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„Maður veit ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér og einmitt þessvegna
ætti fólk aldrei að fara ósátt að sofa. Það er mikilvægt að taka hverjum degi
fagnandi og reyna að horfa á jákvæðu hliðarnar,“ segir Freygerður „Freyja“
Ólafsdóttir. Í spjalli á miðopnu segir hún frá breyttum lífsstíl, söngnum og
vestfirsku mafíunni.
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Einstaklingar hafa í auknu mæli
leitað til Ísafjarðarkirkju varð-
andi mál er varðar kynferðislega
áreitni og misnotkun í kjölfar
umræðu í fjölmiðlum um mál
Guðrúnar Ebbu Ólafsdóttur.
Guðrún Ebba gaf nýlega út bók
sem fjallar um meinta misnotkun
föður hennar, sr. Ólafs Skúla-
sonar fyrrverandi biskups Ís-
lands, gegn henni en Ólafur lést
árið 2008. Að sögn sr. Magnúsar
Erlingssonar sóknarprests á Ísa-

firði hefur umfjöllunin hreyft við
fólki og ýft upp gömul sár fyrir
marga. „Umfjöllunin hefur orðið
til að vekja upp önnur mál sem
tengjast kynferðislegu áreitni og
misnotkun. Við tökum vel á móti
einstaklingum sem þurfa að leita
sér hjálpar varðandi þessi mál.
Fólk getur haft samband við sinn
sóknarprest hvenær sem er og
við reynum að hjálpa fólki við
að greiða úr vanda þess. Stundum
dugir eitt samtal en stundum þurf-

um við að vísa fólki á aðra fag-
aðila, það fer allt eftir eðli máls-
ins,“ segir Magnús.

Magnús segist ekki hafa fundið
fyrir því að fólk í hans umdæmi
segi sig úr Þjóðkirkjunni í kjölfar
umræðunnar um mál Guðrúnar
Ebbu. „Enda er ekki líklegt að
fólk hafi samband við mig, það
er mun líklegra að fólk hafi beint
samband við Þjóðskrá eða um-
boðsmann hennar,“ segir Magn-
ús. Nokkuð hefur fækkað í Þjóð-

kirkjunni á síðustu misserum og
samkvæmt nýjustu tölum frá
Þjóðskrá sögðu 653 sig úr Þjóð-
kirkjunni frá 1. júlí til 30. septem-
ber á þessu ári, þar af voru 107
einstaklingar af landsbyggðinni.

„Það hefur verið fækkun á
landsvísu í Þjóðkirkjunni og
Vestfirðir eru þar eitthvað yfir
meðaltali. Ég hef aðeins skoðað
þessi mál og það fer svolítið eftir
fjölda útlendinga í byggðarlagi
hvað fækkunin hefur verið mikil,

t.d. tel ég að lágt hlutfall Þjóð-
kirkjufólks á Suðureyri og Tálkna-
firði megi rekja meðal annars til
þess að þar er mikið af fólki af
erlendum uppruna, sem eðli
málsins samkvæmt eru skráðir í
önnur trúfélög eins og kaþólsku
kirkjuna. En hér á svæðinu höf-
um við ekki orðið var við miklar
úrsagnir, nema síður sé,“ segir
Magnús Erlingsson, sóknarprest-
ur á Ísafirði.

– asta@bb.is

Mál Guðrúnar Ebbu hefur áhrif

Gerð Bolungarvíkurganga
kostaði 7,5 milljarða króna

Kostnaður við Bolungarvíkur-
göng stóðst áætlun en kostnaður
vegna Héðinsfjarðarganga reynd-
ist hins vegar 17,2% meiri en
áætlanir gerðu ráð fyrir. „Það
skýrist fyrst og fremst vegna auk-
ins kostnaðar vegna gríðarlegs
vatnsaga í Ólafsfjarðarhluta gang-
anna. Efnahagshrunið sem varð
hér árið 2008 hjálpaði heldur ekki
til,“ segir á vef Vegargerðarinnar.
Þar segir að í umræðu um kostnað

við gangagerð, nú síðast á opnum
nefndarfundi umhverfis- og sam-
göngunefndar Alþingis, hefur því
ranglega verið haldið fram að
umframkostnaður við þessi göng
hlaupi á jafnvel 80-90 prósent-
um. Því fari fjarri.

„Líklega hefur þetta komist inn
í umræðuna með því að menn
hafi tekið upphaflegu áætlunina
og látið vera að umreikna hana
til verðlags og borið síðan saman

við endanlegan kostnað á allt öðru
verðlagi. Í verksamningum vegna
byggingar ganganna eru ákvæði
um að verkin séu verðbætt miðað
við þróun byggingarvísitölunnar,
líkt og gert er í öllum stærri verk-
samningum,“ segir á vegagerdin.is.

Uppreiknaður kostnaður við
Héðinsfjarðargöng til verðlags í
dag nemur 15.490 milljónum kr.
Áætlunin var á sínum tíma (2006)
7.500 milljónir kr og uppreiknuð

til sama verðlags reynist hún
13.220 milljónir kr. Þannig er
kostnaður umfram áætlun 17,2
prósent. Byggingarvísitalan var
316,7 stig í janúar 2006 þegar
áætlunin var gerð en er nú í nóv-
ember 2011 558,2 stig.

Sé kostnaður við Bolungarvík-
urgöng uppreiknaður á sama hátt
þá reynist hann 7.460 milljónir
kr. „Áætlunin á sínum tíma
(2007) hljóðaði upp á 5.070 millj.

kr. og umreiknað til verðlags í dag
reynist áætlunin því vera 7.510
millj. kr eða nánast það sama og
raunkostnaðurinn. Reyndar lægri
ef eitthvað er. Byggingarvísitalan
var 367,7 stig í nóvember 2007
þegar áætlunin var gerð en er nú
nóvember 2011 558,2 stig,“ segir
á vef Vegagerðarinnar. Rétt er
að geta að miðað er við áætlanir
fyrir opnun tilboða.

– thelma@bb.is

Hjúkrunarheimili byggt á Ísafirði
Undirritaður hefur verið samn-

ingur milli velferðarráðuneytis-
ins og Ísafjarðarbæjar um bygg-
ingu hjúkrunarheimilis á Ísafirði.
„Við erum í skýjunum yfir þess-
um áfanga sem er fyrsta skrefið í
því að fara í þessar framkvæmd-
ir,“ segir Eiríkur Finnur Greips-
son, formaður bæjarráðs og
nefndar um byggingu hjúkrunar-
heimilis á Ísafirði. Samningurinn
veitir Ísafjarðarbæ heimild til að
byggja 30 rýma hjúkrunarheim-
ili. „Samkvæmt okkar greiningu
er þörf fyrir 39 rými í sveitarfé-
laginu en hins vegar verða enn
rými til staðar á Heilbrigðisstofn-
uninni þannig að með þessu telj-
um við að þörfinni verði fullnægt,
í bili allavega,“ segir Eiríkur
Finnur.

Síðar verður samið um fjár-
mögnun og rekstur heimilsins.
Nefndin vinnur nú að því að finna
hagkvæmustu leiðirnar hvað
varðar hönnun, stefnu og bygg-
ingu heimilisins. Í því skyni var
farið í kynnisferð til Reykjavíkur.
„Nefndin heimsótti þrjú hjúkr-
unarheimili og kynnti sér stefnur

og uppbyggingu þeirra. Það virð-
ist vera á flestum nýjustu heimil-
unum sé fylgt svokallaðri Eden-
stefnu eða Lev og bo sem er
dönsk hugmyndafræði sem legg-
ur áherslu á litlar heimilislegar
kjarnaeiningar með átta til tólf
heimilismönnum sem taka þátt í
störfum heimilisins sem mest.
Starfsfólkið á þessum stofnunum
er ekki klætt eins og stofnanafólk
heldur í venjulegum klæðnaði
eins og heimilisfólk. Meira að
segja er stundum eru heimilisdýr
eins og kettir, hundar, fuglar eða
fiskar,“ segir Eiríkur Finnur og
tekur fram að það eigi eftir að
fastsetja hvaða stefnu verði fylgt
á Ísafirði og með hvaða hætti það
verður.

Eiríkur Finnur segist reikna
með að á næsta fundi nefndar-
innar verði reynt að móta tillögur
með hvaða hætti hönnun heimil-
isins eigi að vera. Jafnframt á
eftir að finna staðsetningu fyrir
heimilið. Aðspurður hvenær
framkvæmdir geti hafist segist
Eiríkur vona að það geti verið á
næsta ári. „Þetta tekur allt tíma

og tímasetningin fer eftir því
hvernig við förum í næstu skref
en auðvitað er von okkar að næsta
ár líði ekki án þess að framkvæm-
dir verði farnar af stað. Við vitum
að menn hafi getað byrjað innan
árs frá því að svona niðurstaða
eins og hér í dag er komin og
vonumst til að geta það líka.

Samhliða undirskriftinni um

byggingu hjúkrunarheimilisins
var skrifað undir samkomulag
um samstarfsverkefni í öldrunar-
þjónustu í Ísafjarðarbæ milli
sveitarfélagsins, Heilbrigðis-
stofnunar Vestfjarða og velferð-
arráðuneytisins. Er verkefnið í
samræmi við áætlun sem ríkis-
stjórnin samþykkti á fundi á Ísa-
firði í apríl um ýmis samstarfs-

verkefni sem ríkisstjórnin áform-
ar að unnið verði að í því skyni
að efla atvinnu og byggð á Vest-
fjörðum. Samstarfsverkefni um
öldrunarþjónustu, einkum á Flat-
eyri, var einn liður í áætluninni
og var samþykkt að verja allt að
20 milljónum króna til verkefn-
isins.

– thelma@bb.is

Frá undirskriftinni samningsins.
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List úr leyndarmálum bankanna
„Hugmyndirnar koma um leið

og ég byrja að tálga. En ég finn
að persónuleikarnir eru misjafnir,
sumir vilja ráða, aðrir ekki. Sumir
eru sorgmæddir og aðrir ekki.
En þetta eru allt ímyndaðar verur.
Eiginlega veit ég ekki hvaðan
þær koma,“ útskýrir Vagna Sól-
veig Vagnsdóttir, trélistakona
fyrir blaðamanni stuttu eftir að
hann er kominn inn á heimili
hennar á Þingeyri. Í einu herberg-
inu hefur Vagna raðað upp fjölda
dularfullra trjáfígúra sem hún
hefur tálgað til. Og það kennir
ýmissa grasa í þessu litla her-
bergi.

