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„Mér finnst of mikill tími fara fyrir lítið,“ segir Ylfa Mist
Helgadóttir í Bolungarvík í viðtali vikunnar um starfið
í minnihluta í bæjarstjórn. Hún sefnir samt á
framboð á ný fyrir Landsbyggðarflokkinn í
næstu Alþingiskosningum, þó svo að
frumskógarlögmálið í pólitíkinni hafi
komið henni á óvart.

Hættir í bæjarpólitíkinni,
rétt að byrja á landsvísu

– sjá bls. 10 og 11.

Félagarnir Guðmundur Valdimarsson og Halldór Óli
Hjálmarsson á renniverkstæði 3X Technology á
Ísafirðistarfa hjá einu öflugasta fyrirtæki Vestfjarða.
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Fréttavefur Bæjarins besta
heldur vinsældum sínum en á
síðasta ári var hann í 26. sæti á
lista yfir fjölsóttustu vefi landsins
samkvæmt vefmælingu Modern-
us. Mbl.is er sem fyrr vinsælasti
íslenski vefurinn. Að meðaltali
var bb.is með 15.996 notendur á
viku, það er fjölda IP-talna, og
innlitin voru að meðaltali 48.811
og síðuflettingar 149.475.

Einn landshlutavefur er fjöl-
sóttari en bb.is en það er vefur
Víkurfrétta sem er í 21. sæti.
Mestur fjöldi notenda var í lok
október þegar notendurnir voru
27.040 á einni viku. Fæst innlit,
13.056, voru um miðjan júní.

Erlend traffík á vefinn mælist
15%. Frá því að mælingar Mod-
ernus hófust hefur aðsókn að
bb.is haldist stöðug og vefurinn
yfirleitt verið í kringum 25. sætið
á listanum.

Á Vestfjörðum búa 7.000 manns
og verður þetta að teljast góða
aðsókn að vef sem fjallar einvörð-
ungu um mál sem snerta og snúa
að svo fámennum landsfjórðungi.
Verður það vart skýrt með öðru
en áhuga brottfluttra á málefnum
og mannlífi átthaganna og enn
eitt dæmið um undur netheima
og hve þeir auðvelda mannskepn-
unni svala heilbrigðri forvitni um
sín hjartans mál.

bb.is meðal fjölsótt-
ustu vefja landsins

Farþegum um Ísafjarðar-
flugvöll fækkaði um 11,8%
í fyrra miðað við árið á undan
eða úr 40.331 farþega árið
2012 í 35.577 í fyrra en
hvergi er fækkunin meiri í
innanlandsflugi samkvæmt
flugtölum Isavia. Hlutdeild
Ísafjarðarflugvallar í innan-
landsflugi er 5,1% sem er
fjórða stærsta hlutdeildin á
eftir Reykjavíkurflugvelli
sem er með 48,6%, Akureyr-
arflugvelli sem er með 25,6%
og Egilsstaðaflugvelli sem
er með 13,2% hlutdeild.

Yfir landið í heild hefur
farþegum í innanlandsflugi
að meðaltalið fækkað um
5,1% á ári síðustu fimm ár
en fjölgað um 0,1% síðustu
tíu ár. Þá minnkaði umfang
vöru- og póstflutninga um
6,6% innanlands.

– harpa@bb.is

Fækkun far-
þega mest um

Ísafjarðarflugvöll

Ísfirska nýsköpunarfyrir-
tækið Fossadalur ehf., er
komið með dreifingarsamn-
ing á fluguveiðihjólum í
Japan. Í viðtali við Frétta-
blaðið segir Steingrímur
Einarsson, framkvæmda-
stjóri Fossadals, að samning-
ar um dreifingu og sölu í Jap-
an hafi verið undirritaður fyr-
ir áramót og að sölusamn-
ingar við fyrirtæki í Kanada
og Bandaríkjunum séu langt
komnir. Frekari útrás er einn-
ig í skoðun. „Við erum einnig
með í undirbúningi skoðun á
mörkuðum í Rússlandi, Ástra-
líu og á Nýja-Sjálandi. Í
Skandinavíu og norður Evr-
ópu erum við hins vegar búnir
að koma okkur þokkalega
fyrir,“ segir Steingrímur í
samtali við Fréttablaðið.

„Við höfum þó komist að
því að einn starfsmaður hér á
skrifstofunni á Ísafirði getur
engan veginn séð um sölu og
markaðssetningu í öllum
þessum löndum og því erum
við að koma okkur upp neti
umboðsmanna um allan heim,“
segir Steingrímur.

Fossadalur er sjö ára gam-
alt fyrirtæki og framleiðir
tvær gerðir af veiðihjólum í
mörgum mismunandi stærð-
um og eru þau á verðbilinu
frá 60 til 140 þúsund krónur.
Dýrari gerðin kallast Invictus
og þar hafa Steingrímur og
samstarfsmenn hans hannað
nýjan bremsubúnað sem
hefur vakið athygli. „Brems-
an á því hjóli er mun mýkri
en áður hefur þekkst sem
þýðir í rauninni að veiðimenn
missa færri fiska. Þau seljast
aðallega í löndum eins og
Finnlandi og Noregi.“

Veiðihjólin
seld í Japan

„Umfjöllun um óskráða vinnu
virðist alltaf vera jafn eldfimt
mál, sem segir mér að eitthvað
hlýtur að vera hæft í sögusögnum
um að slík starfsemi blómstri sem
aldrei fyrr,“ segir Finnbogi Svein-
björnsson, formaður Verkalýðs-
félags Vestfirðinga vegna fréttar
BB þar sem rætt var við Dagnýju
Finnbjörnsdóttur, snyrtifræði-
meistara á Ísafirði. Þar sagði
Dagný erfitt að reka lítið fyrir-
tækni sökum þess að alltaf væru
einhverjir í hársnyrti- og förðun-

ariðnaðinum eða jafnvel ómennt-
aðir, sem væru að klippa og snyrta
heima og taki fyrir greiðslu sem
ekki væri gefin upp til skatts.
Sagðist hún hafa heyrt af nokkr-
um konum á svæðinu sem stæðu
fyrir slíku.

Nokkur umræða fór í gang í
kjölfarið í athugasemdum við
fréttina og skrifaði Finnbogi þar
sem dæmi að Dagný ætti hrós
skilið fyrir hugrekkið að koma
fram og segja hlutina umbúða-
laust og sagði óskráða vinnu mein

og samfélaginu. „Hvað sýna tölur
um erlenda kortaveltu á Íslandi?
Jú gríðarlega mikla aukningu á
veltu. Og hvernig skilar þessi
velta sér inn í samfélagið? Ekki í
auknum launagreiðslum og tekju-
skatti svo mikið er víst.“

Á vef VerkVest er að finna
pistil sem ber heitið „Láttu ekki
plata þig! - Leitaðu ráða hjá stétt-
arfélaginu þínu“ en þar eru gefin
ýmis ráð um hvað skuli hafa í
huga við ráðningu og segir meðal
annars að kjarasamningar tryggi
lágmarksréttindi og að forðast
skuli svarta vinnu, annars fái
maður t.d. ekki laun í sumarfríi, í
veikindum eða þegar maður slas-
ast: „Þú ert ekki tryggð/ur ef slys
verða og þú verður af öllum rétt-
indum sem fylgja því að vera
launamanneskja. Svört vinna er
ólögleg.“              – harpa@bb.is

„Eitthvað hlýtur að vera
hæft í sögusögnum“

Finnbogi Sveinbjörnsson formaður VerkVest.
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Ritstjórnargrein

Hömrum járnin

Spurning vikunnar

Hefur þú misst ökuréttindin?

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

Alls svöruðu 448.
Já sögðu 69 eða 15%

Nei sögðu 379 eða 85%

Engan þarf að undra þótt Vestfirðingum, mörgum hverjum, hlaupi
kapp í kinn yfir yfirgangi embættismanna í stjórnsýslunni, líkt og þegar
starfsstöð Fiskistofu á Ísafirði var skellt í lás. Einn þeirra er Magnús Reyn-
ir Guðmundsson, maður sem af löngum starfsferli er gjörkunnugur mál-
um sveitarfélaga. Í grein á bb.is, fyrir stuttu, minnist hann þeirra ára sem
Vestfirðingar áttu öfluga málsvara, bæði á Alþingi og í sveitarstjórnum:
,,Þetta var á tímum sem þingmenn Vestfirðinga héldu uppi vörnum á Al-
þingi þegar hagsmunir Vestfirðinga voru í húfi og ráðherrar ,,okkar“
þorðu að vera ráðherrar, en létu ekki embættismannakerfið ráða ferðinni.“

Vera má að fast þyki að orði kveðið í lok greinarinnar. Hvað sem því
líður er brýningin sem höfundur lætur frá sér fara þörf: ,,Hvar eru hags-
munagæslumenn okkar, þingmenn og sveitarstjórnarmenn? Er ekki
kominn tími til að þeir vakni af værum svefni og taki til höndum og standi
vaktina, a.m.k. þann tíma sem þeir eru kjörnir til og horfi ekki á íslenskt
embættismannakerfi drepa hvert málið af öðru sem gæti orðið Vestfjörðum
til heilla.“

Sveitarstjórnarkosningar eru fram undan. Líkur eru taldar á að talsverð
uppstokkun verði á framboðslistum. Vissulega er það af hinu góða. Nýir
vendir eru sagðir sópa best. Á hitt ber að líta að það tekur talsverðan tíma
að setja sig inn í sífellt flóknari málaflækju hvað varðar stjórnsýsluna.
Reynsla sveitarstjórnarmanna er  því mikilvæg. Að margra mati er því
nauðsynlegt að í þessum efnum sé hófsemi farsælust, eins og reyndar á
flestum sviðum mannlífsins.

