvað
mest.
Einungis 10% þjóðarinnar búa
á svokölluðum köldum svæðum

þar sem ekki er jarðhiti og hitaveita, og búa þar af leiðandi við
hærri húshitunarkost. Vestfirðir
eins og þeir leggja sig eru hluti af
þessum 10 prósentum. Frumvarp
um jöfnun húshitunarkostnaðar
hefur verið lagt fram á Alþingi,
en það byggir á tillögum nefndar
sem ríkisstjórnin skipaði á síðasta
ári, en flutningsmenn frumvarpsins eru fjórtán talsins og koma úr
fjórum stærstu stjórnmálaflokkunum. Íbúar á Vestfjörðum eru
meðal þeirra 10% landsmanna
sem búa við hærri húsitunarkostnað. – gudmundur@bb.is

Tvö þúsund krónur fyrir
jafnan húshitunarkostnað
Ef frumvarp um niðurgreiðslu á húshitunarkostnaði verður
samþykkt mun reikningur
vegna upphitunnar á 100m²
íbúð í fjölbýli hækka um rúmar
2000 krónur á ársgrundvelli,
og hússhitunarkostnaður myndi
hækka um tíu aura á hverja
kílóvattstund fyrir þá sem búa
á jarðvarmasvæðum. Kostnaður við að kynda samskonar íbúð
á Vestfjörðum myndi hinsvegar lækka töluvert. Í frumvarp-

inu kemur fram að þetta sé gert
til þess að rétta hlut þeirra sem
búa á svokölluðum köldum svæðum og langt frá jarðvarmavirkjunum.
Í frétt DV um málið er tekið fram
að ef einstaklingur sem kaupir
orku frá Orkubúi Vestfjarða, til
að kynda 100m², borgar 139 þúsund krónur á ári í upphitun. Sá
kostnaður myndi hinsvegar lækka
í 106 þúsund krónur á ársgrundvelli ef frumvarpið yrði sam-

þykkt. Þetta kemur einnig fram
í skýrslu starfshóps um breytingar á niðurgreiðslum til húshitunar sem iðnaðarráðuneytið
skipaði og birti fyrir ári síðan.
Frumvarpið var lagt fram á
Alþingi í vikunni en fjórtán
þingmenn úr fjóru stærstu
stjórnmálaflokkunum koma að
frumvarpinu. 10% þjóðarinnar
búa við háan húshitunarkostnað vegna fjarlægðar sinnar frá
jarðvarmasvæðum.

Frumvarp lagt fram til lækkunar á húshitunarkostnaði
„Þetta er gríðarlega mikið
hagsmunamál fyrir Vestfirðinga.
Einungis 10% þjóðarinnar búa
við þennan háa húshitunarkostnað og af þessum 10% eru Vestfirðir eins og þeir leggja sig,“
segir Einar Kristinn Guðfinnsson
alþingismaður, en hann er fyrsti
flutningsmaður frumvarps um
lækkun húshitunarkostnaðar sem
lagt var fram á Alþingi í síðustu
viku. Fjórtán þingmenn úr fjórum
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stjórnmálaflokkum koma að
frumvarpinu. Frumvarpið er
byggt á tillögum stjórnskipaðrar
nefndar sem sett var á laggirnar
eftir ríkisstjórnarfund sem haldinn var á Ísafirði á síðasta ári.
Nefndin lagði framt tillögur
sínar um síðustu áramót, en að
sögn Einars var málið ekki á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar sem
lögð var fram við upphaf þings
nú í haust, og því var ráðið að

gera frumvarp upp úr ályktunum
nefndarinnar „Ég lagði mikið upp
úr því að fá fólk úr sem flestum
flokkum. Þetta mál má ekki festast í flokkspólitísku karpi.“
Helstu tillögur nefndarinnar og
þar með meginefni frumvarpsins
snúa að því að breyting verði
gerð á niðurgreiðslukerfinu,
þannig flutning og dreifing á raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis
verði niðurgreidd að fullu. Þannig

verður kerfið sjálfvirkt þar sem
öllum breytingum á verði á raforkudreifingu yrði mætt með
sjálfvirkum hætti án þess að sérstök ákvörðun þurfi að liggja þar
að baki. Í öðru lagi er kveðið á
um að jöfnunargjald verði sett á
hverja framleidda kílówattsstund
sem næmi þeim kostnaði sem
nauðsynlegur er á hverjum tíma
til að niðurgreiða að fullu flutning
og dreifingu raforku til upphit-

unar íbúðarhúsnæðis. Í þriðja lagi
er lagt til að jöfnunargjald verði
lagt á hitaveitur, svipað og á raforkuframleiðslu, sem geti ávalt
tryggt viðgang og vöxt jarðvarmaveitna.
„Ég ætla þess að þessu máli
verði vel tekið, enda er það algjörlega í samræmi við tillögur
nefndar sem ríkisstjórnin sjálf
skipaði setti fram,“ segir Einar.
– gudmundur@bb.is
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Ósáttur við
ráðningu
skólastjóra
Jóhannes S. Aðalbjörnsson kennari við Grunnskólann á Suðureyri hefur sent
umboðsmanni Alþingis kvörtun vegna ráðningar í starf
skólastjóra við grunnskólann. Í kvörtuninni kemur
fram að hæfasti umsækjandinn hafi ekki verið ráðinn sé
litið til menntunar og starfsreynslu.
Umboðsmaður Alþingis
hefur farið þess á leit við
Ísafjarðarbæ að fá afrit af
öllum gögnum er tengjast
ráðningunni s.s. auglýsingu
um starfið, umsóknargögn,
ferilskrá umsækjenda og
önnur gögn sem lágu til
grundvallar ákvörðun um
ráðninguna. Fór umboðsmaður fram á að fá gögnin
afhent fyrir 30. október.
Bæjarráð hefur falið Daníel Jakobssyni bæjarstjóra
að svara erindinu.

