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Maður með
marga fætur
„Það getur komið til mín maður sem vantar á löppina
fyrir neðan hné, á hækjum eða í hjólastól, og gengið
óstuddur út frá mér einum og hálfum tíma síðar,“ segir
stoðtækjasmiðurinn Óskar Þór Lárusson. Á miðopnu
í dag segir hann frá ferðalögum sínum um þriðja
heiminn þar sem hann hjálpar fólki á lappir á ný.
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Eins og það er...
Á vefsíðunni www.pallio.net
er að finna frábært safn af ljósmyndum teknum á Vestfjörðum
og víðar. Þær eru teknar af Flateyringnum Páli Önundarsyni
sem er einn öflugasti áhugaljósmyndari landsins. BB kíkti í
heimsókn til hans og spjallaði
um græjur og ljósmyndun.

kannski eitthvað sem hægt var
að henda. Ég keypti fyrstu stafrænu vélina, Canon D30, af ljósmyndara á Mogganum. Hann var
örugglega búinn að skjóta milljón
myndir á hana en ég lét bara
skipta um lokarann í henni. Það
er það eina sem hreyfist í henni
og hún er í góðu lagi enn í dag.“

Vélin af Mogganum

13 sinnum á Formúluna

„Ég byrjaði að taka myndir
þegar ég var 16-17 ára en þá
eignaðist ég Kodak Brownie
myndavél. Þegar ég var á Núpi
lærði ég að framkalla og stækka
á pappír. Seinna fór ég líka að
taka mikið af kvikmyndum á súper-átta vélar. Maður þurfti að
senda filmurnar út í framköllun,
fékk þær til baka eftir hálfan mánuð og vonaði að þetta væri í lagi.
Seinna fór að verða erfitt að fá
súper-átta filmurnar og þá hætti
ég þessu. En eitthvað af þessum
filmum mínum voru notaðar í
heimildamyndinni Norð-Vestur
eftir Einar Þór Gunnlaugsson.“
Í dag segist Palli bara skjóta á
stafrænar vélar. „Það var náttúrlega orðið svolítið dýrt að standa
í því að framkalla kannski 30
filmur eftir eina helgi. Og oft var
helmingurinn af myndunum

Aðspurður hvort Palli taki
myndir af fleiru en mannlífi á
Vestfjörðum segist hann hafa
brugðið sér með vélina til útlanda
nokkrum sinnum. „Ég er búinn
að fara þrettán sinnum á Formúla
1. Þeir eru margir skrautlegir í
stúkunni og í kringum sjálfa
keppnina. Eins hef ég farið
nokkrum sinnum til Þýskalands,
Móseldalinn og Rínardalinn,
skroppið á trukkakappakstur og
gist í einhverjum gömlum kastölum. Ég er líka búinn að fara
nokkrum sinnum með vélina á
Menningarnótt og fór með Fjallabræðrum á þjóðhátíð í Eyjum nú
síðast. Það hefði kannski verið
sniðugra að gera það 35 árum
fyrr en þetta var skemmtilegt,“
segir Palli og hlær.
„En ég man eftir því fyrst þegar ég kom til Frankfurt í Þýska-

4

land þá var ég tekinn í hálfgerða
sprengjuleit í tollinum. Mátti rífa
í sundur allar vélarnar fyrir framan einhverja tvo tollara á meðan
ferðafélagarnir biðu fyrir utan
flugstöðina.“

Kominn í hring
- Hvað áttu margar myndavélar? „Ég á fáar vélar en dýrar og
flestar eru stafrænar. Ég keypti
mér fljótlega bestu vélina frá
Canon og hef endurnýjað hana
reglulega. Vélin sem ég er að
skjóta á í dag heitir EOS 1 Mac4.
Stelpan mín er í þessu líka og
hún fékk eina af eldri vélunum
og svo hafa strákarnir fengið afnot af þessu líka þannig að nýtingin er ágæt. Um daginn bætti
ég við mig lítilli 14 pixla vél sem
ég er með mér í vinnunni. Og
svo þegar vinur minn skrapp til
Riga kom hann til baka með eitthvað rússneskt apparat sem hann
gaf mér. Einhverja gamla KGB
græju. Þetta eru því nokkrar vélar.“
Myndirnar sem Palli tekur fara
svo inn á vefsíðuna hans (www.
pallio.net):
„Já, en ekki allar. Ef ég tek
kannski 500 myndir þá dæmi ég
líklega helminginn ónýtan og vel
svo eins og 50 inn á síðuna að

lokum. Ég fæ mikið af heimsóknum á síðuna og þær koma víða
að, mikið frá Norðurlöndunum
en líka allt frá Arabaríkjunum.
Ég finn að fólk hefur gaman af
þessu og mér þykir vænt um það
þegar fólk er að þakka mér fyrir
að það hafi getað fylgst með hinu
og þessu í gegnum síðuna.“
- Fegrar þú Vestfirðinga í Photoshop áður en þú setur myndirnar
inn á síðuna þína? „Það er nokkuð vitað að ég er ruglaður en ég
hef alltaf verið á móti því að
fótosjoppa þær myndir sem ég
set inn á síðuna. Þar er ekkert
fótosjóppað. Hinsvegar hef ég
gaman af að leika mér í Photoshop, enda frábært forrit. Ég var
skeptískur á stafrænu tæknina á
sínum tíma en búinn að sætta
mig við hana í dag og steinhættur
að taka myndir á filmu. Og ég
sakna myrkraherbergisins ekki
neitt.“
Palli bætir við að hann sé eiginlega kominn í hring því hann er
aftur byrjaður að skjóta kvikmyndir en nú myndavélarnar sínar. „Það er mjög fín HD videóupptaka í þessum vélum og ég er
farinn að skjóta svolítið mikið af
kvikmyndum aftur. Ég ætla að
dubba upp á síðuna á næstunni
svo að það verði hægt að skoða

vídeó á henni líka.“

Eðlilegt fólk
Í gegnum tíðina hefur Palli sýnt
ljósmyndir á bensínstöðinni á
Flateyri auk þess sem hann á
flestar myndirnar á veggjum
Vagnsins. „Það er hægt að kynna
sér sögu Vagnsins ágætlega á
síðunni minni. Ég tók 5 ár af
myndum á Vagninum og setti í
eina syrpu. Auk þess á ég auðvitað allar þessar myndir sem ég
sýndi á Esso á sínum tíma, heill
haugur. En ég hef stundum velt
fyrir mér af hverju ég tók ekki
eina mynd í kringum snjóflóðið.
Maður var í kjöraðstæðum allan
tímann en ég tók ekki eina einustu
mynd.“
- Eitthvað ljósmyndaverkefni
í bígerð? „Ég nenni ekki að eltast
sérstaklega við að taka listrænar
myndir. Ef myndirnar verða listrænar þá er það bara eitthvað
sem gerðist. Og ég er ekki sérstaklega hrifinn af því að taka
myndir af uppstilltu fólki í sparifötum með bros á vör. Mér finnst
skemmtilegra að taka myndir af
fólki eins og það er. Mig langar
að fara og heimsækja alla bæi frá
Reykjanesi og að sýslumörkum
og taka myndir af öllum ábúendum,“ segir Palli að lokum.
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Kanna réttarstöðu vegna dóms
Hæstiréttur felldi nýlega dóm
þar sem aðilar sem fengu lán
vegna stofnbréfakaupa fá lán sín
felld niður á þeirri forsendu að
bankinn hafi veitt þeim villandi
ráðgjöf. Á sínum tíma tóku nokkur sveitarfélög lán til stofnfjárbréfakaupa, þar á meðal Súðavík
og Vesturbyggð. Aðspurð hvort
dómurinn geti haft áhrif á sveitar-

Vilja taka
178 miljóna
króna lán
Bæjaráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til við bæjarstjórn
að tekið verði 178 milljóna
króna lán hjá Lánasjóði
sveitarfélaga til 13 ára. Til
tryggingar láninu standa
tekjur sveitarfélagsins. Lánið er tekið til endurfjármögnunar á erlendu láni
sveitarfélagsins hjá sjóðnum, sem var með endurskoðunarákvæði í þessum
mánuði.
Jafnframt leggur bæjarráð til að Daníel Jakobssyni
bæjarstjóra, verði veitt fullt
og ótakmarkað umboð til
að undirrita lánssamninginn
fyrir hönd Ísafjarðarbæjar.

Spurningin
Á Ísafjarðarbær að
leggja fram 10 milljónir til stúku með innanhúss skotæfingasvæði á Torfnesi:
Alls svöruðu 690.
Já sögðu 211 eða 31%
Nei sögðu 479 eða 69%
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:
Norðlæg átt, 8-13 m/s og
víða dálítil él, en bjartviðri
um suðvestanvert landið.
Frost 1-9 stig.
Horfur á laugardag:
Yfirleitt hæg breytileg átt,
stöku él við ströndina og
talsvert frost.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir suðlæga
átt með úrkomu og
minnkandi frosti.
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félög sem tóku lán vegna slíkra
kaupa á sínum tíma segja Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri í
Vesturbyggð og Ómar Már Jónsson sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi að verið sé að kanna réttarstöðu sveitarfélaganna en lántakan hafi haft veruleg áhrif á
rekstur sveitarfélaganna. „Við
teljum rétt að láta kanna málið

rækilega enda eru þetta miklir
peningar“, segir Ásthildur.
„Forsenda kaupanna á þessum
tíma var sú að rétt væri að auka
við stofnbréfaeign enda væri ekki
hægt að tapa á þessum viðskiptum þar sem gengi stofnbréfanna
gæti ekki farið niður fyrir 1,0.
En svo breyttust lögin.“ segir Ómar Már. Þeir ráðgjafar sem leitað

var til mæltu eindregið með kaupunum og mjög var þrýst á kaupin
af hálfu bankastofnananna. Var
það niðurstaða þeirra að sveitarfélögunum bæri að auka við
stofnbréf í stofnbréfaútboðinu í
desember 2007. Voru það Vilhjálmur Bjarnason aðjúnkt í Háskóla Íslands og endurskoðendur
sem veittu þessa ráðgjöf.

Pólsk verslun opnar á Ísafirði
Ný verslun hefur verið
opnuð í verslunarkjarnanum
í Ljóninu á Skeiði á Ísafirði.
Verslunin kallast Sam og
fást þar eingöngu pólskar
vörur. Að henni standa hjónin Adam og Malgorzata
Szuba á Flateyri. Þau segja
að ekki hafi verið langur
aðdragandi að verslunaropnuninni en hún hefur fengið
góðar viðtökur síðan hún
opnaði á þriðjudag. „Þetta
gengur mjög vel,“ segir hún.
Þó svo að verslunin sé með
pólskar matvörur segir
Malgorzata að hún hafi
ákveðinn markhóp. „Það
koma allir til okkar, Pólverjar, Íslendingar, Tælendingar og af öllum
þjóðernum.“ Hún býður alla
velkomna í verslunina Sam.
– thelma@bb.is

Adam og Malgorzata Szuba í versluninni Sam.