Hvort heldur er á tímum uppstokkunar í sveitarstjórnum eða öðrum er
nauðsynlegt að fyrir liggi staða allra þeirra mála, sem unnið hefur verið
að, með einum eða öðrum hætti, og varða aðkomu ríkisvaldsins; mörg
hver brýn  hagsmunamál sem einhverra hluta vegna hafa ekki fengist af-
greidd; mál sem embættismannakerfið og framkvæmdavaldið hafa dregið
lappirnar, hvað varðar afgreiðslu, líkt og vegagerð um Teigskóg, þar sem
óskiljanleg sérhagsmunagæsla ræður för; endurbætur á öryggisbúnaði
Ísafjarðarflugvallar, þar sem veðurkerfið hrynur ítrekað og kemur í veg
fyrir flug; samgöngur innan Vestfjarða og sjófiskeldi og fiskeldiseftirlit,
svo fátt eitt sé nefnt; að ógleymdri eklunni á raforku, sem díselstöðin í
Bolungarvík mun ekki leysa hvað möguleika á orkufrekum iðnaði í fjórð-
ungnum varðar, þótt vissulega felist í þeirri framkvæmd öryggi til að
mæta núverandi þörf og erfiðum æðstæðum að vetri til.

Erum við búin að gleyma tímalengdinni sem baráttan fyrir Menntaskóla
á Vestfjörðum og nýju sjúkrahúsi á Ísafirði tók, áður en höggvið var á
hnútana.

Höldum járnunum heitum og hömrum þau.
                                                                                                           s.h.

Valþjófur ehf., kaupir
Halldór Sigurðsson ÍS

Útgerðarfyrirtækið Valþjófur
ehf. hefur keypt bátinn Halldór
Sigurðsson ÍS með aflaheimild-
um. Valþjófur er í eigu Gunnars
Torfasonar og Ólafs Jens Daða-
sonar. Báturinn er keyptur af út-
gerðinni Kili ehf. sem er í eigu
feðganna Konráðs Eggertssonar
og Guðmundar Konráðssonar.
Gunnar Torfason segir að auk
bátsins og fylgi með í kaupunum
5 prósenta aflaheimildir í inn-
fjarðarrækju í Ísafjarðardjúpi,
100 prósenta hlutur í rækjuveið-
um í norðanverðum Breiðafirði
og hrefnuveiðileyfi. Valþjófur

gerir út bátinn Eið ÍS á rækju í
Djúpinu. „Eftir kaupin á þessum
aflaheimildum erum við með 23
prósent af rækjunni í Djúpinu,“
segir Gunnar.

Horfurnar í Djúpinu eru góðar
að mati hans. „Veiðistofninn
mælist 1.800 tonn og kvótinn
sem var gefinn út fyrir vertíðina
er 860 tonn þannig að það er
farið varlega. Við gerum vænt-
ingar til þess að næsta vertíð verði
góð miðað við horfurnar núna og
það er mjög mikilvægt fyrir Kampa
að áframhald verði á veiðunum.“
Báturinn verður gerður út áfram

og segir Gunnar hann vera í topp-
standi og vel útbúinn. „Báturinn
er Konráð til mikils sóma. Hann
er eins og nýr þrátt fyrir að vera
40 ára gamall og vel útbúinn til
rækjuveiða, netaveiða og áfram-
eldisveiða á þorski.“

Konráð er ein þekktasta hrefnu-
skytta landsins og segir Gunnar
að báturinn fari á hrefnuveiðar
næsta sumar. „Konni er gamal-
reynd hvalveiðiskytta og hann
ætlar að fara með okkur næsta
sumar. En hjá Valþjófi starfar
Karl Kjartansson sem hefur einn-
ig mikla reynslu af hrefnuveiðum.“

Þröstur Óskarsson forstjóri
Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða
og Daníel Jakobsson bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar undirrituðu í
morgun samning um sjúkraflutn-
inga á svæði Heilbrigðisstofn-
unarinnar á norðanverðum Vest-
fjörðum. Með samningnum er
óvissu um sjúkraflutninga eytt.
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar mun
halda áfram að sinna þessari
þjónustu að minnsta kosti næstu
fimm árin. „Samningur þessi er
vel viðunandi fyrir okkur. Komið
var til móts við sjónarmið okkar
að mestu og við erum ánægð
með að það sé tryggt að sú góða

þjónusta sem slökkvilið Ísafjarð-
arbæjar hefur veitt verður áfram
til staðar fyrir bæjarbúa,“ segir
Daníel Jakobsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar.

„Ég er mjög ánægður með að
þessi samningur sé í höfn, við
höfum verið ánægð með það fyr-
irkomulag sem verið hefur og
vildum halda því áfram. Jafn-
framt er kveðið á um það í samn-
ingnum að aðilar ætli sér að vinna
saman að því að finna leiðir til að
draga úr kostnaði og það erum
við ánægð með,“ segir Þröstur
Óskarsson, forstjóri Heilbrigðis-
stofnunar Vestfjarða. Samningur

Ísafjarðarbæjar og Heilbrigðis-
stofnunar Vestfjarða um sjúkra-
flutninga rann úr gildi um ármót
og samningar lausir síðan. Erfið-
lega gekk að ná samningum og
leit út um tíma að sjúkraflutning-
ar, sem eru lögbundin skylda rík-
isins, færðust til HsVest.

Víða á landinu er ósamið um
sjúkraflutninga og til dæmis hafa
samningar á höfuðborgarsvæð-
inu verið lausir frá 2011 og á
Akureyri frá 2012 og hafa Jón
Gnarr, borgarstjóri Reykjavíkur-
borgar og Kristján Þór Júlíusson,
heilbrigðisráðherra, deilt hart um
málið.                  – smari@bb.is

Samið um sjúkraflutninga

Rithöfundurinn Óttar Norðfjörð hlaut Tindabikkju Glæpafélags Vestfjarða 2013 sem var
afhent í Safnahúsinu á Ísafirði á laugardag en þetta er fjórða árið í röð sem félagið veitir bikkjuna
fyrir bestu íslensku glæpasöguna á almanaksárinu að mati nefndar félagsins. Verðlaunin hlaut
hann fyrir bók sína Blóð hraustra manna. Yrsa Sigurðardóttir fékk verðlaunin fyrstu tvö árin og
árið 2012 fékk Stefán Máni verðlaunin fyrir bók sína Húsið. Líkt og áður eru verðlaunin lista-
verk, sem að þessu sinni er eftir silfursmiðinn Pétur Tryggvason, en félagið hefur ávallt fengið
vestfirska listamenn til liðs við sig með verðalaunagripinn. Auk þess fær verðlaunahafi nokkur
kíló af frosinni tindabikkju.                                                                                        – harpa@bb.is

Óttar fékk Tindabikkjuna
Eiríkur Örn Norðdahl tók við verðlaununum fyrir hönd Óttars.
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Skólastjóri óskast
Laus er staða skólastjóra Súðavíkurskóla á

næsta skólaári (2014-2015) vegna námsleyfis.
Súðavíkurskóli er samrekinn grunn- leik- og

tónlistardeild með samtals 35 nemendur. Sam-
kennsla árganga er í flestum fögum. Í starfs-
sviði felst fagleg stjórnun og ábyrgð á dagleg-
um rekstri. Gert verður ráð fyrir kennslu á sér-
sviði umsækjanda í allt að 12 stundir á viku.
Ráðningartíminn er eitt ár, frá 1. ágúst 2014 til
1. ágúst 2015. Laun eru samkvæmt kjarasamn-
ingum SÍ.

Súðavíkurskóli vinnur eftir skólastefnu upp-
byggingarstefnunar, „Uppeldi til ábyrgðar“.