Spurningin
Treystir þú íslenskum
stjórnmálamönnum
Alls svöruðu 816.
Já sögðu 46 eða 6%
Nei sögðu 734 eða 90%
Veit ekki sögðu 36 eða 4%
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:
Norðan- og norðaustan
15-23 m/s. Þurrt að kalla
um landið sunnanvert, en
snjókoma eða él fyrir
norðan. Áfram kalt í
veðri. Horfur á laugardag: Norðan 13-20 m/s,
en lægir smám saman
síðdegis, fyrst vestantil.
Víða bjart syðra, en
dregur úr ofankomu fyrir
norðan. Heldur kólnandi.
Horfur á sunnudag:
Norðvestan 8-15 m/s við
austurströndina, en
annars mun hægari.
Stöku él, NA-til, en
bjartviðri annars staðar.
Frost um mest allt land.
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Suðureyri við Súgandafjörð. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Slæm staða á mörkuðum

„Það er veruleg þynging á
mörkuðum núna og greinilegt að
það er minna til af peningum
niður í Evrópu,“ segir Óðinn
Gestsson framkvæmdastjóri Íslandssögu á Suðureyri. Óðinn
segir verð á mörkuðum í Evrópu
gera útgerð á Íslandi erfitt fyrir.
„Verðinu er þrýst niður. Þetta er
fyrst og fremst leiðinlegt ástand,

það er í sífellu verið að berjast
um nokkrar krónur.“ Óðinn telur
slæmt verð á mörkuðum haldast
í hendur í bágt efnahagsástand í
Evrópu, þá sérstaklega í suðurhluta hennar. „Ég tel ekki að
ástæðan sé aukinn kvóti í Barentshafi eins og sumir vilja meina.
Fólk er frekar að leita í ódýrari
vöru.“

Íslandssaga greiddi fyrstu
greiðslu veiðigjaldsins í upphafi
síðsta mánaðar líkt og aðrar útgerðir í landinu, en reikningurinn
var umtalsvert hærri en undanfarin ár þar sem ákveðið var að
hækka veiðigjald fyrir núverandi
fiskveiðiár. Óðinn telur að minni
útgerðir geti ekki staðið þessa
hækkun af sér. „Þær munu ekki

geta klárað svona reikninga. Ég
vona bara að menn beri gæfu til
þess að endurskoða þetta,“ segir
Óðinn. „Nú eru menn að ströggla
vegna þess að markaðurinn er
erfiður, og veiðigjaldið er hærra.
Ekki lækka lánin heldur. Minni
útgerðirnar munu fyrst og fremst
finna fyrir þessu og þurfa að selja
frá sér aflaheimildir og rekstur.“

Engir Frostrósatónleikar í ár
Engir Frostrósatónleikar verða
á Ísafirði í ár líkt og verið hefur
undanfarin ár. Samúel Kristjánsson, eigandi Frost Culture Company ehf., sem heldur úti tónleikunum, segir að nú á ellefta
starfsári Frostrósa, hafi aðstandendur tónleikanna ákveðið að

breyta til. Aðeins verða tónleikar
á tveimur stöðum hérlendis, þ.e.
í Reykjavík og á Akureyri. Auk
þess verði haldnir tónleikar í Svíþjóð, Noregi og í Færeyjum.
Samúel segir að gríðarleg vinna
liggi að baki hverjum tónleikum
og breyting á tónleikastöðum hafi

orðið vegna margra samliggjandi
ástæðna.
„Við höfðum því samband við
Regínu Ósk, fyrrverandi söngkonu Frostrósa og bjuggum til
tónleikaferð með henni og Guðrúnu Gunnarsdóttur og Jógvan
Hansen, til að fara um landið og

gefa fólki þar tækifæri til að njóta
jólatónleika eins og áður,“ segir
Samúel. Tónleikarnir á Ísafirði
verða 18. desember í Ísafjarðarkirkju. Hægt er að nálgast miða á
tónleikana á vefsíðunni midi.is.
Verð þeirra er kr. 3.990.– audur@bb.is

Ritstjórnargrein

Vetur genginn í garð
Gleðilegt sumar! er kveðja sem allir landsmenn þekkja; hljómar
vel og í henni felst ósk um giftu á komandi sumri; kveðja sem allir
telja sjálfsagt að færa hverjum og einum, burt séð frá ætterni.
Hvernig sem á því stendur tíðkast ekki að fólk hafi uppi slík orðaskipti við upphaf vetrar; veitti þó vart af, þótt ekki væri nema horft
sé til þess hversu svartasta skammdegið reynist mörgum erfitt.
Hvað sem vangaveltum um tíðarfar og gæftir líður eru líkur á að
veturinn verði um margt ámóta og verið hefur í gegnum árin. (Í
stuttu máli: þras og hagsmunaátök, þar sem sjálfskipaðir sérfræðingar,
sem vita í öllu betur en allir aðrir, ausa daglega í úr viskubrunnum
sínum yfir langþreyttan almúgann, sem alltaf situr uppi með að
borga brúsann!) Fram undan er kosningavetur; fyrir Alþingi liggja
niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu um drög að nýrri stjórnarskrá og
enn hefur ekki náðst niðurstaða í tveimur átakamálum: virkjanaframkvæmdum og fiskveiðistjórnun, auk margs annars, sem vanrækt hefur verið áratugum saman. Nægir þar til að nefna tækjakost sjúrkahúsa.
Skórinn kreppir víða að. Fréttir frá Raufarhöfn í upphafi vetrar eru
uggvænlegar. Áður blómlegt sjávarpláss virðist hreint út sagt í
andarslitrunum. Er nema von að mörgum sé brugðið: ,,Þau örlög
sem menn hafa búið því fólki sem byggir staðinn eru þeim til vansa
sem hafa verið örlagavaldar hans, því náttúran hefur búið Raufarhöfn

þau skilyrði að þar á að vera lífvænlegt og björt framtíð að blasa við
ungum sem eldri,“ er meðal þess sem fram kemur í pistli Ólafs B.
Halldórssonar, Ísafirði, á bb.is fyrir nokkru. Ólafur kvað athyglisvert
að heyra um ,,heiðursmannasamkomulag“ um reglubundna löndun
(á Raufarhöfn) eftir að stórútgerð hafði yfirtekið togara staðarins, og
spurði: ,,Skyldi nokkur kannast við álíka fyrirbæri hér um slóðir?
Man einhver eftir skipi sem átti áfram að vera gult og gert út frá Ísafirði?“
Og hann heldur áfram: ,,Það má vissulega auðga samfélög með
list og léttum iðnaði en því miður þá dafna greinar ekki á tré ef stofninn er fúnaður. Stofn allra smærri byggða við sjávarströnd Íslands er
það sem í hafinu býr og þau auðæfi sem úr því má skapa. Þess vegna
urðu byggðirnar til og það hefur enginn, hvorki stjórnmálamenn né
útvegsmenn rétt til að svipta byggð tilverugrunni sínum. Lög sem
greiða götu slíks ósóma eru smánarblettur hvers þjóðfélags og vanvirðing við grunngildi.“ Grein sinni líkur Ólafur með þeim orðum að
þeir sem kjörnir hafa verið til að gæta hagsmuna þessa fólks ættu
,,að hafa hugfast að fólkið á Raufarhöfn hefur verið svipt rétti sem
því ber. Skilið því þessum réttindum og þá mun Raufarhöfn blómstra
á ný.“ Vonandi verður veturinn sem nú er genginn í garð landsmönnum öllum bæði mildur og gjöfull, þrátt fyrir allt.
s.h.