Flatur niðurskurðurFlatur niðurskurðurFlatur niðurskurðurFlatur niðurskurðurFlatur niðurskurður
Að tálga spýtur var vinsælt

sport hjá ungum drengjum í
gamla daga en hefur að mestu
horfið fyrir Playstation í seinni
tíð. Vagna segist hafa byrjað á
sínum tréútskurði þegar hún var
sextug. „Þá var ég að vinna fyrir
kjötvinnsluna hér í bænum. Einn
daginn fór ég í bandsögina og
missti framan af fingri. Ég varð
að finna mér eitthvað annað að
gera en vissi ekki hvað það ætti
að vera. Einn daginn tók ég upp
spýtu og byrjaði að tálga og þetta
kom bara. Þannig að guð gaf mér
eitthvað í staðinn þegar hann tók
framan af fingrinum.“

Vagna tálgar mest úr tröllavíði
og venjulegri furu. „Ég næ í þetta
sem er hoggið úr görðunum. Guð
hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálf-
ir. En víðirinn er góður því hann
springur ekki og þegar maður
tekur börkinn af honum er hann
þurr og mjúkur undir. Ætli ég sé
ekki svona einn dag að tálga hvern
kall.“

Innan um fígúrurnar hefur Vagna
stillt upp meterslöngum tréborð-
um sem hún hefur skorið í andlit.
„Þessi verk kalla ég flatan niður-
skurð,“ segir Vagna glottandi.
„Það er svo skrítið með augun í
þeim að þau breytast. Ég gerði
þau ekki svona. Það er
eins og ég sé ekki ein

að gera þetta.“

Engin stöðnunEngin stöðnunEngin stöðnunEngin stöðnunEngin stöðnun
Á borði gegnt hinum flata nið-

urskurði hefur Vagna stillt upp
hvítum rjúpum. „Þær eru gerðar
úr leyndarmálum bankanna. Áð-
ur en bankarnir féllu fékk ég nið-
urrif úr pappírstæturunum þeirra.
Það er gott að vinna úr þessu. Ég
bleyti pappírinn og móta hann
svo bara með höndunum. En eftir
hrun fæ ég ekkert lengur frá
bönkunum. Þeir eru sennilega
búnir að eyða öllum gögnunum.“

Af hverju rjúpur? „Ég borða
ekki rjúpur. En formið á þeim er
auðvelt og þægilegt og eins eru
bara tveir litir í vetrarjúpunni.“

Vagna bendir á þresti við hlið-
ina á rjúpunum og segir þá líka
gerða úr leyndamálum bankanna.
Þar við hliðina standa styttur úr
brenndum leir. „Það er svo skrýt-
ið að trékallarnir mínir horfa allir
niður til jarðar á meðan leirstytt-
urnar líta allar upp til himins.“

Einnig hefur nælum og skarti
auk prjóns verið raðað á borð í
herberginu. „Ég skipti mér á
milli. Tálga og prjóna til skiptis.
Maður verður að vera duglegur
að prófa, annars staðnar maður.“

VerðmætiVerðmætiVerðmætiVerðmætiVerðmæti
framtíðarinnarframtíðarinnarframtíðarinnarframtíðarinnarframtíðarinnar

Vagna sýndi verkin sín í Gall-
erí Fold fyrir nokkrum árum.

„Það gekk rosalega vel og ég
seldi mikið af verkum. Á tímabili
seldi ég líka mikið út í heim,
sérstaklega af rjúpunum. En und-
anfarið hef ég ekkert verið að
selja. Maður þyrfti að fara með
þetta eitthvað. Fólk veit ekki af
þessu. Reyndar hafa ferðamenn
heimsótt mig en þeir koma ekki
trjáfígúrunum í bakpokana. Það
er synd, þetta verður svo verð-
mætt þegar ég verð dauð,“ segir
Vagna og glottir. „Annars kann
ég ekki almennilega að verð-

leggja þetta og gef verkin stund-
um frekar en að vera standa í
þessum tölum.“

Vinnan og útvarpiðVinnan og útvarpiðVinnan og útvarpiðVinnan og útvarpiðVinnan og útvarpið
Vagna leiðir blaðamann inn í

eldhús og bendir á mattan flöt á
annars glansandi eldhúsborði.
„Þetta er vinnuaðstaðan mín og
ég hef gert öll mín verk hér. Nú á
ég orðið sérstakan tálgara sem
frændi minn keypti fyrir mig úti
en áður notaði ég bara vasahnífa.
Mér finnst best að vinna í kring-
um sjö á morgnana en þó þarf

ekki að vera sérstakt skap í
mér til að tálga. Ég get alltaf

tálgað. Á meðan hlusta ég
á útvarpið og stundum

Bylgjuna í gegnum
sjónvarpið.“

Vagna er þekkt fyrir að hringja
í útvarpsstöðvarnar og viðra
skoðanir sínar á þjóðmálunum.

„Já, ég hringi stundum inn,
mest á Rás 2 og líka á Bylgjuna.
Ég hef líka spjallað við þá á Út-
varpi Sögu þótt sú stöð náist ekki
hérna. Undanfarið hef ég verið
að benda þeim á verðlagningu
símafyrirtækjanna og að þau
rukki fólk fyrir að hringja þótt
enginn svari. Þetta er eins og ég
yrði samferða konu inn í Bónus
og keypti ekkert en væri samt
rukkuð um tíkall þegar ég gengi
út.“

Hugmyndir á næturnaHugmyndir á næturnaHugmyndir á næturnaHugmyndir á næturnaHugmyndir á næturna
Arnfirðingurinn Vagna fluttist

á Þingeyri um tvítugt. „Ég kynnt-
ist manninum mínum hérna.
Hann var smiður og laginn í
höndunum. Við eignuðumst
fimm börn en eitt misstum við úr
heilahimnubólgu þegar það var
eins og hálfs árs. Tvö barnanna
búa hér en eitt er í Reykjavík og
eitt á Höfn. Barnabörnin eru lík-
lega orðin um tíu talsins. En mað-
urinn minn er löngu fluttur,“ segir
Vagna. „Ég tek svona til orða, að
maður flytji þegar maður fer
yfir.“

Hvað ætlarðu að búa til næst?
„Ég var að klára prjón og er

verklaus í augnablikinu. En á
morgun byrja ég á einhverju nýju.
Ég þarf að hugsa í nótt en ég fæ
yfirleitt hugmyndir á næturnar,
jafnvel á meðan ég er að lesa.
Tíminn bíður víst ekki eftir
manni. Hann er byrjaður að líða
hratt. Þessvegna þarf maður að
halda áfram að vinna,“ segir Vagna
að lokum.

– Huldar Breiðfjörð.
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Spurningin
Berð þú traust

til lögreglunnar?
Alls svöruðu 514.

Já sögðu 385 eða 75%
Nei sögðu 129 eða 25%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið

Ritstjórnargrein

Hvers eiga Vestfirðingar að gjalda?

Horfur á föstudag:
Hæg breytileg átt, skýjað
að mestu og úrkomulítið

Hiti 4-9 stig.
Horfur á laugardag: Útlit

fyrir suðaustanátt með
rigningu eða súld,

einkum á Norður- og
Austurlandi.

Áfram milt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Snýst líklega í suð-

vestanátt með skúrum
eða slydduéljum og
kólnar heldur í veðri.

Hvað veldur því að á sama tíma og verðmætasköpun í sjávarútvegi
á Vestfjörðum er komin niður í 53%, í atvinnulífi svæðisins, að ekki
skuli betur horfa á öðrum sviðum, sem óhjákvæmilega verða að
koma til sögu ef tryggja á vöxt og viðgang vestfirskra byggða? Svar-
ið við spurningunni liggur fyrir: Okkur vantar raforku. (Margsinnis
viðurkennt af sitjandi orkumálaráðherrum, og þar við situr!) Meðan
svo er kemur engum til hugar að nefna orkufrekan iðnað í öðru orð-
inu og Vestfirði í hinu. Í annan stað sliga drápsklifjar þær sem bera
heitið flutningskostnaður alla hugsanlega uppbyggingu iðnaðar,
sem háður er miklum flutningum. Í þriðja lagi hefur vegakerfið, sem
Vestfirðingar hafa mátt (og mega enn) búa við, ekki bætt úr skák. Í
þeim efnum er við ramman reip að draga meðan trjágróður, og að
því er ætla má friðhelgi sumardvalarstaða, fáeinna, er skörinni hærra
metin en lífsafkoma íbúa heilu byggðalaganna.

Er þetta dauðadómurinn? spyr Gunnar G. Magnússon, áhugamaður
um orkumálum á Vestfjörðum, í grein á bb.is í byrjun mánaðar.
Gunnar á þar við þau ummæli forstjóra Landsnets að bygging nýrrar
spennistöðvar í Bolungarvík (sú gamla er á snjóflóðasvæði) og ný
díselrafstöð sé partur langtímahugsunar Landsnetsmanna til lausnar
á orkuvanda Vestfirðinga?! Forstjórinn segir mjög dýrt að byggja
nýja línu inn á svæðið og það sé því ekki raunverulegur kostur, þeg-

ar aðrir ódýrari eru í boði.
Yfirlýsing forstjóra Landsnets er alfarið á skjön við niðurstöðu

starfshóps iðnaðarráðuneytisins, sem segir orkuöryggi á Vestfjörðum
lakara en í öðrum landshlutum og því brýnt að endurnýja lista yfir
virkjanamöguleika í fjórðungnum: ,,Fylgjast (verður) með áætlana-
gerð Landsnets vegna mögulegrar styrkingar Vesturlínu og hring-
tenginga raforkuflunings fyrir Vestfirði.“ Ennfremur: ,,Hafa (ber)
frumkvæði að því að á næstu fjórum árum verði gerð sérstök ramma-
áætlun fyrir raforkuframleiðslu og raforkuflutning á Vestfjörðum
sem nái til minni og stærri virkjanakosta?“ Varla er díselrafstöð
þungamiðja hringtengingar raforkuflutnings?

Er boðlegt í umræðunni um virkjanir út um allar trissur að ætla
Vestfirðingum einum að sætta sig við díselrafstöðvar? Útiloka þá
þar með frá allri aðild að uppbyggingu orkufreks iðnaðar í landinu?
Er ekki sú ögurstund runnin upp að stjórnmálamenn geri hreint fyrir
sínum dyrum og svari því hvort meining liggi að baki orða um varnir
byggar á Vestfjörðum; að samþykkt um byggðakjarna á Vestfjörðum
hafi ekki verið orðin tóm og þannig mætti lengi spyrja? Hómópata-
lausnir á borð við díselrafstöðvar eru afþakkaðar! Vestfirðingar
krefjast sama réttar og aðrir landsmenn til njóta þeirra framfara sem
orkulindir landsins geta fært þjóðinni. Hvers eigum við að gjalda?

Um 300 manns mættu á tónleika með Mugison í Edinborgarhúsinu. Ljósmyndir: Benedikt Hermannsson.

Uppselt á tónleika Mugisons
Yfir 300 manns mættu á tón-

leika Mugison sem haldnir
voru í Edinborgarhúsinu á

Ísafirði á föstudagskvöld. Góð
stemmning var í salnum og

mikil ánægja með tónleikana.
Að sögn Arnar Elíasar Guð-

mundssonar (Mugison), voru
bæði hann og strákanir í

hljómsveitinni mjög glaðir
með móttökurnar. Hljómsveit-
in hefur verið á tónleikaferða-

lagi um landið til að kynna
Haglél nýjustu plötu Mugi-
sons. Tónleikaferðin hófst

með tónleikum í Fríkirkjunni
í Reykjavík 1. október og lauk

með tónleikum á Hótel Stykk-
ishólmi á sunnudag. „Tón-

leikaferðin gekk mjög vel og
það var uppselt nær allstaðar.

Tónleikastaðirnir voru af
öllum stærðum og gerðum.