Nánari upplýsingar um starfið veitir sveitar-
stjóri í síma 450-5900.

Hæfniskröfur:
· Kennsluréttindi á grunnskólastigi, fram-

haldsmenntun í sérkennslufræðum æskileg.
· Þekking og reynsla af stjórnun, fjármálum

og rekstri.
· Góð samskiptahæfni, skipulagshæfni og

þekking á verkferlum.
· Góð íslensku- og tölvukunnátta.
· Hreint sakavottorð.
Náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af leyfis-

bréfi fylgi umsókn. Umsókn um starfið skal
send bréflega til Súðavíkurhrepps, Grundar-
stræti 3, 420 Súðavík, merkt: Fræðslu og tóm-
stundanefnd. Umsóknarfrestur er til og með
28. febrúar 2014.

Mat á umsóknum og forgangur til starfsins.
Við ráðningu verður tekið tillit til menntunnar,

starfsferils, stjórnunarreynslu, viðbótarmennt-
unnar og starfshæfni umsækjanda. Grunn-
skólakennari sem hefur sérhæft sig til sé-
rkennslu mun hafa forgang við ákvörðun um
ráðningu.

Þökkum innilega sýnda samúð
og vináttu við andlát og útför

Helgi Árnason,
börn og fjölskyldur þeirra.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á FSÍ og
Tjörn fyrir góða og alúðlega umönnun.

Jónu Bjarkar Kristjánsdóttur
frá Alviðru í Dýrafirði

Meirihluti hlutafjá
nology seldur til IÁ
IÁ hönnun ehf á Akranesi mun

kaupa 80% hlut í 3X Technology
á Ísafirði. IÁ hönnun er félag í
eigu Ingólfs Árnasonar, fram-
kvæmdastjóra Skagans hf. og
Þorgeirs og Ellerts hf. á Akranesi.
Samkomulag um kaupin hefur
verið gert en það er háð samþykki
Samkeppnisstofnunar. Jóhann

Jónasson, framkvæmdastjóri 3X
Technology, seldi allan sinn hlut
í fyrirtækinu og segir að í fyllingu
tímans muni hann láta af störfum
hjá 3X. Albert Högnason, þróun-
arstjóri 3X, mun áfram vera eig-
andi að 3X en hefur minnkað
eignarhlut sinn. Þriðji hluthafinn
í 3X, Axiom ehf, seldi einnig

hlut sinn til IÁ hönnunar.
Jóhann segir að salan muni

styrkja fyrirtækið og að það verði
áfram rekið sem sjálfstætt fyrir-
tæki á Ísafirði. Skaginn og 3X
hafa átt í miklu samstarfi undan-
farin ár og segir Albert að áfram-
haldandi og þéttara samstarf
muni styrkja bæði fyrirtækin með

Kaupin styrkja 3X
„Við erum ekki að kaupa 3X

til að losna við samkeppnisaðila.
Skaginn og 3X eru ekki keppi-
nautar og með kaupunum ætlum
við breikka starfsemi beggja fyr-
irtækja,“ segir Ingólfur Árnason,
framkvæmdastjóri Skagans ehf.
og eigandi IÁ hönnunar ehf. Í
síðustu viku var undirritaður
samningur um kaup IÁ hönnunar
á 80 prósenta hlut í 3X Tecnology.
Ingólfur segir að ástæðan fyrir
því að IÁ hönnun, sem er móður-
fyrirtæki Skagans, kaupir 3X en
ekki Skaginn, vera að hann telji
mikil verðmæti fólgin í að við-
halda góðu nafni 3X og reka fyr-
irtækið sem sér rekstrareiningu.

Hann segir kaupin ekki sam-
bærileg við það þegar Marel
keypti Póls. „Þar var eitt vigtar-
fyrirtæki að kaupa annað vigtar-
fyrirtæki og þá lögðu menn niður
annað fyrirtækið. Okkar kaup eru
alls ekki sambærileg þar sem við
erum ekki í sömu hlutunum en

við náum að tengja saman vöru-
línurnar sem vonandi leiðir til
aukinna verkefna.“ Þá segir hann
að með nánu samstarfi fyrirtækj-
anna náist að jafna sveiflur í
framleiðslu. „Þegar annað fyrir-
tæki annar ekki eftirspurn þá get-
ur hitt hlaupið undir bagga og
öfugt.“

Aðspurður hvort að starfsfólki
á Ísafirði muni fjölga segir Ing-
ólfur það vera óvíst en er nokkuð
viss um að framleiðslan verði
meiri. Hann segir umtalsverð
samlegðaráhrif fylgi kaupunum
og þéttu samstarfi fyrirtækjanna.
„Fyrst og fremst í hagkvæmari
innkaupum og það mun skipta
bæði félögin gríðarlegu máli og
svo munum við samþætta erlenda
markaðsstarfið eins og kostur er
– að verða öflugri í sölu og
markaðsstarfi  – og vonandi mun
það leiða af sér stærri verkefni.“
Skaginn og Kælismiðjan Frost á
Akureyri undirrituðu í síðustu

viku risasamning í Færeyjum að
verðmæti þriggja milljarða króna.
„Í ljósi þessa stóra verkefnis sem
við vorum að taka að okkur var
nauðsynlegt að auka framleiðslu-
getuna og það voru bara tveir
kostir í stöðunni. Að fara til
Eystrasaltslandanna með fram-
leiðsluna  eða auka framleiðslu-
getuna á Íslandi og með kaupun-
um á 3X erum við að gera það.
Við vonumst til að þetta verði
ekki síðasta stóra verkefnið sem
við náum í og kaupin á 3X gera
okkur vonandi kleift að ná í fleiri.
En milli þess sem við verðum í
stórum verkefnum þá munu
fyrirtækin einbeita sér að sínum
vörulínum.“

Undanfarin ár hafa Skaginn og
3X átt í nánu samstarfi bæði
heima og erlendis. Ingólfur segir
að fyrri saga hafi átt stóran þátt í
kaupunum. „Við þekkjum fyrir-
tækið vel og vitum að hverju við
göngum. Við fáum topp mannskap.“

BG flokkurinn kemur saman
Hinn ástsæli BG flokkur kemur

saman með vorinu og heldur eina
tónleika til minningar um Ólaf
Guðmundsson, sem söng með
BG um 15 ára skeið, en hann lést
árið 1986. „Þetta hefur staðið til
í tvö ár. Óli hefði orðið sextugur
árið 2012 en við höfum ekki náð
þessu saman fyrr en núna,“ segir
Samúel Einarsson, bassaleikari
flokksins. Auk tónleikanna segir
Samúel líklegt að slegið verði
upp balli. Gullaldarskipan verður
á hljómsveitinni en auk Samúels
munu Baldur og Karl Geirmunds-
syni, Rúnar Vilbergsson og Ingi-
björg Guðmundsdóttir skipa
sveitina. Þá mun Hjalti Karlsson
syngja með flokknum og Jón
Hallfreð Engilbertsson leika á

við munum spila lögin af plötun-
um og svo standarda af böllun-
um,“ segir Samúel. Upphaf BG
flokksins má rekja til 1958 þegar
Baldur Geirmundsson tók við
hljómsveitarstjórn í hljómsveit
Karls Einarssonar og fljótlega
varð til BG kvintettinn. Tugir
fólks hafa verið í þessari hljóm-
sveit frá upphafi, komið og farið,
en tveir voru þar alla tíð: Baldur
sjálfur og Karl bróðir hans.

Þegar Baldur varð sjötugur
útnefndi bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar hann bæjarlistarmann og
samtímis opnaði vegleg heima-
síða hans, bgmusik.is. Þar má
fræðast um söguna, skoða myndir
og hlusta á tónlist BG flokksins.

– smari@bb.is

gítar.
„Þetta er í mótun ennþá og

eflaust eiga einhverjir eftir að
bætast við og svo eigum við eftir
að fastnegla stað og stund. En

BG flokkurinn fyrir margt
löngu. F.v. Karl Geirmundsson,
Rúnar Vilbergsson, Svanfríður

Arnórsdóttir, Ólafur Guð-
mundsson, Ingibjörg Guð-

mundsdóttir og Samúel Ein-
arsson. Fyrir framan þau situr

BG sjálfur, Baldur
 Geirmundsson.
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ár í 3X Tech-
Á hönnunar

því að jafna sölusveiflur auk þess
að ná hagstæðari innkaupum auk
þess að samþætta markaðsstarf
og þróunarvinnu. Jóhann og Al-
bert segja að staða fyrirtækisins
sé góð, 2013 hafi verið gott rekstr-
arár og að árið í ár líti vel út.

