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Gísli Halldór Halldórsson fjármálastjóri Menntaskólans á Ísafirði, bæjarfulltrúi
og forseti bæjarstjórnar er Ísfirðingur í húð og hár.  Hann hefur alla sína ævi búið

á Ísafirði ef frá eru talin námsár hans við Háskóla Íslands. Hann ber hag Ísa-
fjarðarbæjar fyrir brjósti og segir að hér séu ýmsir möguleikar fyrir hendi þegar

horft er til framtíðar en fyrst og síðast verði að stöðva þá fólksfjöldaþróun sem hér

Sannfæring fram yfir flokkslínu
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Aðfararnótt sunnudags var ráð-
ist á mann í miðbæ Ísafjarðar,
sparkað í hann margsinnis og
hann laminn svo stórsá á honum.
Um alvarlega líkamsárás var að
ræða. Maðurinn leitaði aðhlynn-
ingar á sjúkrahúsi, en hann fékk
heilahristing og ýmsa aðra áverka.
Maðurinn var einn á leið heim til
sín þegar bíll kom keyrandi og
maður stökk út sem réðist aftan
að honum og sparkaði í andlit
hans.  Atburðurinn átti sér stað í
húsasundi milli Sjóvár og Gamla
bakarísins við Silfurtorg. Maður-

inn segist ekki hafa veitt mót-
spyrnu, hann hafi legið í götunni
og reynt að verja sig meðan bar-
smíðar og spörk dundu á honum.
Ekki er vitað hver árásarmaður-
inn var eða hvað honum gekk til.

Að sögn lögreglunnar á Ísafirði
hefur þetta mál ekki borist inn á
þeirra borð.  Mikið var um að
vera í skemmtanalífi bæjarins um
helgina og samkvæmt þeim upp-
lýsingum sem lögreglan hefur
virðist sem skemmtanahald í
bænum hafa farið mjög vel fram
þessa helgi.               – eg@bb.is

Líkamsárás í
miðbæ Ísafjarðar

Á laugardag voru ljósin tendr-
uð á jólatrénu á Silfurtorgi á Ísa-
firði. Að venju var margt um
manninn og mikið um að vera.
Dagskráin hófst með hinni árlegu
torgsölu Styrktarsjóðs Tónlistar-
skóla Ísafjarðar kl. 15:00, að
þessu sinni var ekkert laufabrauð
á boðstólum og voru margir sem
söknuðu þess.  Styrktarsjóðurinn
hefur verið skólanum og skóla-
starfinu mikilvægur stuðningur í
gegnum árin og mörgum finnst
torgsalan í byrjun desember
ómissandi þáttur í bæjarlífinu í
aðdraganda jóla.  Að venju var
heitt kakó og lummur á boðstól-
um, sem þykir ómissandi við

þetta tækifæri.
Lúðrasveit Tónlistarskólans

spilaði einnig nokkur lög og
stúlknakór söng  jólalög.  Ljósin
á trénu voru svo tendruð kl. 16:00
og að því loknu flutti Gísli Hall-
dór Halldórsson forseti bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar hug-
vekju.  Börnin voru full eftir-
væntingar og jólasveinarnir létu
sig ekki vanta, færðu börnunum
gjafir og glöddu með söng og
sprelli.  Jólatréð á Silfurtorgi er
gjöf frá Húsasmiðjunni.

Ljósmyndari blaðsins var á
ferðinni og smellti af nokkrum
myndum.

– eg@bb.is

Jólastemmn-
ing á Silfutorgi
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Spurningin
Hvort ættu Dýrafjarð-

argöng eða Súðavíkur-
göng að vera fyrst á

framkvæmdaáætlun?
Alls svöruðu 1.298.

Dýrafjarðargöng
 sögðu 646 eða 49%

Súðavíkurgöng
 sögðu 652 eða 51%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Hægir vindar og bjart
fram eftir degi, en gengur

í ákveðna SA-átt með
snjókomu eða slyddu.

Horfur á laugardag: NA-
átt með éljum í norðantil

en snjókoma SA-til,
annars bjartviðri. Horfur
á sunnudag: Hæg norð-
læg átt og víða léttskýj-
að, en dálítil él NA-til.

Ritstjórnargrein

Allt á eina bókina lært?

„Það gengur bara rosalega
vel. Við erum búin að selja
12 milljónir dósa síðan við
byrjuðu framleiðslu árið
2006,“ segir Kristinn Krist-
jánsson, vinnslustjóri hjá
Hraðfrystihúsinu Gunn-
vöru, en sala á niðursoðinni
þorskalifur hefur verið að
seljast vel á erlendum mörk-
uðum. Kristinn segir að lifr-
in hafi eingöngu verið seld
erlendum mörkuðum s.s. í
Frakklandi, Þýskalandi,
Danmörku og í Rússlandi.
„Við höfum ekkert verið að
eltast við innanlandsmark-
aðinn,“ segir Kristinn.

Aðspurður segir Kristinn
að lifrin sé borðuð beint upp
úr dósinni og þykir góður
matur. „Við borðum þetta á
hverjum degi hérna í kaffi-
tímum.“ Almennt eru Ís-
lendingar hrifnir af vörunni
og segir Kristinn að oft komi
fólk og versli sér eina og
eina dós.       – audur@bb.is

Tólf milljónir
dósar seldar

Þorskalifur frá HG.
Humar veið-
ist í Djúpinu

Átta af tíu löxum sem nota átti
til undaneldis var stolið úr kerjum
á Suðureyri í síðustu viku.  Gunn-
ar Sæmundsson fiskeldisfræð-
ingur og múrari á Ísafirði hefur
unnið að fiskrækt í Hestá innar-
lega í Önundarfirði undanfarin
fimm ár og samhliða því byggt
upp seiðaeldisstöðina á Suður-
eyri. Fiskarnir eru geymdir í hefð-
bundnu útikeri og að sögn Gunn-
ars hefur hann ekki lent í vand-

ræðum sem þessum fyrr. Hann
segir að þetta sé eins og að missa
mjólkurkúna, það sé mjög baga-
legt að missa heilan árgang úr
framleiðslunni.  Engar tryggingar
eru í boði fyrir starfsemi af þessu
tagi þannig að Gunnar verður að
bera kostnaðinn af tjóninu sjálfur.

Beinagarðar úr laxinum hafa
fundist í nágrenni við kerin og
búið er að bera kennsla á þá með
óyggjandi hætti. Þetta er mikið

níðingsverk að sögn Gunnars og
hann vill vara fólk við að leggja
sér fiskinn til munns, hann sé
með öllu óhæfur til neyslu þar
sem búið er að meðhöndla hann
með sveppalyfjum. Þjófnaðurinn
hefur verið kærður til lögregl-
unnar á Ísafirði sem vinnur að
rannsókn málsins. Þeir sem ein-
hverjar upplýsingar hafa um mál-
ið eru beðnir um að hafa samband
við lögreglu.             – eg@bb.is

Klakfiski stolið úr eldiskerjum

Vilja stuðning við innanlandsflugið
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur

sent áskorun til þingmanna þess
efnis að þeir sýndi Ísafjarðarbæ
stuðning vegna frumvarps til laga
um miðstöð innanlandsflugs og
hlutverk Reykjavíkurflugvallar.
Þá hefur nefndarsvið Alþingis
verið send umsögn bæjarráðs þar
sem segir m.a. að íbúar Ísafjarð-
arbæjar treysti mjög á innan-
landsflugið eins og það er í dag,

þ.e. í Vatnsmýrinni. Bæjarráð
lýsir yfir áhyggjum af því ef inn-
anlandsflugið verður flutt til
Keflavíkur. Það munu skerða
mjög aðgengi íbúa landsbyggð-
arinnar að allri opinberri þjónustu
og þér sérstaklega lífsnauðsyn-
legri þjónustu eins og heilbrigð-
isþjónustu.