Ritstjórnargrein

Samúð í forgang
Áttunda desember sat fjármálaráðherra fyrir svörum á Beinni
línu DV og var þá meðal annars spurður: Hver er þín afstaða til
vegagerðar á sunnanverðum Vestfjörðum? Á að taka ,,náttúruna“
fram yfir fólkið sem býr á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal?
Það stóð ekki á svari: ,,Það þarf alltaf að leita lausna þar sem maður
og náttúra búa í sátt. Líka í þessu tilviki, en ég hef mikla samúð
með íbúum sunnanverðra Vestfjarða, þekki vonda vegi af eigin
raun á heimaslóðum. Nú þegar miklar úrbætur eru að verða á norðaustur horninu standa sunnanverðir Vestfirðir einir eftir, að segja
má, og eiga því að vera í algerum forgangi.“
Svo mörg voru þau orð ráðherrans um samúðina og forganginn;
samúðina með fólkinu sem stjórnvöld hafa langtímum saman
haldið í einangrun; og forganginn, sem þegar á reynir virðist lúta
boðum og bönnum fyrirbæra eins og ,,Landverndar“, ,,Fuglaverndar“ og ,,Náttúrusamtaka Íslands“, klúbba sem tekið hafa eindregna
afstöðu gegn vilja íbúa tilgreinda staða í málum sem skipta sköpum
fyrir framtíð byggðarlaganna. Fjórðu rödd andstöðu kvartettins
syngur ,,Skipulagsstofnun“, sem með afstöðu sinni til vegaframkvæmda á sunnanverðum Vestfjörðum vill viðhalda ,,gamaldags
vegagerð sem er óöruggari og alls ekki í samræmi við þær kröfur
sem gerðar eru til nútíma vegaframkvæmda,“ eins og segir í álykt-

un bæjarstjórnar Vesturbyggðar. Athygli vekur að á sama tíma og
Skipulagsstofnun leggur mikið upp úr að vegagerð hafi ekki neikvæð áhrif á landslag, trufli ekki arnarvarp og raski ekki trjágróðri
(og ró sumarhúsabyggðar?) og sé því háð ströngu umhverfismati,
virðist umhverfismatið engu skipta, þegar um snjóflóðavarnir er
að ræða, samanber afstöðu stofnunarinnar til snjóflóðavarna við
Klif á Patreksfirði. Má túlka þessa afstöðu á þann veg að þar sem
íbúunum er haldið í gíslingu veturlangt, séu náttúruspjöll réttlætanleg til að verja þá fyrir snjóflóðum? Hvað sem vangaveltum af
þessu tagi líður er drottunarvald þessara umsagnaraðila yfirgengilegt. Í fáum orðum sagt skuli réttur íbúanna fótum troðinn af fámennum sérhagsmunahópum, sem almenningur hefur litla
vísbendingu um, utan það sem nafngiftin kann að gefa til kynna.
Hvers er að vænta? Auðvitað er þess vænst að nöldursraddirnar
verði látnar sem vindur um eyrun þjóta og að unnið verði að vegagerð á sunnanverðum Vestfjörðum í takt við nútíma þarfir og
kröfur. Til þeirra verka hlýtur stuðningur Alþingis að liggja fyrir.
Öðru verður ekki trúað.
Samúð er vel þegin þegar þörf er á. En hún nærir ekki lífsandann
til lengri tíma litið.
s.h.
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asta@bb.is · Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson. Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson. Lausasöluverð er kr. 400 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur
til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. ISSN 1670 - 021X

FIMMTUDAGUR 15. DESEMBER 2011

FIMMTUDAGUR 15. DESEMBER 2011

7

Hraðari verðlagsþróun hjá Orkubúi
Vestfjarða en hjá öðrum dreifiveitum
Þróun tekna dreifiveitna var
nærri þróun almenns verðlags eða
undir verðlagsþróun í öllum tilvikum nema fyrir Orkubú Vestfjarða á árabilinu 2005 til 2009.
Raforkuverð hækkaði um 20% á
tímabilinu 2005-2010 á landinu,
en verðlag hækkaði almennt um
50% á sama tíma. Hjá Orkubúi
Vestfjarða hefur verðlagsþróunin
hins vegar verið hraðari heldur
en verðlagsbreytingar, að því er
fram kemur í skýrslu sem iðnaðarráðuneytið lét Hagfræðistofnun gera um fyrirtækjaaðskilnað
á rafmagnsmarkaði. Sex dreifiveitur eru starfandi í landinu, HS
Veitur, Norðurorka, Orkubú
Vestfjarða, Orkuveita Reykjavíkur, Rafveita Reyðarfjarðar og
RARIK. Uppgerð tekjumörk
Orkubús Vestfjarða hækkuðu um
221 milljón króna á tímabilinu,
en tekjumörk eru hámarkstekjur
sem sérleyfisfyrirtæki mega innheimta fyrir þjónustu sína.
Orkustofnun setur dreifveitum
tekjumörk þar sem dreifing raf-

orku býr því ekki við samkeppni
líkt og flest önnur starfsemi þar
sem hvati er fyrir framleiðendur
að bjóða vöru og þjónustu á sem
lægstu verði. Eðlilegt er að tekjumörk breytist að einhverju leyti í

Orkubú Vestfjarða.
samræmi við íbúaþróun þar sem bilinu 2005 til 2009 voru heildarsú þróun ræður miklu um þörf tekjur Orkubús Vestfjarða af
fyrir þjónustu og viðhald í dreifi- dreifingu raforku undir þeim
kerfinu. Sett tekjumörk fyrir árið tekjumörkum sem Orkustofnun
2011 eru 720 milljónir en voru hafði sett. Frávik frá tekjumörk623 milljónir árið 2009. Á tíma- um Orkubús Vestfjarða voru 33

milljónir árið 2009. Frávik frá
tekjumörkum Orkubúsins hafa
minnkað síðastliðin ár en þau
náðu hámarki á tímabilinu árið
2007 þegar þau voru 130 milljónir.
– asta@bb.is

Flest kynferðisbrot framin á
Vestfjörðum miðað við íbúafjölda
Flest kynferðisafbrot voru framin á Vestfjörðum á síðasta ári sé
miðað við íbúafjölda, eða 23 brot
á hverja 10.000 íbúa. Um er að
ræða aukningu frá árinu á undan
þegar brotin voru 9 á hverja
10.000 íbúa, að því er segir í
skýrslu Ríkislögreglustjóra um
afbrotatölfræði ársins 2010. Hafa
ber í huga þegar fjöldi brota er
reiknaður út miðað við íbúafjölda, að það þýðir ekki endilega
að þeir sem hafa gerst brotlegir í

Tvær sóknir
sameinaðar
Ákveðið hefur verið að sameina Hnífsdalssókn og Ísafjarðarsókn. Ákvörðun þessa efnis var
tekin á kirkjuþingi sem fram fór
fyrir stuttu. Megin ástæða sameiningarinnar er sögð sparnaður.
Nafn hinnar nýju sóknar verður
Ísafjarðarsókn.
Mánaðarlegar sunnudags guðsþjónustur í Hnífsdalskapellu
verða lagðar niður en kirkjuskarf
s.s. barnastarf og opið hús halda
áfram í Hnífsdal. Þá verður haldin þar aðventuhátíð og aftansöngur á aðfangadag líkt og verið hefur.
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ákveðnum landshlutum, eigi þar
lögheimili. Brotin eru kærð í því
umdæmi sem þau eru framin,
burtséð frá lögheimili gerandans.
Flest umferðarlagabrot, miðað
við mannfjölda, voru skráð á
Vesturlandi og á Vestfjörðum á
sama tímabili, eða 3.383 brot á
hverja 10.000 íbúa.
Samtals voru 14,1% umferðalagabrota árið 2010 skráð hjá lögreglunni á Vestfjörðum og Vesturlandi, 5,3% hegningarlagabrota voru skráð þar og 6,9%
sérrefsilagabrota. Flest umferðarlagabrotin árið 2010 voru skráð
í Borgarnesi, eða 12.629 á hverja

10.000 íbúa. Á Vestfjörðum voru
skráð 618 umferðarlagabrot
skráð á hverja 10.000 íbúa árið
2010 en það er svipaður fjöldi og
á árunum 2009 2008.
Á Vestfjörðum fjölgar hegningarlagabrotum einnig milli ára.
Þar voru skráð 318 hegningarlagabrot á hverja 10.000 íbúa árið
2010 en þau voru tæplega 200 á
hverja 10.000 íbúa árið 2009.
Þetta er hins vegar svipuð tala og
var árið 2008. Svipaða sögu er
að segja af sérrefsilagabrotum á
Vestfjörðum. Þar voru skráð 152
sérrefsibrot á hverja 10.000 íbúa
árið 2010 sem er töluvert fleiri

en árið 2009 þegar 80 brot voru
skráð, en aðeins færri en árið
2008 þegar brotin voru rúmlega
160. Á Vestfjörðum voru 37 brot
skráð í flokknum manndráp og
líkamsmeiðingar árið 2010 sem
er svipaður fjöldi á árin 2009 og
2008. Aðeins er um líkamsmeiðingar að ræða en ekkert manndráp var framið á Vestfjörðum á
tímabilinu 2008 til 2010.
Fjöldi auðgunarbrota fjölgaði
árið 2010 á Vestfjörðum frá árinu
á undan en þau voru nokkuð færri
en árið 2008, en 121 auðgunarbrot á hvern 10.000 íbúa var skráð
á Vestfjörðum árið 2010. 23

fíkniefnabrot voru skráð á Vestfjörðum á hverja 10.000 íbúa árið
2010 sem er fjölgun frá árinu á
undan en fækkun frá árinu 2008
þegar þau voru rúmlega 50.
Fjöldi eignarspjalla voru 107 á
hverja 10.000 íbúa á Vestfjörðum
árið 2010 sem er töluverð fjölgun
frá árunum á undan þegar þau
voru tæplega 60. Þá voru 7 nytjastuldarbrot skráð á Vestfjörðum,
á hverja 10.000 íbúa og 22 brot
gegn friðhelgi heimilisins, 3 brot
gegn skjalafölsun, 14 áfengislagabrot og 8 brot gegn valdstjórninni, miðað við 10.000 íbúa.
– asta@bb.is

Hagkvæmast að byggja tengivirki í Stóruurð
Landsnet og Orkubú Vestfjarða hafa óskað eftir staðfestingu bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar á staðsetningu tengivirkis, sem fyrirhugað er að
byggja í Stóruurð á Ísafirði,
áður en undirbúningur heldur
áfram og farið verður út í framkvæmdir. Um nokkurt skeið
hefur verið unnið að undirbúningi þess að flytja tengivirkið í

Stóruurð þar sem það er úr sér
gengið og í vegi fyrir ofanflóðavörnum sem þar á að byggja.
Samkvæmt nýju deiliskipulagi
er nýja tengivirkinu ætlaður staður í Stóruurð rétt neðan við varnargarðinn í nánd við íbúðabyggð.
„Þar sem það er stefna Landsnets
að forðast það að byggja ný tengivirki í nánd við íbúðabyggð voru
aðrar staðsetningar skoðaðar

vandlega.
Helst kom til greina iðnaðarlóð
á Tunguskeiði en kostnaðaráætlanir sýna að það myndi kosta
120 milljónir aukalega að tengja
þennan stað við núverandi kerfi,“
segir í bréfi fyrirtækjanna til bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ. Þar
segir jafnframt að Stóruuð sé
nokkuð erfið byggingarlóð þar
sem djúpt er á klöpp en samt sem