Fyrirtækin hafa sérhæft sig í
vinnslutengdum kælilausnum og

átt í margháttuðu samstarfi á und-
anförnum árum.  Sameiginlega
sérhæfa fyrirtækin sig ekki bara
í vinnslukerfum fyrir rækju, bol-
fisk og uppsjávartegundir heldur
einnig í öðrum matvælaiðnaði.
Vinnslulausnir frá fyrirtækjunum
hafa verið notaðar víða um heim
með framúrskarandi árangri. Höfuðstöðvar 3X Tecnhology á Ísafirði.

Jón von Tetzchner fjárfesti í Örnu
Fjárfestirinn Jón von Tetzch-

ner, stofnandi Opera, fjárfesti
í mjólkurvinnslunni Örnu í
Bolungarvík fyrir áramót.
Hann segir í samtali við Morg-
unblaðið að fjárfestingin sé
nokkuð ólík öðrum fjárfesting-
um sem hann hafi ráðist í, en
þær hafa ýmist tengst tölvu-
tækni eða fasteignum. Hann á
í tíu íslenskum fyrirtækjum eins
og t.d. OZ, Dohop, Hringdu
og Spyr. „Nokkuð stór hópur
þjáist af mjólkuróþoli eða um
5% Vesturlandabúa,“ segir Jón
og bætir við að frumkvöðlarnir
sem standi að Örnu, Hálfdán
Óskarsson mjólkurtæknifræð-
ingur og Þórarinn Egill Sveins-
son, séu auk þess vel undir-
búnir. Þá hafi fjölskylda Jóns
viss tengsl við Ísafjörð og því
hafi hann gaman af því að geta
fjárfest í uppbyggingu á Vest-
fjörðum.

„Ég þekki fólk sem er með
ofnæmi fyrir mjólkursykri og veit
hvaða afleiðingar það hefur í för
með sér,« segir Jón, og nefnir að
þeir sem glími við þann vanda
geti ekki gætt sér á skyri, jógúrt
og rjóma, líkt og öðrum þyki
sjálfsagt. Þá hafi það áhrif á alla
fjölskyldumeðlimi, glími einhver
þeirra við mjólkuróþol. Matseld
heimilisins miði að því að allir
geti notið matarins. Hann segir
að markaðurinn hér á landi sé
nógu stór, enda sé Arna lítið fyr-
irtæki. „Fyrirtækið á möguleika
á að sækja út fyrir landsteinana
en markaðurinn hér er nógu stór
fyrir lítið fyrirtæki.“ Erlendis er
lítið úrval af mjólkurvörum
handa þeim sem eru með óþol,
að sögn Jóns. Það er þá einna
helst boðið upp á mjólk. „Það er
þörf fyrir fjölbreyttara vöruúrval
fyrir þá sem vilja lifa eðlilegu lífi
með óþol,“ segir hann.

Hluthafar í Örnu eru: Hálfdán
Óskarsson, mjólkurtæknifræð-
ingur og framkvæmdastjóri Örnu,
Þórarinn Egill Sveinsson, mjólk-
urverkfræðingur, Oddgeir Sigur-

jónsson, mjólkurtæknifræðingur,
Jón von Tetzchner, fjárfestir,
Kampi ehf, Ísafirði, Kubbur ehf,
Ísafirði, Vestfirskir verktakar ehf,
Ísafirði, Verkalýðs og sjómanna-

félag Bolungarvíkur, Verka-
lýðsfélag Vestfirðinga, Ragnar
Ágúst Kristinsson, Ísafirði og
Eignarhaldsfélagið Hvetjandi.

– smari@bb.is

Jón var einn stofnanda netvafrans Opera. Mynd: mbl.is/Rósa Braga.

Samið um sjúkraflutninga
Þröstur Óskarsson forstjóri

Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða
og Daníel Jakobsson bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar undirrituðu á
föstudag samning um sjúkraflutn-
inga á svæði Heilbrigðisstofnun-
arinnar á norðanverðum Vest-
fjörðum. Með samningnum er
óvissu um sjúkraflutninga eytt.
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar mun
halda áfram að sinna þessari þjón-
ustu að minnsta kosti næstu fimm
árin. „Samningur þessi er vel við-
unandi fyrir okkur. Komið var til
móts við sjónarmið okkar að
mestu og við erum ánægð með
að það sé tryggt að sú góða þjón-
usta sem slökkvilið Ísafjarðar-

bæjar hefur veitt verður áfram til
staðar fyrir bæjarbúa,“ segir
Daníel Jakobsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar.

„Ég er mjög ánægður með að
þessi samningur sé í höfn, við
höfum verið ánægð með það
fyrirkomulag sem verið hefur og
vildum halda því áfram. Jafn-
framt er kveðið á um það í samn-
ingnum að aðilar ætli sér að vinna
saman að því að finna leiðir til að
draga úr kostnaði og það erum
við ánægð með,“ segir Þröstur
Óskarsson, forstjóri Heilbrigðis-
stofnunar Vestfjarða. Samningur
Ísafjarðarbæjar og Heilbrigðis-
stofnunar Vestfjarða um sjúkra-

flutninga rann úr gildi um ármót
og samningar lausir síðan. Erfið-
lega gekk að ná samningum og
leit út um tíma að sjúkraflutn-
ingar, sem eru lögbundin skylda
ríkisins, færðust til HsVest.

Víða á landinu er ósamið um
sjúkraflutninga og til dæmis hafa
samningar á höfuðborgarsvæð-
inu verið lausir frá 2011 og á
Akureyri frá 2012 og hafa Jón
Gnarr, borgarstjóri Reykjavíkur-
borgar og Kristján Þór Júlíusson,
heilbrigðisráðherra, deilt hart um
málið.                 – smari@bb.is

Þröstur og Daníel
handsala samninginn
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Trúverðugir fjölmiðlar og þjóðin

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

Drög að tillögu að matsáætlun
Forsvarsmenn HG kynna drög að tillögu að matsáætlun fyrir 6.800

tonna framleiðslu á regnbogasilungi og 200 tonna framleiðslu á þorski
í sjókvíum í Ísafjarðardjúpi, samkvæmt reglugerð nr. 1123/2005, um
mat á umhverfisáhrifum.

Drög að tillögu að matsáætlun má nálgast á slóðinni www.frosti.is.
Almenningi er gefinn kostur á að kynna sér drögin á vefsíðunni og

gera athugasemdir við þau til og með 15. febrúar 2014.
Athugasemdir sendist á netfangið hg@frosti.is eða í pósti.

Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf.
Hnífsdalsbryggju,

410 Hnífsdal.

„Alltaf einhverjir sem vinna svart“
„Það getur verið erfitt að reka

lítið fyrirtæki vegna þess að það
eru alltaf einhverjir sem vinna
svart m.a. með því að snyrta fólk
í heimahúsum. Ég hef frétt af
nokkrum konum í Bolungarvík
sem eru að vinna svart og það sé
mikið að gera hjá þeim,“ segir
Dagný Finnbjörnsdóttir, snyrti-

fræðimeistari, sem rekur Dekur-
stofu Dagnýjar á Ísafirði. Nokkur
umræða hefur verið að undan-
förnu um iðnmenntað fólk, m.a. í
hársnyrti- og förðun eða jafnvel
ómenntað, sem sé að klippa og
snyrta heima og taki fyrir það
greiðslu sem ekki er gefin upp til
skatts.

Jón Aðalsteinn Sveinsson, bet-
ur þekktur sem Nonni á hárgreið-
slustofunni Kristu/Quest í Reyk-
javík, sagði í samtali við mbl.is
fyrir stuttu að ljóst væri að margir
í hans fagi svíki undan skatti
með því að klippa fólk í heima-
húsum, jafnvel án þess að hafa
lokið prófi í faginu og þiggi um

leið atvinnuleysisbætur. Þá gagn-
rýndi hann tryggingagjaldið, sem
launagreiðendur greiða af heild-
arlaunum launaþega sinna sem
er meðal annars notað til að
greiða atvinnuleysisbætur, og
sagði það of hátt. Hann sagðist
ekki geta tekið fólk í vinnu því
það er svo dýrt fyrir hann að
borga þeim sem er heima að
klippa tryggingagjaldið. „Ein-
yrkjar eiga miklu erfiðara með
að taka nema, þeir eru einir og
eiga erfitt með að greiða launin
sem neminn á að fá, auk launa-

tengdu gjaldanna sem fylgja
nemunum og þar kemur trygg-
ingagjaldið inn,“ segir Jón.