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620, Silfurgötu 1, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564. Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is. Blaðamenn: Guðmundur Björn Þorbjörnsson, sími 692 8686, gudmundur@bb.is · Lísbet Harðar Ólafardóttir,
sími 697 4833, lisbet@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 m. vsk. Veittur er afsláttur
til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. ISSN 1670 - 021X
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Kann að meta vestfirska snjóstorminn
„Í vinnunni er ég stundum kallaður trillukallinn,“ segir Ralf Trylla
og hlær, þegar ég spyr hann út í
nafnið. „Þetta er sjaldgæft nafn.
Við erum eina fjölskyldan í Sviss
sem berum nafnið og í Þýskalandi
eru aðrar fjórar, en venjulega eru
mun fleiri fjölskyldur um sama
eftirnafnið. Nafnið er sennilega
komið frá norðanverðri Austur
Evrópu, jafnvel Finnlandi. Föðurfjölskylda mín er frá Þýskalandi og þurftu að flýja frá svæði
sem hefur tilheyrt Póllandi síðan
eftir seinni heimstyrjöldina.“

Leiðin til Íslands
„Það var þessi orðrómur um
að íslenskar stelpur séu þær fallegustu í heimi,“ segir Ralf Trylla
og hlær þegar ég spyr hann hvers
vegna hann hafi komið fyrst til
Íslands.
Ég kom hingað fyrst árið 2003
þegar ég hafði lokið námi í garðyrkjufræði í Sviss. Þá var ég að
leita að vinnu og datt í hug að
leita fyrir mér erlendis. Fyrst var
ég að skoða Skotland og Írland,
þar sem ég hafði ferðast og líkaði
vel við, en þegar ég var að fletta
upp á Írlandi í tölvunni þá kom
Ísland upp í leiðinni.
Reyndar hafði ég komið hingað einu sinni áður þegar ég var
tvítugur. Þá var ég á leið til New
York og við millilentum í Keflavík og ég man að ég horfði yfir
hraunið á Reykjanesi og hugsaði
með mér að hingað þyrfti ég að
koma aftur. En ég lét svo verða
af því þarna 2003 og þá í leit að
vinnu. Ég fann fljótlega vinnu á
farfuglaheimili þar sem ég sá um
morgunmatinn og að þrífa klósettin og annað, en staldraði ekki
lengi þar við. Nokkrum vikum
seinna fékk ég vinnu í gróðrarstöðinni Árbakka í Biskupstungum. Þessi vinna átti eftir að hafa
afdrifaríkar afleiðingar.
Ég kynntist danskri stelpu í
Reykjavík og eftir þrjá mánuði
elti ég hana til Danmerkur og við
fluttum saman til Kaupmannahafnar. Þar var ég meira og minna
í þrjú ár en fór mikið til Sviss
bæði til þess að vinna og læra
meira. Í Kaupmannahöfn vann
ég á reiðhjólaverkstæði og hjá
fyrirtæki sem heitir Copenhagen
Rickshaws.
Þetta var skemmtileg vinna
8

enda er Kaupmannahöfn fullkominn staður fyrir hjóladellukall eins og ég var á þessum
tíma. Starfið var líka nokkuð fjölbreytt t.d. var ég ekki búinn að
vinna þarna nema í tvær vikur
þegar yfirmaðurinn minn kom
og spurði hvar ég yrði í næstu
viku. Nú í vinnunni geri ég ráð
fyrir, svaraði ég. Nei, segir hann,
á fimmtudaginn ferð þú sem leiðsögumaður um Kaupmannahöfn
og fræðir nokkra Þjóðverja um
menningu og arkitektúr borgarinnar. Sem ég og gerði, eftir að
hafa eytt allri helginni á bókasafni
að læra um sögu borgarinnar,“
segir Ralf og hlær.

Umhverfisnám og
afdrifarík ökuferð
Það slitnaði upp úr sambandinu
í Danmörku og þá flutti Ralf aftur
til Sviss.
„Þá fór ég í nám í umhverfisfræðum sem er það fag sem ég
vinn nú við. Ritgerðin mín fjallaði um vistvæna ferðamennsku
og Ísland er áhugavert í því sambandi því hér eru uppi spurningar
um hversu marga ferðamenn
landið þolir án þess að gengið sé
á náttúruperlur. Ég ákvað því að
skrifa lokaritgerðina á Íslandi og
kom aftur til landsins árið 2007.
Stefnan var þá að koma meðal
annars til Ísafjarðar og staldra
við í kannski þrjá daga. Á leiðinni
hafði ég hugsað mér að heilsa
upp á vini mína frá 2003 í gróðrarstöðinni á Árbakka sem og ég
gerði. Þar hitti ég Birtu, dóttur
kærustunnar minnar, en hún var
þar að vinna og vantaði far til
Ísafjarðar. Við fórum til Reykjavíkur og náðum í mömmu hennar
og þá kom í ljós að það voru bara
tvö sæti með bílbelti í bílnum
þannig að Birta fór með flugi og
ég og mamman keyrðum saman
vestur. Þetta reyndist verða afdrifarík ökuferð. Ég ákvað í framhaldinu að koma aftur um haustið
til að vera hér í þrjá mánuði og
skrifa ritgerðina en hér er ég enn
og er ekkert á leiðinni í burtu.
Samband okkar Óskar þróaðist
hratt, hún varð ófrísk um veturinn
og sumarið eftir eignuðumst við
Irmu. Við keyptum okkur hús og
tókum að okkur hund og kött.
Þannig að það lá nokkuð fljótt
fyrir að hér myndi ég vera lengur

en í þrjá mánuði. Við eignuðumst
svo aðra dóttur, Ronju, síðastliðið
vor.“

Mállaus smíðakennari
og umhverfisfulltrúi
„Fyrsta veturinn hér 2007 fékk
ég vinnu sem smíðakennari í
grunnskólanum. Það var heldur
betur mikil lífsreynsla. Ég talaði
varla stakt orð, ætli orðaforði
minn hafi ekki samanstaðið af
góðan daginn og bless, hérna og
svona, þegar ég tók að mér að
kenna fjórða til tíunda bekk eða
samtals um 300 krökkum. Þetta
gekk samt alveg lygilega vel og
ég fékk frjálsar hendur til þess að
ákveða hvernig ég hagaði kennslunni. Í náminu mínu í umhverfisfræðum hafði ég lært að kenna
börnum um náttúruna þannig að
fyrstu vikurnar fór ég með krakkana út í skóg og niður í fjöru. Ég
kenndi þeim hvernig mætti nýta
efni náttúrunnar og hvernig maður stundar útivist. Þetta var
skemmtilegur vetur og svo er umgengni við börn besta leiðin til
þess að læra tungumál.
Um vorið þegar skólanum lauk
auglýsti Ísafjarðarbær eftir umsóknum fyrir stöðu umhverfisfulltrúa. Kröfurnar fyrir starfið
smellpössuðu við nám mitt og
reynslu og ég var ráðinn sumarið
2008. Þetta er skemmtileg og
spennandi vinna. Auðvitað getur
hún líka verið leiðinleg og erfið,
sérstaklega þegar maður er að
glíma við mál sem ekki er hægt
að leysa. Undirtektirnar geta verið misjafnar, skulum við segja,
en heilt yfir þá er ég mjög ánægður með þessa vinnu.
Það tók svolítinn tíma að læra
inn á íslenska menningu og átta
mig á starfsumhverfinu – ætli ég
sé ekki enn að. Þetta er ekki
spurning um hvort svissnesk
menning eða íslensk sé betri,
heldur er einfaldlega um mjög
ólíka heima að ræða.
Þegar ég kom hingað fyrst tók
ég til dæmis eftir því hversu ólík
skemmtana- og drykkjumenningin er í þessum tveimur löndum. Í
Sviss þykir sjálfsagt að fá sér
glas af víni eða lítinn bjór í hádeginu á virkum degi, en hér væri
slíkt litið hornauga. Um helgar
hins vegar flykkjast Íslendingar
í Ríkið og kaupa fullt af áfengi