Afstaða Ísafjarðarbæjar er
skýr. Tryggja þarf að miðsöð inn-

anlandsflugs verði áfram í Reyk-
javík. Í umsögninni segir að nú-
verandi skipulag byggi á greiðum
flugsamgöngum og því að íbúar
landsbyggðarinnar geti komist
með tiltölulega litlum fyrirvara
til höfuðborgarsvæðisins. Vitnað
er í skýrslu endurskoðunarfyrir-
tækisins KPMG frá því í sept-
ember, þar sem segir að ef inn-
anlandsflugið verði flutt til

Keflavíkur, verði það bæði tíma-
frekara og kostnaðarsamara fyrir
íbúa landsbyggðarinnar að sækja
þjónustu og störf til höfuðborgar-
innar, auk þess sem allir líkur
séu á að stór hluti innanlandsflugs
yrði lagður niður.

– audur@bb.is

Innanlandsflugið er mikilvægur þáttur í samgönguneti landsbyggðarinnar.

„Þetta mun vera í fyrsta
sinn sem humar veiðist svona
norðanlega,“ segir Haraldur
Konráðsson, skipstjóri á Val
ÍS sem veiddi humar í rækju-
vörpu í Ísafjarðardjúpi í síð-
ustu viku. Verður það að telj-
ast til tíðinda, að því gefnu
að hann hafi ekki borist með
óeðlilegum hætti í Djúpið.
Vitað er að í tvö skipti hefur
humri verið sleppt í Djúpinu,
fyrir um fimmtíu árum síðan
og fyrir u.þ.b. fimmtán árum.
Sá humar sem nú veiddist
kom í vörpu við rækjuveiðar
fram undan innanverðri Ós-
hlíð. Humarinn var 28 cm á
lengd og vó 106 gr.

Haraldur segir að skipverj-
arnir hafi ekki borðað hum-
arinn, heldur hafi Hjalti
Karlsson, útibússtjóri Haf-
rannsóknastofnunar á Ísa-
firði, tekið hann til varð-
veislu. „Hann verður stopp-
aður upp og settur í gler-
skáp,“ segir Haraldur.

Stefna vestfirskra sveitarfélaga í samgöngumálum í fjórðungnum,
er sögð óbreytt frá  2004. Miðað við þau fyrirheit sem þá voru uppi hef-
ur sú breyting orðið á að loforð liggur nú fyrir um fjármagn utan vega-
áætlunar til Dýrafjarðarganga, sem að margra mati koma ekki að til-
ætluðu gagni nema heilsársvegur yfir Dynjandisheiði fylgi með í
pakkanum.

Sitt sýnist hverjum um vegagerð á Vestfjörðum, sem við er að búast.
,,Við viljum engin göng fyrr en búið er að gera almennilegan láglend-
isveg frá okkar svæði og alla leið suður,“ er viðhorf Sigurðar Viggósson-
ar, hjá Odda efh á Patreksfirði, fyrirtæki, sem daglega þarf að koma frá
sér ferskum sjávarafurðum á markað í Evópu. Burt séð frá hagsmunum
Odda ehf er krafan um láglendisveg réttmæt enda sú eina rétta.  Furðu
sætir hvað ráðamenn í samgöngumálum á Íslandi eru enn fastheldir í
að klungrast yfir fjöll og firnindi með vegi, þar sem í flestum tilfellum
er annað í boði, með hagkvæmari hætti til langframa litið.

Eftir talsvert japl og jaml náðu menn lendingu með Bolungarvíkur-
göngin. Í ljósi reynslunnar vakna spurningar um nytsemi snjóflóðaskápa
á Súðavíkurhlíðinni, sem ætlunin er að mjatla 350 mkr. viðbótarframlagi
í, allt fram til ársins 2022. Hvað fyrirliggjandi stofnframlag til skápanna
er mikið, er blaðinu ekki kunnugt um. Miðað við viðbótarframlagið er
augljóslega um verulega fjárhæð að ræða. Ef þetta verður niðurstaðan
má bóka að jarðganga milli Ísafjarðar og Súðavíkur er fyrst að vænta

á síðari hluta 21. aldar. Meðan slíkar skyndiplástranir viðgangast er
ekki við því að búast að meinið, lífshættulegur vetrarakstur um Súða-
víkurhlíð, verði upprætt.

Jón Þórðarson, ferðamálafrömuður á Bíldudal, hefur nýverið látið
til sín taka með eftirminnilegum hætti, með aðra útfærslu á Dýrafjarðar-
göngum en gert er ráð fyrir hjá Vegagerðinni. BB er ekki í aðstöðu til
að leggja mat á tillögu Jóns, hvorki tæknilega né fjárhagslega, en spyr:
Er úr vegi, eins og Jón segir, að gera óhlutdræga úttekt á þeim mögu-
leikum, sem hann bendir á og bera þá saman við leiðina, sem nú er
unnið að? Þrennum jarðgöngum á Óshlíðinni var hafnað. Svo lengi eru
Vestfirðingar búnir að bíða eftir lausn á vegakerfi innan fjórðungsins,
og tengingu við þjóðvegakerfið, að þeir sætta sig, úr því sem komið er,
ekki við annað en lausnir til frambúðar.

Dapurlegt er til þess að hugsa, að til þess að leysa vanda Vestmanney-
inga, meðan viðgerð á Herjólfi stendur yfir, skuli Vegagerðin sjá þann
kost einan að klippa á flutningaleiðina yfir Breiðafjörð með flóabátnum
Baldri; með ófyrirsjáanlegum, alvarlegum afleiðingum fyrir útflutn-
ingfyrirtæki á sunnanverðum Vestfjörðum, sem og íbúanna allra. Þetta
er ekki í fyrsta sinn, sem slíkum lúabrögðum er beitt í þeirra garð.
Hvers eiga Vestfirðingar að gjalda? Er allt á eina bókina lært, sem snýr
að Vestfirðingum, hvað samgöngur varðar?

– s.h.
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Kann ekki að láta mér 
Sápuilmurinn tekur á móti blaða-

manni þegar hann stingur sér inn
fyrir sparidyrnar á húsi Gísla og
Gerðar Eðvarðsdóttur konu hans
í Tangagötunni.  Gerður situr við
eldhúsborðið og pakkar sápum
en handgerðar sápur hennar hafa
vakið mikla athygli víða um land
að undanförnu.  Þegar við Gísli
byrjum að spjalla liggur því bein-
ast við að spyrja hvort hann sé
liðtækur í sápugerðinni.