T.d. vorum við að spila á
Laugarhóli í Bjarnarfirði á

Ströndum sem er lítill og
sætur sveitarskóli en um 80

manns sóttu þá tónleika,“
segir Mugison. Á tónleikunum

spiluðu þeir félagar lög af
nýju plötunni, Haglél, í bland
við gömul lög við góðar undir-

tektir tónleikagesta.
– asta@bb.is Mugison tók ný lög í bland við gömul við góðar undirtektir tónleikagesta.
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Sveins Halldórs Hermanns Friðbjörnssonar
Dalbraut 12, Hnífsdal

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför hjartkærs
eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður og afa

Jóhanna Sigrún Ingvarsdóttir
Salbjörg Sveinsdóttir Hotz Peter Hotz

Ingvar Friðbjörn Sveinsson
Jón Hermann Sveinsson Alína Sveinsson

og barnabörn

Hefur mikil áhrif á reksturinn
„Þetta hefur gríðarleg áhrif á

rekstur sveitarfélaga eins og Ísa-
fjarðarbæjar. Samkvæmt upplýs-
ingum úr fjárhagsáætlun bæjar-
ins frá síðasta ári, voru þetta 89
milljónir sem Ísafjarðarbær fékk,
en þá var heildarframlagið einn
milljarður. Það má því áætla að
þetta verði um 60 milljónir sem
bærinn verði af vegna þessa,“
segir Albertína Elíasdóttir forseti

bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar og
formaður Fjórðungssambands
Vestfirðinga um þá ákvörðun að
300 milljónir af 700 milljóna
króna aukaframlagi Jöfnunar-
sjóðs, fari eingöngu til Álftaness.

„Þetta snýst ekki um að við
viljum ekki hjálpa Álftanesi en
það er bara fúlt að illa stödd
sveitarfélög þurfi að taka þetta á
sig. Sérstaklega sveitarfélög eins

framlagið hafi verið mjög breyti-
legt frá því að það var fyrst veitt
1999. Það hafi ekki verið lög-
bundið og t.d. kom ekkert auka-
framlag árin 2002 og 2005. Þá
hafi framlagið verið breytilegt
frá ári til árs, fór tvö ár yfir einn
milljarð en síðan um tíma niður í
400 milljónir kr.

„Þó svo að vitað hafi verið að
aukaframlagið ætti að vera tíma-
bundið er staðreyndin sú að tekj-
um ríkis og sveitarfélaga er mis-
skipt og við höfum litið á auka-
framlagið sem nokkurs konar
uppbót á því,“ segir Albertína.
„Þetta gerir því rekstur sveitar-
félaga margfalt erfiðari. Í raun-
inni er verið að taka af illa stödd-
um sveitarfélögum til að bjarga
mjög illa stöddu sveitarfélagi
sem verður til þess að fyrrnefndu
sveitarfélögin verða ennþá verr

og Ísafjarðarbær sem hefur verið
að vanda sig í rekstri og ekki
verið að fara í fjárfestingar. Við
höfum reynt að draga saman
seglin.“

Umræða um aukaframlagið fór
fram á Alþingi í síðustu viku en
þar sagði Ögmundur Jónasson
innanríkisráðherra að framlagið
hafi verið skilyrt af hálfu fjár-
veitingavaldsins og átti að renna
til þeirra sveitarfélaga sem áttu í
brýnustum vanda. „Hér fyrr á
árum var aukaframlagið látið
renna til sveitarfélaga sem urðu
fyrir barðinu á byggðaröskun,
urðu fyrir fólksfækkun. Þau
fengu aukaframlagið en eftir hrun
var farið að beina því til þeirra
sveitarfélaga sem voru verst
stödd og þar erum við aftur komin
að Álftanesi,“ sagði Ögmundur.
Hann benti jafnframt á að auka-

stödd. Þannig að eftir ár erum
við kannski komin með ennþá
fleiri sveitarfélög sem eru illa
stödd. Það er það sem er svo
alvarlegt í þessu.“

Ákvörðuninni var mótmælt á
fjármálaráðstefnu Sambands
íslenskra sveitarfélaga og segir
Albertína að mótmælunum ítrek-
að verið komið á framfæri við
þingmenn og ráðherra. Þess má
geta að í máli Ögmundar kom
fram að fjárhaldsstjórn með Álfta-
nesi hafði óskað eftir því að öll
upphæðin yrði látin renna til
Álftaness óskipt. Þessu mót-
mæltu sveitarfélögin mjög harð-
lega þar sem það væri óeðlilegt
að láta það bitna óbeint á sveitar-
félögum sem búa við lakan fjár-
hag að hlaupa undir bagga með
því sveitarfélagi sem verst er á
sig komið.          – thelma@bb.is

Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands, heimsótti Mennta-
skólann á Ísafirði á fimmtudag í
síðustu viku ásamt fulltrúum frá
Samtökum iðnaðarins. Forsetinn
og fulltrúar SI ræddu við nem-
endur og starfsfólk skólans um
tengsl náms og atvinnulífs og
þau fjölbreyttu störf sem standa
til boða í mismunandi greinum
iðnaðar. Sýnt var kynningar-
myndband sem á að vekja athygli
nemenda á því hvað iðnaður
hefur mikla þýðingu.

Þá ávarpaði forsetinn nemend-
ur og sagði meðal annars að skil
á milli bóknáms og verknáms
væru of mikil eins og þau væru í
dag. Jón Reynir Sigurvinsson,
skólameistari Menntaskólans á
Ísafirði, sagðist ánægður með
heimsóknina og að forsetinn og
fulltrúar SI skuli vekja athygli

fólks á tækifærum sem tengjast
verknámi og nýsköpun.

Ólafur Ragnar og fulltrúar SI
gengu um skólann og heilsuðu
meðal annars upp á nemendur í
tréiðnaðargreinum, hárgreiðslu
og málmiðnaði og benti forsetinn
nemendum á að þeir ættu mögu-
leika á margvíslegum tækifærum
í iðngreinum sínum. Að sögn
Jóns Reynis voru forsetinn og
fulltrúar SI ánægðir með fjöl-
breytt námsframboð skólans og
tengsl hans við atvinnulífið og
fyrirtækin í bænum.

Hópurinn heimsótti ekki að-
eins Menntaskólann á Ísafirði
heldur voru fyrirtæki á staðnum
einnig heimsótt, þeirra á meðal
Ísblikk, Gámaþjónusta Vest-
fjarða, TH ehf., 3X Technology,
Gamla bakaríið, Vestfirzka verzl-
unin og Kerecis.    – asta@bb.is

Forseti Íslands í
heimsókn á Ísafirði

Ólafur Ragnar heilsaði m.a. upp á nemendur
í málmiðnaði við Menntaskólann á Ísafirði.
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„Það var kominn tími
til að gera eitthvað í málunum“

„Þetta er auðvitað ekki skref sem
maður tekur einn, tveir og þrír en
ég vildi taka á þessu áður en ég
yrði sjúklingur,“ segir Freygerð-
ur “Freyja” Ólafsdóttir. Fyrir
nokkrum árum tók hún ákvörðun
með afleiðingum sem eftir var
tekið. Blaðamaður settist niður
með Freyju og spjallaði við hana
um breytt líf, sönginn, föðurmiss-
inn og starfið í bankanum.

Alltaf á ÍsafirðiAlltaf á ÍsafirðiAlltaf á ÍsafirðiAlltaf á ÍsafirðiAlltaf á Ísafirði

„Pabbi minn var Ísfirðingur í
húð og hár en mamma er að norð-
an, af Árskógssandi. Hún kom
hingað í Húsmæðraskólann haust-
ið 1964 og þar með voru örlögin
ráðin. Þau pabbi hittust og hún
er hér enn. Við erum fjögur syst-
kinin og búum öll á Ísafirði. Við
erum samrýnd fjölskylda og ef ein-
hvers staðar er eitthvað um að
vera erum við öll mætt. Mamma
er því heppin að hafa allt stóðið í
kringum sig,“ segir Freyja. „Ég
og Benni maðurinn minn höfum
aldrei búið annars staðar en hér.
Hann er blikksmíðameistari og
lærði sitt fag hérna í bænum. Ég
fór í menntaskólann en kláraði hann
aldrei. Síðar fór ég söngnám og
lauk þá áttunda stigi og tók burt-
fararpróf.“

Selló ekki flautaSelló ekki flautaSelló ekki flautaSelló ekki flautaSelló ekki flauta
„Ég lærði klassískan söng und-

ir handleiðslu Guðrúnar Jóns-
dóttur í Tónlistarskólanum hér á
Ísafirði. Það vakti strax áhuga
minn þegar hún kom hingað og
byrjaði að kenna klassískan söng
sem ekki hafði verið hægt að
læra hér áður. Enda hefur mér
alltaf þótt gaman að syngja.
Mamma hefur alltaf sungið mik-
ið, við uppvaskið og bara hinar
og þessar aðstæður. Sennilega
hef ég smitast af henni.

En ég sótti líka tónlistarnám
sem krakki. Upphaflega ætlaði
ég að læra á þverflautu sem ég
var mjög heilluð af en endaði á
að læra á selló. Þegar ég mætti í
skólann hafði Ragnar skólastjóri
nýlega fengið sendingu af barna-
sellóum og spurði hvort ég vildi
ekki bara læra á eitt slíkt. For-
eldrar mínir urðu ansi hissa þegar
ég kom heim með sellóið í stað
þverflautu,“ segir Freyja og hlær.
„En það er músík í mörgum í
fjölskyldunni. Stelpurnar mínar
hafa lært á píanó og harmonikku,
sum systkini mín eru í kórum og
systkinabörnin hafa verið að spila

á hin og þessi hljóðfæri. Tónlistin
er því líka eitthvað sem sameinar
okkur í fjölskyldunni.“

Margir þumalputtarMargir þumalputtarMargir þumalputtarMargir þumalputtarMargir þumalputtar
Freyja var tæplega þrítug

tveggja barna móðir þegar hún
hóf nám í klassískum söng. „Ég
vann bara hálfan daginn og fór
svo í söngnámið eftir hádegi, tón-
fræði og listasögu og fleira sem
fylgdi. Stelpurnar komu bara
með mér. Þær voru að læra á
hljóðfæri og fóru í sitt nám á
meðan ég var í mínu. Á tímabili
reyndi ég líka að koma mannin-
um í tónlistina. Hann langaði að
alltaf að læra á gítar þannig að
þegar hann varð 35 ára gáfum
við honum gítar og námskeið.
En það kom í ljós að hann er með
of marga þumalputta til að spila
á gítar,“ segir Freyja og brosir.

Hún lauk burtfararprófi og átt-
unda stiginu í söngnáminu árið
2004. „Þetta var mjög góður tími.
Við vorum nokkrar á svipuðu
reki í náminu og höfðum alltaf
samsöng á fimmtudögum. Það
voru eiginlega orðnar alveg heil-
agar stundir hjá okkur þessir tveir
tímar á fimmtudögum. Þá kom-
um við saman, hlustuðum á hinar
syngja og höfðum skoðanir hver
á annarri. Í dag eru margar þess-
ara kvenna á meðal minna bestu
vina. Á meðan ég var í skólanum
tók ég líka þátt í tveimur upp-
færslum með Litla leikklúbbn-
um, Oliver Twist og Sound of
Music. Það var mjög skemmti-
legt og ég smitaðist af leikhús-
bakteríunni. Síðan hef ég tekið
þátt í söngvakvöldum með Litla
leikklúbbnum og haft mjög gam-
an af. Maður fær mikið út úr því
að koma svona fram og kynnist
mikið af fólki þótt ekki sé hægt
að neita því að þetta sé tímafrekt.“

KammerkórinnKammerkórinnKammerkórinnKammerkórinnKammerkórinn

Undanfarin ár hefur Freyja
einnig sungið með Kammerkórn-
um.