áður reynistt það vera fjárhagslega mun hagkvæmari staðsetning og er það því sameiginlega niðurstaða Orkubús Vestfjarða og Landsnets að velja
nýja tengivirkinu stað þar í
samræmi við gildandi deiliskipulag. Vandað verður til
hönnunar varðandi útlig og
hljóðeinangrun tengivirkisins.
– thelma@bb.is
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Aukin þörf fyrir aðstoð
„Það ber alltaf á því þegar
nálgast aðventu að fólk hafi
samband við presta til að óska
eftir aðstoð. Hin seinni ár hefur
verið aukinn þungi í þörf fyrir
aðstoð, það hefur verið greinilegt. Nærtækasta skýringin er
hrunið, það hefur allt hækkað,
atvinna minnkað og laun staðið
í stað. Þetta hefur allt áhrif,“
segir sr. Magnús Erlingsson,
sóknarprestur á Ísafirði.
Magnús segir að þörf fyrir
aðstoð aukist í kringum ákveðin tímabil yfir árið. Þörfin eykst
mest í kringum jól og áramót
en þá eru bæði barnafjölskyldur
og einstaklingar að sækja um
aðstoð, og það sama má segja
um páskana. Í kringum vor og
haust eykst þörfin aftur en þá
sækja barnafjölskyldur gjarnan
um stuðning t.d. til að senda
börn í sumarbúðir. Þá eiga sumar barnafjölskyldur erfitt með
að láta enda ná saman á haustin
þegar skólarnir hefjast á nýju.
Hjá Þjóðkirkjunni er aðstoð-

Frá mokstri í Ísafjarðarbæ. Úr myndasafni.

Settar verði reglur
um snjómokstur
Ísafjarðarkirkja.
in í formi korta sem hægt er að inn tíma og lagt inn á kortið í
nota í matvöruverslunum. Að nokkur skipti. „Þetta eru nú ekki
sögn sr. Magnúsar fylla þeir sem stórar upphæðir en þörfin er
óska eftir aðstoð út umsókn og stundum svo mikil. Það þarf
leggja fram gögn um tekjur, stöðu oft miklu meira til, þannig að
og heimilisaðstæður, en úthlutað hjá mörgum er þetta bara smá
er í samræmi við gögnin. Aðstoð- hjálp,“ segir sr. Magnús.
– asta@bb.is
in varir jafnvel í einhvern ákveð-

Ekki eru til neinar skriflegar
reglur um snjómokstur í þéttbýli
í Ísafjarðarbæ að sögn Jóhanns
B. Helgasonar, sviðsstjóra umhverfis- og eignasviðs Ísafjarðarbæjar. Hins vegar er farið eftir
þeirri megin reglu að akstursleiðir almenningsvagna og leiðir
að heilbrigðisstofnunum eru
mokaðar fyrst. Síðan er mokað
að grunnskólum og leikskólum
áður en farið er í almennan
mokstur í þéttbýli. Þetta kom
fram í minnisblaði bæjarritara
um snjómokstursreglur í Ísafjarð-

arbæ og mokstursleiðir sem lagt
var fyrir bæjarráð. Þar kom fram
að snjómokstur í dreifbýli er í
höndum Vegagerðarinnar, en í
þéttbýli að mestu í höndum Ísafjarðarbæjar.
Bæjarráð telur eðlilegt, að
reglur um snjómokstur í öllum
byggðakjörnum bæjarins verði
settar og þær samræmdar. „Mikilvægt er að í þeim reglum verði
öryggi íbúa í öndvegi, aðgengi
að skólum og heilsugæslu tryggt,
sem og möguleikar íbúanna til
að sækja vinnu,“ segir í bókun.

Stjórnmálaflokkarnir fá 750 þúsund
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
lagt til við bæjarstjórn að tillaga
um skiptingu framlaga til stjórnmálaflokka verði samþykkt en í
henni er gert ráð fyrir að heildarframlög til flokkanna verði 750
þúsund krónur. Í lögum um framlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtaka segir að sveitarfélög
með fleiri en 500 íbúa sé skylt að
veita þeim stjórnmálasamtökum
sem fengu a.m.k. einn mann kjörinn í sveitarstjórn eða hlutu a.m.k.
5% greiddra atkvæða í næstliðnum kosningum, fjárframlög til
starfseminnar. Ákvörðun um
framlögin tekur sveitarstjórn
samhliða samþykktri fjárhagsáætlun en fjárhæðin er úthlutuð í
hlutfalli við atkvæðamagn.

Í síðustu sveitarstjórnarkosningum voru gild atkvæði í Ísafjarðarbæ alls 2.112, þar af fékk
K-listi Kammónista 80 atkvæði
eða 3,62% og engan mann kjörinn og fá þeir því enga úthlutun.
B-listi Framsóknarflokks fékk
301 atkvæði eða 14,81% atkvæða
og er því lagt til að flokkurinn fái
111.075 kr. í sinn hlut. D-listi
Sjálfstæðisflokks fékk 891 atkvæði í kosningunum eða 43,85%
atkvæða og því er lagt til að flokkurinn fái 328.875 kr. í sinn hlut.
Þá fékk Í-listi sameiginlegs framboðs Samfylkingar, Vinstri Grænna,
Frjálslyndra og óháðra 840 atkvæði eða 41,34% atkvæða og
er því lagt til að listinn fái
310.050 kr. í sinn hlut.

Yfir 100 nauðungarsölubeiðnir
Þrettán fasteignir hafa verið
seldar á nauðungarsölu hjá sýslumannsembættinu á Ísafirði það
sem af er ári. Fjöldi skráðra nauðungarsölubeiðna vegna fasteigna
sem hafa borist á þessu ári, er
hins vegar 102. Tvær beiðnir hafa
borist vegna nauðungarsölu á bifreiðum, en hvorug þeirra hefur
enn verið seld, og ein beiðni hefur
borist vegna nauðungarsölu á
10

lausafé.
Nauðungarsölum fasteigna
fækkaði töluvert milli ára hjá
sýslumannsembættinu á Ísafirði
í fyrra. Áttatíu og eitt fasteignamál var skráð hjá embættinu
2010 en þau voru 108 árið áður.
Er það minnsti fjöldi í fimm ár
en árið 2008 voru fasteignamálin
104, árið 2007 voru þau 116 talsins og 93 árið 2006.
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Með annan fótin
í þriðja heiminu
Undanfarin ár hefur Óskar Þór
Lárusson ferðast um lönd þriðja
heimsins á vegum stoðtækjafyrirtækisins OK Prosthetics og
smíðað gervifætur fyrir fólk.
Blaðamaður settist niður með
Óskari á heimili móður hans og
stjúpa á Ísafirði og spjallaði við
hann um Gaza, Haítí, Kúbu og
stoðtæki.

Þrír skósmiðir
„Ég bjó á Ísafirði frá 6 til 16
og tók allan grunnskólann hér,
þá flutti ég suður. Pabbi og afi
voru báðir skósmiðir og ég fór
að vinna á skóverkstæði sem þeir
ráku á Dunhaganum. Þar fór ég á
samning en baksaðist líka í framhaldsskólanámi í 2-3 ár, án þess
að klára. Hinsvegar kláraði ég
skósmíðina. Síðan kom það til
að Össur hf. keypti skóverkstæðið og árið 2000 fórum við allir
þrír að vinna á stoðtækjaverkstæðinu hjá Össuri hf.,“ segir
Óskar.
„Þar var ég í einhver 5 ár og vinnan fólst í því að smíða innlegg og
breyta skóm fyrir fólk sem þarf á
því að halda. Kannski hækka
annan skóinn eða fleyga þá til,
til að rétta göngulag. Þegar ég
var búinn að vera í þessu í 5 ár
bauðst mér að flytja mig í þróunardeild Össurar hf. Þar kynntist
ég vörurþróun og hönnun og
byrjaði að vinna með mönnum
sem höfðu starfað með stofnanda
fyrirtækisins, Össuri Kristinssyni, í þriðja heiminum. Árið
2005 fór ég svo í mína fyrstu
ferð með þeim, til Pakistan. Við
vorum þar í 10 daga, kynntum
búnaðinn sem við vorum að
smíða og settum fætur undir rúmlega 50 manns, frá hnjám og niður úr. Það hafði orðið stór jarðskjálfti þarna og flest hafði þetta
fólk bæklast í honum.“

Ísrael og Palestína
Síðar seldi Össur Kristinsson
Össur hf. og stofnaði nýtt fyrirtæki. Þangað flutti Óskar sig frá
Össuri hf. fyrir um einu og hálfu
12

ári síðan. „Ég starfa fyrir OK
Prosthetics sem er hluti af fyrirtæki sem heitir OK Hull og er
stofnað í kringum hönnun á nýjum bátaskrokkum. Þar starfa 2030 manns en við erum þrír sem
einbeitum okkur að stoðtækjunum. Eigandinn Össur hefur haldið áfram að heimsækja hrjáð
svæði í þriðja heiminum til að
koma þar gervifótum undir fólk
og starfsemi OK Prosthetics er
hluti af því verkefni. Hún er í
góðu samstarfi við Össur hf. og
OK Prosthetics kaupir allt sitt
hráefni af Össuri hf. á góðum
kjörum. Enda erum við ekki að
fara inn á markaði Össurar hf.
Fólk á Vesturlöndum fær alla þá
þjónustu sem það þarf en við
höfum einbeitt okkur að þriðja
heiminum og reynum að sinna
þeim sem ekki eru að fá þjónustu.“
Næsta ferð Óskars í þriðja
heiminn var á vegum OK Prosthetics til Palestínu, árið 2009.
„Þá nálgaðist félagið Ísland-Palestína okkur og við fórum til Gaza
þar sem við settum fætur undir
20-30 manns á nokkrum dögum.
Við fórum svo aftur þangað síðasta sumar en lentum þá í nokkru
veseni. Við vorum með stoðtækjaefnið með okkur í ferðatöskum
og höfðum verið varaðir við að
fara með þær í tollinn. Líklega
væri betra að ganga bara beint í
gegn eins og við værum aðeins
með venjulegan farangur. Við
fórum óáreittir í gegnum flugstöðina og komumst með dótið
okkar út á bílaplan. En einn okkar
sem hafði dregist aftur úr glopraði því út úr sér í tollinum að við
værum ekki bara komnir í frí
heldur líka til að hjálpa Palestínumönnum. Þá ganga tollverðirnir
á hann og það þróaðist einhvernveginn þannig að þeir höfðu upp
úr honum að við værum með
fullt af stoðtækjum í ferðatöskunum. Þá hringdu þeir í okkur
hina og sögðu að við yrðum að
koma aftur inn í flugstöðina og
þar voru töskurnar rifnar af okkur. Við vorum síðan lokaðir inni
í herbergi í nokkra klukkutíma,

yfirheyrðir og svo hent út.“

Ekki fet
Óskar viðurkennir að það hafi
verið óþægileg reynsla að fá Ísraelsmenn upp á móti sér. „Jújú,
vissulega. En ég vissi að í versta
falli yrðum við bara sendir heim
aftur. Eftir mikla baráttu við tollinn þarna úti endaði þetta þannig
að við fengum stoðtækjaefnið
aftur. Við þurftum reyndar að
borga það út, greiða tolla og háa
sekt. Þegar við vorum loks komnir með það í hendurnar og ætluðum inn á Gaza svæðið neituðu
þeir að hleypa okkur þangað. Við
vorum með öll tilskilin leyfi en
engu að síður sögðu þeir bara að
við færum ekki fet. Við náðum
þó að koma stoðtækjaefninu inn
á Gaza en snérum síðan aftur
heim,“ segir Óskar.
„Einhverju seinna þegar búið
var að greiða úr þessu flaug ég
aftur út. Þá komst ég inn í Ísrael
en var svo stoppaður við landamærastöð á mörkum Ísrael og
Gaza. Aftur sagðist ég vera með
öll tilskilin leyfi og aftur neituðu
þeir mér um að fara inn. Þá
hringdi ég í ræðismann Íslands
og í Noregi og var kominn inn á
svæðið þremur kortérum síðar.“