„Nei, Gerður sér að mestu leyti
um þetta sjálf, ég kem lítillega
að þessu sem handlangari og gríp
stundum í sápuhnífinn eða prenta
miða.  Framleiðslan fer öll fram
hér á heimilinu þannig að eldhús-
borðið er stundum undirlagt og
nú er svo komið að ef framleiðsl-
an á að vaxa meira þurfum við
kannski að huga að því hvar við
ætlum að hýsa hana.“

NeðribæjarpúkiNeðribæjarpúkiNeðribæjarpúkiNeðribæjarpúkiNeðribæjarpúki
í Mjógötunnií Mjógötunnií Mjógötunnií Mjógötunnií Mjógötunni

Við Gísli færum okkur inn í
stofu og ég forvitnast um ættir
hans og uppruna. „Faðir minn,
Halldór Hermannsson, fæddist í
Ögurvík í Ísafjarðardjúpi og ólst
þar upp í 11 systkinahópi allt til
11 ára aldurs að hann fluttist til
Ísafjarðar í Mjógötuna þar sem
hann hefur búið alla tíð síðan.
Móðir mín, Katrín Gísladóttir,
er ein þriggja systra og hefur alið
allan sinn aldur á Ísafirði.  Saman
eiga þau 7 börn og er ég þriðji
yngstur þeirra.  Mér hefur alltaf
fundist eins og það væri einhvers
konar lágmark að eiga 6 systkini
og hef ekki getað ímyndað mér
hvernig það er að eiga færri.  Þetta
er auðvitað lúxus sem ekki allir
fá að njóta en sumum finnst nóg
um þegar þeir koma inn í allan
skarkalann og lætin sem fylgja
því að vera í svona stórri fjöl-
skyldu.

Við systkinin tókumst oft hressi-
lega á því menn voru ekkert að
liggja á skoðunum sínum heima
hjá mér.  Fólk lét það alveg óspart
í ljós ef það var óánægt með
hvert annað en það var yfirleitt
bara í nösunum á fólki.  Við
vorum fljót að fyrirgefa allar slík-
ar misgjörðir.  Pabbi er líka þekkt-
ur fyrir að liggja ekki á skoðunum
sínum og aldi okkur upp í að
segja okkar meiningu.  Hann
reyndi samt aldrei að innræta
okkur skoðanir og var harður á
að við mynduðum okkar skoðanir
sjálf.“

Gísli er sem sagt neðribæjar-
púki, alinn upp í Mjógötunni og
frá uppvextinum á hann góðar
minningar. „Það var stutt að fara
niður í fjöru úr Mjógötunni.  Það
var fullt af krökkum í kring og á

kvöldin var hjólað út um allt, börn
voru ekki að horfa á sjónvarpið á
sumrin, þannig að það var mikið
hægt að dunda sér.

Eftir að ég lauk gagnfræðiskól-
anum lá leið mín beint í Mennta-
skólann á Ísafirði.  Ég var svo
sem ekki duglegastur náms-
manna á þeim tíma en átti nokkuð
auðvelt með nám og tók frekar
til hendinni í skemmtanalífinu
og öðru slíku. Ég setti til dæmis
skólamet í kókosbolluáti og
sígarettusprettreykingum ásamt
því að sigra grettukeppni allt
sama kvöldið.

Menntaskólaárin voru mjög
skemmtileg þó ég sjái nokkuð
eftir að hafa ekki verið duglegri
við lærdóminn. Þarna myndaðist
ágætur vinahópur og góður hluti
hans fer árlega í haustferð til
Grunnavíkur. Í vinahópnum er
meðal annars að finna í heild
sinni það ræðulið Menntaskólans
sem lengst hefur náð fram á þenn-
an dag.  Því miður lést Ásgeir
Þór Jónsson liðsmaður okkar fyr-
ir nokkrum árum, langt fyrir aldur
fram, en hann er þó alltaf með
okkur í anda og hans ævinlega
minnst.  Þetta ræðulið okkar náði
í fjögurra liða úrslit í MORFÍS
þar sem við töpuðum fyrir liði
MH en í því liði voru meðal ann-
ars þeir Helgi Hjörvar alþingis-
maður og Benedikt Erlingsson
leikari.  Í keppni á Egilsstöðum
lentum við í þeirri skemmtilegu
uppákomu að vera tveir ræðu-
menn kvöldins, jafnir að stigum,
ég og Jakob Falur Garðarsson (í
Björnsbúð) og unnum við að
sjálfsögðu keppnnina örugglega
það kvöldið.“

Háskóli og aftur í MÍHáskóli og aftur í MÍHáskóli og aftur í MÍHáskóli og aftur í MÍHáskóli og aftur í MÍ
„Þegar ég var í Menntaskólan-

um á sínum tíma átti ég síst af
öllu von á að skólinn yrði seinna
vinnustaður minn en frá árinu
2004 hef ég starfað þar sem fjár-
málastjóri.  Það var svolítið fynd-
ið að vera kominn aftur í Mennta-
skólann.  Fyrrnefndur Jakob Fal-
ur vinur minn hefur löngum litið
dreymnum augum aftur til mennta-
skólaáranna, miklu fremur en ég,
svo það var svolítið skondið þeg-
ar ég var allt í einu kominn aftur
í Menntaskólann en ekki hann. Í
Menntaskólanum hefur verið
mjög gott að vinna og núna fer
þar fram gríðarlega gróskumikil
starfsemi.  Allir starfsmenn eru
að taka saman höndum um að
búa til betri skóla og ég held að
margt í Menntaskólanum á Ísa-
firði sé hreinlega orðið til fyrir-
myndar á landsvísu og hefur ver-
ið eftir því tekið.“

„Eftir stúdentspróf fór ég beint

í viðskiptafræði við Háskóla Ís-
lands.  Þegar ég kom heim í sum-
arfrí frá náminu rak ég augun í
aðflutta stúlku úr Hafnarfirðin-
um, hana Gerði mína, og ástin
blómstraði.  Við fluttum saman
til Reykjavíkur og með okkur
Erlingur Fannar sonur Gerðar.  Í
Reykjavík kláraði ég viðskipta-
fræðina og einhvern veginn lá
það beint við að flytja aftur vestur
en þá var barn á leiðinni og vinna
beið mín í fjölskyldufyrirtækinu
Sund.  Katrín María fæddist eftir
að við fluttumst vestur og síðar
bættist Tómas Ari í hópinn.
Erlingur Fannar býr í Reykjavík
og var að klára líffræði við Há-
skóla Íslands, Katrín María er á
2. ári í sálfræðinámi við Háskól-
ann á Akureyri og Tómas Ari
verður stúdent frá Menntaskólan-
um á Ísafirði í vor.“

Sjálfstæðis-Sjálfstæðis-Sjálfstæðis-Sjálfstæðis-Sjálfstæðis-
hugsjónin heillarhugsjónin heillarhugsjónin heillarhugsjónin heillarhugsjónin heillar

„Ég var aðeins 16 ára þegar ég
gekk í Sjálfstæðisflokkinn og lík-
lega átti Addi Árna (Búbba) vinur
minn mestan þátt í að draga mig
þangað.  Pabbi var auðvitað lengi
í Sjálfstæðisflokknum og líklega
spillti það ekki fyrir að Sverrir,
bróðir pabba, var menntamála-
ráðherra á þessum tíma og áber-
andi sem slíkur.  En sjálfstæðis-
hugsjónin eins og hún hefur verið
sett fram í gegnum tíðina hugnast
mér vel og ég vil sjá henni fylgt
eftir.  Undanfarin ár hefur mér
þó ekki fundist hún vera nægilega
mikið höfð í heiðri af Sjálfstæðis-
flokknum og einstaka flokks-
mönnum hans.  Oft á tíðum hefði
ég gjarnan viljað  sjá það öðruvísi.