Dagný tekur undir þetta. „Við
sem rekum stofu með allt löglegt
og strögglum áfram á meðan
hinar vinna jafnvel aðra vinnu
eða eru á atvinnuleysisbótum en
fá svo fullt af pening í vasann
aukalega,“ segir hún og bendir
jafnframt á að hún hafi rætt við
nokkur önnur lítil fyrirtæki á
norðanverðum Vestfjörðum sem
eru í þessum geira og taki þau
undir þetta.          – harpa@bb.is

Það ætlar að reynast erfitt fyrir
Ísfirðinga að læra að það er með
öllu harðbannað að kasta rusli á
almannafæri. Ljósmyndari bb.is
átti í síðustu viku sem oftar leið
um Ásgeirsbakka á höfninni og
við blasti haugur af rusli. Sönn-
unargögn benda til að rúntari hafi
verið að verki. Rúntarar eiga það
til að stoppa bíla sína á höfninni
og safnast þar oft saman og fá sér
smók eða spjalla við aðra rúntara.
Því miður eiga þeir það til að
„nota tækifærið“ og hreinsa drasl

úr bílum sínum en eins og allir
núverandi og fyrrverandi rúntarar
vita, þá safnast upp mikið rusl á
einum næturlöngum rúnti.

Um allan bæ eru tunnur þar
sem rúntarar og aðrir geta losað
sig við smárusl og bæjarbúar
hvattir til að nýta sér þær. Það
sem vekur mesta athygli á með-
fylgjandi myndum er að við-
kvæmum persónuupplýsingum
var kastað á höfnina eins og um
Prince Polo umbúðir væri að
ræða.                   – smari@bb.is

Rúntararusl á höfninni

Fjölmiðlar skipa enn stóran sess í samfélaginu og  eiga er-
indi við fólk svo fremi þeir gæti hlutleysis og hlutlægni, fjalli
um menn og málefni á yfirvegaðan hátt og greini rétt frá
atburðum og umræðum. Þegar litið er til baka yfir tímabilið frá
því október 2008 til dagsins í dag má velta því fyrir sér hvort
þessa hafi verið gætt og hvernig til hefur tekist. Atburðir í jan-
úar 2009 sem leiddu til ríkisstjórnarskipta eftir ítrekaðar árásir
fólks á Alþingi, sem sýndi af sér hreinræktuð skrílslæti á
Austuvelli hafa ekki verið gerðir upp. En þegar það verður
gert munu sagnfræðingar framtíðarinnar velta því fyrir sér
hvers vegna ekki var gripið inn í þá atburðarás með öðrum
hætti en raun ber vitni. Ekki getur það talist eðlilegt að skríll
ráðist á löggjafarþing þjóðar eins og þá var gert og með því-
líkum ofsa og ofstopa sem hann sýndi af sér. Lögreglumenn
lágu sárir eftir um leið og margir halda því fram að einstakir
alþingismenn sem síðar urðu í stuðningsliði nýrrar ríkisstjórnar
hafi gert sitt til að leiðbeina árásarmönnum aðgöngu að Al-
þingishúsinu.

Fjölmiðlar fjölluðu um málið með misjöfnum hætti. Mörgum
fannst ríkisútvarpið ekki gera málum nægileg skil eða leita

eftir skýringum á því sem var að gerast og menn skiptust í
fylkingar, bæði fjölmiðlamenn og aðrir. Allt þetta þarfnast
skoðunar. Ríkisútvarpið hefur fjallað um Evrópusambandið og
tengsl Íslands við það á nokkuð einhliða hátt, svo einhliða að
halda mætti að þar væri að finna dyggustu stuðningsmenn
aðildar að því góða sambandi. Lítt hefur komið fram um galla,
en kostir verið tíundaðir og mjög rætt við þá sem vilja ganga inn
og þeim leiðst, bæði pólitíkusum og öðrum, að halda því fram
að um aðildarviðræður væri að ræða sem væru grundvöllur
ákvarðanatöku. Það er hins vegar ekki svo. Annað hvort ætla
ríki inn og ganga frá samningum, sem eru ákveðnir af Evrópusam-
bandinu, eða þau ætla ekki inn. Ekki er um þann kost að velja að
,,kíkja í pakkann“. Lögum sambandsins ber hverju ríki að lúta,
án afsláttar, nema kannski tímabundið.

Það ber því nýrra við þegar Fréttablaðið gerir könnun sem
sýnir að um það bil þrír fjórðu þjóðarinnar vilja ekki inn á sama
tíma og svipað hlutfall vill kjósa.

Kannski er þjóðin trúverðugri en fjölmiðlarnir og vill losna
undan umræðunni sem pólitíkusar leiða og hafa átt gott með að
koma að í Ríkistúvarpinu.
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Sælkeri vikunnar er Halla Sigurðardóttir á Ísafirði

Mátulega léttur hádegisverðurMátulega léttur hádegisverðurMátulega léttur hádegisverðurMátulega léttur hádegisverðurMátulega léttur hádegisverður
Síðasta laugardag komu í

hádegismat til mín fjórar konur
sem áhuga hafa fyrir börnum
og bókum. Þá skellti ég í þenn-
an rétt sem er samsuða úr ýmsu
sem gert hefur verið í gegnum
tíðina og því má kalla þetta
mátulega léttan hádegisverð.

Uppskrift fyrir sex
Ca 600 gr. svínalundir
Marenering á svínalund
1 dl. græn ólívuolía
1 msk. hunang
3 cm. engiferrót smátt söxuð
1 chile fræhreinsað smátt
saxað
3 rif hvítlaukur smátt sax-
aður

Salt og pipar
Svínalundirnar látnar liggja í

leginum nokkra klukkutíma.
Snúið af og til. Brúnaðar á pönnu,
látnar malla þar til þær eru um
það bil gegnsteiktar.  Kældar og
skornar í þunnar sneiðar.

Ávextir og grænmeti
Ca. 1 og ½ box Lambhaga-
blanda tætt niður
1 rauðlaukur í þunnum sneið-
um
2 perur afhýddar og skornar í
þunnar sneiðar
½ dós ferskjur skornar í þunnar
sneiðar
Sósa
1 og ½ dl. Græn ólívuolía

Smá soyasósa
Safi af ferskjunum
Ca. 2 msk. ristuð sesamfræ
Pískað saman.
Allt sett á stóran disk eða fat í

lögum.  Grænmeti, kjöt, ávextir,
smá sósa. Í þessa stærð af upp-
skrift eru 3 lög ágætt.  Afgangur
af sósu borinn með sér.  Jafnvel
má hafa sósuuppskriftina stærri.

Með þessu hafði ég nýbakað
brauð úr Gamla bakaríinu.  Brauð-
ið sem ég notaði er með ostarönd,
ólívum og rauðlauk.

Ég skora á eistnesku hjónin
Kaju og Madis Mäekalle að koma
með næstu uppskrift.

Hættir í bæjarpólitíkinni,
rétt að byrja á landsvísu

„Ég er bara sátt og sæl í mínum
fátæklega ranni,“ segir Ylfa Mist
Helgadóttir bæjarfulltrúi í Bol-
ungarvík og hlær, aðspurð um
einkahagina. „Ég er að verða fer-
tug núna í lok mars mánaðar, og
sá kaldi veruleiki er að renna upp
fyrir mér að ég er ekki enn búin
að ákveða hvað ég ætla að verða
þegar ég er orðin stór,“ segir hún.

„Já, ég er hrútur,“ segir hún
þegar að því er vikið, „en maður-
inn minn er fiskur og yngsti sonur
okkar er fiskur. Við erum þrjú af
fimm hér á heimilinu sem eigum
afmæli í mars, þannig að þetta er
mikill afmælismánuður. Núna
hamast ég við að skoða náms-
leiðir og reyni að byggja mér
eitthvað varanlegri loftkastala en
ég hef komist upp með hingað
til, því að þetta er gríðarlega
virðulegur aldur að verða fertug.
Ef ég næ því að verða áttræð, þá
er ég akkúrat að verða hálfnuð,
þannig að það er ekki seinna
vænna að fara að skoða hvernig
ég ætla að verja hinum helmingi
ævinnar ef mér auðnast svo langt
líf.“

Þegar fólk er orðið
eins fjörgamalt og ég

Þegar Ylfa er spurð hvað komi
helst til greina að fást við þegar
hún „er orðin stór“ segir hún:

„Ég er með þeim ósköpum
gerð að mér finnst flestallt
skemmtilegt. Mér finnst til dæm-
is flest vinna skemmtileg. Mér
fannst gaman að vinna í frystihúsi
þegar ég var yngri og var alveg

sannfærð um að ég myndi vinna
í fiski það sem eftir væri ævinnar.
Svo tók annað við og ég var alveg
viss um að ég myndi daga uppi
þar. Síðan fór ég að vinna við
aðhlynningu og mér finnst það
gríðarlega skemmtilegt.