Æfing hjá Hamas
Hvernig kom Gaza þér fyrir
sjónir? „Ekki eins hræðilega og
maður ímyndar sér út frá fréttum.
Vissulega eru sundurskotin og
sprengd hús í jaðri borgarinnar
en þarna er líka falleg miðborg
og lífið gengur bara svona eins
og víðast annarsstaðar. Auðvitað
stílum við inn á að fara þessar
ferðir á friðartímum og verðum
því ekki eins mikið varir við það
og aðrir þegar við erum á stríðshrjáðum svæðum.“
Óskar segir þó hafa verið óhjákvæmilegt að finna fyrir nærveru
Ísraelsmanna. „Þegar maður
kemur sér maður að allt Gazasvæðið er líklega svona 6 kílómetrar sinnum 40 á stærð og girt
með 4-5 metra háum vegg. Mað-

ur veit alveg af því að maður er
lokaður þarna inni ef eitthvað
kemur upp á.
Í þessari ferð sem ég fór einn
gisti ég í íbúð á 8. hæð í blokk. Á
þeirri tíundu bjó strákur sem átti
að vera mér innan handar á meðan dvöl minni stóð. Fyrsta morguninn vaknaði ég við skothríð og
gerði það sem maður á alls ekki
að gera, kíkti út um gluggann.
En ég sá ekkert annað en einhvern
kall sem sat á kerru og lét asnann
sinn draga sig. Sá gamli virtist
ekki vera að kippa sér upp við
neitt. Þannig að ég bara fór á
fætur og hafði mig til fyrir vinnu.
Þegar ég síðan hitti strákinn á
tíundu hæðinni og spurði hvort
hann hefði heyrt skothríð um
morguninn, yppti hann öxlum
og sagði: „Já, þetta eru bara Hamas. Þeir eru með æfingasvæði
niður í fjöru.“

Kysstur út og suður
Aðspurður hvernig heimsóknirnar til landanna ganga fyrir sig
þegar allt er með eðlilegum hætti,
svarar Óskar: „Við gerum þetta
yfirleitt í samvinnu við annað
hvort bæklunarsjúkrahús eða
stoðtækjaverkstæði á hverjum
stað. Til dæmis er stórt verkstæði
á Gaza sem vinnur gott starf.
Þegar við komum eru þeir búnir
að raða upp sjúklingum og undirbúa sig. Þessi búnaður sem við
erum að nota er þannig að það
getur komið til mín maður sem
vantar á löppina fyrir neðan hné,
á hækjum eða í hjólastól, og
gengið óstuddur út frá mér einum
og hálfum tíma síðar. Hver fótur
á að duga í 3-4 ár og viðkomandi
á að geta sótt þjónustu, ef eitthvað
bilar eða brotnar, á staðnum sem
hann fékk stoðtækið. Við leggjum áherslu á að fólk geti leitað
aftur á þann stað þar sem það
fékk gervifótinn og að það fái
einhverja gönguþjálfun, helst
með sjúkraþjálfara. Við menntum því starfsfólkið á hverjum
stað til að þjónusta tækin og líka
smíða þau sjálf. Hugmyndin er
að hver stöð verði sjálfbær og
geti séð um sig sjálf en sé ekki

háð okkur í framtíðinni.“
- Hver er saga fólksins sem
fær gervifæturna? „Þetta geta
verið allskonar fórnarlömb. Ef
það hefur orðið jarðskjálfti á
svæðinu má oft rekja skaðann til
hans. En sjúkdómar geta líka
verið orsakavaldar, auðvitað slys
og svo eru þetta stundum stríðsskaðar. Við verðum mikið varir
við sykursýki. Hún heftir blóðflæði í útlimi svo fólk fær sár og
oft drep. Það endar stundum með
því að útlimurinn er fjarlægður.
Á þessum stöðum sem við höfum
verið á er heilbrigðisþjónusta
ekki upp á marga fiska þannig að
sjúkdómur eins og sykursýki er
erfiður viðureignar. Hvort sem
er að nálgast insúlín eða fræða
fólk um hvernig það á að haga
sér með sykursýki.“
- Þeir sem fá nýja fætur hljóta
að upplifa þig eins og kraftaverkamann, eða hvað? „Fyrst og
fremst verður fólk hissa yfir að
vera allt í einu komið á lappir.
Og jú, stundum er maður kysstur
út og suður.“

Haítí
Eftir stóra jarðskjálfann á Haítí
í janúar 2010 var fólki hjá OK
Prothetics ljóst að þar væri mikil
þörf á stoðtækjum. „Við fórum
þangað nokkrir, ég og Jóhann
Sigurjónsson, læknir og Össur
var með í för auk manns að nafni
Anthony Just. Sá starfar náið með
Össuri, fer á staðina á undan
okkur og undirbýr komu okkar.
Hann finnur líka stoðtækjaverkstæði, sér til þess að einhver verði
til að aðstoða okkur og hafi umsjón með stoðtækjunum í framtíðinni. Auk þess sem hann setur
sig í samband við stjórnvöld á
hverjum stað og reynir að fá þau
til að koma inn í þetta með okkur.“
- Hvernig var að koma til að
Haítí? „Alveg svakalega skítugt.
Það búa enn 1,5 milljónir manna
í tjöldum bara við Port-au-Prince.
Þarna virðist sama og enginn
infrastrúktúr. Það eru ruslabílar
á stangli en ástandið er eiginlega
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alveg skelfilegt á götunum. Að
sama skapi er mikið um sjúkdóma. Þegar við fórum í fyrra
skiptið voru forsetakosningar í
gangi og einhver poppari sem
náði kjöri, Sweet Mickey held
ég að hann sé kallaður. Og gott
ef það var ekki aðeins minna rusl
á götunum í síðustu ferð. En það
eru hjálparstofnanir þarna úti um
allt að reyna að byggja upp. Við
settum okkur í samband við þær
og fengum inni hjá þeim.“
„Síðasta ferð til Haítí snérist
mikið um eftirfylgni. Þá heimsóttum við staði þar sem við höfðum áður skilið eftir efni í stoðtæki
og athuguðum hvort þetta væri
ekki örugglega allt á réttri leið.
Einhverjir voru búnir með efnið
og vantaði meira. Og reynslan
hafði verið góð.“
Aðspurður hvernig þessar
ferðir og aðstoð sé fjármögnuð,
svarar Óskar: „Sem stendur sýnist okkur best að reyna að vinna
með yfirvöldum hvers lands. En
ætlunin er auðvitað að þessi
aðstoð sé fólkinu að kostnaðarlausu eða eins ódýr og mögulegt
er. Því höfum við verið að þróa
okkar eigin stoðtækjabúnað sem
er enn ódýrari í framleiðslu en sá
sem við höfum verið að notast
við. Hann er líka settur saman úr
færri einingum og því er viðhald
enn minna. Engu að síður er þetta
búnaður sem stendur vörum Össurar hf. jafnfætis að gæðum.“

Kúba og Kópavogur
Óskar og félagar hjá OK Prothetics hafa líka farið til Kúbu.
„Þar heimsóttum við bæklunarsjúkrahús og svo miðstöð í stoðog stuðningstækjasmíði og kynntum það sem við erum að gera.
Smíðuðum líka nokkra fætur og
skildum eftir efni hjá þeim í kannski hundrað fætur.“
Óskar segir Kúbu hafa komið
honum vel fyrir sjónir. „Það hefur
enginn það slæmt á Kúbu en
enginn kannski sérstaklega gott
heldur. Það hafa allir í sig og á

Hér er Ísfirðingurinn Jóhann Sigurjónsson, læknir að huga að sjúklingi á Haítí.
enda það sem kommúnismi
gengur víst út á. En ef fólk vill
meira þarf það að lauma því í
vasann.“
Afríka er svo næst á dagskrá
hjá OK Prothetics. „Auðvitað er
málið að fara sem víðast um
þriðja heiminn því þörfin er
mikil. En við erum í sambandi
við aðila í Namibíu og Angóla
og þar eru góðir hlutir að gerast.
Við erum líka komnir í ágætt
samband við yfirvöld þessara
landa og svo er að sjá hvernig
þetta þróast.“
Þegar Óskar er ekki staddur í
útlöndum situr hann á skrifstofu
sinni hjá OK Prothetics í Kópavogi. „Þar snýst allt um vöru-

hönnun og framleiðslu. Við sitjum og teiknum og þegar við teljum okkur komna með eitthvað
vitlegt smíðum við og prófum.
Þá get ég hóað í fólk sem er
þarna að smíða bátaskrokkana,
hvort sem mig vantar rennismið,
vélvirkja eða tæknieteiknara.
Einnig höfum við verið í góðu
samstarfi við Össur hf. og fengið
að prófa vörur í prufutækjunum
þeirra. Össur auðvitað stofnaði
fyrirtækið, ég starfaði þar í tíu ár
og pabbi vinnur nú í þróunardeildinni hjá þeim, þannig að
tengslin eru góð.“

ur Óskars, Dagnýjar í Rammagerðinni og stjúpföður. Á meðan
við höfum spjallað hafa tvo börn
Óskars hoppað í kringum okkur
í miklu jólaskapi. Kemur Óskar
oft vestur? „Já, ég reyni að koma
svona 2-3 á ári. Nú er ég að
sækja börnin. Konan mín hefur
verið í prófum í Háskólanum og
þurfti lestrarfrið. Mamma kom
því suður og sótti krakkana. Svo
skaust ég til að ná í þau aftur nú

þegar ég kom aftur til landsins
eftir síðustu Haítí för.“
Óskar segist ætla að eyða jólunum í faðmi fjölskyldunnar í
Norðlingaholti. En hvenær fer
hann svo út næst? „Mig grunar
að við eigum eftir að fara í svona
eftirfylgnisferð til Kúbu fljótlega.
Eins munum við fara á nokkra
staði á Haítí sem við náðum ekki
núna síðast, örugglega í febrúar,“
segir Óskar. – Huldar Breiðfjörð

Norðlingaholt
Viðtalið fer fram á heimili móð-

Eitt af því skemmtilega við að smíða undir menn
sem hafa misst báða fætur er að maður spyr þá
bara hvað þeir geti hugsað sér að vera háir.
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Vestfirðingar borða ýsu og
skötu oftar en aðrir landsmenn

„Fyrst og fremst verður fólk yfirleitt hissa yfir að
vera allt í einu komið á lappir. Og jú, stundum
er maður kysstur út og suður,“ segir Óskar.