Ég hef alltaf verið mjög samfé-
lagslega þenkjandi og hef ein-
hvern veginn hugsað meira um
hag samfélagsins heldur en minn
eiginn.  Mig var farið að langa að
sjá breytingar í Ísafjarðarbæ og
bauð mig því fram á lista Sjálf-
stæðisflokksins í bæjarstjórnar-
kosningunum 2006.  Það kom
mér eiginlega á óvart hvað mér
finnst gaman í þessum sveitar-
stjórnarmálum því ég óttaðist það
hálfpartinn að þetta gæti orðið
þurrt og leiðinlegt.  Það er yfirleitt
gaman að takast á við verkefnin
sem fyrir liggja þó maður nái
ekki alveg þeim árangri, og jafn-
vel sjaldnast þeim árangri, sem
maður vildi helst óska sér.  Það
eru alltaf mörg ljón á veginum
og reglur sem þarf að fara eftir.
Peningarnir eru líka af skornum
skammti.  Auðvitað vildi ég oft
sjá hlutina gerast miklu fyrr og
marga hluti vildi ég hafa gert
sem við getum ekki leyft okkur –
og þá er ég ekki bara að tala um

sundlaugar heldur líka smærri
verkefni.  Sveitarfélögin hafa svo
furðulega lítið vald, það er svo
margt sem alþingi og ríkisvaldið
afmarka og njörva niður sem
kemur kannski svolítið á óvart
þeim sem byrjar nýr í sveitar-
stjórnarmálum.  Ég hef því lært
það smám saman að sætta mig
við að geta kannski gert minna
en ég vildi en samt alltaf eitthvað
og málin þokast þannig fram á
við.  Síðan þarf maður sem bæjar-
fulltrúi að vera tilbúinn að sætta
sig við að fólk gagnrýnir og hefur
jafnvel ekki skilning á því sem
maður er að gera.  Þá er bara að
hafa trú á að maður sé að gera
rétta hluti.“

Mikilvægt aðMikilvægt aðMikilvægt aðMikilvægt aðMikilvægt að
heyra í fólkiheyra í fólkiheyra í fólkiheyra í fólkiheyra í fólki

„Starf bæjarfulltrúa getur stund-
um verið vanþakklátt því það er
ekki alltaf svo sýnilegt.  Það velt-
ur auðvitað á hverjum og einum
bæjarfulltrúa hversu mikið hann
leggur í þetta starf.  Það er alveg
hægt að vera bæjarfulltrúi og gera
ekki neitt. Mikið af þeirri vinnu
sem bæjarfulltrúar leggja til, svo
sem í formi nefndarstarfa og síð-
an bara í heimavinnu þar sem
farið er yfir skjöl og annað, fer
ekki mjög hátt.

Ég hef samt þá trú að ef við
sem bæjarfulltrúar leggjum okk-
ur fram og gerum okkar besta þá
uppskerum við smám saman ein-
hverja viðurkenningu.  Fólk er
náttúrulega fljótt tilbúið að álasa
okkur ef það telur okkur ekki
hafa gert rétta hlutinn eða ekki
gert eitthvað sem hefði átt að
gera og annað slíkt.  En ég myndi
ekki segja að fólk væri mikið að
plaga okkur.  Það mætti gjarnan
vera meira um að fólk gerði við
okkur athugasemdir og nálgaðist
bæjarfulltrúa beint því þetta er
auðvitað okkar hlutverk sem við
höfum tekið að okkur.  Eitt það
mikilvægasta við sveitastjórnar-
málin í dag, og jafnvel nútíma-
stjórnmál, er að heyra í fólki og
ólíkum skoðunum þess og fá
þannig fram sem flest sjónarmið
til að komast að skástu eða bestu
ákvörðuninni á hverjum tíma.

Það virðist vera mikill vilji hjá
sumu fólki til að tjá sig á Face-
book og hér og þar, sérstaklega
þar sem enginn er tilbúinn að
vera á annarri skoðun, en það og
hægt er að rífast í sömu áttina.
Fólk virðist síðan vera mjög tregt
að mæta á opna fundi eða annað
slíkt þar sem málin eru rædd eða
koma skoðun sinni á framfæri
með beinum hætti.  Annars er
Ísafjarðarbær ekki rétti staðurinn
til að kvarta yfir því ég held að

samfélagsþátttaka fólks hér um
slóðir sé furðulega mikil enn þann
dag í dag.“

Synt á mótiSynt á mótiSynt á mótiSynt á mótiSynt á móti
straumnum ístraumnum ístraumnum ístraumnum ístraumnum í

sjávarútvegsmálumsjávarútvegsmálumsjávarútvegsmálumsjávarútvegsmálumsjávarútvegsmálum

„Starf bæjarfulltrúa er sem sagt
ekki alltaf dans á rósum en ég
reyni að fylgja sannfæringu
minni og það tel ég mig vera að
gera með afstöðu minni í sjávar-
útvegsmálum sem stangast á við
yfirlýsta sjávarútvegsstefnu Sjálf-
stæðisflokksins.  Ég hef velt sjáv-
arútvegsmálum mikið og lengi
fyrir mér og bæði verið á þeirri
skoðun að kvótakerfið væri
ómögulegt og síðan að það væri
mjög flott.  Að hluta til er kvóta-
kerfið eitthvað sem hægt er að
notast við en að stórum hluta
hefur það orðið til þess að svipta
landsbyggðina, og ekki síst
Vestfirði, lífsviðurværi sínu.

Að mínu mati hefur baráttan
fyrir kvótakerfinu undanfarin ár
fyrst og fremst verið barátta
eiginhagsmuna þar sem voldug
öfl í landinu, meðal annars í Sjálf-
stæðisflokknum, eru að berjast
fyrir hagsmunum einstakra aðila,
eigenda og fyrirtækja.  Ég tel
ekki að Sjálfstæðisflokkurinn,
eða neinn annar flokkur, sé settur
á laggirnar eða eigi að starfa í
þeim anda að verið sé að bjarga
einstaka fyrirtækjum og hags-
munum þeirra. Það eru miklu
stærri hagsmunir í húfi.