„Já, nú erum við að æfa fyrir tón-
leika þann 22. desember. Þá er
kyrrðarstund í kirkjunni, við
syngjum og Hulda Braga spilar
undir. Þetta er fastur liður og
okkar gjöf til samfélagsins. Fólk
má alveg og dorma undir fallegri
tónlistinni og flöktandi kertaljós-
unum. Fyrsta sunnudag í aðventu
tekur Kammerkórinn líka þátt í
aðventukvöldinu í kirkjunni ásamt
Kvennakórnum og Sunnukórn-

um. Ég bendi líka diskinn sem
Kammerkórinn gaf út fyrir nokkr-
um árum með þessum sálmum
sem við höfum verið að syngja.“

- Það er mjög öflugt kórastarf
í Ísafjarðabæ, eða hvað?

„Já, kórarnir hér eru mjög öfl-
ugir og mikið að gera hjá þeim.
Hér er unglingakór, stúlknakór,
menntaskólakór og ýmsir söng-
hópar. Og auðvitað karlakórinn
Ernir. Það er líka gott mál hvað
ungt tónlistarfólk hér á svæðinu
fær mörg tækifæri til að koma
fram. Það virðist gott samstarf á
milli fyrirtækja, bæjarins og tón-
listarskólanna hvað þetta varðar.
Það er mikið hóað í ungu krakk-
ana og þeir fengnir til að spila
eða syngja við hinar og þessar
uppákomur,“ segir Freyja.

Breytt lífBreytt lífBreytt lífBreytt lífBreytt líf
Fyrir nokkrum árum tók Freyja

stóra ákvörðun sem átti eftir að
hafa mikil áhrif á líf hennar. „Þá
fór ég í magaminnkunaraðgerð.
Þetta var ekki síður samkvæmt
læknisráði og gert heilsunnar
vegna. Ég var orðin það sver að
ég var farin að hafa áhyggjur af
áunninni sykursýki sem er fylgi-
kvilli þess, auk þess sem það
finnst sykursýki í báðum mínum
áttum. Þannig að ég horfði á lífið
framundan og áttaði mig á að
það var kominn tími til að gera
eitthvað í málunum. Þetta er auð-
vitað ekki skref sem maður tekur
einn, tveir og þrír en ég vildi taka
á þessu áður en ég yrði sjúkling-
ur,“ útskýrir Freyja.

„Ég er líka að berjast við ónýtt
hné síðan ég æfði fótbolta og
skíði á unglingsárum. Því var ég
orðin ómöguleg til gangs. Í leið-
inni breytti ég matarræðinu og
fór að hreyfa mig með markviss-
ari hætti. Ég lenti svosem í ýms-
um áföllum í upphafi en þá dugði
mér að vera jákvæð og horfa á
björtu hliðarnar.“

Íslendingar eru orðnir næst
feitasta þjóð Vesturlanda. Hverja
telur Freyja orsökina vera? „Ég
held að meira og minna sé um að
kenna hreyfingarleysi. Það er
engin afsökun fyrir neinn en
skammtar hafa líka stækkað
verulega. Einu sinni var Prins
Póló lítið og mjótt súkkulaði,
síðan stækkaði það og hélt bara
áfram að stækka upp í XXL
stærð. Áður fyrr keyptirðu þér
litla 33 sentílíta kók en núna þykir
ekkert tiltökumál að stúta einni
tveggja lítra flösku. Ég held að

þjóðin tútni út í takt við skammta-
stærðirnar.“

Það hefur líka verið bent á að
foreldrar verði að vera meðvitaðri
því það séu ekki krakkarnir sem
kaupi í matinn, eða hvað? „Já, en
kannski snýst vandamálið ekki
endilega um það sem er eldað á
heimilum. Það eru sjoppur alls-
staðar og krakkarnir með vasa-
peninga. Og svo fer fólk á nammi-
barinn þar sem allt er á 50%
afslætti og margir kunna sér ekki
hóf. Engu að síður er ég sannfærð
um að helsta vandamálið sé
hreyfingarleysi. Ég finn það á
sjálfri mér að þegar ég slaka á
hreyfingunni er auðvelt að bæta
á sig einu og einu kílói.“

Heilsurækt fyrir allaHeilsurækt fyrir allaHeilsurækt fyrir allaHeilsurækt fyrir allaHeilsurækt fyrir alla

Hvað ráðleggur Freyja fólki
að gera sem vill taka á sínum mál-
um?

„Þetta er mjög persónubundið.
Umfram allt er það þó að hreyfa
sig meira og kannski fara í lík-
amsræktarstöð. Þau í Stúdíó Dan
taka mjög vel á móti manni og
þar er fólk af öllum stærðum að
æfa. Við sem eru meiri að vexti
höldum oft að líkamsræktar-
stöðvar séu ekki eitthvað fyrir
okkur, það er ekki rétt. Við getum
verið sjálfum okkur verst og
ættum að hætta því. Auðvitað er
alltaf auðvelt að segja við fólk
að fara bara út að hreyfa sig og
vera ekki með þennan aumingja-
skap, en þetta er ekki alltaf svo
einfalt. Ég var ein af þeim sem
var langt frá því að vera feit sem
krakki og unglingur, enda í öllum
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íþróttum. Spilaði fótbolta, stund-
aði skíði, æfði sund og var í fim-
leikum. Allsstaðar þar sem voru
stundaðar íþróttir hljóp ég þind-
arlaus um. Svo bara skemmdust
á mér hnén og ég varð að kúpla
mig út. Þá hætti ég þessu öllu.
Síðan fór ég að búa sautján ára
gömul og auðvitað eldaði maður
bara það sem manni langaði í. Í
framhaldinu gerist eitthvað sem
maður tekur ekki eftir fyrr en of
seint. Á þessum árum þótti heldur
ekki sjálfsagt að fólk færi inn í
einhverjar líkamsræktarstöðvar.
Lengi vel voru þær ekki einu
sinni til. Sjálf upplifði ég mig
aldrei beinlínis feita og var aldrei
þunglynd eða eitthvað slíkt. Í
raun spáði ég aldrei mikið í þetta,
gerði allt sem mig langaði til að
gera og fylgdi stelpunum mínum

alltaf eftir,“ segir Freyja.
„Aðgerð eins og ég gekkst und-

ir getur maður ekki beinlínis ráð-
lagt neinum þar sem hún er
samkvæmt læknisráði. Og fyrst
þarf maður að fara í ákveðinn
undirbúning á Kristnesi eða á
Reykjalundi. Þá er maður að
heiman í sex vikur og það tók nú
eiginlega hvað mest á því ég hafði
nánast aldrei farið að heiman,“
segir Freyja og hlær. „Aðgerðin
gerir að verkum að maður léttist
hraðar en henni geta fylgt kvillar.
Ég fékk magasárssýkingu, bólgur
í lifrina og gallblöðrusýkingu.
Þetta er ekki auðveld leið en hún
virkar.“

Gengur á fjöllGengur á fjöllGengur á fjöllGengur á fjöllGengur á fjöll
Í dag er Freyja stálslegin. „Þótt

hnéð á mér hafi svosem ekkert
lagast. En nú er ég búin að fá
sérsmíðaða spelku frá Össuri sem
ég set á mig ef við fjölskyldan
ákveðum að fara í fjallgöngu.
Hún aðstoðar mig mikið. Við
höfum gripið þennan Fjallapassa
á sumrin og gengið á fjöllin hér í
kring. Það var eitthvað sem ég
hef ekki gert áður þótt ég sé búin
að renna mér í fjöllum síðan ég
man eftir mér. Pabbi var mikið
fyrir að fara á skíði og keyrði
okkur systkinin á æfingar. Báðir
foreldrar mínir tóku mjög mikinn
þátt í því með okkur. Þegar svo
stelpurnar mínar byrjuðu að æfa
skíði tókum við maðurinn minn
mikinn þátt í því með þeim. Syst-
kinabörnin fóru líka í skíða-
mennskuna og fjölskyldan hefur
farið í ófáar skíðaferðirnar hér

heima og í útlöndum. Þetta er bú-
ið að vera fjölskyldusportið síðan
ég man eftir mér. Maðurinn minn
vann meira að segja á lyftunni
þegar við vorum að kynnast.“

-Hleypti hann þér þá frítt í lyft-
una?

„Nei, ég var með árskort þann-
ig að ég reddaði mér sjálf,“ svarar
Freyja og hlær. „En hann var
vinur bróður míns og ég var
svona aðeins farin að renna hýru
auga til hans.“

 - Hefur snjórinn í fjöllunum
minnkað hin síðari ár?

„Já, hann hefur gert það. Það
er í raun kannski þessvegna sem
manni finnst orðið svolítið meira
mál að fara á skíði en áður. Síð-
ustu árin sem stelpurnar okkar
voru að æfa var þetta þannig að
við keyrðum þær upp á Breiða-

dalsheiði til að þær gætu skíðað
niður í Miðfellslyftuna og æft
þar. Snjóleysið var það mikið.
En manni fannst svosem lítið mál
að leggja það á sig. Nú er skíða-
ganga alltaf að verða vinsælli
því það þarf minni snjó fyrir
hana. Göngukrökkunum hafði
fækkað en nú er mikil aukning
aftur og foreldrarnir fylgja með.
Enda er mikilvægt að fjölskyldur
finni sér eitthvað sameiginlegt
áhugamál. Skíðaganga er heppi-
leg því það er auðveldara fyrir
foreldra að koma inn í hana en
svigskíðadæmið.

Það er mjög gaman að taka
þátt í þessu með krökkunum.
Pabbi var þessi týpa sem nennti
að fylgja okkur systkinunum á
skíðaferðalögum en seinna varð
ég alveg eins. Við Benni fylgdum
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stelpunum okkur mikið á bæði
skíða- og fótboltaferðalögum.
Núna þegar dætur mínar eru hætt-
ar í þessu langar mig helst að
fara sem „amma“ með systkina-
börnunum. Það er svo gefandi að
vera innan um krakkana á þess-
um ferðalögum. Þegar ég heyri
að það geti verið erfitt að fá for-
eldra sem fararstjóra í hina og
þessa ferðina grunar mig að þeir
viti ekki af hverju þeir eru að missa.“

Bankinn og kreppanBankinn og kreppanBankinn og kreppanBankinn og kreppanBankinn og kreppan

Freyja starfar sem viðskipta-
stjóri einstaklinga hjá Íslands-
banka. Hvernig var að sinna því
starfi í hruninu? „Ég held að eng-
inn hafi öfundað bankastarfs-
menn á þeim tíma. Annars búum
við í þannig samfélagi hér að
upp til hópa var fólk mjög kurteist
við okkur starfsmenn bankans.
Það var ekki oft sem urðu leiðindi
eins og stundum gerðist í Reykja-
vík þar sem fólk þekkist ekki
eins og hér. Auðvitað tekur þetta
samt á og það er ekki hægt að
neita því að margur hefur átt um
sárt að binda. Þetta hefur ekki
verið auðveldur tími.