og hella sig svo blindfulla með
tilheyrandi timburmönnum og
látum. Þetta væri talið mjög
skrýtið í Sviss.
Vinnuumhverfið í Sviss er líka
miklu strangara en hér. Þar er
meira lagt upp úr stundvísi og
nákvæmni en hér er viðhorfið
oft: Þetta reddast. Ég kann betur
við Ísland að þessu leyti og held
að fólki líði hér almennt betur í
vinnunni og komi alveg jafnmiklu í verk í þessu afslappaða
umhverfi. Kærastan mín hlær
stundum að mér og segir mig
vera mikinn Svisslending þegar
henni finnst ég vera full smámunasamur. Mér finnst þetta
mjög fyndið því í samanburði
við hinn almenna Svisslending
er ég frekar eins og Íslendingur,“
segir Ralf og hlær.

Kostir Vestfjarða
„Ég kann mjög vel við mig hér
á Vestfjörðum. Einn stærsti kosturinn er sá að hér eru um 0,7
íbúar á hvern ferkílómetra en í
Sviss eru um 200 manns á ferkílómetra. Ég elska að keyra
Djúpið og mæta kannski einum
bíl. Það eru mikil lífsgæði að
mínu mati.
Það er svo mikill friður hérna.
Krakkarnir geta farið út að leika
án þess að maður þurfi að hafa
áhyggjur af bílaumferð og öðru.
Samkvæmt minni reynslu er stress
í beinu sambandi við hversu þétt
fólk býr. Í Sviss getur maður lent
í umferðarteppu sem teygir sig
tugi kílómetra eftir þjóðveginum.
Hér á Ísafirði er mesta umferðaröngþveitið sem ég hef lent í þegar
ég þurfti að bíða eftir fjórum bílum áður en ég komst inn á hringtorgið á leiðinni með stelpuna á
leikskólann.
Fyrir krakka er lífið hér ævintýri frá morgni til kvölds af því
þeir geta leikið sér úti í náttúrunni. En ég er líka með ungling á
heimilinu og ég skil alveg að
stundum finnist henni lítið um
að vera. Ég kem frá litlu þorpi í
Sviss með um 3.000 íbúum og
man að upplifun mín var sú sama
þegar ég var unglingur. Þar gerist
einnig það sama og hér, unga
fólkið flytur í burtu þegar það
hefur náð ákveðnum aldri og ekki
nema lítill hluti þess snýr aftur.
Hér þarftu að kunna að njóta
lífsgæðanna sem bjóðast. Það er

nauðsynlegt að hafa áhugamál
og ef þú hefur það þá ertu í góðum
málum. Hér gefst margfalt meiri
tími til þess að sinna hugðarefnum sínum hvort sem það er útivist, tónlist, lestur, smíði eða
hvað eina.
Mér finnst veturinn hér ekki
vera langur. Hann er rétt að ganga
í garð núna og svo í mars er sólin
aftur kominn á loft og vorið innan
seilingar. Ég kann vel við veturinn og finnst skemmtilegra að
vera til þegar það er norðaustan
hríðarbylur en þegar það er grámygluleg slydda. Öfgarnar í
veðrinu hér finnst mér vera heillandi. Þá finnur maður að maður
býr með náttúrunni. Náttúran er
ekki eitthvað þarna fyrir utan sem
maður getur farið og upplifað ef
maður keyrir í nokkra tíma heldur
er hún allt í kring alltaf.
Veturnir fóru t.d. miklu verr í
mig þegar ég bjó í Kaupmannahöfn. Þá varð borgin öll grá og
skítug og mikið um rigningar og
þetta fannst mér miklu meira niðurdrepandi en snjórinn og vonda
veðrið hér. Þegar veðrið er hér
sem verst getur verið ævintýri að
fara út í Samkaup og kaupa
mjólk. Ég man nokkrum sinnum
eftir að hafa farið með skíðagleraugu og á snjóþrúgum í vinnuna
eða útí búð. Það fannst mér frábært,“ segir Ralf og hlær.

Svissneskur þorpari
Flutningurinn til Ísafjarðar var
ekki eins mikil viðbrigði fyrir
Ralf og ætla mætti því hann ólst
upp í litlum bæ sem er svipaður
Ísafirði að stærð.
„Ég kem frá mjög litlu þorpi –
allavega á mælikvarða Sviss –
sem heitir Hausen og er um tuttugu kílómetra sunnan við Zurich.
Þar búa um 3.000 manns og ég
bjó þar í rúm tuttugu ár og fór þar
í grunnskóla. Þegar ég byrjaði í
menntaskóla fór ég reyndar til
Zurich en bjó þá heima og tók
lestina í skólann. Ég átti ekki
stóra fjölskyldu í Hausen heldur
bjuggum við saman ég og mamma
og pabbi. Ég er sem sagt dekrað
einkabarn sem fékk allt sem ég
vildi í jólagjöf og þurfti aldrei að
deila neinu með neinum,“ segir
Ralf og hlær.
„Þegar ég bjó í Sviss vann ég
við hin ýmsu störf. Ég starfaði
fyrir byggingafyrirtæki, við hjóla-
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viðgerðir, í garðyrkjustöð. Ég var
mikið í fjallahjólakeppnum og
hjólaði árlega tæpa 12.000km.
Sviss er góður staður til þess að
búa á ef þú hefur gaman af því að
ferðast. Það tekur ekki nema
nokkra klukkutíma að keyra til
Ítalíu eða Suður Frakkalands og
sömuleiðis er stutt að fara til
Austur Evrópu eða til Danmerkur. Þetta er eins miðsvæðis í Evrópu og hægt er og ég ferðaðist
mikið þegar ég bjó þar.
Ég missti mömmu mína árið
2004 en pabbi minn á ennþá
heima í Sviss. Hann er sestur í
helgan stein og kemur reyndar
hingað á hverju ári í heimsókn.
Ég vildi gjarnan geta farið oftar
með fjölskylduna til Hausen en
flugferðir eru bara orðnar svo
svakalega dýrar að við komumst
sjaldnar en við vildum. Þá er
gengi krónunnar miðað við svissneska frankann mjög óhagstætt.
Krónan hefur hrunið á meðan
svissneski frankinn hefur styrkst
umtalsvert. Þegar ég kom til Íslands var gengið 55 krónur fyrir
hvern franka en í dag kostar
frankinn 130 krónur og mjólkurlíterinn kostar nú í kringum 250
krónur í Sviss.
Fyrir kreppu þá var ástandið
hér furðulegt fyrir Svisslending.
Ég man þegar ég opnaði fyrsta
bankareikninginn minn hérna og
fékk smá áfall þegar vaxtakjörin
voru útskýrð fyrir mér. Ég hringdi
strax í pabba og bað hann um að