Það eru til fjölmargar leiðir
sem margir hafa bent á til að
bæta kvótakerfið þannig að það
þjóni bæði hagsmunum þjóðar-
innar og einstakra landshluta.  Í
janúar í fyrra settum við fram,
hópur sem kallar sig Betra kerfi,
tillögu sem er mun einfaldari en
kvótakerfið og ein hugsanleg leið
út úr þessu kerfi sem við búum
við.  Mér finnst þetta vera rétt-
lætis- og sanngirnismál og að
mínu mati eru menn ekki að berj-
ast fyrir einstaklingsfrelsi ef þeir
berjast fyrir að viðhalda þessu
óréttláta kvótakerfi.  Ég er búinn
að skoða þetta mál mjög vel og
þetta liggur svo nærri hjarta mínu
sem sanngirnismál að ég get ekki
með nokkru móti farið að sam-
þykkja neitt sem verður til þess
að festa kvótakerfið í sessi.

Þessi afstaða mín er samt ekki
að koma upp á yfirborðið með
atkvæðagreiðslum mínum í bæj-
arstjórn í haust. Hún lá alveg
skýr fyrir í prófkjöri Sjálfstæðis-
manna fyrir bæjarstjórnarkosn-
ingarnar 2010 þar sem ég fékk
mjög gott fylgi þannig að fólk
hér veit alveg fyrir hvað ég stend.
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að leiðast
Milli okkar bæjarfulltrúa sjálf-
stæðismanna er þessi ágreinings-
munur viðurkenndur.  Starfsand-
inn er yfirleitt mjög góður og
það er bara samkomulag okkar á
milli um að við látum þetta ekki
verða okkur til trafala. Við bara
viðurkennum þennan ágreinings-
mun í þessu máli og látum þetta
ekki spilla fyrir samstarfi okkar
að öðru leyti.  Ég mun heldur ekki
gefa þetta eftir.“

Ósanngjörn gagnrýniÓsanngjörn gagnrýniÓsanngjörn gagnrýniÓsanngjörn gagnrýniÓsanngjörn gagnrýni
á ráðningarmálá ráðningarmálá ráðningarmálá ráðningarmálá ráðningarmál

„Samstarfið í bæjarstjórninni
sem slíkri hefur líka gengið nokk-
uð vel þó svo menn taki ein-
hverjar smá snerrur á bæjarstjórn-
arfundum af og til.  Í-listinn hefur
reyndar, að okkar mati, verið
mjög ósanngjarn þegar kemur að
ráðningarmálum.  Sjálfsagt sjá
þau það öðrum augum en við
höfum talið okkur vanda til verka
eins og við höfum getað við ráðn-
ingar í sveitarfélaginu og okkur
hefur oft þótt ósanngjarnt hvernig
minnihlutinn hefur gagnrýnt þær
ráðningar.  Ráðningarmál eru
alltaf viðkvæm en það er erfitt
fyrir fólk sem er að ráða sig til
Ísafjarðarbæjar að sitja undir
mjög harðri gagnrýni.  Auðvitað
er samt gott að vita að það er
sterkt aðhald frá minnihlutanum
og að fólk lætur ekki bjóða sér
hvað sem er.

Eitt það skemmtilegasta við
starf bæjarfulltrúa er hversu fjöl-
breytt starfið er og oft fáum við
að starfa að mjög skemmtilegum
málum.  Ég er til dæmis í forsvari
fyrir starfshóp sem fjallar um
málefni Pollsins.  Við höfum þar
fengið til liðs við okkur fleira
fólk sem hefur getað lagt ýmis-
legt til málanna og höfum verið
að skoða hvernig við sjáum fyrir
okkur framtíðina hérna við Poll-
inn, bæði varðandi sjóvarnir og
síðan hvernig megi auka mögu-
leika fólks á meiri nálægð við
sjávarborðið.  Þetta hefur verið
mjög skemmtilegt og ég myndi
alveg vilja sjá að við tækjum
fleiri svona verkefni og settum í
vinnuhópa og fengjum þá áhuga-
sama íbúa til liðs við okkur.

Starfi bæjarfulltrúa fylgir mik-
ill erill og það er tímafrekt.  Ég
velti því oft fyrir mér að gott
væri að fá frí frá því og ég gæti
þá einbeitt mér að öðrum hugðar-
efnum en svo fæ ég stundum
hvatningu um að halda áfram að
berjast.  Á miðju kjörtímabili hef
ég því ekki tekið neina ákvörðun
um áframahaldandi setu í bæjar-
stjórn, tíminn verður bara að leiða
það í ljós. Landsmálin kitla þó

ekkert, eins og er.  Þar virðist allt
upp í loft og enginn vita hvert á
að stefna.“

Í háskólanám á ÍsafirðiÍ háskólanám á ÍsafirðiÍ háskólanám á ÍsafirðiÍ háskólanám á ÍsafirðiÍ háskólanám á Ísafirði

„Árið 2008 byrjaði Háskóla-
setur Vestfjarða með nám í haf-
og strandsvæðastjórnun á meist-
arastigi.  Ég sá í því spennandi
tækifæri fyrir mig, meðal annars
sem bæjarfulltrúa, að læra um
hagsmuni samfélaga við sjávar-
síðuna, auðlindastjórnun og
skipulagsmál strandsvæða.  Ég
taldi að það myndi efla mig og
styrkja og gera mig betur hæfan
til að takast á við þau verkefni
sem sveitarfélagið glímir við.  Ég
var ekki svikinn af náminu.  Með
mér byrjuðu tveir Íslendingar og
sex útlendingar sem voru héðan
og þaðan úr heiminum.  Ég var í
fyrsta hópnum sem útskrifaðist
árið 2010 og skrifaði lokaritgerð-
ina mína um reynslu okkar Ís-
lendinga af fyrsta ári strand-
veiðanna.

Það var auðvitað svolítið sér-
stakt að fara í nám í sínum heima-
bæ og nota ensku alla daga.  Ein-
hverra hluta vegna hafa fáir Ís-
lendingar sótt í þetta nám sem er
nokkuð merkilegt því við erum
aftarlega á merinni hvað varðar
þekkingu og skipulag á haf- og
strandsvæðum.  Við þessi þjóð
sem hefur ríkra hagsmuna að
gæta á fiskimiðunum og höfum
náttúrlega lagt áherslu á beina
fiskveiðistjórnun.  En kannski
finnst Íslendingum það fjarlæg
eða erfið tilhugsun að flytjast til
Ísafjarðar í nám.  Þeir erlendu
nemendur sem hingað koma eru
virkilega að leggja land undir fót
þannig að ég held að þeir sjái sér
engan sérstakan hag í því að búa
frekar í Reykjavík en á Ísafirði.
Þeir láta enda allir mjög vel af
verunni hér því hér er ríkt menn-
ingarlíf og þeir ná einhvern veg-
inn mjög góðum tengslum við
samfélagið.  Það er heldur ekki
galli í sjálfu sér fyrir þetta nám
hversu margir útlendingar stunda
það því við Íslendingar þurfum
að geta sýnt fram á að til Íslands
sæki fólk í háskólamenntun.