Það hjálpaði okkur að Íslands-
banki hugsar vel um starfsfólkið
og við á vinnustaðnum erum
samrýndur hópur. Gátum því
haldið utan um hvert annað þegar
þess þurfti. En maður verður líka
að læra í svona litlu samfélagi að
skilja á milli vinnunnar og heim-
ilins.“

Stundum heyrir maður fólk hér
á Vestfjörðum segja að hér finnist
lítið fyrir kreppunni þar sem góð-
ærið hafi aldrei náð hingað. Ertu
sammála því? „Ég er sammála
því hvað góðærið varðar. Hér
upplifðum við það kannski helst
þannig að okkur fannst verðlagið
á eignum okkar verða í besta
falli sanngjarnara. Auðvitað var
fólk hér þó að fjárfesta eins og
annarsstaðar. En í kreppunni hef-
ur matur og margt annað hækkað
hér alveg eins og í Reykjavík.
Húshitunarkostnaðurinn heldur
líka áfram að hækka. Og það eru
svona ýmsir hlutir sem maður
taldi sig geta gert áður en lætur
sér ekki detta í hug í dag.“

Missti föður sinn ungMissti föður sinn ungMissti föður sinn ungMissti föður sinn ungMissti föður sinn ung

Freyja er þekkt fyrir einstakt
jafnaðargeð og mikla hlátur-
mildi. Hvernig fer hún að því að
vera alltaf í góðu skapi? „Ég veit
ekki hvort það er einhver sér-
stakur galdur á bakvið það. Ég
hef bara gaman af lífinu og er
sátt með mitt. Þegar ég var 21 árs
og ólétt að eldri stelpunni minni
drukknaði pabbi í Ísafjarðardjúpi.
Það var mikið áfall en kenndi
manni að vera þakklátur fyrir
það sem maður á í lífinu. Maður
veit ekki hvað morgundagurinn
ber í skauti sér og einmitt þess
vegna ætti fólk aldrei að fara
ósátt að sofa. Það er mikilvægt
að taka hverjum degi fagnandi

og reyna að horfa á jákvæðu
hliðarnar. Þótt maður sé kannski
ekki alltaf brosandi,“ segir Freyja.

- Er glatt á hjalla í fjölskyldu-
boðunum?

„Já, þú getur rétt ímyndað þér!
Við erum stundum svona 20
manns að borða hérna, þegar
systkinin og systkinabörnin
koma saman, þá er engin logn-
molla. Við höfum alltaf verið
dugleg að hittast. Það er kannski
sent sms ef einhver í fjölskyld-
unni er að baka vöfflur og stuttu
síðar er viðkomandi hús fullt af
fólki. Enda eru systkinabörnin
nánast eins og systkini og við
leyfum okkur að koma fram við
þau eins og okkar eigin börn.
Það eru auðvitað mikil forréttindi
fyrir mömmu að vera alltaf með
allan hópinn í kringum. Og okkur
öll því þegar eitthvað bjátar á er
það fyrst og fremst fjölskyldan
sem stendur á bakvið mann.“

Vestfirska mafíanVestfirska mafíanVestfirska mafíanVestfirska mafíanVestfirska mafían

Freyja segir þau systkinin
ávallt halda upp á afmælisdag
föður síns auk þess sem það sé
siður að kíkja í kaffi til mömmu
á brúðkaupsafmæli þeirra hjóna.
„Við gerum þetta alls ekki til að
setja hann á neinn stall og við
tölum um hann eins og hvern
annan. Fyrir vikið vita börnin
okkar margt um þennan afa sinn
sem þau fengu aldrei að kynnast.
Kannski erum við svolítið veislu-
glöð fjölskylda því við höldum
líka upp á alla afmælisdaga,“ segi
Freyja brosandi.

„En það að halda minningu á
lofti er gott fyrir mann. Þótt mað-
ur sættist seint við að pabbi hafi
dáið aðeins 44 ára gamall lærir
maður að lifa með hlutunum. Og
hann lifir áfram með okkur því
fráfall hans átti líka þátt í að
móta okkur. Við þurftum að
styðja hvert annað og urðum enn
samrýndari fyrir vikið. Hann var
maður sem lá aldrei á liði sínu og
við lærðum það af honum. Við
systkinin hjálpum hvert öðru og
hið sama á við um systkina-
börnin. Enda erum við kölluð
„vestfirska mafían“ af öðrum í
ættinni,“ segir Freyja hlæjandi.

Komin jól áKomin jól áKomin jól áKomin jól áKomin jól á
kóræfingumkóræfingumkóræfingumkóræfingumkóræfingum

Freyja á tvær dætur. Sú eldri
er að læra margmiðlun í Tækni-
skólanum fyrir sunnan en hin
yngri hefur nám í Húsmæðra-
skólanum um áramótin. „Það
stefnir því í að við verðum tvö í
kotinu. Við byrjuðum að búa svo
ung,“ segir Freyja og brosir.
„Sem betur fékk ég það frá báð-
um foreldrum mínum að hafa
gaman af félagsstarfi. Ég er í
Oddfellow, kórastarfinu, hef ver-
ið með Litla leikklúbbnum og
starfaði líka mikið í skíðafélaginu
á sínum tíma. Mér finnst gaman
að taka þátt í samfélaginu. Nú
fylgist ég spennt með þessu tali

um að stofna Óperu Vestfjarða.
Það finnst mér frábær hugmynd
og spennandi mál.“

 - Ertu komin í jólaskap? „Já,
ég er meira að segja byrjuð á
jólahreingerningunni! Ég baka
nú ekki mikið en á þessum tíma

finnst mér gott að fara að huga
að því að hengja upp seríur í
gluggum. Og svo fylgir alltaf
þessi tilhlökkun að hitta fólk. Nú
tínast unglingarnir heim úr skól-
um. Auk þess sem við systkinin
hittumst mikið á þessum tíma og

skiptumst á að bjóða í kaffi og
mat. En ég rekst alltaf fyrst á
jólin á kóræfingum. Þar erum
við löngu byrjuð að æfa jólapró-
grammið. Mér finnst þetta dásam-
legur tími,“ segir hin brosmilda
Freyja.          – Huldar Breiðfjörð.



FIMMTUDAGUR     17. NÓVEMBER 2011 1111111111

Hættumerki á lofti á Vestfjörðum
Vestfirska hagkerfið minnkar

með minnkandi verðmætasköp-
un í atvinnulífi svæðisins. Þetta
kemur fram í frum niðurstöðum
atvinnulífsgreiningar sem unnið
er að hjá Atvinnuþróunarfélagi
Vestfjarða í samstarfi við Fjórð-
ungssamband Vestfirðinga. Shir-
an Þórisson, verkefnastjóri hjá
Atvest, segir að atvinnulífið standi
og falli með sjávarútveginum þar
sem fjölbreytileiki atvinnulífsins
sé ekki fyrir hendi. Verðmæta-
sköpunin sé 53% í sjávarútvegi
og á eftir því séu 18% af verð-
mætum svæðisins sköpuð í opin-
bera geiranum. Svæðið hefur bú-
ið við viðvarandi fólksflótta og
samdrátt í atvinnulífinu í lengri
tíma og því er verið að skoða
aðgerðir sem varið geta Vestfirði
og vestfirskt atvinnulíf. Svæðið
hafi að litlu leyti notið áhrifa
„góðærisins“ en fundið fyrir
áhrifum efnahagshrunsins.

Í greiningunni var farið yfir
tölur fyrir tímabilið 2005- 2009
og bendir staðan til að brýnna
aðgerða sé þörf til þess að mæta
þeim erfiðleikum sem efnahags-
hrunið olli. „Það þarf nauðsyn-
lega að hlúa að sjávarútveginum
og hugsa um og vinna að bættri
framtíð atvinnugreinarinnar, þar
sem hún var ekki að skila nægi-
lega mikilli afkomu til að standa
undir skuldbindingum sem höfðu
stökkbreyst vegna hrunsins,“
segir Shiran.

Vinnuferlið við greininguna
hófst 2008 sem byggir á ályktun
Fjórðungsþings Vestfirðinga.
Frumniðurstöður hafa verið
kynntar sveitarstjórnarmönnum
og þingmönnum svæðisins. Áætl-
að er að kynna þær víðar innan
atvinnulífsins á komandi vikum.
Shiran bendir á að erfitt sé að
vinna með nýrri gögn og æskilegt
væri að geta unnið frekar með
tölur fyrir árið 2010 en vinnu þar
sem reiða þarf á grunngögn frá
Ríkisskattstjóra og Hagstofu Ís-
lands, sem verða ekki til með
marktækum hætti fyrir árið 2010
fyrr en undir lok ársins 2011.

Í greiningunni segir að sjávar-
útvegurinn hafi skuldað tæpa 48
milljarða króna árið 2009 og
miðað við rekstrarniðurstöður,
þurfi fyrirtækin 60-70% afskriftir
á lánum eða 25-30 milljarða
króna, til að geta staðið við skuld-
bindingar sínar eða að afkoma í
sjávarútvegi verði bætt verulega
með aukinni verðmætasköpun til
að skapa jafnvægi í afkomu og
skuldastöðu. Þetta væri ekki síst
mikilvægt til að greinin geti farið
að fjárfesta meira og skapa meiri
margfeldisáhrif.

Jafnframt segir að ef horft sé
til ytra umhverfis greinarinnar
verði að telja að þróun á alþjóða-

mörkuðum komi til með að hafa
áhrif á markaði fyrir sjávarút-
vegsafurðir. Það muni setja mál-
efni sjávarútvegs í enn frekari
óvissu. Auk þess sem verðmæti
eigna í sjávarútvegi séu í algerri
óvissu. Einnig kemur fram að
samanborið við aðra staði á land-
inu sé afkoma fyrirtækja verri á
Vestfjörðum. Þá séu útgjöld
hærri og kostnaður um 8% hærri
sem skýrist að hluta vegna sam-
setningar útgerða, stærð fyrir-
tækja og lítillar stöðu í uppsjáv-
arfiski. „Að óbreyttu munu hærri
skattar og álögur á kjarna atvinnu-
grein svæðisins nánast gera út af
við greinina, hún er ekki aflögu-
fær eins og það birtist í rekstrar-
og efnahagstölunum,“ segir í
greiningunni.

Frá árinu 2006 hefur sjávarút-
vegur dregist saman þó að tekju-
aukning hafi átt sér stað. Sú tekju-
aukning hefur ekki haldi í við
vísitöluþróun á afurðaverði. Eng-
in atvinnugrein hefur náð að vaxa
í takt við vísitöluhækkanir, þó
eru gististaðir, veitingastaðir og
hið opinbera næst því. „Viðvar-
andi samdráttur einkennir þessar
tölur,“ segir Shiran. „Það eru því
hættumerki á lofti hvað vestfirska
hagkerfið varðar. Það ríður þó
mest á að menn þurfi að hlúa að
sjávarútveginum og finna leiðir
til að vernda störf sem skapast í
kringum atvinnugreinina á svæð-
inu.“ Vonir standa til að fyrstu
niðurstöður greiningarinnar verði
birtar fyrir jól og þá verður nánar
greint frá niðurstöðunum.

Ýmsar hugsanlegar lausnir eru
lagðar til í greiningunni. Til að
mynda er hvatt til eflingar á rann-
sóknum, þróun og nýsköpun sem
eru mikilvæg forsenda fyrir vexti.
Þá sé þörf aukinni arðsemi í
ferðaþjónustu og aukinn opin-
beran stuðning þannig að það
skapi fleiri heils árs störf. Eitt af

lykilatriðum til að samkeppnis-
staða sjávarútvegsins sé góð á
svæðinu er að dreifa verðmæta-
sköpuninni með því að stuðla að
atvinnusköpun í öðrum greinum.

„Ákjósanlegast þarf allt þetta að
gerast samhliða hvort öðru þ.e.a.s.
auka samkeppnishæfni sjávarút-
vegsins og auka við nýsköpun,
rannsóknir og þróun sem muni

svo leiða til verðmætasköpunar
á sem flestum sviðum atvinnu-
lífsins,“ segir Shiran Þórisson,
verkefnastjóri At-Vest.