giska hvaða vextir væru á bankareikningum hérna. Hann hélt
kannski að þeir væru í kringum
fjögur prósent, sem í Sviss er
mjög hátt. Það lá við að hann
öskraði í símann þegar ég sagði
honum að þeir væru fimmtán
prósent.
Ég kunni mjög vel við mig í
Hausen, rétt eins og ég kann vel
við mig á Ísafirði. Ég hef aldrei
haft áhuga á að búa í stórborg
þótt ég hafi dvalið um tíma í
borgum eins og París, Berlín og
London. Ég bjó náttúrulega í
nokkur ár í Kaupmannahöfn sem
var ágætt en þegar ég bjó þar
langaði mig samt alltaf að komast
út úr borginni.”

Dellukall
„Einu sinni fór ég á fund til
Torfa Einarssonar hjá Sjóvá hér
á Ísafirði og ætlaði að reyna að
semja um lægri greiðslu fyrir
tryggingu á mótorhjólunum.
Hann horfði lengi á mig og sagði
svo: Jæja, þú ert sem sagt dellukall. Ég viss þá ekki alveg hvað
þetta þýddi en síðar sá ég að
þetta var rétt hjá honum. Ég er
mikill dellukall,“ segir Ralf og
hlær.
„Ég hef alltaf haft gaman af
mótorhjólum og mér finnst líka
mjög gaman að gera við hjólin
og breyta þeim. Þegar ég bjó í
Danmörku keypti ég mér gamalt
mótorhjól með hliðarvagni.

Hjólið var mjög illa farið – ryðgað og ógangfært – þannig að ég
tók það allt í sundur og setti aftur
saman. Reyndar átti ég þetta hjól
ekki nema í tvo mánuði því ég
þurfti að selja það þegar ég flutti
aftur til Sviss.
Við pabbi deilum þessu áhugamáli og höfum farið saman í mótorhjólaferðalög um Norður Afríku, Korsíku og Skotland. Þetta
voru svona ævintýraferðir sem
voru vel skipulagðar og tóku um
tvær til þrjár vikur. Hér aftur á
móti get ég farið í frábærar mótorhjólaferðir án nokkurs fyrirvara. Að fara upp á Bolafjall getur
verið mjög spennandi og krefjandi þegar færðin er tvísýn og
svo gist í Skálavík í tjaldi. Þarna
er komin frábær ævintýraferð.
Um daginn fór ég til dæmis í
Arnarfjörð á Laugarból sem var
líka frábær ferð.
Flestum finnst leiðinlegt að
keyra Djúpið en mér finnst það
frábært. Maður getur stoppað
hvar sem er án þess að hafa
áhyggjur af því að einhver keyri
utan í mann og þú getur drukkið
vatn úr lækjunum við hliðina á
veginum án þess að hafa áhyggjur
af mengun. Svo er skylda að
stoppa í Reykjanesi, fá sér kaffi
og kannski kíkja í sund áður en
haldið er aftur heim á leið eða
áfram suður. Þetta er góður dagur
að mínu mati.
Mér finnst líka mjög skemmtilegt að keyra til Reykjavíkur og

venjulega tek ég mér góðan tíma
í ferðina. Markmiðið mitt er sem
sagt ekki að komast suður á undir
fimm klukkutímum heldur stoppa
ég mörgum sinnum, gisti til
dæmis í Bjarkarlundi og tek því
rólega. Maður finnur reyndar um
leið og maður kemur niður
Bröttubrekku inn á Borgarfjarðarafleggjarann að gamanið er
búið. Maður stífnar upp og fer að
velta því fyrir sér hvort maður
eigi að taka fram úr bílnum á
undan eða ekki o.s.frv.. Á leiðinni
heim finnur maður sömuleiðis
frið um leið og maður beygir upp
Bröttubrekku.
Nú á ég tvö mótorhjól, eitt
ferðahjól eða enduro hjól, eins
og þau eru oft kölluð, og svo
rússnenskt hjól með hliðarvagni.
Ég hef notað þau bæði töluvert
en ætli ég eyði ekki álíka miklum
tíma í að dytta að þeim og laga
inni í bílskúr eins og ég eyði í að
keyra þeim á þjóðveginum.“