Það er einmitt þetta sem helst
stendur mér fyrir þrifum og fyllir
mig ótrúlegum valkvíða: Mér
finnst allt of margt spennandi í
boði. En merkilegt nokk, þá er
ég ekki búin að ljúka stúdents-
prófi. Byrjaði á þrælöfugum
enda, fór að eiga börn og halda
heimili áður en ég var búin með
þetta sem í dag er auðvitað hálf-
gerður skylduáfangi í lífinu. Það
eru kannski ekki margar leiðir
opnar þegar ekki er stúdentspróf,
nema kannski þegar fólk er orðið
eins fjörgamalt og ég, þá sleppur
maður sums staðar í gegn.

Núna er ég hins vegar að skoða
allt frá hjúkrunarnámi að fjöl-
miðlafræði og get alls ekki gert
upp við mig í hvorn fótinn ég
eigi að stíga. Mér finnst ég eigin-
lega vera margfætla eða þúsund-
fætla að reyna að ákveða í hvern
fótinn eigi að stíga! Ég er ekki að
segja að lífið hafi verið betra hér
áður fyrr, en það var að minnsta
kosti einfaldara þegar fólk vissi
bara hvað beið. Konur eignuðust
börn og stóðu fyrir búi en karl-
arnir drógu björg í búið og um
þetta snerist allt saman. Í dag
erum við bara eins og villuráfandi
sauðir og höfum svo mikið val,
að fólk eins og ég með athyglis-
brest í allar áttir snýst bara í hringi

og veit ekkert hvað á að gera!
Þarna er ég í þreifingum eins

og í pólitíkinni. En fyrst ég er
komin að pólitíkinni, þá finnst
mér það helsti kosturinn við hana,
að maður kynnist svo mörgu
fólki. Mér finnst allt þar sem
maður kynnist mörgu fólki og
starfar með mörgu fólki svo
óskaplega skemmtilegt. Mér
finnst svo gaman að umgangast
fólk, og þá kannski ekki síst fólk
sem er með allt aðrar skoðanir en
ég og á allt annarri bylgjulengd í
lífinu.“

Eitt kjörtímabil í bæjarstjórn
Ylfa hefur átt sæti í bæjarstjórn

Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir
K-lista það kjörtímabil sem nú
er senn á enda. Tveir listar buðu
fram fyrir síðustu kosningar, D-
listi sem fékk fjóra menn og K-
listi sem fékk þrjá og hefur þess
vegna verið í minnihluta. Ylfa
hefur ákveðið að gefa ekki kost á
sér áfram í bæjarstjórn. Aftur á
móti er enginn bilbugur á henni í
pólitík á landsvísu, baráttunni
fyrir hagsmunum landsbyggðar-
innar. Hún segir að sá kafli sé
rétt byrjaður.

Við kosningarnar til Alþingis
á liðnu vori skipaði Ylfa efsta
sætið á lista Landsbyggðar-
flokksins í Norðvesturkjördæmi.
Núna standa yfir þreifingar um
að koma flokknum á laggirnar
um land allt þannig að hann verði
klár í slaginn fyrir næstu þing-
kosningar.

En áður en við förum út í það

ævintýri að skipa oddvitasætið á
framboðslista til Alþingis og þau
undarlegheit og jafnvel hremm-
ingar sem því fylgdu skal vikið
að bæjarmálunum. Aðspurð um
starfið í bæjarstjórn og ástæður
þess að hún ætlar ekki að gefa
kost á sér áfram segir Ylfa:

Finnst vanta gagnsæi í
bæjarmálapólitíkinni

„Mér finnst þetta hafa verið
lærdómsríkur tími og oft hefur
þetta verið skemmtilegt. Eigin-
lega ætti maður nú að sitja tvö
kjörtímabil, því að fyrsta kjör-
tímabilið fer mikið í það að læra
inn á sýstemið. Þetta er allt af-
skaplega formfast, maður er að
koma sér inn í alls konar reglur
og venjur og segir kannski ekki
margt í upphafi því að maður er
svo mikið að fylgjast með og
læra. Síðan vex manni smátt og
smátt ásmegin og þá fara skoðan-
irnar að koma betur fram.

En mér finnst fara of mikill
tími í þetta miðað við þann litla
árgangur sem starfið ber. Þegar
maður starfar í minnihluta hefur
maður fjarskalega lítið vald.
Minnihlutinn er nauðsynlegur til
að veita aðhald en mér finnst við
ekki hafa nógu góð tæki til þess.
Það eru bara munnurinn og penn-
inn, sem geta í sjálfu sér verið
öflug vopn, en það er afskaplega
litlu hægt að breyta af því sem
búið er að ákveða. Mér hafa
fundist vinnubrögðin í bæjar-
stjórninni í Bolungarvík vera svo-
lítið – kann nú ekki við að segja

kremlísk – en það er svo lítið
upplýsingaflæði, þetta er ekki
nógu gagnsætt.“

Kannski bara hin bitru örlög
„Kannski hefur það alltaf verið

þannig hér, og kannski er það
bara hluti af pólitík, en mér finnst
svo mikilvægt að allt sé uppi á
borðum, að allt sé gagnsætt, að
stórar ákvarðanir séu teknar í
sameiningu. Ég hef á tilfinning-
unni að stundum sé verið að reyna
að lauma málum framhjá okkur í
minnihlutanum, stundum finnast
mér hlutirnir koma okkur of mik-
ið í opna skjöldu, mér finnst vanta
meiri samvinnu í ráðagerð og
undanfara þeirra mála sem liggja
fyrir. Þannig hef ég oft rekið mig
á það að ég er að lesa í Bæjarins
besta um mál sem hafa ekki enn
komið inn á borð hjá bæjarstjórn.
Og þó að ég sé nú hrifin af gagn-
sæi, þá vil ég heldur að menn fari
réttar boðleiðir.

En kannski eru þetta bara hin
bitru örlög að vera í minnihluta
og satt best að segja persónulega
hef ég fjarskalega litla von um
að þetta komi neitt til með að
breytast hér. Bolungarvík hefur
verið arnarbæli í tugi ára, fyrir
utan hálft kjörtímabil, og eftir
það var náttúrlega handstýrt til
baka. Það var þegar Bæjarmála-
félagið og klofningsframboð úr
Sjálfstæðisflokknum sem hét A-
listi mynduðu meirihluta eftir
kosningar, en svo sprakk meiri-
hlutinn á miðju kjörtímabili og
allt fór í einhverja vitleysu. Mér
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fannst alveg óheyrilegur skandall
að það skyldi gerast, en einhvern
veginn batt ég samt vonir við að
gagnsæ og heiðarleg pólitík væri
komin til að vera. En, eins og ég
sagði, mér finnst of mikill tími
fara fyrir lítið.“

Fremur grannholda
 atkvæðahestur

„En svo tók ég í fyrsta skipti
þátt í Alþingiskosningum síðasta
vor þegar Landsbyggðarflokkur-
inn bauð fram. Við riðum nú
ekki feitum atkvæðahesti frá
þeim kosningum. Og þó, við
fengum nú á fjórða hundrað at-
kvæða. Við buðum bara fram
hér í Norðvesturkjördæmi. Mér
fannst ekki síður lærdómsríkt að
taka þátt í kosningum á lands-
vísu,“ segir Ylfa.

Landsbyggðarflokkurinn, sem
hafði listabókstafinn M, var að
umtalsverðu leyti skipaður Vest-
firðingum. Konur voru í þremur
efstu sætunum en upphafsmað-
urinn og flokksformaðurinn og
Bolvíkingurinn (þó að hann sé
búsettur á Ísafirði í seinni tíð)
Magnús Hávarðarson var í næst-
neðsta sæti.

Frumskógarlög-
málið í stjórnmálum

„Það sem kom mér reyndar
mest á óvart var hversu mjög
frumskógarlögmálið gildir í
stjórnmálum, hvað það er mikið
traðk og stapp, ef þú skilur hvað
ég á við,“ segir Ylfa. „Til dæmis
fannst mér aðferðafræði fjöl-
miðla óskaplega skrítin. Ég upp-
lifði að fjölmiðlum væri miklu
meiri akkur í því að ráðast að
frambjóðendum heldur en að fá
eitthvað frá þeim. Manni tókst
svo illa að koma frá sér því sem
maður vildi. Ég var alltaf í svo
rosalega mikilli vörn. Aðferða-
fræðin virtist einkennast meira
af því að vilja reka mann á gat
heldur en að vilja fræðast um
málefnin. Mér fannst svo undar-
legt að í staðinn fyrir að gefa
fólki tækifæri að tjá sig var reynt
að neyða fólk til að verja sig.
Þannig virðist þetta vera upp-
byggt.“

Þegar Ylfa er spurð um hvaða
fjölmiðla þarna sé helst að ræða
segir hún:

„Við höfðum nú ekki mikinn
aðgang að fjölmiðlum svo heitið
gæti nema helst Ríkisútvarpinu,
sem hefur þá lagaskyldu að gera
öllum framboðum jafnhátt undir
höfði. Í okkar tilviki fór slíku
samt fjarri, til dæmis hvað það
varðar hversu mikið sumir fram-
bjóðendur gátu látið móðan mása
án truflunar. Þannig fannst mér
nöturlegt að bera saman viðtalið
sem var tekið við mig og suma
aðra, það var tekið eins konar
drottningarviðtal við oddvitann í
hverjum flokki. Eina slíka við-
talið sem ég var búin að hafa
tíma til að horfa á var viðtal við
Bjarna Benediktsson, og ég hugs-
aði með mér: Ég hef nú ekkert að

fela, það er ekki hægt að láta mig
svara til saka fyrir neitt, þannig
að þetta verður nú ekki mikið
mál.