– thelma@bb.is

Shiran Þórisson segir að atvinnulífið standi og falli með sjávarútveginum þar sem fjölbreytileiki atvinnulífsins sé ekki fyrir hendi.
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Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að

fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt

fyrir það bera ábyrgðar-
menn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Skattur og velferð

Hagsmunasamtök verslana
Verslunareigendur og rekstrar-

aðilar 35 lítilla verslana á lands-
byggðinni hafa frá síðustu ára-
mótum tekið þátt í tilraunaverk-
efni sem ætlað er að styrkja og
efla hæfni til að reka verslanir í
dreifbýli. Upphaflega voru fjórar
verslanir á Vestfjörðum með í
verkefninu en í dag er Bjarnabúð
í Bolungarvík ein eftir. Að sögn
Stefaníu Birgisdóttur, kaup-
manns í Bjarnabúð, er um spenn-

andi verkefni að ræða.
„Verkefnið hefur kennt okkur

að takast betur á við daglegan
rekstur og gert okkur víðsýnni
varðandi starfið. Þá hefur verið
gott að hitta kollega annars staðar
af landinu og sjá hvað þeir eru að
gera, en stundum getur maður
orðið svolítið einn og einangr-
aður hérna,“ segir Stefanía.

Verkefninu er ætlað að greina
hvaða stuðningsaðgerðir koma

best fyrir verslanir á landsbyggð-
inni, ekki síst á vegum sveitar-
stjórna og annarra stjórnvalda og
koma á fót varanlegri þjónustu
til að styðja við litlar verslanir.
Að sögn Stefaníu er rekstri lítill
verslana öðruvísi háttað á hinum
Norðurlöndunum en þar styðja
stjórnvöld við reksturinn, en því
er ekki að dreifa hér á landi.

Emil B. Karlsson, forstöðu-
maður Rannsóknaseturs verslun-

arinnar hjá Háskólanum á Bif-
röst, segir í samtali við Morgun-
blaðið að ljóst sé að verslanir í
dreifbýli hafi margar hverjar átt í
vök að verjast með tilkomu lág-
vöruverðsverslana og stórmark-
aða víða um land. Þessi þróun
hafi einnig átt sér stað í nágranna-
löndunum. Verslanir í dreifbýli eigi
erfitt með að keppa við verðlagn-
ingu stærri verslana og flutnings-
kostnaður hafi þar mikið að segja.

Töluverð aukning hefur verið
í sjúkraflutningum hjá Slökkvi-
liði Ísafjarðarbæjar frá því að
það tók yfir sjúkraflutninga í Bol-
ungarvík fyrr á árinu. Sveinn Þor-
björnsson sjúkraflutningamaður
segir að það hafi komið á óvart
hve mikil aukningin var. Þetta hafi
þó gengið mjög vel. Nýr samn-

ingur um sjúkraflutninga í Ísa-
fjarðarbæ og í Bolungarvík var
samþykktur milli Ísafjarðarbæjar
og Heilbrigðisstofnunar Vest-
fjarða í mars. Í honum felst að
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar sér
eins og áður, um sjúkraflutninga
í sveitarfélaginu auk sjúkraflutn-
inga í Bolungarvík. Samningur-

inn gildir til 31. desember 2013.
Þess má geta þess að sjúkra-

flutningum Slökkviliðs Ísafjarð-
arbæjar fækkaði örlítið milli ára
samkvæmt árskýrslu liðsins fyrir
árið 2010. Þá voru sjúkraflutn-
ingsútköll 166 og þar af voru
almennir flutningar 108 og for-
gangsflutningar voru 65. Árið

2006 voru sjúkraflutningarnir
170 sem var mikil fækkun frá
fyrra ári þegar þeir voru 228 tals-
ins. Athygli vakti á fimmtudag í
síðustu að tveir sjúkrabílar voru
á flugvellinum á Ísafirði en að-
spurður segir Sveinn það frekar
sjaldgæft að tveir sjúklingar fari
í sjúkraflug á sama tíma.

Aukning í sjúkraflutningum
Tveir sjúkrabílar voru á Ísafjarðarflugvelli til að ferja sjúklinga í sjúkraflug.

Athygli vekur hve skattaglöð ríkisstjórnin er, eða öllu heldur alþingi.
Það setur lögin. Á sama tíma er atvinnuleysi gríðarlega mikil óbein skatt-
lagning. Þeir sem hafa atvinnu, greiða hærri skatta til þess að hinir atvinnu-
lausu fái bætur svo hinir síðarnefndu geti lifað. Enn ein þversögnin
blasir þar við. Þótt auglýst sé eftir fólki, sækja fáir um laus störf. Helsta
skýringin er sú að atvinnuleysisbætur keppi við lágmarkslaunin og önn-
ur kjör atvinnulausra. Sjálfsagt er að létta líf þeirra sem eru svo ólán-
samir að vera án atvinnu. En það má heldur ekki gleyma kjörum þeirra
sem vinna og greiða skatta af launum sínum og fá ekki afslátt í neinu.
Auk þess að tapa barnabótum vegna þess að þeir þurfa að vinna eins
mikið og þeir mögulega geta, oft á fleiri en einum stað til þess að geta
greitt af afborgunum húsnæðislána og annarra lána. Sá var einmitt boð-
skapur Jóhönnu Sigurðardóttur til þeirra sem voru í vandræðum. Borgið!

Á sama tíma og stórskuldarar fá stórkostlegar niðurfellingar, sem
skipta hundruðum milljóna, fá hinir sem berjast í bökkum og geta ekki
lengur barist í bönkum vegna þverúðar þeirra í garð smáskuldara, ekk-
ert. Þeir skulu bara vinna sína vinnu og borga hærri skatta til þess að
halda samborgurum sínum á floti. Barnabætur hverfa með hærri launum
enda eru börn fólks með meðalaun minna virði í augum og huga alþingis
og ríkisstjórnar en börn atvinnulausra. Nú kann einhverjum að ofbjóða.
Rétt er þó að vekja athygli á þessari staðreynd vegna ummæla ríkisstjórnar
um skattlagningu hér og annars staðar.

Þegar talað er um að skattar séu hærri á Norðurlöndunum, en óvíst er

hvort Ísland eigi svo mikið skylt með þeim lengur annað en fólkið
sem hefur flúið þangað, gleymist að barnabætur eru greiddar þar
jafnt með börnum óháð tekjum foreldra, Tannlækningar barna og
eldri borgara eru greiddar úr sjóðum ríkisins á Norðurlöndum og
jafnvel gleraugu líka. Ekki er þar gert upp á milli barna eftir því
hverjar tekjur foreldranna eru. Að auki eru greiddir vextir dregnir frá
þegar talið er fram til skatts. Ef þessi rök duga ekki má benda á það
að áfengi er hér mjög skattlagt, svo mikið að ásókn í brugg og smygl-
að áfengi eykst, að ekki sé talað um önnur fíkniefni, ,,Það er mikið“
sagði kerlingin ,,að þau skattleggi ekki loftið sem við öndum að
okkur. Aldeilis mætti nú hafa eitthvað út úr því“.

Nú skal skattleggja fjármálastofnanir og hefur verið bent á að þar
verði fórnarlömb skattsins konur sem starfa í bönkum. Til þess að
ráða við skattinn muni fjármálafyrirtæki segja mörgum þeirra upp
störfum. Fleiri verða atvinnulausir og skattleggja þarf hina, sem enn
vinna, meira svo til sé fyrir atvinnuleysisbótum. Á hinu háa alþingi
bólar lítt á hugmyndum sem vekja vonir um bætta tíð og betri efna-
hag. Enn skal lengra gengið í því að auka kostnað vegna lyfja. Nú eru
krabbameinslyf undir og eykst kostnaður sjúklinga, verði hugmyndin
að veruleika. Við blasir að hækkandi sköttum fylgir minnkandi þjón-
usta – minnkandi velferð. Er ekki komið að því að ríkisstjórnin með
norrænu velferðina að leiðarljósi kynni sér hvað í því hugtaki er fólg-
ið? Er velferðin kannski ekki fyrir alla, er hún bara fyrir fáa?

Hagnaður
af höfninni

Rekstur hafnarinnar í Bol-
ungarvík skilaði sex milljóna
króna hagnaði fyrstu sex
mánuði ársins. Á fundi hafn-
arstjórnar sem haldinn var á
dögunum var greint frá því
að unnið væri að nýrri gjald-
skrá hafnarinnar.

Á fundinum var einnig lagt
fram bréf frá Fiskistofu þar
sem greint er frá því að rúmar
1,5 milljónir króna kæmu í
hlut hafnarinnar vegna sér-
staks strandveiðigjalds hafna.
Einnig var greint frá því að
undirritaður hefði verið
verksamningur um endur-
byggingu brim-, sjóvarnar-
og öldudempandi fláa.

Festu kaup á
Kaupfélaginu

Athafnamennirnir Ágúst
Gíslason, Flosi Kristjánsson,
Alfreð Erlingsson og Gísli
Már Gíslason, standa á bak
við 40 milljóna króna tilboð
í tvær efri hæðir Kaupfélags-
hússins á Ísafirði. Bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar hefur
samþykkt tilboðið en eftir er
að ganga frá samningum.

Ekki fæst uppgefið að svo
stöddu hvernig félagarnir
ætla að nýta húsnæðið en
kauptilboð þeirra var bundið
skilyrði um að fjórtán bíla-
stæði fylgdu hæðunum. Síðast-
liðin 10 ár hefur Grunnskól-
inn á Ísafirði nýtt húsnæðið
fyrir kennslu yngstu bekkja
skólans, en ekki er lengur
þörf á því.
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Þökkum af alhug öllum þeim sem veittu okkur hlýhug og styrk við andlát ást-
kærra foreldra okkar, tengdaforeldra, ömmu og afa, langömmu og langafa

Kristjönu Valgerðar Jónsdóttur og
Sigurðar Viggós Jónssonar Nordquist

Hraunvangi 3, Hafnarfirði – áður Skipagötu 15, Ísafirði

Sigrún Viggósdóttir
Kristján Viggósson
Vilberg Viggósson

Aukin útgjöld hjá Ísafjarðarbæ
vegna sérstakra húsaleigubóta

Ísafjarðarbær greiddi tæplega
218 þúsund krónur í sérstakar húsa-
leigubætur í síðasta mánuði. Þetta
kemur fram í fyrstu mánaðar-
skýrslu Ísafjarðarbæjar um ýmsar
hagtölur úr sveitarfélaginu, en
sérstakar húsaleigubætur eru
hluti af félagsþjónustunni og eru
ætlaðar þeim sem ekki eru á ann-
an hátt færir um að sjá sér fyrir
húsnæði sökum lágra launa,
þungrar framfærslubyrði og ann-
arra félagslegra erfiðleika. Sér-
stakar húsaleigubætur eru fjár-
stuðningur til greiðslu húsaleigu
umfram almennar húsaleigubæt-
ur. Útgjöld vegna sérstakra húsa-
leigubóta hafa aukist verulega

en nýjar reglur tóku gildi snemma
á árinu.