Íbúar á Vestfjörðum borða mun
oftar ýsu og skötu en íbúar í
öðrum landshlutum, að því er
fram kemur í skýrslu MATÍS um
neysluvenjur og viðhorf tengd
sjávarfangi hjá Íslendingum á
aldrinum 18-80 ára. Samkvæmt
skýrslunni borða Íslendingar að
meðaltali fisk tvisvar í viku. Ekki
var marktækur munur eftir búsetu
hvað varðar neyslu fisks í aðalrétt. Hinsvegar borða íbúar á
Vestfjörðum, Suðurnesjum, Suðurlandi, Norðurlandi eystra og
Vesturlandi fisk ívið sjaldnar að
heiman en þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu, Norðurlandi
vestra og Austurlandi. Fiskneysla
eykst með aldri, þeir sem eru 45
ár og eldri borða fisk sem aðalrétt
tvisvar í viku eða oftar, en yngri
aldurshópar neyta fisks sem aðalréttar sjaldnar en tvisvar í viku,
sem er sjaldnar en ráðlagt er.
Eftir því sem fleiri eru í heimili,
þeim mun sjaldnar er fiskur sem
aðalréttur. Þetta á einnig viðum
fjölda barna undir 18 ára á heimilinu. Ef engin börn voru á heimilinu var fiskur sem aðalréttur
ríflega tvisvar sinnum í viku, en
væru börnin þrjú eða fleiri, var
neyslutíðnin 1,4 sinnum í viku.
Nokkur munur er á neyslu
mismunandi tegunda eftir því
hvar fólk er búsett á landinu. Til
að mynda er mun meira borðað
af ýsu á Vestfjörðum og Austur-

Vestfirðingar borða oftar skötu en aðrir landsmenn.
landi en t.d. á höfuðborgarsvæð- sjaldnar lýsi.
inu. Fólk í tekjulægsta hópnum
Vestfirðingar treysta fiskiðnborðar bæði ýsu og þorsk oftar aðinum betur en aðrir landsmenn
en aðrir, en þeir sem eru í tekju- en Austfirðingar hafa minnst
hæsta hópnum borðar hinsvegar traust á upplýsingum frá stjórnskötusel, hlýra og keilu oftar en völdum og vísindafólki miðað
aðrir. Meira er borðað af reyktum við aðra landsmenn. Íbúar höfuðeða gröfnum laxi á Vestfjörðum borgarsvæðisins treysta best fisken annar staðar á landinu en meira sölum en íbúar Suðurlands síst
er borðað af saltfiski og harðfiski netinu. Þegar kemur að því að
á Suðurnesjum. Þeir sem ekki kaupa fisk leita Vestfirðingar
ólust upp við sjávarsíðuna til 17 meira beint til sjómanna en aðrir
ára aldurs borða oftar frosinn fisk á landinu. Íbúar á höfuðborgarog fiskibollur en aðrir. Þá borða svæðinu versla oftar í fiskbúðum
þeir sem lokið höfðu menntun á en aðrir, en íbúar á Norðurlandi
háskólastigi sjaldnar frosinn fisk vestra og á Austurlandi kaupa
og saltfisk, en þeir sem höfðu sjaldnast fisk í fiskbúðum og úr
síðast lokið grunnskóla taka ferskfiskborði.
– asta@bb.is

Þurfti að losa konu úr handjárnum
Ungt par kom í heimsókn á lögreglustöðina á Ísafirði í síðustu
viku. Ekki var um neina kurteisisheimsókn að ræða heldur kom
upp úr dúrnum að konan var föst
í handjárnum. Á mbl-vefnum er
haft eftir lögreglu að parið hafði
vonast til þess að lögreglan byggi
Afleiðingar skjálftans sem varð á Haítí í janúar 2010
má sjá allsstaðar. Forsetahöllin hrundi í skjálftanum.

Óskar við störf á bæklunarsjúkrahúsi á Kúbu.
„Það hefur enginn það slæmt á Kúbu en
enginn kannski sérstaklega gott heldur.“
FIMMTUDAGUR 15. DESEMBER 2011

yfir lyklum sem gengu að öllum
slíkum járnum.
„Svo reyndist hinsvegar ekki
vera en lögreglumenn á vakt dóu
ekki ráðalausir heldur gripu til
þess ráðs að sækja stórar klippur
og losa konuna þannig úr prísundinni. Handjárnin eru því ónýt

en skaðinn mun ekki mikill þar
sem þau voru að ódýrari gerðinni
að sögn lögreglu,“ segir á mbl.is.
Parið var ekki krafið skýringa á
hvernig þessa óþægilegu stöðu
bar að en þar mun þó ekkert misjafnt hafa verið á ferðinni.
– thelma@bb.is

Lýsing á skipulagi við Þórisstaði
í Þorskafirði, Reykhólahreppi
Sveitarstjórn Reykhólahrepps samþykkti þann 8.
desember að kynna lýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á aðalskipulagi fyrir uppbyggingu á frístundabyggð í landu Þórisstaða í Þorskafirði, sbr. 1. mgr. 30.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Gert er ráð fyrir 10-15
lóðum á þremur svæðum innan jarðarinnar.
Í lýsingu koma fram upplýsingar um forsendur, efni og umfang breytingarinnar og skipulagsferlið. Lýsinguna má nálgast á heimasíðu eða
skrifstofu Reykhólahrepps.
Nánari upplýsingar gefur sveitarstjóri og skipulags- og byggingarfulltrúi Reykhólahrepps, Maríutröð 5a, 380 Reykhólum.
Reykhólar, 9. des. 2011,
Sveitarstjóri Reykhólahrepps.
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Mikil vitundarvakning í brunamálum
Mikil vitundarvakning hefur
verið á norðanverðum Vestfjörðum í ár varðandi brunamál og
fyrirbyggjandi aðgerðir vegna
eldhættu að sögn Þorbjörns
Sveinssonar slökkviliðsstjóra
Ísafjarðarbæjar. „Við erum búnir
að selja í kringum 50 slökkvitæki
og eitthvað álíka af reykskynjurum að undanförnu. Það er mikil

vakning núna og hefur verið allt
þetta ár. Mikið er líka um að fólk
skipti um duftslökkvitæki og fái
sér léttvatnstæki.
Þorbjörn segir slökkviliðsmenn mæla með léttvatnstækjum. „Það er bæði auðveldara að
þrífa eftir þau en dufttækin og
eins verða ekki eins mikið um
skemmdir, eins og til dæmis á

rafmagnstækjum. Léttvatnstækin
eru mjög þægileg og slökkva jafn
mikinn eld, ef ekki meiri og eru í
alla staði mikið betri.“
Þorbjörn Sveinsson slökkviliðsstjóri hvetur fólk til að hafa
varann á í desember, sem er
hættulegasti mánuður ársins hvað
varðar brunahættu.
– thelma@bb.is

3,6 milljónir til
nýbúafræðslu
Heildarúthlutun til Ísafjarðarbæjar vegna nýbúafræðslu á
næsta ári er 3,6 milljónir króna
að því er segir í bréfi Jöfnunarsjóðs til sveitarfélagsins. Þar
kemur fram að sveitarfélagið hafi
sótt um framlag vegna 31 nýbúa.
Áætlað er að framlagið greiðist
með jöfnum mánaðarlegum
greiðslum sem nema 300.000
króna á mánuði. Umsókn Ísafjarðarbæjar var tekin til afgreið-

Sparisjóður Bolungarvíkur.

Eignarhlutur ríkisins 90,9%
Eignarhlutur ríkisins í Sparisjóði Bolungarvíkur var 90,9% í
árslok 2010. Sparisjóður Bolungarvíkur er einn þeirra fimm sparisjóða sem ríkið lagði til stofnfé á
árinu 2010. Auk Sparisjóðs Bolungarvíkur er um að ræða Sparisjóð Vestmannaeyja, Sparisjóð
Svarfdæla, Sparisjóð Norðfjarðar
og Sparisjóð Þórshafnar og nágrennis. Stofnfjárframlögin voru
í tengslum við uppgjör á kröfum

Seðlabankans á hendur sparisjóðunum, en Seðlabankinn eignaðist
þær við þrot Sparisjóðabanka Íslands hf. árið 2009.
Kröfunum sem námu rúmlega
8 milljörðum króna var að hluta
breytt í eigið fé, víkjandi eða
almenn lán, en að öðru leyti voru
þær gefnar eftir. Í árslok 2010
var eignarhlutur ríkisins hvað
mestur í Sparisjóði Bolungarvíkur eða 90,9%, og var stofnféð

543 m.kr.
Ráðstafanirnar til aðstoðar
sparisjóðunum fela í sér ríkisaðstoð og hafa því verið tilkynntar
ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, og
hafa ráðstafanirnar verið samþykktar tímabundið af þeirra
hálfu. ESA gerir þó kröfu um að
íslensk stjórnvöld leggi fram
áætlun um endurskipulagningu
sparisjóðanna.
– asta@bb.is

Niðurgreiðsla til
dagforeldra hækki
Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar hefur lagt til við bæjarstjórn
að niðurgreiðsla til foreldra
sem vista börn sín hjá dagforeldrum, verði hækkuð um rúmar 10 þúsund krónur og verði
30 þúsund krónur fyrir átta tíma
vistun. Þá lagði nefndin jafnframt til að fjármálastjóra sveitarfélagsins verði falið að finna
út afsláttargjaldið með hliðsjón
af afsláttargjaldi leikskóla.