En þannig fór það samt, að ég
fékk nú ekki alveg sömu með-
ferðina og Bjarni Benediktsson
fékk í sínu drottningarviðtali! Það
viðtal gekk mest út á eitt tiltekið
mál, það er að segja óánægju
innan hans flokks, sem virtist
vera aðalatriðið, en í viðtalinu
við mig var ég bókstaflega grilluð
í drasl. Slíkt er í sjálfu sér allt í
lagi, og ég fór aldrei í neinar
grafgötur með það að ég væri
alger nýgræðingur, gersamlega
blaut á bak við eyrun, og hefði úr
afskaplega litlu að moða öðru en
okkar hugsjónum og stefnumál-
um. Eina keppikeflið hjá mér var
að vera ærleg og heiðarleg og
reyna ekki að svara spurningum
sem ég hefði engin svör við. Mér
finnst mun heiðarlegra og hrein-
skilnislegra að segja hreint út Ég
veit það ekki heldur en að reyna
að afvegaleiða spyrlana með því
að svara einhverju öðru en spurt
er um eða koma með einhverjar
gagnárásir.“

Tilfinningin
„heilsteikt á teini“

„Fyrir vikið fannst mér þegar
ég horfði á viðtalið í sjónvarpinu
bókstaflega eins og ég væri
þrædd upp á tein og steikt í heilu
lagi. Kannski var það allt í lagi,
en svo kom að kappræðum eða
sameiginlegum framboðsfundi í
sjónvarpssal. Þar fannst mér
alveg yfirgengilegt hvað fólk
komst upp með að virða illa tíma-
mörk, að tala hvert ofan í annað
þegar einn var spurður, og fara
jafnvel að rífast og æsa sig. Hins
vegar er ég bara þokkalega vel
upp alin, hlaut mitt landsbyggð-
aruppeldi, og snarþagnaði þegar
stjórnandinn lyfti pennanum til
marks um að tíminn hjá mér væri
búinn hverju sinni.

Svo var ég búin að átta mig á
því í lok þáttarins að þetta var
alger hálfvitagangur í mér. Sumir
hefði ekki þagnað þó að penn-
anum hefði verið hent í þá. Þeir
töluðu bara áfram og stundum
gátu þeir sem voru að hlusta alls
ekki greint í sundur þegar fólk
var að tala hvert ofan í annað. En
þetta var heilmikil eldskírn og
mjög skemmtilegur tími.“

Vilja gera flokkinn að
öflugum samtökum

– Værirðu tilbúin í að endur-
taka leikinn?

„Já, meiningin er einmitt að
halda áfram með Landsbyggðar-
flokkinn. Við tókum okkur
reyndar góða pásu eftir kosning-
arnar og ekkert af okkur er at-
vinnufólk í stjórnmálum. Við
vorum frekar fá í undirbúningn-
um, frekar fá sem stóðum að
framboðinu, en við viljum gera
Landsbyggðarflokkinn að öflug-
um samtökum á komandi árum
og höfum verið að þreifa fyrir

okkur í öðrum landsfjórðungum.
Við erum þess fullviss að það sé
mjög mikil þörf á svona flokki,
svona framboði, að það sé mikil
nauðsyn á málsvörum lands-
byggðarinnar á Alþingi.

Það er einhvern veginn svo
skrítið hvernig raddir kjördæma-
kjörinna þingmanna hljóðna og
týnast þegar Alþingi er farið að
starfa að loknum kosningum.
Hagsmunir landsbyggðarinnar
eru aftur á móti málaflokkur sem
einhverjir þurfa stöðugt að vera
að halda á lofti. Við fórum ekki í
gang bara fyrir þessar einu kosn-
ingar. Og þó að atkvæðafjöldinn
hafi ekki verið nálægt því að skila
okkur svo miklu sem einu læri af
manni inn á þing, þá vil ég meina
að tilvera okkar hafi neytt aðra
flokka til þess að taka eitthvað til
hendinni í landsbyggðarmálun-
um hjá sjálfum sér. Ástandið í
þeim efnum var óglæsilegt þegar
við fórum af stað. Það var í raun-
inni ein helsta ástæðan fyrir því
að við fórum út í þetta, að okkur
þóttu málefni landsbyggðarinnar
hafa allt of lítið pláss hjá stjórn-
málaflokkunum.“

Án landsbyggðar
er engin höfuðborg

„Við vorum sökuð um að vera
að grafa gjá milli höfuðborgar
og landsbyggðar, en þetta snerist
einmitt alls ekki um það. Við
vitum auðvitað að án lands-
byggðar er engin höfuðborg og
landsbyggðarfólki þykir vænt um
höfuðborgina sína og vill henni
allt það besta. Málefni höfuð-
borgarinnar koma landsbyggðar-
fólki vissulega við, og öfugt.
Sterkari landsbyggð hlýtur að
vera ávinningur fyrir alla, bæði
höfuðborgina og landsbyggðina
sjálfa og þar með alla þjóðina.
Ekki síst þá sem kjósa að búa í
höfuðborginni.“

– Er Landsbyggðarflokkurinn
á þessu stigi formleg samtök um
land allt eða eru þetta aðeins
óformlegar þreifingar enn sem
komið er?

„Þetta er í rauninni óformlegt
eins og er, að því leytinu til að
við erum ekki búin að sníða okkur
þann ramma utan um samtökin
sem við viljum. Fjarlægðirnar
gera okkur auðvitað ekki auðvelt
fyrir. Það sem okkur langar til að
sjá eru sterkar deildir innan hvers
kjördæmis og síðan einhvers
konar miðstjórn, sem yrði þá
regnhlíf yfir stjórn hvers kjör-
dæmis. Við erum ekki enn komin

með á hreint hugmyndafræðina
um það hvernig við ætlum að
halda úti samtökunum á lands-
vísu, þannig að ennþá eru þetta
þreifingar.“

Vantar fleiri
vinnufúsar hendur

Við vorum komin með öflugan
hóp á Norðausturlandi og höfum
hann enn, en þar vantar fleiri
vinnufúsar hendur. Hin kjördæm-
in eru enn á því stigi að við erum
að leita að fólki og erum bara rétt
byrjuð á því. Kannski ekki seinna
vænna, því að bráðum er liðið ár
frá kosningum. Einhvern veginn
líður tíminn svo hratt að manni
finnst að þær séu nýafstaðnar, þó
að senn sé einn fjórði af kjör-
tímabilinu liðinn.“

Heitið Landsbyggðarflokkur-
inn vekur óhjákvæmilega eftir-
farandi spurningu: Myndi hann
líka vera með deild og framboð í
Reykjavíkurkjördæmunum og
Kraganum, kjördæmunum sem
geta með engu móti talist til
landsbyggðarinnar?

„Hvað þetta varðar, þá erum
við að sjálfsögðu opin fyrir öllu.
Vilji fólk starfa með okkur þar,
þá verður bara að finna á því
flöt.“                                – hþm.
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Verðlaunahafarnir ásamt þeim Jóni Páli Hreinssyni og Shiran Þórissyni.

Fóðurskordýrarækt fékk fimm
milljóna króna nýsköpunarstyrk

Víur – ræktunarfélag fóður-
skordýra sem stefnir á fram-
leiðslu skordýrapróteins, fékk
fyrstu verðlaun, fimm milljónir
króna, í Nýsköpunarkeppni Vest-
fjarða en verðlaunaafhendingin
fór fram í Safnahúsinu á Ísafirði
á föstudag. Ísfirðingarnir Sigríð-
ur Gísladóttir dýralæknir og Gylfi
Ólafsson hagfræðingur standa að
ræktunarfélaginu en þess má geta
að verkefnið hlaut einnig hálfrar
milljón króna nýsköpunarstyrk
úr samfélagssjóði Landsbankans
fyrir stuttu.