Ísafjarðarbær greiddi rúmar
156 þúsund kr. í sérstakar húsa-
leigubætur í september og tæpar
253 þúsund kr. í ágúst en aðeins
tæpar 30 þúsund kr. í janúar og
febrúar. Að sögn Margrétar Geirs-
dóttur, sviðsstjóri félagsmála-
sviðs Ísafjarðarbæjar, er sterk
fylgni milli þeirra sem þiggja
sérstakar húsaleigubætur með
breyttum reglum og þeirra sem
hafa þegið fjárhagsaðstoð.

„Fólk sem þegið hefur fjár-
hagsaðstoð er farið að fá sérstakar
húsaleigubætur en það minnkar
þörfina á fjárhagsaðstoð. Þannig

er ákveðin fylgni þarna á milli.
En við eigum eftir að sjá hvernig
þetta þróast út árið en október
tölur sýna að fleiri eru að sækja
um fjárhagsaðstoð en mánuðina
á undan. Ekki eru teknir skattar
af sérstökum húsaleigubótum
eins og gert er með fjárhagsað-
stoðina. Auk þess er það ekki
eins þungbært fyrir fólk að sækja
um sérstakar húsaleigubætur eins
og fjárhagsaðstoð en það getur
verið mörgum mjög erfitt að stíga
þetta skref,“ segir Margrét.

Sveitarfélagið greiddi rúmar
749 þúsund kr. í fjárhagsaðstoð í
október. Þeir sem ekki hafa næg-
ar tekjur til að sjá fyrir sér og

sínum geta sótt um fjárhagsað-
stoð en eingöngu er veitt aðstoð
til framfærslu en ekki til fjárfest-
inga eða greiðslu skulda. Þá er
líka greidd fjárhagsaðstoð til ein-
staklinga og fjölskyldna vegna
sérstakra aðstæðna. Tölur um
fjárhagsaðstoð sveiflast mikið
milli mánaða, t.d. fóru tæplega
433 þúsund kr. í fjárhagsaðstoð í
september. Þá lækkaði upphæðin
mikið í júlí og ágúst, en aðeins
fóru tæplega 163 þúsund kr. í
fjárhagsaðstoð í ágúst. Sveitarfé-
lagið fór í sérstakt átaksverkefni
í vinnumarkaðsúrræðum í sumar
og segir Margrét að það verkefni
hafi haft verulega áhrif. Þá berast

endurgreiðslur frá Ríkisskatt-
stjóri í ágúst til þeirra sem greiddu
of háan skatt á liðnu ári og það
hafi mikið af segja, en stór hluti
þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð
fær endurgreiðslur.

Ísafjarðarbær greiddi rúma
eina milljón í fjárhagsaðstoð í
apríl og segir Margrét að þar
komi inn í sérstök páskaaðstoð
sem bærinn greiddi. „Við eigum
eftir að sjá hvernig desember
verður en við höfum það á tilfinn-
ingu að sumstaðar sé mjög þröngt
í búi,“ segir Margrét Geirsdóttir,
sviðsstjóri félagsmálasviðs Ísa-
fjarðarbæjar.

– asta@bb.is

Alls komu 1064 gestir um borð í varðskipið Þór í heimsókn þess til Ísafjarðar í síðustu viku. Bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar, lögregla og björgunarsveitarmenn voru fyrstir um borð og fékk varðskipið
að gjöf mynd af Ísafirði og blómvönd frá bæjarfélaginu. Ísfirðingar og íbúar svæðisins á öllum aldri
streymdu svo um borð og fögnuðu komu varðskipsins.                                                 – thelma@bb.is

Ríflega 1000 manns skoðuðu Þór
Varðskipið Þór hélt úr höfn um kvöldmatarleytið.

Færri Vestfirðingar í námi
Töluvert færri Vestfirðingar á

aldrinum 16 til 74 ára stunduðu
nám á síðasta ári samanborið við
árið á undan að því er fram kemur
í nýjum tölum Hafstofunnar.

Fækkunin er mest á framhalds-
skólastigi en smá fjölgun er á
háskólastiginu. Alls sóttu 894
Vestfirðingar sér einhvers konar
fræðslu á síðasta ári sem er fækk-
un upp á 8% miðað við árið 2009.
Á framhaldsskólastigi stunduðu
578 Vestfirðingar nám á síðasta

ári, 269 karlar og 309 konur eða
82 færri en árið á undan. Talsvert
færri karlar voru í námi á fram-
haldsskólastigi á síðasta ári en
fjöldi kvenna var svipaður. Þrír
einstaklingar stunduðu nám í
kvöldskóla á síðasta ári en sjö
árið 2009. Nemendum í fjarnámi
fækkar einnig. Á síðasta ári
stunduðu 56 einstaklingar fjarnám
samanborið við 94 árið 2009.

Nítján nemar stunduðu nám á
viðbótarstigi á síðasta ári saman-

borið við 23 árið á undan. Mun
fleiri karlar sóttu sér nám á við-
bótarstigi eða sextán á móti
þremur konum. Þá sóttu 295
Vestfirðingar nám á háskólastigi
á síðasta ári samanborið við 286
árið 2009. Töluvert fleiri konur
sækja nám á háskólastigi eða 182
á móti 113 körlum. Á síðasta ári
stunduðu 179 Vestfirðingar nám
við Háskóla Íslands, 84 sóttu nám
við Háskólann á Akureyri, fimm
voru í námi við Háskólann á Bif-

röst og 21 var í námi við Háskól-
ann í Reykjavík. Aðeins einn
nemandi sótti nám í kvöldskóla
á síðasta ári en 88 voru í fjarnámi,
27 karlar og 61 kona. Flestir voru
í fjarnámi við Háskólann á Ak-

ureyri og Háskóla Íslands. Að-
eins tveir sóttu nám á doktorsstigi
árið 2010, báðar voru þær konur
sem stunduð nám við Háskóla
Íslands.

– asta@bb.is

Vill fá Tomi Ame-
obi til Grindavíkur

Guðjón Þórðarson, nýráðinn
þjálfari Grindavíkur, hefur
áhuga á að fá framherjann Tomi
Ameobi til félagsins. Tomi lék
undir stjórn Guðjóns hjá BÍ/
Bolungarvík í sumar og skoraði
ellefu mörk í 1. deildinni.

,,Ef að það gæti gengið upp
þá er gagnkvæmur vilji hjá
báðum (að fá Tomi til Grinda-
víkur). Hann er reyndar til
reynslu hjá Brentford hjá Uwe
Rösler. Auðvitað eru þessir
strákar að leita að vinnu í sínu

heimalandi og ef að það gæti
gengið eftir þá taka þeir því,
en ef það gengur ekki upp þá
er Tomi mjög áhugasamur að
koma og vinna með mér aftur,
við áttum gott samstarf,“ segir
Guðjón í samtali við Fótbolta.net.

,,Ef að Tomi kemur þá vil ég
á hann snemma til landsins
þannig að ég geti byggt hann
upp og styrkt hann fyrir átökin.
Ég held að Tomi gæti orðið
mjög mikill fengur fyrir mig
og mitt lið.“   – thelma@bb.is
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Norrænir eldhugar
Samnorrænn hópur á vegum

samtakanna Nordplus hefur unn-
ið að því að fræðast um margvís-
leg eldhugaverkefni á smærri
stöðum á Norðurlöndum og kynna
þau. Ísafjarðarbær tekur þátt í
verkefninu og tók í haust á móti
öðrum félögum í hópnum.

Verkefnisstjórinn og hug-
myndasmiðurinn er Karen Veste-
gaard Poulsen frá Danmörku sem
fræddi blaðamann Bæjarins besta
lítillega um verkefnið.

„Ég fékk þá hugmynd fyrir
einu og hálfu ári að ráðast í þetta
verkefni og bað norrænu ráðherra-
nefndina um að styrkja það, sem
hún gerði.

Hugmyndin var sú að vinna
með bæjum og þorpum á Norður-
löndunum sem búa við fólks-
fækkun um það hvernig hægt er
að finna leiðir til að spyrna við
þessari þróun. Við vildum finna
eldhugana eins og við köllum þá
og fræðast um þær leiðir sem þeir
nota til að bæta samfélag sitt.

Þegar ég byrjaði að leita til
bæja og þorpa um mögulega þátt-
töku í verkefninu kom í ljós að
þeir staðir sem vildu taka þátt
voru allir löngu byrjaðir á því að
byggja upp samfélagið. Þar var
verið að gera sniðuga hluti til að
samfélagið blómstri og fá íbúana
til að taka þátt. Það hefur því
verið mjög áhugavert að vinna
að þessu en allir þátttakendurnir
komu með mjög áhugaverðar
hugmyndir. Í gegnum þessa
vinnu höfum við öll myndað þétt
samskiptanet og reynum að hafa
áhrif og veita hvert öðru innblást-
ur,“ segir Karen.

Handbók fyrirHandbók fyrirHandbók fyrirHandbók fyrirHandbók fyrir
tilvonandi eldhugatilvonandi eldhugatilvonandi eldhugatilvonandi eldhugatilvonandi eldhuga

Hún segir að verkefnið hafi
haft mun meiri áhrif en hana óraði
fyrir þegar það fór af stað.

„Við höfum einnig farið yfir
okkar sameiginlegu menningu og
rætt við marga frumkvöðla til að
reyna varpa ljósi á það af hverju
sumum fyrirtækjum og verkefn-
um gengur vel en önnur ganga
ekki upp.“

Auk Ísafjarðar hefur hópurinn
farið til Danmerkur, Færeyja og
Noregs.

„Maður verður svo uppnuminn
og hrifinn af eldmóðinum og hug-
myndafluginu hjá fólki. Til dæm-
is vorum við í Færeyrum í sumar
og hittum þá sveitarstjórnarmenn
og eldhuga þar í landi og settar
voru upp 85 hugmyndir sem skipt
var í níu flokka. Þegar við hittum
svo hina færeysku vini okkar aft-
ur mánuði seinna hér á landi
sögðu þeir okkur að þeir eru nú

þegar byrjaðir að vinna að sum-
um þessara hugmynda. Þetta
voru hugmyndir frá heimamönn-
um, við settum bara upp ramm-
ann og þetta varð niðurstaðan.
Það er alveg frábært!“

Hópurinn hefur í hyggju að
fleiri njóti góðs af þeim lærdóm-
um sem hann dregur af starfinu.

„Við ákváðum hér á Ísafirði
að í lok verkefnisins munum við
búa til nokkurs konar handbók
fyrir lítil þorp þar sem gefnar eru
hugmyndir að því hvað sé hægt
að gera til að styrkja þau og hvar
þau geti leitað stuðnings til þess.

Í ljós kom við vinnu að verk-
efninu að í svona litlum þorpum
er mjög algengt að íbúarnir séu
afar virkir í tómstundum og til-
heyri oftar fleiri en einum hópi,
það getur verið allt frá íþróttum
til bókaklúbbs.“

SjálfboðastarfSjálfboðastarfSjálfboðastarfSjálfboðastarfSjálfboðastarf
lykilatriðilykilatriðilykilatriðilykilatriðilykilatriði

Karen segir sjálfboðastarf vera
lykilatriði í blómstrandi byggð-
um.

„Öll samfélög þurfa á sjálf-
boðaliðum að halda til þess að
þau gangi vel. Æskilegt er að
helmingur íbúa taki þátt í ein-
hverju sjálfboðaliðastarfi, það
getur verið í kirkjunni, innan
skólanna eða í íþróttalífinu. Eins
er mjög mikilvægt að starf þess-
ara sjálfboðaliða sé viðurkennt
og metið af samfélaginu. Þeir
þurfa að finna að starf þeirra
skipti sköpum svo að þeir haldi
áfram að vera. Eins þarf fólk að
þekkja eigin takmörk og kunna
að segja nei þegar það treystir
sér ekki til að bæta fleiri verkefn-
um við sig.