Snjódrekaflug
Auk þess að hafa gaman af
mótorhjólum hefur Ralf stundað
köfun en síðasta áhugamálið sem
hann hefur hellt sér út í er svokallað snjódrekaflug. „Þetta er
alveg svakalega skemmtilegt og
ætli ég hafi ekki farið meira en
hundrað ferðir upp á skíðasvæði
síðastliðin fjögur ár til þess að
stunda þetta. Þetta er frekar nýtt
sport hér á landi en tiltölulega
einfalt. Maður festir sig á sig
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kraftdreka, sem er í raun ekkert
annað en stór flugdreki, og lætur
svo vindinn draga sig áfram.
Á veturna fer ég mjög oft upp
á Sandfell því uppi er oft góður
vindur þótt það sé logn hérna
niðri í bæ. Svo byrja ég og læt
drekann draga mig upp á Miðfell
og Þverfjall og svo getur maður
farið alveg yfir að Nónvatni. Svo
fer ég á hverju vori á Langjökul
og fer í snjódrekaferðir með
ferðamenn.
Ég er líka farinn að nota dreka
í sjósport og læt þá vindinn draga
mig áfram á sjóbretti. Það kom
reyndar á óvart hvað Íslendingar
stunda lítið af sjó- og vatnaíþróttum, en ég geri ráð fyrir að sjórinn
í hugum Íslendinga sé fyrst og
fremst kaldur og til að stunda
fiskveiðar. En hér eru góðar aðstæður fyrir þessar íþróttir. Pollurinn hér á Ísafirði er gullfallegur
og svo sandströndin í Holti í Önundarfirði og margir fleiri staðir.“
„Ó jú, biddu fyrir þér,“ segir
Ralf og hlær þegar ég spyr hann
hvort hann hafi ekki meitt sig við
að stunda þessi áhugamál sín.
„Ég hef lent nokkrum sinnum á
sjúkrahúsi. Meðal annars hef ég
viðbeins- og puttabrotnað. Á
fjallahjólinu datt ég einu sinni
fram fyrir mig og meiddi mig illa
á bringunni og svo hef ég hlotið
ótal minniháttar skrámur eins og
gengur. En ekkert svo alvarlegt
að ég hafi hugsað mér að hætta.
Ég held ótrauður áfram,“ segir
Ralf að endingu.
– Kristján Torfi Einarsson.
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Bæjarstjóri svarar ummælum Gísla
Marteins Baldurssonar borgarfulltrúa
„Ég get alveg skilið að Gísli
Marteinn sem borgarfulltrúi telji
sig vera að gæta hagsmuna sinna
umbjóðenda með þessum ummælum. Þetta eru í raun sömu
rök og við á landsbyggðinni notum um veiðileyfagjaldið. Þar er
hinsvegar verið að flytja að minnsta kosti tíu milljarða af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins samkvæmt núverandi skiptingu skatttekna Þannig að þetta
eru smáaurar í því samhengi,“
segir Daníel Jakobsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, aðspurður
um ummæli Gísla Marteins Baldurssonar borgarfulltrúa í Reykjavík, en Gísli leggst gegn frumvarpi um jöfnun húshitunarkostnaðar í landinu sem liggur nú fyrir
Alþingi.
Um frumvarpið ríkir þverpólitísk sátt, en 14 þingmenn úr fjórum flokkum koma að frumvarpinu. Gísli Marteinn sagði á Facebook síðu sinni þess efnis að
íbúar á höfuðborgarsvæðinu ættu
ekki niðurgreiða húshitun úti á
landi og vöktu ummæli hans mikil viðbrögð í netheimum. Daníel
segir að alltaf megi deila um
hvaða aðstöðumunur eigi að jafna
úr sameiginlegum sjóðum. „Er
það til dæmis rétt að fleyta fé
sem aflað er með gjöldum af bílum í það að niðurgreiða aðra
samgöngukosti, með skírskotun
til þess að það sé þjóðhagslega
hagkvæmt? Er rétt að jafna húshitunarkostnað á köldum svæðum því það er þjóðhagslega hagkvæmt að halda landinu í byggð,
líka þeim hlutum þess sem ekki
búa við hitaveitu,“ spyr Daníel.

Skoða verður hlutina í réttu samhengi
Gísli Martein nefndi einnig á
Facebook-síðu sinni að íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu væri
dýrara en á landsbyggðinni, en
þó ekki niðurgreitt af þeim síðarnefnda. Daníel segir að þó það sé
rétt, þá sé það almennt þannig að
þeir sem eigi húsnæði í Reykjavík
hafi hagnast mun meira á þeim
viðskiptum en íbúar á Vestfjörðum.
„Ég held að menn verði að
horfa á málið í stærra samhengi
og það er ekki rétt að taka einn
þátt út úr jöfnunni með þessum
hætti. Ef menn horfa til dæmis á
aðgengi að þjónustu og fleira í
þeim dúr þá lítur dæmið örðuvísi
út. Kostnaður við húshitun er sá
liður þar sem mest ósamræmi er
á milli svæða. Talið er að það sé
um 85% dýrara að kynda nýtt
einbýlishús í þéttbýli í Ísafjarðarbæ en í Reykjavík. Ef maður
býr í dreifbýli er munurinn 145%,
þrátt fyrir gjaldskrárhækkanir í
Reykjavík. Jöfnun á húshitun er
þar af leiðandi mjög skynsamleg
leið til að jafna búsetuskilyrði í
landinu og sveitarstjórnarmenn
á svokölluðum köldum svæðum
hafa lagt mikla áherslu á að það
sé gert,“ segir Daníel og bendir á
að höfuðborg og landsbyggð
verði að slíðra sverðin.
„Landsbyggðin þarf sterka
höfuðborg og höfuðborgin þarf
lifandi landsbyggð. Við höfum
komið okkur upp mjög hagkvæmu skipulagi hér í landinu
þar sem að við höfum staðsett
nánast alla þjónustu á höfuðborg-

Daníel Jakobsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
arsvæðinu. Þar er öflugur spítali, þjóðaflugvöllur, menningarmeginþunginn af opinberri þjón- stofnanir, háskólar o.s.frv,“ segir
ustu, stór útskipunarhöfn, al- Daníel, en telur vandamálið vera

að hagkvæmin sem þetta fyrirkomulag skilar af sér er aðeins til
þeirra fyrir þá sem búa á höfuðborgarsvæðinu.
„Með því að færa meira af
sjúkrahúsþjónustu til Reykjavíkur frá Ísafirði verður þetta ódýrara
fyrir ríkissjóð en dýrara fyrir einstaklinginn sem þarf að koma sér
til Reykjavíkur. Eins er farið með
fyrirtæki sem þurfa að koma vörum til útlanda þau þurfa að koma
vörunni suður. Farþegi á leið til
útlanda þarf að koma sér til
Keflavíkur. Skólanemi í Háskóla
Íslands þarf að leigja sér íbúð í
Reykjavík. o.s.frv. Því þarf að
mínu mati að endurhugsa það
hvernig við skiptum ávinninginum af þessari hagkvæmni á milli
okkar,“ segir Daníel. „Það vekur
einnig athygli að það virðist vera
sömu svæði sem ekki búa við
hitaveitu og fólksfækkun er hvað
mest.“
Aðspurður hvað Daníel finnist
um frumvarpið sem lagt var fram
á Alþingi, segir hann sér lítast
vel á það og það sé skynsamleg
leið til að jafna búsetuskilyrði. „Í
öðru lagi er gert ráð fyrir að kerfið
sé sjálfbært og þar af leiðandi
ekki eins auðvelt fyrir stjórnmálamenn að skera þetta niður í niðurskurði. Í þriðja og síðasta lagi
þá er þetta réttlætismál því þegar
að farið var í þá vegferð að endurskipuleggja raforkumarkaðinn
þá stóð aldrei til að þessi munur
yrði á húshitunarkostnaði og okkur var lofað öðru. Það stóðst hinsvegar ekki frá fyrsta degi en með
þessu yrði það leiðrétt.“
– gudmundur@bb.is