Niðurgreiðslan hefur verið
töluvert hærri hjá mörgum öðrum sveitarfélögum í landinu
en hjá Ísafjarðarbæ, sér í lagi á
höfuðborgarsvæðinu. Niðurgreiðslan er í dag 19.744 kr. á
mánuði fyrir 8 tíma vistun og
29.472 kr. ef um afsláttargjald
er að ræða, en til samanburðar
er niðurgreiðslan 29.640 kr. í
Hafnarfirði.
– asta@bb.is

Fagnar áformum HG
um eflingu fiskeldis
„Ég fagna áformum Hraðfrystihússins Gunnvarar um að efla
starfsemi sína á sviði fiskeldis.
Fyrirtækið hefur stundað þorskeldi í Ísafjarðardjúpi í nærri áratug, þannig að í mínum huga er
rökrétt að víkka út starfsemina
og undirbúa eldi á laxi og regnbogasilungi,“ segir Daníel Jakobsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. HG hefur sótt um til Skipulagsstofnunar sækkun á eldisleyfi
fyrirtækisins, úr 2000 tonnum í
samtals 7000 tonn. Í dag er leyfið
bundið við þorskeldi, en fyrirtækið óskar eftir leyfi til framleiðslu á laxi og regnbogasilungi
til viðbótar við þorskeldið.
Daníel segir ljóst að fjöldi nýrra
starfa skapist á Vestfjörðum fái
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slu á grundvelli reglugerðar um
jöfnunarframlag Jöfnunarsjóðs
til reksturs grunnskóla.
Framlag á árinu nemur kr.
120.000 vegna hvers nýbúa sem
á lögheimili í sveitarfélaginu og
fær þar sérstaka íslensku kennslu.
Er um að ræða framlag til viðbótar almennu jöfnunarframlagi
sem greiðist vegna allra nemenda
með lögheimili í sveitarfélaginu.
– thelma@bb.is

HG umrætt leyfi. „Eftir því sem
mér skilst er þumalputtareglan
sú að um 15 bein störf skapast
við hver 1000 tonn sem framleidd
eru. Við erum því hugsanlega að
tala um nokkra tugi nýrra starfa
og svo auðvitað svokölluð afleidd störf til viðbótar.“
Daníel segir mikilvægt að varlega verði farið í uppbyggingu
fiskeldis í Ísafjarðardjúpi. „Vestfirðir er eitt af þremur svæðum
við Ísland þar sem leyft er að
stunda laxeldi. Það tækifæri eigum við að nýta okkur. Ég treysti
starfsfólki og stjórnendum HG
fullkomlega til að starfrækja fiskeldi í sátt við umhverfið, enda
mikil þekking til staðar innan
fyrirtækisins í þessum efnum.“
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Framlög frá ríkinu hækka
Í greinargerð velferðarráðherra
um heilbrigðisstofnanir og sjúkrahús vegna fjárlaga næsta árs er
lagt til að fjárframlag til Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða hækki um
17,6 milljónir króna. Upphaflega
var gert ráð fyrir að framlagið
lækkaði um 30,3 milljónir til viðbótar 10,6 milljóna króna rekstrarvanda sem stofnunin glímir við
og þar af leiðandi var gerð krafa
um hagræðingu upp á 40 milljónir króna. Með breytingunni
verður hagræðingarkrafan 15
milljónir á næsta ári. Guðbjartur
Hannesson, velferðarráðherra

hefur dregið úr upphaflegri hagræðingarkröfu og lagt til að framlög til sjúkrahúsa og heilbrigðisstofnana verðu aukin um 391,2
milljónir króna.
Ráðherra hefur lagt sérstaka
áherslu á samráð við stjórnendur
heilbrigðisstofnana við útfærslu
fjárlaganna en hann heimsótti
m.a. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
og fór yfir fjárlagafrumvarpið
með stjórnendum og á opnum
fundum með starfsfólki. Heilbrigðisstofnunin samanstendur
af Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði ásamt heilsugæslustöð með

starfsemi í Bolungarvík, í Súðavík, á Suðureyri, á Flateyri og á
Þingeyri. Þá rekur stofnunin hjúkrunardeild í Bolungarvík og hjúkrunarheimilið Tjörn á Þingeyri.
Í greinargerðinni segir að umfang reksturs Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða sé í réttu hlutfalli
við ætlað hlutverk hennar. Heilbrigðisstofnunin hefur aðlagað
sig breyttu rekstrarumhverfi og
skorið niður þjónustu, þó þannig
að áhrif á notendur hafa verið
minniháttar. Hugmyndir stofnunarinnar um hagræðingu á næsta ári
eru meðal annars að loka hjúkr-

unarrýmunum á Tjörn á Þingeyri
en áætlaður sparnaður við að loka
hjúkrunardeildinni er um 39 milljónir króna. Þá eru uppi hugmyndir um að minnka þjónustu á endurhæfingardeild, hagræða á
hjúkrunardeildinni í Bolungarvík, loka heilsugæslustöðvunum
á Suðureyri og í Súðavík og fá
minna húsnæði fyrir heilsugæslustöðina á Flateyri. Ætlað
er að ársverkum fækki um tæp
13, þar af um tæp átta á Þingeyri
við framangreindar aðgerðir.
Á samráðsfundum með stjórnendum stofnunarinnar komu fram

þungar áhyggjur af áhrifum lokunar hjúkrunardeildarinnar á
Tjörn. „Koma þar til atvinnusjónarmið á staðnum, en ekki
síður sú staðreynd að málefni
aldraðra eru í mikilli deiglu á
upptökusvæði stofnunarinnar í
kjölfar nýundirritaðs samnings
um hjúkrunarheimili á Ísafirði
og þyrftu breytingar á búsetu
aldraðra hjúkrunarsjúklinga að
taka mið af því sem og fyrirhugaðri yfirfærslu málaflokksins
til sveitarfélagsins,“ segir í greinargerðinni.
– asta@bb.is

9% nemenda með erlendan bakgrunn
Alls voru 578 einstaklingar með
lögheimili á Vestfjörðum við nám
á framhaldsskólastigi árið 2010,
269 karlar og 309 konur. Af þeim
voru rúmlega 9% með erlendan
bakgrunn að því er fram kemur í
tölum frá Hagstofunni. Fjórir
nemendur voru fæddir erlendis
en eiga íslenska foreldra. Enginn

nemandi af annarri kynslóð innflytjenda, með lögheimili á Vestfjörðum, var við nám á framhaldsskólastigi árið 2010 en annarrar kynslóðar innflytjendur eru
þeir sem fæddir eru á Íslandi en
báðir foreldrar eru innflytjendur.
Hins vegar voru 21 nemandi á
framhalsskólastigi fæddir á Ís-

landi en eiga annað foreldri af
erlendum uppruna eða 3,6%
nemenda, 9 karlar og 12 konur.
Af þeim voru 7 fæddir erlendis.
Þá var 21 nemandi innflytjandi,
10 karlar og 11 konur en til innflytjenda teljast einstaklingar sem
eru fæddir erlendis og eiga báða
foreldra af erlendum uppruna.

Skattasníkir
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir
hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að
fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt
fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.
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Jólasveinarnir eru nú á leið til byggða ef marka má þjóðsöguna.
Henni viljum við trúa og stundum frekar en veruleikanum. Hann er
nefnilega lítt skemmtilegur á köflum. Og nú höfum við lifað langan
kafla, sem ógaman hefur verið að fást við. En jólasveinarnir eru eftirgerð manna og ýktar útgáfur. Þannig verða þjóðsögur til og engu skiptir hvort þeir eru 13 eða 9 talsins. Sumir vilja reyndar telja þá snöggtum fleiri, jafnvel allt að 63 talsins. Þeir kunna að vera skemmtilegir
eða bara öfugt. Þannig er það í lífinu. Sennilega endurspegla þeir uppruna sinn með einum eða öðrum hætti. Nöfn þeirra gömlu, sem gengu
um í lörfum og lúnum fötum sýndu um hvað fólk hugsaði, hvað skipti
það máli. Verðmæti voru þá metin á annan veg en nú. Þannig skiptu
matur og ljósmeti miklu. Má þar nefna Ketkrók, Skyrgám, Stekkjarstaur og Bjúgnakræki auk Kertasníkis.
Nú um stundir meta menn verðmæti á annan veg. Þegar litið er á
hinn pólitíska vígvöll kemur mörgum í hug Hurðaskellir. Stundum
mætti halda að hann ætti heimili sitt á Alþingi eða bara í ríkistjórninni.
Má marka það af því hversu samskipti þeirra sem á báðum stöðum
sitja ganga fyrir sig. Auðvitað er jólasveinum líkt og ríkisstjórn og alþingismönnum vorkunn að fást við þann veruleika sem við blasir.
Jólasveinar glíma við vantrú fólks sem komið er til vits og ára. Það
hefur að margt misst trú á þjóðsögunni. Breytir þar engu þótt þeir
klæðist núorðið flestir rauðum kóka kóla jólasveinabúningum. Ekki
verður dregin fjöður yfir þá staðreynd að þeir eru bara jólasveinar.

Fötin skipta þar ekki máli frekar en víðar í mannlífinu. Innrætið
skiptir meiru. Líkt og nöfnin gefa til kynna er jólasveinarnir hrekkjóttir gaurar. Í besta falli má hlæja að þeim. Í versta falli eru þeir
aumkunarverðir. Börn hafa þó að þeim gaman. Við þeim blasir
ekki hversdagsleikinn með reikningum, afborgunum, atvinnuleysi
og síhækkandi sköttum, svo fátt eitt sé tínt til.
Væri ekki betur vitað hefur þjóðsagan þróast. Í hópinn hefur
bæst nýr jólasveinn. Skattasníkir heitir hann. Sem betur fer hans
vegna stendur næstum full tala félaga hans honum þétt að baki.
Jólagjöfum hefur verið deilt út til alþýðunnar. Birtist hún í fjárlögum.
Þau geyma mikinn boðskap um sífellt hækkandi skatta, lækkandi
frádrætti og nýja skatta. En þeir munu ekki hverfa þótt jólasveinar
breyti um nafn og búning. Í þeirri jólagjöf sem felur í sér skattana
og þá vaxandi, er fátt til að auka gleði vinnandi fólks. Mikið væri
gott að sú hugmyndaauðgi sem glitrar af skattaþættinum kæmi
fram í aukinni atvinnu fólks.
Byrðar þeirra sem skatta greiða aukast. Samt er lítið gert til að
innheimta þá skatta sem þegar hafa verið lagðir á og gætir lítis
jafnræðis með greiðendum og þiggjendum. Þó hefur gengið
prýðilega að sækja í hendur sjúkra og aldraðra. Það er ekki nóg að
finna nýja skatta. Það þarf að innheimta af öllum. Þá væri ónauðsynlegt að hækka á þeim sem þegar greiða. Þetta veit Skattasníkir
ekki.
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Móðir stúlku óskar eftir opinberri
rannsókn á eftirliti íþróttahússins
Móðir stúlku sem varð fyrir ósiðlegu athæfi í íþróttahúsi á Vestfjörðum hefur óskað eftir því við
menntamálaráðuneytið að opinber rannsókn fari fram á því
hvernig eftirlit með íþróttahúsinu
er háttað. Einnig óskar hún eftir
að farið verði yfir það með hvaða
hætti reglur og viðbragðsáætlun
ættu að vera í minni sveitarfélögum þar sem húsvörður er ekki
á vakt á kvöldin og um helgar.
Skorar hún á ráðuneytið að bregðast skjótt við. Héraðsdómur
Vestfjarða kvað upp dóm í framangreindu máli fyrir stuttu. Móðirin segir að trúnaðarbrestur hafi
orðið milli fjölskyldu stúlkunnar
og ábyrgðarmanna íþróttahússins. Nítján mánuðir eru liðnir frá
því barnaverndarnefnd kærði athæfið til lögreglu og fjórtán mánuðir eru liðnir frá því móðirin lét
hlutaðeigandi aðila vita af atburðinum.
Móðir stúlkunnar segist aðeins
hafa óskað eftir því að allt yrði
gert til að fyrirbyggja að ofbeldi,
af hvaða tagi sem er, gæti gerst í