Verkefni þeirra snýst um að
með því að láta svartar hermanna-

flugur éta lífrænan úrgang verður
til próteinrík og heilnæm fæða
fyrir eldisfisk. Eldisfiskar þurfa
mikið af próteini og til þess að fá
prótein fyrir fiskinn þarf annað
nota fiskimjöl úr minni fisk eða
ryðja skóg í Brasilíu til að rækja
sojabaunir en hvorutveggja hefur
slæm umhverfisáhrif. Hermanna-
flugurnar eru þannig einskonar
brú á milli úrgangsins og fiskeld-
isins og minnka umhverfisáhrif
beggja vegna við sig.

Fjórðungssamband Vestfirð-
inga og Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða (Atvest) efndu til keppn-
innar og tilkynnti dómnefnd fyrir

stuttu hvaða fjórar viðskiptaáætl-
anir skipuðu efstu fjögur sætin
en ekki kom í ljós fyrr en á föstu-
dag hvernig þær röðuðust niður.
Í öðru sæti var Icelandic Fish
Export, bolvískt fyrirtæki sem er
að hanna rekjanleikalausnir fyrir
sjávarútvegsfyrirtæki, í þriðja
sæti var Gullsteinn sf., sem er að
þróa vörulínu af lífrænum þara í

formi fæðubótarefnis og í fjórða
sæti var margmiðlunarverkefnið
Bíldalía en það samanstendur af
hönnun og kynningu á ævintýra-
landinu Bildalia á veraldarvefn-
um.

Keppnin er hluti af sóknaráætl-
un landshlutanna og er fjármög-
nuð með framlagi ríkisstjórnar-
innar. Alls er verðlaunaféð 14

milljónir króna og skiptist þannig
að 5 milljónir eru fyrir fyrsta
sæti, 4 milljónir fyrir annað sæti,
3 milljónir fyrir þriðja sæti og 2
milljónir fyrir fjórða sæti. Við
mat á viðskiptaáætlunum var
m.a. skoðað nýnæmi, áhætta og
jafnfram var tekið mið af upp-
byggingu atvinnulífs á Vestfjörð-
um.                       – harpa@bb.is

Sigríður Gísladóttir hjá Víum (t.v.) og Jón Páll Hreinsson verkefnastjóri AtVest.

Katrín Pálsdóttir hjá IFE (t.v.), Jón Páll og
Neil Shiran Þórisson framkvæmdastjóri AtVest.
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Krossgátan

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

Fimmtudagur 6. febrúarFimmtudagur 6. febrúarFimmtudagur 6. febrúarFimmtudagur 6. febrúarFimmtudagur 6. febrúar
kl. 20:00 Pebble Beach golf

Föstudagur 7. febrúarFöstudagur 7. febrúarFöstudagur 7. febrúarFöstudagur 7. febrúarFöstudagur 7. febrúar
kl. 18:00 Pebble Beach golf

Laugardagur 8. febrúarLaugardagur 8. febrúarLaugardagur 8. febrúarLaugardagur 8. febrúarLaugardagur 8. febrúar
kl. 12:45 Liverpool - Arsenal

kl. 15:00 Chelsea - Newcastle
kl. 15:00 Sunderland - Hull

kl. 15:00 Aston V. - West Ham
kl. 15:00 Norwich - Man. City
kl. 15:00 South.p.ton - Stoke

kl. 15:00 Crystal P. - WBA
kl. 17:30 Swansea - Cardiff
kl. 18:00 Pebble Beach golf

kl. 21:00 Almeria - Athl. Madrid
Sunnudagur 9. febrúarSunnudagur 9. febrúarSunnudagur 9. febrúarSunnudagur 9. febrúarSunnudagur 9. febrúar

kl. 13:30 Tottenham - Everton
kl. 16:00 Real M - Villareal

kl. 16:00 Man. Utd. - Fulham
kl. 18:00 Sevilla - Barcelona
kl. 20:00 Pebble Beach golf

Mánudagur 10. febrúarMánudagur 10. febrúarMánudagur 10. febrúarMánudagur 10. febrúarMánudagur 10. febrúar
kl. 19:45 Derby - QPR

Þriðjudagur 11. febrúarÞriðjudagur 11. febrúarÞriðjudagur 11. febrúarÞriðjudagur 11. febrúarÞriðjudagur 11. febrúar
kl. 19:45 Hull - South.p.ton

kl. 19:45 West Ham - Norwich
kl. 19:45 Cardiff - Aston Villa

kl. 20:00 WBA - Chelsea
Miðvikudagur 12. febrúarMiðvikudagur 12. febrúarMiðvikudagur 12. febrúarMiðvikudagur 12. febrúarMiðvikudagur 12. febrúar

kl. 19:45 Everton - Crystal Pþ
kl. 19:45 Newcastle - Tottenh
kl. 19:45 Man. City - Sunderl.

kl. 19:45 Stoke - Swansea
kl. 19:45  Arsenal - Man. Utd.
kl. 20:00 Fulham - Liverpool

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
7. febrúar 1974: 7. febrúar 1974: 7. febrúar 1974: 7. febrúar 1974: 7. febrúar 1974: Concorde

þota lenti í fyrsta sinn á Kefla-
víkurflugvelli. Á leiðinni frá
Frakklandi flaug hún með

tvöföldum hljóðhraða.
8. febrúar 1925:8. febrúar 1925:8. febrúar 1925:8. febrúar 1925:8. febrúar 1925: Halaveðrið.
Tveir togarar, Leifur heppni

og Robertsson, fórust á Hala-
miðum og með þeim 68

menn. Í sama veðri fórst vél-
bátur með sex mönnum.

8. febrúar 1935:8. febrúar 1935:8. febrúar 1935:8. febrúar 1935:8. febrúar 1935: Enskur tog-
ari, strandaði við Svalvogs-
hamra, milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar og fórust allir.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðaustan og norðan 8-13
m/s og snjókoma eða él en

víða hægari og bjart sunnan
heiða. Hiti um frostmark.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Norðaustan og norðan 8-13
m/s og snjókoma eða él en

víða hægari og bjart sunnan
heiða. Hiti um frostmark.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
NA 10-15 m/s á Vestfjörðum
með snjókomu eða slyddu.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Jóhann Birkir Helgason, sviðs-
stjóri umhverfis- og eignasviðs
Ísafjarðarbæjar, hefur lagt til að
framkvæmdum á lóð á Grunn-
skólans á Suðureyri verði skipt
upp og verkið unnið á næstu tveim-
ur árum.

Kostnaðaráætlun hljóðar upp
á 25 milljónir króna en á fjár-
hagsáætlun ársins er gert ráð fyrir
10 milljónum í verkið. Jóhann
Birkir hefur óskað eftir heimild
til að bjóða út fyrsta áfanga og
segir í bréfi til bæjarráðs að ein-
falt sé að skipta verkinu upp og
að skólastjórnendur leggi höfuð-
áherslu á að spark- og körfu-
boltavöllur verði lagður á þessu
ári. Bæjarráð fól bæjarstjóra að
skoða tillögur Jóhanns Birkis bet-
ur.

Skólalóðin verði
boðin út í vor

Guðmundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar, hef-
ur ákveðið að gefa ekki kost á sér
í sveitarstjórnarkosningunum í
vor. „Ég hef ekki tíma í þetta. Mig
vantar ekki verkefni, mig vantar
frítíma,“ segir Guðmundur.

Hann hafði verið orðaður við
framboð hjá Í-listanum og stað-
festi við bb.is fyrir þremur vikum
að hann væri að íhuga framboð
og væri í sambandi við sitt fólk í
Vinstri grænum. Hann hefur
tilkynnt sínum flokksfélögum um
ákvörðunina. „Svo rekast bæjar-
stjórnarfundirnir á æfingatíma
karlakórsins og lúðrasveitarinnar
og það hefði aldrei gengið upp,“
segir Guðmundur og hlær.

Hafnarstjórinn
ekki í framboð

Karlmaður um fertugt hefur
verið dæmdur í Héraðsdómi
Vestfjarða í 30 daga fangelsi,
skilorðsbundið til tveggja ára,
fyrir líkamsárás, með því að hafa
að morgni sunnudagsins 5. ágúst
2012 ráðist á annan mann fyrir
utan veitingastaðinn Vesturslóð
á Ísafirði, slegið hann einu hnefa-
höggi í andlit, sem varð til þess
að maðurinn féll aftur fyrir sig
og lenti með hnakka í jörðina,
allt með þeim afleiðingum að
skurður kom á höfuð ofan við
hægra eyra, vinstri framtönn
brotnaði og sprunga kom á efri
vör.

Þá er honum einnig gert að
greiða 252.800 í skaðabætur,
99.898 krónur í lögmannskostnað
brotaþola auk alls sakakostnaðar
málsins, 409.422 krónur.

Dæmdur fyrir
líkamsárás
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