Á Ísafirði fórum við yfir starf
sjálfboðaliða og hvernig eldhug-
ar geti spornað gegn því að
brenna út í starfinu. Þeir sem eru
alltaf á fullu í hinum ýmsu verk-
efnum eiga það nefnilega á hættu
að hreinlega brenna út fljótlega.
Þeir verða því að vernda sjálfa
sig svo þetta þyrmi ekki yfir þá.“

Eins og við höfum séð á Ísa-
firði er fjöldi fólks sem hefur
ástríðu til að láta hugmyndir
verða að veruleika og það var
mjög áhugavert að heimsækja
bæinn. Það er mikið í gangi hér
sem við höfum fengið nasaþef
af. Það eru margir eldhugar hér,“
segir Karen en til að mynda
kynnti Elfar Logi Hannesson til-
urð Kómedíuleikhússins og
hvernig gengið hefur að koma
leikhúsinu á koppinn. Peter
Weiss forstöðumaður Háskóla-
seturs Vestfjarða greindi frá upp-

byggingu setursins, Hálfdán Bjarki
Hálfdánsson sagði frá því hvern-
ig tónlistarhátíðin Aldrei fór ég
suður spratt upp frá lítilli hug-
mynd og Sigríður Ragnarsdóttir
skólastjóri Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar sagði frá skólanum.

Víkkar sjón-Víkkar sjón-Víkkar sjón-Víkkar sjón-Víkkar sjón-
deildarhringinndeildarhringinndeildarhringinndeildarhringinndeildarhringinn

Karen segir verkefnið hafa
verið mjög fróðlegt og áhugavert.

„Við sem stöndum að því höf-
um myndað góð tengsl og erum
orðin góðir vinir. Ég held að það
skipti máli að við Norðurlanda-
búar hittumst og lærum hvert af
öðru. Þegar maður vinnur að
svona verkefni lítur maður öðrum
augum fréttir frá þeim löndum
sem taka þátt. Þetta víkkar sjón-
deildarhringinn og styrkir tengsl-
in sem við á Norðurlöndunum
höfum. Svo lærir maður ýmislegt
sem maður myndi annars ekki

gera. Ef ég kæmi til dæmis til
Ísafjarðar sem hefðbundinn
ferðamaður myndi ég ekki hafa
kynnst helmingnum af því sem
við fengum að fræðast um.“

Stefnt er að því að verkefninu
ljúki í Danmörku á næsta ári en
þá verður lögð fram skýrsla um
þær upplýsingar sem komið hafa
fram. „Við stefnum að því að
skýrslan verði gefin út í vor,“
segir Karen.

– thelma@bb.is
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Sælkeri vikunnar er Halldór Halldórsson á Ísafirði

Gómsætur ristaður lax á fennelbeðiGómsætur ristaður lax á fennelbeðiGómsætur ristaður lax á fennelbeðiGómsætur ristaður lax á fennelbeðiGómsætur ristaður lax á fennelbeði
Sælkeri vikunnar bíður upp

ristaðan lax í fennelbeði og
skemmtilegan eftirrétt. „Þetta
er fljótlegur og einfaldur réttur
en gott er að bera fram sítrónu-
sósu og ferskt salat með réttin-
um. Hvítvín hentar vel með
þessu og vatnið auðvitað líka
enda einstaklega gott,“ segir
Halldór.

2 meðalstór laxaflök með
roði
Salta og pipra
3 meðalstórir fennel hausar
Hvítlauksolía
2 msk. smjör

Skerið fennel hausana í
sneiðar og steikja á pönnu með

smá hvítlauksolíu við heldur lág-
an hita í 10-15 mínútur eða þar
til fennelinn er ilmandi. Þá er
fennelinn lagður í eldfast mót og
laxinn settur ofaná með roðið
upp. Bræðið tvær matskeiðar af
smjöri í potti og penslið roðið á
fisknum, saltið og piprið. Fiskur-
inn er settur í sjóðandi heitan ofn
með grillið á fullu. Setjið laxinn
rétt fyrir neðan miðju, þannig að
hann hafi tíma til að eldast í gegn
og roðið verði stökkt. Þetta tekur
um 10 mínútur.

Sítrónusósa
200 ml af creme fraiche eða
sýrðum rjóma, þá helst feitum.
1 sítróna,
Börkur af hálfri sítrónu

½ matskeið hlynsíróp
salt og pipar
200 ml af creme fraiche er sett

í skál ásamt safa úr heilli sítrónu,
mjög smátt skorinn börkur af
hálfri sítrónu, hálfri matskeið af
góðu hlynsírópi og salt og pipar.

Með matnum er borinn fram
með hrísgrjón og einföldu salati,
t.d. græn lauf, avókadó, kúrbítur
og jafnvel vínber.

Eftirréttur
Makkarónur
Frosið rommfrómas
Sérrý
Bananar
Súkkulaði
Rjómi
Kanelsykur

Makkarónur eru muldar í botn-
inn á eldföstu fati, vættar með
örlitlu sérrý þannig að þær verði
mjúkar. Frosið rommfrómas er
skorið í sneiðar og raðað ofan á
makkarónurnar, sneiðum af
bönunum er raðað ofan á og því
næst brytjuðu súkkulaðinu. Að

lokum er þeyttum rjóma smurt
ofan á og kanilsykri stráð yfir.
Geymt í kæli í 2-3 klst áður en
borið er fram.

Ég skora á Hugrúnu Magnús-
dóttur frá Vigur að vera næsti
sælkeri vikunnar.

Mikið framboð af jólahlaðborðum
Framboð af jólahlaðborðum

fyrir íbúa á norðanverðum Vest-
fjörðum hefur sjaldan verið meira
en í ár. Veitingastaðurinn Við
Pollinn á Ísafirði og Vesturslóð
á Ísafirði bjóða upp á nokkur
jólahlaðborð sem og Félagsheim-
ilið í Bolungarvík, Hótel Núpur í
Dýrafirði og ferðaþjónustan í
Heydal í Ísafjarðardjúpi. Aðsókn
er mjög misjöfn samkvæmt upp-
lýsingum blaðsins. Að sögn Guð-
mundar Helga Helgasonar á Hót-

el Núpi hafa yfir 850 manns nú
þegar pantað borð á jólahlaðborð-
um hótelsins sem verða sex í ár.
„Þetta er lyginni líkast, en nú
þegar hafa 250 fleiri skráð sig en
komu í fyrra, en við stefnum að
því að taka á móti 950 til 1000
manns á þessum sex kvöldum,“
segir Guðmundur.

Veitingastaðurinn Við Pollinn
á Hótel Ísafirði býður upp á fimm
jólahlaðborð í ár auk sérstaks fjöl-
skylduhlaðborðs sem stílað er inn

á barnafjölskyldur. Smári Helga-
son hjá Við Pollinn segir aðsókn-
ina vera þokkalega miðað við
hvað mikið er í boði, en þrír laug-
ardagar eru sérstaklega er vel
bókaðir hjá þeim. „Fjölskyldu-
hlaðborðið er líka alltaf vinsælt
og vel sótt, enda mikið gert fyrir
krakkana. Ætli í heildina sé þetta
ekki svipaður fjöldi og í fyrra,“
segir Smári. Að hans sögn koma
fleiri fyrirtæki á hlaðborðin núna
en gerðu fyrir kreppu en færri

einstaklingar. Það eru fleiri staðir
á Ísafirði sem bjóða upp á jóla-
hlaðborð. Veitingastaðurinn Vest-
urslóð á Ísafirði býður upp á fjög-
ur jólahlaðborð í vetur og er að-
sóknin dræm enn sem komið er.

Í fyrsta skipti verður boðið upp
á jólahlaðborð í Félagsheimili
Bolungarvíkur. Það er veitinga-
maðurinn Halldór Karl Valsson
sem stendur fyrir hlaðborðunum
sem verða fjögur í ár. Að hans sögn
er aðsóknin góð en mikið af

íbúum Ísafjarðar leggja leið sína
til Bolungarvíkur af þessu tilefni.
Haldin verða þrjú jólahlaðborð í
Heydal í Mjóafirði í ár. Að sögn
Stellu Guðmundsdóttur hjá Hey-
dal er aðsóknin misjöfn en pant-
anir eru komnar í tvö hlaðborð af
þremur. Flestir gestanna koma
frá norðanverðum Vestfjörðum
og segir Stella þeir nýti sér gjarn-
an gistinguna sem í boði er í
Heydal.

– asta@bb.is

Árangurinn áhyggjuefni
„Auðvitað er þetta áhyggju-

efni,“ segir Margrét Halldórs-
dóttir sviðsstjóri skóla- og tóm-
stundasviðs Ísafjarðarbæjar um
niðurstöður Námsmatsstofnunar
á árangri nemenda í 4., 7. og 10.
bekkjum í samræmdum könnun-
arprófum, en niðurstöðurnar sýna
að nemendur á Vestfjörðum eru
undir meðaltali í öllum náms-
greinum. Grunnskólaeinkunn
fylgir normaldreifingu og hefur
hún meðaltal 30 og staðalfrávik
10. Þetta þýðir að á landsvísu er
meðaltal í hverri námsgrein ávallt
30. Í samræmdu prófunum er Ísa-
fjarðarbær í 18. sæti af 35 sveit-
arfélögum í íslensku í 4. bekk og
26. sæti í stærðfræði. Sveitarfé-
lagið er í 27. sæti af 40 sveitarfé-
lögum í íslensku og 31.-32. sæti
í stærðfræði. Þá er Ísafjarðarbæ í
36. sæti af 40 sveitarfélögum í
íslensku í 10. bekk, 31. sæti í
stærðfræði og 32. sæti í ensku.

Að sögn Margrétar á fræðslu-

nefnd Ísafjarðarbæjar eftir að
funda um málið en ákveðin vinna
er í gangi innan sveitarfélagsins
til að skoða þessi mál. „Það er
ákveðin vinna í ferli sem hefur
verið í gangi síðustu árin og nú
er verið að fara að skoða þessi
mál enn frekar. Benda má á að
frekar fá börn taka prófin hjá

okkur þannig að sveiflurnar milli
árganga koma vel í ljós. En það
er sem betur fer margt annað
sem börn læra í skóla en íslensku
og stærðfræði og okkar markmið
er að undirbúa þau til þess að
taka þátt í lýðræðislegu samfélagi
sem tekur stöðugum breyting-
um,“ segir Margrét.

Margrét telur að börn frá Vest-
fjörðum vegni ágætlega í fram-
haldsnámi, það sýni umsagnir
sem hún hafi heyrt frá skóla-
stjórnendum. „Sem dæmi má
nefna að stjórnendur Listaháskól-
ans voru hér í heimsókn á dög-
unum. Þeir sögðu að það sem
væri einkennandi fyrir nemendur

frá Vestfjörðum væri hvað þau
væru þroskuð, ættu auðvelt með
að koma fram og hvað væri mikill
drifkraftur í þeim. Það er mjög
jákvætt. En auðvitað eru þessar
tölur áhyggjuefni og það er
ákveðin vinna að fara í gang til
að skoða þetta ítarlega,“ segir
Margrét.                – asta@bb.is

Grunnskólinn á Ísafirði.
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