Með þessum útlendu nemend-
um er líka að koma gríðarleg
þekking og verðmæti.  Þeir koma
hingað í nám og fara síðan að
gera rannsóknir og afla sér þekk-
ingar á svæðinu.  Nú þegar hafa
orðið til meistararitgerðir sem
byggja upp þekkingu hér á okkar
svæði og í Háskólasetrinu er að
byggjast upp heilmikil þekking
sem ég held að muni verða til
mikils gagns fyrir samfélagið.
Þar er um að ræða rannsóknir á
fiskeldi, sjávarhækkun, vistkerf-
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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 um-
ræður. Þær þurfa alls ekki

að fara saman við skoð-
anir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera
ábyrgðar-menn blaðsins
ábyrgð á skrifum Stakks

á meðan hann notar
dulnefni sitt.

Skattar á skatta ofan

inu og mörgu fleiru. Auðvitað
væri gaman að sjá fleiri Íslend-
inga koma hingað til Ísafjarðar í
háskólanám, bæði til að auka
þekkinguna innanlands og til að
fá meiri tengingu við íslenska
markaðinn fyrir menntun.  Næsta
haust er að fara af stað ný náms-
braut hjá Háskólasetrinu sem ég
held að verði betur miðuð að
Íslendingum og mitt mat er að
þetta sé rétta leiðin, að laða fólk
hingað að til náms.“

MikilvægarMikilvægarMikilvægarMikilvægarMikilvægar
samfélagsstoðirsamfélagsstoðirsamfélagsstoðirsamfélagsstoðirsamfélagsstoðir

„Háskólasetrið og líka Þróun-
arsetrið eru í mínum augum eitt-
hvað það mikilvægasta sem gerst
hefur í sveitarfélaginu á þessari
öld því þar er smám saman að
byggjast upp ný störf og ný þekk-
ing.  Ég er ansi hræddur um að
við værum komin mun lengra í
átt til hnignunar ef þessa hefði
ekki notið við og þó nú um
mundir sé auðvitað mikill vaxtar-
broddur í ferðamálum og öðru
slíku í Ísafjarðarbæ held ég að
þetta sé okkar mikilvægasta verk-
efni núna.

Það sem okkur vantar hér á
Vestfjörðum er fleira menntað
fólk og það er alltaf snúið hvernig
á að sækja það fólk því jafnhliða
verður að byggja upp atvinnu-

vettvanginn fyrir það.  Þetta er
einmitt það sem gerist í Háskóla-
setrinu og Þróunarsetrinu.  Þar er
vettvangurinn að verða til um
leið og menntunin kemur á stað-
inn, þannig að í mínum huga er
þetta ómetanlega dýrmætt verk-
efni.“

Byggðirnar ogByggðirnar ogByggðirnar ogByggðirnar ogByggðirnar og
fólksfækkuninfólksfækkuninfólksfækkuninfólksfækkuninfólksfækkunin

„Eitt stærsta vandamál okkar
hér í Ísafjarðarbæ er náttúrulega
að fólki skuli fara sífækkandi á
svæðinu og það er eitthvað sem
við verðum að reyna að snúa við.
Rannsóknir sýna þó að stóri
vandinn hér er ekki sá fjöldi sem
flytur í burtu, hann er víðast hvar
meiri.  Vandinn er hve fáir flytja
hingað í staðinn. Hér er samt
margt blómlegt og eftirsóknar-
vert eins og menningin og mann-
lífið.  Ég held við höfum þrótt-
mikið mannlíf en margt fólk er
hins vegar orðið úrkula vonar
um framtíð okkar.

Það eru erfiðir tímar eins og á
Þingeyri og Flateyri.  Það hefur
verið heldur meiri kraftur á Suð-
ureyri en ég tel að við eigum
mjög góða möguleika á bjartri
framtíð þó við verðum auðvitað
á endanum að snúa við þessari
fólksfjöldaþróun.  Það er allavega
stefna okkar í bæjarstjórninni
núna að gera allt sem við getum
til þess að styrkja til dæmis skól-
ana í byggðunum og reyna með
einhverju móti að blása auknu
lífi í byggðirnar.  Þetta er kannski
fyrst og fremst spurning um að
búa til framtíðarsýn fyrir bæði
sveitarfélagið í heild sinni og síð-
an fyrir hvert þessara þorpa í
samstarfi við íbúana og reyna
þannig að marka okkur stefnu til
framtíðar.

Í Ísafjarðarbæ eru ýmsir góðir
hlutir að gerast.  Núverandi bæj-

arstjórn er vonandi að takast að
snúa við fjármálum Ísafjarðar-
bæjar. Fjárhagsáætlunargerð
næsta árs lítur mun betur út heldur
en hún hefur gert undanfarin ár.
Ef okkur tekst bæta rekstur og
fjárhag Ísafjarðarbæjar enn frekar
verðum við auðvitað mun betur í
stakk búin til að ljúka þeim verk-
efnum sem fólk hefur beðið eftir
lengi hér í sveitarfélaginu.  Ég
get nefnt marktæk dæmi sem eru
að Hlíðarvegurinn hér á Ísafirði
verður kláraður, ónýtu göturnar í
Hnífsdal lagaðar og götur á Flat-
eyri malbikaðar sem hafa verið
ómalbikaðar alla tíð.  Fleiri slík
dæmi er hægt að nefna og hillir
undir að þessu verði lokið á kjör-
tímabilinu.

Mikilvægast er þó það sem
gerist hjá fólkinu sjálfu og fyrir-
tækjum þess.  Fiskeldi og ferða-
þjónusta eru til að mynda í mikl-
um vexti og möguleikarnir fjöl-
breyttir. Það væri gaman ef tækist
að tengja bæjarbúa betur fiskeld-
inu með einhverjum hætti, kynna
fyrir þeim þessa matvöru sem
ræktuð er við fótskör okkar og
jafnvel fá þá til að vinna frekar
úr henni, til dæmis ofan í ferða-
menn.

Við getum samt ekki staðið í
þessari byggðabaráttu ein, ríkis-
valdið þarf að koma í lið með
okkur.  Það þvælist auðvitað fyrir
öllu hérna á Vestfjörðum hve
kostnaðarsamar og erfiðar sam-
göngur eru á svæðinu. Vonandi
sjá stjórnvöld á einhverjum tíma-
punkti að sér og átta sig á að það
er ekki endalaust hægt að ofbjóða
okkur með þessum samgöngu-
kostnaði.  Stjórnmálamenn þurfa
einhvern tímann hreinlega að
setjast niður og horfa á þetta ef
þeir vilja gera okkur kleift að
búa hérna.“