Skattahækkanir og launafólkið
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
ábyrgðar-menn blaðsins
ábyrgð á skrifum Stakks
á meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Skattar eru nauðsyn í þjóðfélagi sem ætlar að dreifa byrðum
með þeim hætti að færa tekjur milli fólks fyrir tilstilli ríkisins.
Það hafa skattar í för með sér. Peningar sem teknir eru af einum
með skattlagningu og færðir öðrum í formi bóta og niðurgreiðslu
eða eru notaðir til að veita þjónustu eru hreinlega tilfærsla.
Ákvörðun um ráðstöfun launa sem fólk fær greidd fyrir störf sín
með þessum hætti er ekkert annað en að sá sem notar skattféð
tekur í raun að sér að ráðstafa því sem launamaðurinn vinnur sér
inn fyrir störf sín. Gott og vel. Á Íslandi er það viðtekið sjónarmið að ríki og sveitarfélög annist þessa ráðstöfun fjár launafólks
og annarra sem hafa tekjur. Þetta hefur hins vegar í för með sér
að mannlegt eðli, sem vill ráða sínu sjálft, veldur því að sumir,
einkum þeir sem telja sig færari öðrum að ráðstafa eigin fé, leita
leiða til að forðast það, að greiða ríki og sveit hluta launa sinna
í formi skatta. Margt hefur verið gert til þess að vinna bug á þessu
eðli, sem sumum finnst óeðli, en með takmörkuðum árangri.
Það hefur verið talið skilja að vinstri og hægri menn í stjórnmálum að hinir fyrrnefndu vilji fremur ráðskast með tekjur
fólks en þeir síðarnefndu. Í raun er það svo að flestir vilja búa að
sínu en eru jafnfrmat reiðubúnir að láta sinn skerf til samfélags-

ins, í hófi þó. Flest venjulegt fólk, ef svoleiðis fólk er til, vill
fá að njóta sín í samfélaginu og fá að vera í friði fyrir miklum
afskiptum stjórnmálamanna. Skiptir þá litlu hvort fólk flokkar
sig til hægri eða vinstri. Síðan bankarnir hrundu fyrir rúmum
fjórum árum hefur ríkt sérstakt og sérkennilegt ástand í þjóðfélaginu. Mikil reiði og stundum heift og hatur hefur blossað
upp með reglulegu millibili og það hefur dugað til þess að
mörgum finnst það orðið eðlilegt ástand að ekki séu lengur í
gangi framkvæmdir á Íslandi. Þjóðfélagið bjargast þó fyrst
og fremst ef hægt er að halda uppi hagvexti. Meira að segja
Alþýðusambandið viðurkennir það.
Það skaut því skökku við þegar Verkalýðsfélag Vestfirðinga
lýsti yfir eindregnum stuðningi við hækkun virðisaukaskatts
á gistingu í öðru orðinu, en í hinu vildi það ráðast gegn
svartri vinnu, en það er sú atvinnustarfsemi kölluð sem ekki
skilar sínu til ríkis og sveitar í formi skatta. Jafnframt sagðist
forystumaður þess skilja gremju þeirra sem skiluðu sínu.
Gott og vel, en nær hefði verið að hvetja til aukinna starfa í
ferðaþjónustu og skatteftirlits en bíða með fögnuðinn yfir
skattahækkunum, sem því miður leiðir til frekari undanskota.
FIMMTUDAGUR 1. NÓVEMBER 2012
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Grunnskólinn á Ísafirði undir landsmeðaltali

Námsmatsstofnun hefur birt
fyrstu niðurstöður úr samræmdum könnunarprófum í 10. bekk
árið 2012. Tíundu bekkingar í
Norðvesturkjördæmi eru rétt
undir landsmeðaltali í íslensku,
stærðfræði og ensku. Nemendur
í Grunnskólanum á Ísafirði eru
undir landsmeðaltali í öllum
greinunum, þ.e. ensku, íslensku
og stærðfræði.
Sveinfríður Olga Veturliðadóttir skólastjóri Grunnskólans
á Ísafirði segir niðurstöðuna vera
vonbrigði en árangurinn sé þó
betri en á síðasta ári. Meðaleinkunn í íslensku á landsvísu var

6,4, í stærðfræði 6,5 og í ensku
6,6. Meðaleinkunn úr samræmdu
prófunum í tíunda bekk á Ísafirði
var 5,9 í íslensku, 6,1 í stærðfræði
og 6,3 í ensku. Meðaltalið er
einnig lægra heldur en í Norðvesturkjördæmi í íslensku, en það
sama í stærðfræði og ensku.
„Auðvitað stefnum við á að
vera yfir landsmeðaltali og því
er þetta ekki ánægjulegt,“ segir
Sveinfríður Olga, og bætir því
við að skólayfirvöld munu bregðast við þessum einkunnum. „Við
erum að fara yfir efnisþættina til
að sjá hvar skóinn kreppir. Við
munum bregðast við þessu.“

Grunnskólinn á Ísafirði.

Húsmæðraskólinn Ósk 100 ára
Í ár eru 100 ár síðan Húsmæðraskólinn Ósk hóf göngu sína á
Ísafirði. Í tilefni af afmælinu
munu námsmeyjar skólans halda
kaffisamsæti í Edinborgarhúsinu
á Ísafirði 18. nóvember næstkomandi. Munu þá fyrrum nemendum og kennurum gefast tækifæri til að hittast og rifja upp
gamla tíma. Árið 1989 var Iðnskólinn á Ísafirði sameinaður
Menntaskólanum á Ísafirði og
Húsmæðraskólinn gekk inn í það
samstarf, en skólinn var nefndur
Framhaldsskóli Vestfjarða en
Menntaskólaheitið var endurupptekið árið 2000.
Í tilkynningu frá fyrrum nemendum skólans kemur fram að
allar þær konur sem stunduðu
nám við Húsmæðraskólann Ósk
eru hvattar til að mæta og eiga
góða stund í minningu skólans.
Nánari upplýsingar veita Ragna
(s. 456 4060/896 7785) og Rannveig (s. 456 3083/845 1872).

Þrennir jólatónleikar Ernis
„Við erum í óða önn að skipuleggja jóladagskrána. Við verðum með nokkra tónleika,“ segir
Sigmundur Þórðarson, stjórnarmaður í karlakórnum Erni. Kórinn treður upp á Veturnóttum í
næstu viku ásamt öðrum kórum
af svæðinu, en jólatónleikar kórsins verða þrír í ár. „Þeir fyrstu
verða í Félagsheimilinu í Bolungarvík 5. desember, daginn eftir í
Félagsheimilinu á Þingeyri og
loks sunnudaginn 9. desember í
Ísafjarðarkirkju,“ segir Sigmundur.
Mikið er um að vera hjá kórnum þessi misserin, en kórinn
stefnir á útgáfu nýs geisladisk á
næsta ári, og á utanlandsferð árið
2014.
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Ólafur Oddsson kenndi þátttakendum að tálga í tré.

Kennt að tálga í tré
Fræðslumiðstöð Vestfjarða efndi nýlega til námskeið þar sem
Ólafur Oddsson fræðslustjóri Skógræktar ríkisins kenndi þátttakendur að tálga út ýmsa nytjahluti úr tré, skrautmuni úr efni sem
almennt er kallaður garðaúrgangur ásamt því að fullgera tálguhluti, þurrka þá, pússa og ber á þá. Námskeiðið miðaðist við að
nota ferskan við úr skógi, garðinum eða sumarbústaðalandinu.
Ungur nemur, gamall temur.