húsi sem er vinnustaður barna
því ekki sé mögulegt að taka til
baka það sem þegar hefur gerst.
Móðirin segist hafa á óformlegum fundi með sveitarstjóra og
stjórnarmanni íþróttafélagsins,
látið vita af því sem hefði komið
fyrir og óskað eftr að reglur yrðu
endurskoðaðar.
Fyrir tólf mánuðum sótti móðirin son sinn kl: 23.30 í íþróttahúsið en hann var þá á fótboltaæfingu og skóli daginn eftir. Að
sögn hennar hafði hún fengið
nóg af því hversu seint fótboltinn
væri. Engin stundaskrá var á upplýsingatöflu við salinn um hvenær fótboltinn byrjaði né endaði
og ekki einu sinni hvaða daga
fótbolti væri á dagskrá og því
ættu foreldrar erfitt með að fylgjast með börnum sínum. Engar
upplýsingar voru um ábyrgðarmenn hópa nema í badmintoni
kvenna. Reglur fyrir íþróttahúsið
eru hvorki dagsettar né undirskrifaðar af þeim sem setti þær
og því ekki ljóst á hvaða öld þær
voru samdar, né af hverjum. Hús-

vörðurinn hefur ekki verið launaður á kvöldin í nokkur ár og er
því ekki í vinnu þá né um helgar.
Móðirin spyr hvernig hann geti
fylgt eftir að farið sé að reglum
eins og segir í 10 grein húsreglna.
Í framhaldinu hafði móðirin
samband við barnaverndaryfirvöld og lét vita af málinu og um
að reglur íþróttahússins séu
brotnar og ófullnægjandi sem og
að engar fyrirbyggjandi aðgerðir
hafi verið gerðar að hálfu sveitarfélagsins. Barnaverndaryfirvöld
sendu sveitarfélaginu erindi þar
sem óskað var eftir svörum um
ýmis atriði en umrætt bréf var
ekki tekið fyrr en í þessum mánuði. Tvö bréf hafa verið í heilt ár
í ferli hjá barnaverndarnefnd.
Í september í ár fór móðirin
aftur á fund sveitarstjóra. Í framhaldinu var loksins bók íþróttahússins sett fram eftir margra ára
hlé en ábyrgðarmönnum hópa er
ætlað að kvitta um viðveru í
húsinu í bókina. Í október kom
loksins listi yfir ábyrgðarmenn
lykla og síðan stundaskrá íþrótta-

félagsins. Enn er mörgum spurningum ósvarað að mati móðurinnar. Henni finnst barnaverndarnefnd hafa brugðist og finnst það
alvarlegt mál að það taki heilt ár
hjá nefndinni að gera könnun á
því hvort eftirlit og eða reglur
íþróttahúss séu í lagi eða ekki
eftir að hafa fengið vísbendingar
um það.
Einnig finnst móðurinni það
með ólíkindum að það sé ekki
brugðist hratt og vel við athugasemdum sem berast til sveitarfélagsins um úrbætur til fyrirbyggjandi aðgerða, að það skuli taka
rúmt ár og það þurfi aðstandenda
fórnarlambsins til að ganga á eftir
því að það sé lagað. „Það er ljóst
að það gerist atburður sem varð
gífurlegt áfall fyrir aðstandendur
gerandans og þolandans í þessu
máli og þær andlegar þjáningar
sem á eftir komu í litlu bæjarsamfélagi. Það sem er verra er að
upplifa meðvirkni og aðgerðarleysi þeirra sem eru ábyrgir fyrir
íþróttahúsinu. Ég hélt að það væri
búið að leggja niður allar bisk-

upsskúffur þar sem svona mál
eru látin hverfa í á opinberum
stöðum,“ segir í bréfi móðurinnar
til BB.
„Mér finnst að í stað þess að
vera ræða sérstaklega atvikið sem
gerðist ætti að kalla saman alla
þá sem hafa með málefni íþróttahússins að gera, þ.e.a.s. sveitarfélagið, íþróttafélagið, skólann
og foreldrafélagið og opna
umræðu um með hvaða hætti við
getum haft starfsemi utan skólatíma. Hvaða reglur eiga að gilda
og viðurlög við þeim og viðbragðsáætlun ef eitthvað kæmi
upp. Öll viljum við geta treyst
stór fjölskyldunni fyrir börnunum okkar 100% en það er ekki
hægt eins og fólk veit eftir mikla
umræðu í fjölmiðlum undanfarin
15 ár. Enn síður getum við treyst
því að stórfjölskyldan „bæjarbúar“ sé 100% treystandi. Þess
vegna höfum við ramma í umhverfinu til að takmarka það tjón
sem gæti gerst,“ segir móðirin í
samtali við blaðið.
– thelma@bb.is

Mörg stór skemmtiferðaskip eru á leiðinni til Ísafjarðar.

Stefnir í algjört metsumar 2013
Carnival, stærsta skemmtiferðaskipafélag í heiminum hefur
ákveðið að bæta Ísafirði inn sem
viðkomustað sumarið 2013. Hefur félagið lagt inn pöntum fyrir
sex skip, Aurora, Arcadia, Oriana, Queen Victoria og Queen
Elizabeth. Allt eru þetta stór skip
og tvö síðastnefndu eru meðal
mestu lúxusskipa í heimi. Aida
Cruises skipafélagið mun einnig

hefja siglingar til Ísafjarðar sumarið 2013, en félagið er eitt það
stærsta í Evrópu. Þá hefur Holland America Line skipafélagið,
sem rekur meðal annars skipin
Maasdam og Prinsendam, ákveðið að hefja aftur siglingar til Ísafjarðar sumarið 2013 eftir nokkurra ára hlé. Þessu til viðbótar
hafa reglulegir viðskipavinir Ísafjarðarhafnar þegar byrjað að
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bóka komur sínar árið 2013.
„Næsta ár er næstum komið
þó það geti alltaf orðið einhverjar
breytingar þegar nær dregur en
forbókanir fyrir árið 2013 lofa
mjög góðu en Ísafjörður virðist
vera mjög heitur reitur það árið,“
segir Guðmundur M. Kristjánsson hafnarstjóri í Ísafjarðarbæ.
Aðspurður hverju þetta sé að
þakka segir hann þetta vera að

hluta til afrakstur að markaðsstarfi undanfarinna ára. „Við höfum verið duglegir að sækja erlendar ráðstefnur og koma okkur
á framfæri við skipafélög.“
Guðmundur segir þetta það
mesta sem hafnarstarfsmenn hafa
séð fram til þessa í forbókunum.
Mikilvægt sé því að höfnin undirbúi sig fyrir aukningu. „Þetta
kallar enn frekar á það að taka

þurfi ákvarðanir um það hvernig
best sé að þjónusta þessi skip og
taka á móti aukinni traffík. Við
getum ekki eins og staðan er í
dag tekið öll þau skip sem bókuð
eru upp að bryggju. Gott væri
því að breikka sundin. Þetta verður alltaf stærri hluti af innkomu
hafnarinnar og því eru þetta mjög
jákvæðar fréttir.“
– thelma@bb.is
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Útbýr friðsæl og falleg kerti
Ísfirðingurinn Þórdís Þorleifsdóttir hefur vakið mikla athygli
fyrir kerti sem hún býr til. Hún
segist hafa óvænt farið í þessa
framleiðslu en hefur varla undan
eftir að kertin spurðust út. Hún
lumar einnig á ýmsum öðrum
hugmyndum um vörur og er byrjuð að hanna jólakerti.
Tæpt ár er síðan Þórdís byrjaði
á því að hanna kertin.
„Ég byrjaði á þessu fyrir sjálfa
mig fyrir síðustu jól. Ég er mikil
kertakona og nýt þess að hafa
logandi kerti í kringum mig og
langaði til að búa til eitthvað
sætt fyrir jólin. Vinkonur mínar
voru hrifnar af þessu svo ég fór
að búa til handa þeim og svo tók
þetta óvænta stefnu og spurðist
út. Ég ætlaði í raun aldrei að fara
út í þetta, ég er sjálfstætt starfandi
sem sminka og þetta var ágætt til
að hafa til hliðar en svo vatt þetta
upp á sig og nú hef ég varla undan að anna eftirspurn. Það var
bara mjög óvænt og skemmtilegt
þannig að ég ákvað að leyfa mér
að huga vel að þessu. Því er gott
að vera sjálfstæður og geta hliðrað til annarri vinnu þegar mikið
er að gera í þessu.
Upphafið að kertaævintýrinu
er kannski það að ég er mikill
fagurkeri og skreytiskjóða eins
og ein vinkona mín kallar mig.
Ég hef ofsalega gaman af fallegum hlutum, litum, formum, áferð,
tónlist og öllu því sem hreyfir
við skynfærunum. Ég var kannski ekkert sérstaklega listræn
þannig sem barn kannski, enda
fókusinn mikill á íþróttaiðkunina
sem var svo stór þáttur í mínu lífi
þá. Ég hafði reyndar alltaf óhemju
gaman af því að breyta til í herberginu mínu og gera það fínt og
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ég skrifaði mikið og teiknaði.
Mér leið alltaf rosalega vel við
allt svona dund ef svo má kalla,
það færði mér ró og sefjun. Í dag
má eiginlega segja að þessi tilfinning sé mjög stór þáttur í mínu
lífi. Þegar ég leita að fallegum
myndum sem ég set á kertin og
svo við vinnslu þeirra fæ ég mikla
útrás í öllu þessu en þó mest
þegar ég fullklára þau. Þá set ég
mig alveg í sérstakar stellingar
og hlusta á uppáhaldstónlistina
sem gjarnan er róleg og þægileg.
Þetta allt hefur heilandi áhrif fyrir
mig og ég fæ mikla útrás fyrir
sköpunarþörfina. Svo fylgja kertunum góð orka, kærleikur og fallegar tilfinningar.“
Helgimyndir eru ríkjandi í
skreytingum kertanna en þær
prentar Þórdís út og setur á kertin.
„Pappírinn stendur eftir eins
og lukt þegar kertið brennur niður
og myndar hólk. Vaxið flýtur
innan í hólkinum og lýsir á
skemmtilegan hátt upp myndina,“ segir hún. „Helgimyndir
höfða mikið til mín, það er eitthvað svo friðsælt og fallegt við
þær. En ég er núna að fara að
byrja gera jólakerti og þau verða
mjög bráðlega komin í búðir.
Það er því ýmislegt í gangi.“

Skemmtilegt ævintýri
Kertin eru seld víða um land, í
Reykjavík, á Ísafirði, í Vestmannaeyjum og á Akureyri.
„Þetta hefur undið upp á sig
og er búið að vera mjög skemmtilegt ævintýri. Ég hef ekki haft
undan með kertin en ég er með
spennandi hugmyndir í kollinum,
meðal annars öskjur, kort, merkimiða og ýmislegt fleira. Ég þarf

bara að leyfa þessu að gerast hægt
og rólega til að geta annað eftirspurn þar sem ég get ekki gert
allt í einu. Nú er líka háannatími
framundan í kertakaupum. Ég er
að gera þetta allt sjálf en kannski
ég þurfi bara að fara að hugsa
stærra,“ segir Þórdís og hlær.
Hún segist vera með mörg járn í
eldinum þar sem sminkustarfið
og stórt heimili taka vitanlega
sinn toll líka.“

Kynntist hestamennsku
í gegnum eiginmanninn
„Ég bý í Mosfellsbæ ásamt
eiginmanni og þremur börnum
en einnig á ég tvö stjúpbörn, svo
alls erum við sjö fyrir utan hund,
hamstur og fleiri gæludýr. Það
er því stór fjölskylda í kringum
mig, sem er alveg dásamlegt.
Einnig rekum við hjónin fyrirtækið Kukl ehf. sem er framleiðslufyrirtæki í sjónvarps- og kvikmyndabransanum ásamt því að
vera ein stærsta tækjaleigan á
þeim markaði. Ég heillaðist af
Mosfellsbæ þegar ég fór að ríða
hér út fyrsta veturinn sem við
tókum inn hestana okkar hérna í
Mosó árið 2006. Þá greip mig
þessi tilfinning í fyrsta sinn síðan
ég flutti frá Ísafirði, að ég væri
komin heim aftur.
Ég hef alltaf verið ofsalega
stolt af fæðingar- og uppeldisstaðnum mínum og eiginlega
svona hálfgerð vestfirsk dreifbýlisremba í mér,“ segir Þórdís
kímin.