Leiðist ekkiLeiðist ekkiLeiðist ekkiLeiðist ekkiLeiðist ekki

hef nú yfirleitt náð að skrapa
saman í jólamatinn og jólunum
er borgið í ár.  Við erum annars
ekki fastheldin á hefðir í aðdrag-
anda jóla.  Vonandi náum við að
njóta einhverrar tónlistar sem er
í boði í sveitarfélaginu fram að
jólum og förum kannski á eitt
aðventukvöld.  Annars reynum
við bara að hafa aðventuna nota-
lega. Ég baka enska jólaköku
fyrir jólin og er búinn að gera
það í nokkur ár, duglega vökvaða
af púrtvíni og þvíumlíku.  Reynd-
ar er ég alltaf svolítið seinn með
hana svo ég neyðist til að flýti-
vökva hana en það kemur ekki
að sök.  Svo má auðvitað ekki
gleyma skötuveislunni hjá pabba
í hádeginu á Þorláksmessu.  Það
er misfjölmennt í veislunni en
oft hefur verið fullt hús.  Mér
finnst ægilega gott að fá góða
skötu, jafnvel allt árið um kring.
Síðan er það rjúpan á aðfanga-
dagskvöld og núna er það bara
spurning hvort mamma og pabbi
þiggja heimboð okkar Gerðar á
aðfangadagskvöld.  Þetta er
nefnilega í fyrsta skipti sem
mamma er ekki með heila her-
deild af fólki í mat á aðfanga-
dagskvöld þannig að við vildum
launa henni allar veislurnar í
gegnum tíðina. Pabbi hefur
haldið öll sín jól í Mjógötunni
frá því hann var 11 ára og spurn-
ing hvort hann breyti út af þeirri
venju þessi jól, það er allavega
ekki útséð með það ennþá“ segir
Gísli og brosir.

Það er farið að dimma úti og
áður en blaðamaður heldur út
um sparidyrnar á nýjan leik spyr
hann Gísla að lokum hvort hann
líti björtum augum á framtíðina.
„Já, ég geri það.  Ég held að hér
sé heilmikill kraftur í íbúum á
svæðinu og þeir hafa ekki viljað
gefast upp hingað til, jafnvel þó
útlitið sé dökkt.“

– Heiðrún Tryggvadóttir.

smáar
Við erum íslensk/dönsk fjöl-
skylda með tvær stelpur að
leita okkur að ábyrgðarfullri,
barngóðri og jákvæðri stúlku
með bílpróf, 18 ára eða eldri
sem hefur áhuga á að vinna
við pössun og létt heimilis-
verk í 8-12 mánuði, frá janúar
2013. Endilega hafið samband
og fáið nánari upplýsingar á
alicesnorradottir@hotmail.com.
Góð kjör í boði fyrir réttan ein-
stakling.

Samtal okkar Gísla er rofið
með flugvélaþyt og talið berst að
öðrum hugðarefnum Gísla.  „Ég
hef lengi haft áhuga á ljósmyndun
en það er með það eins og margt
annað, það víkur síðan fyrir erli
hversdagsins. Á sumrin, þegar
ég er með myndavélina og er að
taka myndir, er ég alveg ákveðinn
í að fara nú virkilega að taka mig
á og sinna ljósmynduninni en þá
byrjar vetrardagskráin, fundirnir
og ýmis verkefni svo það fellur
um sjálft sig.  Annað sem ég get
heldur ekki sinnt eins mikið og
mér hefur fundist að ég ætti að
gera eru skriftir.  Það er annars
heillangur listi yfir hluti sem mér
þykja skemmtilegir og væri til í
að eyða öllum mínum dögum í.
Ég held það sé ansi langt í að mér
takist að leiðast þó einhver verk-
efni detti upp fyrir.

Ég hef líka mjög gaman af því
að fara á gæs, svartfugl og rjúpu
en ég hef aðallega látið það eftir
mér að fara á rjúpuna því það er
holl og góð útivera, hvort sem
maður fær rjúpu eða ekki.  Ég

Nú líður árið 2012 senn í aldanna skaut. Fróðlegt er að líta yfir
farinn veg og skyggnast um af kögunarhóli til framtíðar. Hvað
bíður okkar á nýju ári? Eigum við Íslendingar von um að úr ræt-
ist á næstu árum og við getum unnið okkur upp úr kreppunni?
Hin norræna velferðarstjórn lætur sjálf orðið lítið af því, en stær-
ir sig af því að hér sé allt í góðu gengi. Vissulega var verkefni
hennar stórt, en hvorki hefur bólað á því að hér ríkti norræn vel-
ferð né að atvinna fari vaxandi. Þó hafa nokkur þúsund Íslendingar
hjálpað til við að lagfæra atvinnuleysistölur með því að leita sér
norrænnar velferðar í öðrum Norðurlöndum og búast má við því
að fleiri feti í fótspor þessa fólks sem er ýmist ungt fólk eða fólk
á besta aldri. Það mun tæpast snúa til baka og alls ekki meðan
ekkert ljós er fram undan. Hvað hefur ríkisstjórn Jóhönnu Sig-
urðardóttur gert til þess að vekja ungum Íslendingum von um
betri framtíð?

Ekki hefur ríkisstjórnin viljað liðka til fyrir erlendri fjárfestingu.
Landsvirkjun hefur ekki mátt og má ekki virkja. Álver mátti
ekki reisa á Bakka við Húsavík fremur en á Reykjanesi í Helgu-
vík. Þó lá ljóst fyrir að af þessu gæti vel orðið. Í stað þess er ís-
lensk króna á útsölu að því er helst virðist til svokallaðra útrásar-
víkinga sem koma með gjaldeyri til Íslands. Hvar skyldi hann

hafa orðið til? Engin tilraun hefur verið gerð til þess að kanna
það. Sumir menn ganga svo langt í tali að segja að nú sé gjald-
eyrinn að koma heim á hærra verði en þegar hann fór út úr
landinu. Pulsuþjófur, sem einnig stelur gosi, er dæmdur í
fangelsi geri hann það í þriðja sinn. Þeir sem Samfylkingin
telur að hafi sett hrunið af stað og sumir voru vildarvinir
hennar áður njóta lífsins sem aldrei fyrr. En útgerðin skal
borga auðlindaskatt refjalaust.

Verst er þó skattheimtan. Endalaust er gengið í vasa heiðar-
legra launamanna með því að leggja á hærri skatta. Nú er að
koma í ljós að gistináttaskatturinn er algerlega misheppnaður.
talsmenn verkalýðs á Vestfjörðum vilja endilega taka upp
hærri virðisaukaskatt á gistingu. Algerlega vantar heilbrigða
hugsun í það hvernig innheimta skuli skatt og ljóst að vel inn-
an við helmingur mun innheimtast líkt og með gistináttaskatt-
inn. Eftirlit er ekkert enda erfitt að koma því við. Steininn tekur
þó úr þegar hækka skal álögur á tóbak, áfengi og bensín, sem
velt verður strax út í verðbólguna með tuga milljarða hækkun
skulda vegna lána til kaupa húsnæðis. Hvar endar þetta og hvers
lengi trúir fólk á þessar lausnir sem engu skila? Flytja allir til
Norðurlandanna á endanum í norræna velferð? Var það stefnan?