Einbeitningin skein úr andlitum þátttakenda.
FIMMTUDAGUR 1. NÓVEMBER 2012

Ísfirðingar borga hæstu fasteignagjöldin á landinu.

Fasteignagjöld enn hæst á Ísafirði
Þjóðskrá Íslands hefur að beiðni Byggðastofnunar reiknað út
fasteignamat og fasteignagjöld á
samskonar fasteign á nokkrum
þéttbýlisstöðum á landinu. Þegar
horft er til prósentuhækkunar á
fasteignagjöldum er Patreks-

fjörður hástökkvari ársins með
32% hækkun sem svarar til 44
þúsund króna. Fasteignagjöld eru
ennþá hæst á Ísafirði eða að meðaltali 291 þúsund krónur. Fasteignagjald er reiknað út frá fasteignaskatti, lóðarleigu, fráveitu-

gjaldi, vatnsgjaldi og sorpgjöldum. Sveitarfélögin veita mismunandi þjónustu til dæmis hvað
varðar sorpurðun og förgun sumstaðar er rukkað fyrir þá þjónustu
sem er innifalin annars staðar.
Fasteignamat er mjög mismun-

andi eftir því hvar á landinu fasteignin er. Lægsta matið er áfram
á Patreksfirði eða 9,2 milljónir
króna miðað við viðmiðunarfasteignina sem er 161,1m² að grunnfleti. Bolungarvík kemur þar næst
með 10,6 milljónir króna. Fast-

eignamat endurspeglar markaðsverðmæti fasteignar. Lægstu fasteignagjöldin eru á Vopnafirði eða
156 þúsund krónur að meðaltali,
sem er um 54% af gjöldum Ísfirðinga.
– audur@bb.is

Kæra Aðstöðunnar sf. í farvegi
Ísafjarðarbæ barst fyrr í sumar
kæra frá Aðstöðunni sf. vegna
úthlutunar bæjarins á lóð við
Kirkjuból í Engidal til Gámaþjónustu Vestfjarða. Innanríkisráðuneytinu hefur borist bréfið
en vill ekki taka ákvörðun um
nánari meðferð málsins og hefur
óskað eftir afstöðu Ísafjarðarbæjar til erindisins. Þann 16. júlí

síðastliðinn samþykkti bæjarráð
Ísafjarðarbæjar umsókn Gámaþjónustu Vestfjarða um lóð til
afnota í 5 ár. Umrædd lóð liggur
á milli húsa Gámaþjónustunnar
og Aðstöðunnar.
Í kæru Aðstöðunnar til innanríkisráðuneytisins kemur fram að
fyrirhuguð lóðveiting geri það
að verkum að Aðstaðan hafi ekki

lengur aðgengi að lóð og húsi að
ofanverðu, og kemur í veg fyrir
fyrirhugaða notkun á lóðinni. Enn
fremur er komið í veg fyrir fyrirhugaða starfsemi í húsinu, þar
sem nauðsynlegt sé að hafa gegnumstreymi í gegnum húsið – inn
öðrum megin og út hinum megin.
Fram kemur í kærunni að ekki
hafi verið sótt um leyfi fyrir þess-

um breytingum. Aðstaðan sf. hefur gert þá kröfu að fallið verði frá
leyfinu sem Ísafjarðarbær veitti
og að Gámaþjónustu Vestfjarða
verði gert að fjarlæga jarðvegsupphækkun á lóðinni. Verði það
ekki gert vill Aðstaðan að lóðinni
verði breytt þannig að hún halli
úr hæð lóða Gámaþjónustunnar í
hæð lóðar Aðstöðunnar þannig

geti verið aðkeyrsla að báðum
húsum.
Bæjarráð fól bæjarstjóra að
veita innanríkisráðuneytinu upplýsingar um gögn sem tengjast
málinu og um hvað fólst í umræddri afgreiðslu umhversnefndar sveitarfélagsins, og hvaða leyfi
Gámaþjónustu Vestfjarða var
veitt í umrætt skipti.

staup til að skera borgarana, en
passið að það staup þarf að vera
með ca 10mm meira þvermál en
það sem þið notuðuð til að skera
deigið í bollurnar (sumsé um
35mm), þar sem að kjötið skreppur saman við steikingu. Steikið
eða grillið borgarana, setjið pínu-

litlar ostsneiðar ofaná og
skerið kokteiltómata og annað
smágrænmeti sem þið viljið.
Raðið borgunum saman og
setjið tannstaungul í til að
halda. Ég skora á Biljönu Ilievsku að koma með eitthvað
balkneskt góðgæti.

Sælkeri vikunnar er Hálfdán Bjarki Hálfdánsson á Ísafirði

Amerískir míní-borgarar
Ef ykkur finnst gaman að
föndra, þá er þetta uppskriftin
fyrir ykkur. Ég hef mjög gaman
af þessu og skelli oft í eins og
eina uppskrift ef ég vil gleðja
fjölskylduna í skammdeginu.
Hamborgarabrauð
1 msk brætt smjör
2 msk hrærð egg
120 ml volgt vatn
240 gr hveiti
1/4 tsk salt
1/2 sykur
1 tsk þurrger
Smá sesamfræ
Blandið saman geri og sykri
og hrærið saman við vatnið,

hristið vel og látið bíða í hálftíma
á hlýjum stað.
Það á að freyða smá, en ekki of
mikið. Setjið salt í hveitið og svo
eggið, brædda smjörið og gerblönduna. Snoðið vel og lengi,
alla vega 10 mínútur. Látið hefast
í klukkutíma. Rúllið út eins og
pizzadeig en ekki eins þunnt (7,5
mm nákvæmlega). Notið lítið
brennivínsstaup til að skera út
bollur (ca 25mm í þvermál).
Penslið eggjahræru yfir og stáið
sesamfræjum yfir. Látið bakast í
smá stund, fylgist bara með þar
til liturinn er sannfærandi.
Borgarar
200 gr. nautahakk
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1-2 hvítlauksgeirar
Salt og pipar
Merjið hvítlaukinn útí hakkið
og saltið og piprið eftir smekk.
Hnoðið, en það er stranglega
bannað að setja eitthvað annað
útí eins og egg eða eitthvað svoleiðis drasl. Það er svívirðileg
villimennska. Fletjið þetta út með
kökukefli með því að hafa bökunarpappír sitt hvoru megið við
þar til hakkblandan er ca 5mm
þykk. Skellið í frysti í ca 20 mínútur ef þið haldið að þið lendið í
basli með að láta borgarana haldast saman, það er skárra en að
setja egg í hakkið.
Notið svo annað brennivíns-
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