„Við keyptum svo lóð hérna
árið 2007 og byggðum hús sem
við fluttum í haustið 2009. Þetta
bæjarstæði er fallegt og minnir
mig mest á æskustöðvarnar. Ég
bý hérna í nýju hverfi mjög nálægt sjónum, er nánast með Esjuna í bakgarðinum og sé hérna
út um gluggana einnig Mosfellið,
Helgafellið og Úlfarsfellið. Þetta
er líkast því umhverfi sem ég
ólst upp við og þar eru mínar
rætur. Einnig sé ég hér út um
gluggana yfir í hesthúsahverfið
þar sem við fjölskyldan erum
með hestana okkar, en hestamennskan á hug minn og hjarta
núna.
Þegar ég kynntist manninum
mínum fyrir tólf árum var hann
og hans fjölskylda mikið í hestamennsku en ég var alveg skíthrædd við hesta. En það er gjarnan þannig að maður óttast það
sem maður þekkir ekki og það
að fara í gegnum þennan ótta og
hindrun, sem er búið að taka mig
nokkur ár, hefur kennt mér alveg
ofboðslega margt og fært mér
aukið sjálfstraust og ótal hamingjustundir, sem ég hefði annars
aldrei fengið að upplifa. Það er
svo mikilvægt í lífinu að fara út
úr þægindarammanum og ögra
sjálfum sér. Og þegar þér tekst
að yfirstíga einhverja hindrun,
þá verður sú næsta sem á vegi
þínum verður ekki eins erfið, það
er mín reynsla. Tilfinningin að
sigrast á einhverju og finna að
sjálfið þitt verður stærra en óttinn
er tilfinning sem er ómetanleg.
Mér finnst ekkert dásamlegra
en að ferðast um landið á hestbaki

í íslenska sumrinu. Það er næst
því sem ég kemst að fullkomnu
frelsi, svo ótrúlega hrein og tær
tilfinning. Maður fyllist auðmýkt
yfir fegurð landsins og sambandinu sem myndast milli manns og
hests. Og þegar ég segi þér þetta,
þá man ég reyndar eftir því að
hafa oft upplifað svona tilfinningu á Seljalandsdal sem barn,
ég var svo heppin að fá að verða
náttúrubarn.“

Ísafjörður er
mitt heima
„Foreldrar mínir búa ennþá á
Ísafirði og auðvitað sakna ég
þeirra óhemju mikið og hef gert
síðan ég fluttist í burtu árið 1994.
En það góða við að hafa þau
fyrir vestan er að þá hef ég svo
ríka ástæðu til að fara heim, og
ég segi ennþá alltaf heim! Og
skondið að segja frá því að fyrir
nokkrum árum átti ég leið í útibú
Landsbankans sem var þá næst
heimili mínu á þeim tíma og
þegar ég er að sinna erindum
mínum þar er allt í einu kallað á
mig. Ég sný mér við og þá stendur
þar í dyragætt Daníel Jakobsson
núverandi bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og samstarfsmaður pabba
í dag, og á hurðinni stendur útibússtjóri.
Við Daníel eru æskuvinir og
vorum miklir félagar en ég var
mikil strákastelpa á mínum yngri
árum og stundaði skíðaíþróttina
af kappi frá fimm ára aldri og
spilaði mikið fótbolta við strákana. Hann býður mér í kaffi á
skrifstofu útibússtjórans, sem
mér fannst mjög fyndið, þar sem
einungis voru að mér fannst
nokkur ár síðan við fermdumst.
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Sælkeri vikunnar er Hrafnhildur Ýr Rafnsdóttir á Ísafirði

Pestóýsa og bananaís
Sælkeri vikunnar býður upp
á ofnbakaðan ýsu í pestói og
hollan og góðan bananaís. „Við
fjölskyldan borðum mikið af
fisk og erum þar af leiðandi
alltaf að reyna að finna einhverjar nýjungar þar sem soðningur og plokkfiskur til skiptist
getur orðið fremur leiðigjarnt.
Þá er þetta einstaklega hollur
réttur sem að manni veitir jú
ekki af í desember þegar keppst
er við að komast í form fyrir
jóladressið. Þá fylgir smá eftirréttur til að gera þetta skemmtilegra, en við feðginin fáum
okkur alltaf svona á laugardögum,“ segir Hrafnhildur.
Við spjöllum nokkra stund og
rifjum upp gamla og góða daga
og gömlu félagana, skiptumst á
fréttum enda ekki hist í mörg ár,
og allt í einu í miðju samtalinu
segir hann: „Þórdís, þú segir alltaf heim þegar þú talar um Ísafjörð“, og fannst þetta greinilega
pínu fyndið enda þó nokkuð langt
síðan ég flutti þaðan. En þannig
verður það örugglega alltaf, Ísafjörður er mitt heima.“

Ofnbökuð ýsa í pestói
2 flök af ýsu
1 dolla hreint jógúrt
2 msk. rautt pesto
Festaostur
Sólþurrkaðir tómatar
Ýsunni er komið fyrir í eldföstu móti. Pestóinu er sett í skál
og hrært vel saman við jógúrtið
og því er svo hellt yfir fiskinn.
Vel af fetaosti er stráð yfir en
best er að taka sem mest af olíunni
frá. Smá af sólþurrkuðum tómötum eru saxaðir niður og dreifðir
yfir réttinn. Rétturinn settur í heitan ofn á 180°c. Gott er að hafa

Seljalandsdalur
paradís krakkanna

„Upphafið að
kertaævintýrinu
er kannski það
að ég er mikill
fagurkeri og
skreytiskjóða
eins og ein
vinkona mín
kallar mig.“

Ég stundaði skíðin af kappi
eins og ég sagði, rétt eins og svo
margir sem ólust upp fyrir vestan
á þessum tíma. Frá 5 ára aldri til
16 ára keppti ég í alpagreinum.
Þá var alltaf nægur snjór og Seljalandsdalurinn var paradís okkar
krakkanna og reyndar allra Ísfirðinga. Ég sakna dalsins alveg
svakalega. Þaðan á ég alveg dásamlegar minningar um staðinn
og reyndar allt það frábæra fólk
sem fylgdi mér í gegnum þessi
ár ævintýranna, alla vinina, þjálfarana og svo þjálfaði ég sjálf
krakka þegar ég var komin á þann
aldur og fannst það ofsalega
skemmtilegt.
Fótboltinn varð svo líka stórt
áhugamál sem ég stundaði fram
til tvítugs. Ég byrjaði á því að
spila fótbolta með strákunum og
síðan fór maður bara beint í
meistaraflokk 14 ára. Það voru
engir yngri flokkar kvenna starfandi á þessum árum. Þetta voru
æðisleg ár en jafnframt mjög erfitt oft og krefjandi. En í dag er ég
afskaplega þakklát fyrir að hafa
fengið að upplifa öll þessi tækifæri sem voru þó í boði fyrir
okkur krakkana á þessum árum,
bæði hvað varðaði íþróttaiðkun
og vinnu.
Maður fékk fljótt að byrja að
vinna. Ég passaði krakka frá því
ég var sjö ára á sumrin. Ég var
reyndar alveg barnasjúk alltaf og
hreinlega sníkti þau út þarna í

Holtahverfinu. Svo fór maður í
bæjarvinnuna og ég gat svo ekki
beðið eftir að fá að byrja að vinna
í fiski í Íshúsfélaginu sumarið
eftir fermingu. Þetta voru sannarlega viss forréttindi og ég finn
eftir að ég fór að ala upp börn að
það er erfiðara að veita þeim þessa
reynslu í dag.
En allt hefur auðvitað sína
kosti og galla og að sumu leyti
ríkir dálítið mikið hálfgerður
vinnufasismi hér á landi, ef svo
má að orði komast. Mér finnst
ofsalega rík áhersla á það sé alltaf
brjálað að gera hjá öllum og það
sé svona hálfgerður status um
hvort líf þitt sé gæfuríkt eða ekki.
Ég fæ mjög gjarnan þá spurningu
þegar ég hitti gamla eða nýja
félaga hvort það sé ekki brjálað
að gera, þegar mér finnst að við
ættum kannski frekar að spyrja
„Hvernig hefurðu það?“ Fókusinn er of oft settur á dugnað,
menntun eða starfsheiti. Þó ég sé
alls ekki að gera lítið úr neinu af
þessu, þá hefur það ekkert endilega að segja um lífsgæði þín,
líðan eða hamingju, sem auðvitað
ætti að skipta okkur öll meira
máli,“ segir Þórdís.
Nánari upplýsingar um kertin
og aðra framleiðslu hennar má
finna á samskiptavefnum Facebook á síðunni My stuff-Þórdís
Þorleifs og eins er í smíðum vefur
á slóðinni mystuff.is.
– thelma@bb.is
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álpappír yfir fyrstu tíu mínúturnar svo að fiskurinn þorni ekki,
þá er álpappírinn tekinn af og
fiskurinn hafður í ofninum í auka
fimm mínútur. Borið fram með
hýðishrísgrjónum og fersku
salati.
Bananaís
Velþroskaður banani
Mjólk
Bananinn er skorinn í sneiðar
og lagður á plötu eða disk og
frystur. Þegar bananinn er orðinn
frosinn er hann settur í matvinnsluvél þar til hann er farinn
að festast í hliðunum. Hrærið í

og bætið smá af mjólk út í og þá
ætti áferðin að verða sú sama og
á ís. Hægt er að bragðbæta t.d.
með kakói, vanilludropum, súkkulaðispæni eða jafnvel próteini,

fyrir þá sem eru duglegir í
ræktinni.
Ég skora á Helgu Birnu
Jónsdóttur á Ísafirði að vera
næsti sælkeri vikunnar.

Þórdís Þorleifsdóttir.
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