FIMMTUDAGUR     6. DESEMBER 2012 99999

Vill aðra útfærslu Dýrafjarðarganga
Jón Þórðarson, ferðamála-

frömuður á Bíldudal, hefur lengi
velt fyrir sér samgöngumálum í
fjórðungnum og hvernig best
megi tengja saman suður- og
norðursvæði Vestfjarða. Hefur
hann m.a. komið fram með aðrar
hugmyndir en þær sem unnið er
eftir í núgildandi samgönguáætl-
un. „Undanfarin ár og áratugi
hefur samfélag mennta- og vís-
inda verið í uppbyggingu á Ísa-
fjarðarsvæðinu og ef suðursvæð-
ið á að lifa af er grundvallaratriði
að við náum að tengja okkur sam-

félagi mennta- og vísinda. Það
eru uppi raddir um að við á suð-
ursvæðinu eigum frekar að beina
sjónum okkar suðurávið, en ef
leitað er í þá átt, þarf að fara alla
leið á höfuðborgarsvæðið,“ segir
Jón.

„Það hefur ekki tekist að
byggja upp neitt slíkt samfélag á
Snæfellsnesi þar sem þéttbýlis-
kjarnanna næst okkur í suðurátt
er að finna. Ísafjarðarsvæðið/
norðursvæðið er líka háð því að
geta stækkað sitt þjónustu- og
markaðssvæði og það er ekki

hægt nema með því að útvíkka
það suður á firðina. Það er engin
leið fær í austurátt.“ Jón leggur
áherslu á að ef norður- og suður-
svæði Vestfjarða eigi að virka
sem ein heild verði fólk að geta
ferðast á milli allt árið um kring,
sinnt erindum og komist aftur
heim á einum degi. Hann segir
að þær hugmyndir sem unnið er
með núna, og gera ráð fyrir jarð-
göngum innarlega í Arnarfirði
og Dýrafirði með tengingu við
Patreksfjörð um Dynjandisheiði
og Barðaströnd, geri vegalendina

of langa. Íbúarnir muni ekki nota
þessa samgöngutengingu eins og
skyldi vegna þess að hún verði í
öllum tilvikum of löng til að hægt
sé að fara fram og til baka á
einum degi.

Hann leggur til að í staðinn
verði göngin gerð undir Hrafns-
eyrarheiði og ferjutenging verði
yfir Arnarfjörðinn til Bíldudals
sem er aðeins um 6,2 sjómílna
leið. Með því að velja þá leið
sparist umtalsverðar upphæðir
við endurbætur á Dynjandisheiði
og leiðin milli Patreksfjarðar, um

Bíldudal og Þingeyri til Ísafjarðar
verði bæði greiðfær og hæfilega
löng. „Það þarf að vinna óhlut-
dræga úttekt á þessum möguleika
og bera hann saman við hina
leiðina sem nú er í undirbúningi.
Mér sýnist ekki betur en svo, að
auk þess að vera mun styttri og
auðveldari í framkvæmd, muni
þessi leið spara svo miklar fjár-
hæðir bæði við framkvæmdina,
auk reksturs og viðhalds, að það
yrði nóg eftir til að fara í Súða-
víkurgöngin líka,“ segir Jón.

– eg@bb.is

Vilja auka
niðurgreiðslur

Bæjarfulltrúar Í-listans í
Ísafjarðarbæ hafa lagt til að
niðurgreiðsla vegna barna
eldri en 18 mánaða, sem ekki
hafa fengið leikskólapláss,
verði auknar. Stefna sveitar-
félagsins er sú að öll börn 18
mánaða og eldri fái leikskóla-
pláss, en ekki hefur verið
hægt að standa við þá stefnu
að fullu. Bæjarfulltrúar Í-list-
ans telja að meiri eftirspurn
verði eftir leikskólaplássi
næstu tvö árum og því full
þörf á að bjóða upp á þessa
leið.

Markmiðið með tillögunni
er að foreldrar barna sem
ættu, samkvæmt stefnu Ísa-
fjarðarbæjar, að vera búin að
fá inni fyrir börn sín á leik-
skóla, fái aukna niðurgreiðslu
ef barnið er í dagvistun hjá
dagforeldri. Algengt verð
fyrir heilsdagspláss hjá dag-
foreldri á Ísafirði er 75-85
þúsund krónur eða 45-55
þúsund krónur eftir niður-
greiðslu fyrir gift fólk eða
fólk í sambúð. Einstæðir for-
eldrar þar sem báðir eru í
námi, greiða 35-45 þúsund
krónur. Leikskólapláss kostar
hins vegar tæpar 35 þúsund
krónur fyrir gift fólk eða fólk
í sambúð, miðað við átta tíma
vistun.

Því leggja bæjarfulltrúar Í-
listans til að niðurgreiðsla
fyrir börn 18 mánaða og eldri,
sem ekki komast inn á leik-
skóla en eru í annarri dag-
vistun, verði hækkuð um 20
þúsund krónur á mánuði.

– audur@bb.is

Börn í dagæslu.

Styrkja þarf svæðið sem heild
„Líta ber á Súðavíkurgöng sem

þarfa framkvæmd til framtíðar,“
segir Ólína Þorvarðardóttir þing-
maður Samfylkingarinnar að-
spurð um forgangsröðun í jarð-
gangagerð á Vestfjörðum. „En
það er ekki að ástæðulausu að
lögð hefur verið áhersla á að flýta
framkvæmdum við göngin milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar.“
Ólína segir að forsendurnar megi
finna í endurskoðaðri samgöngu-
áætlun og gildandi byggðaáætlun

fyrir Vestfirðina sem eina heild.
Við endurskoðun samgönguáætl-
unar hafi verið ákveðið að flýta
framkvæmdum við Dýrafjarðar-
göngin.

„Þessi göng munu styrkja
byggðirnar beggja vegna. Þetta
verður til þess að bæta búsetu-
skilyrði og örva uppbyggingu
innan svæðisins. Atvinnu- og
þjónustusvæðið mun stækka, auk
þess sem samskipti innan svæð-
isins verða auðveldari allt árið

fyrir því að endurbætur vega á
leiðinni milli Brjánslækjar og
Flókalundar mæti forgangi.
„Fjármagn til framkvæmda við
Dýrafjarðargöng er ekki tekið af
almennu fé til vegagerðar, greitt
verður fyrir þá framkvæmd í sam-
ræmi við sérstaka fjárfestinga-
áætlun sem ríkisstjórnin sam-
þykkti í fyrra og er fjármögnuð
að hluta til með tekjum af veiði-
gjaldi,“ segir Ólína.

– eg@bb.is
um kring.“ Samgönguáætlunin
sem nú er unnið eftir, gerir ráð

„Það er ekkert einfalt í þessum
málum og auðvitað eru öll mál
misjöfn,“ segir Jóna Benedikts-
dóttir, aðstoðarskólastjóri Grunn-
skólans á Ísafirði, um úrræði í
sérkennslumálum skólans. Jóna
klára meistaraprófsritgerð við
Háskóla Íslands í sérkennslu-
fræðum í síðasta mánuði en hún
fjallaði um sýn fimm einstaklinga
sem upplifðu sérkennslu í grunn-
skóla. Jóna segir að Grunnskól-
inn á Ísafirði sé að þróa og efla
sérkennslu og úrræði fyrir þá
nemendur sem þurfa meira að-
hald. „Suma hluti býður maður
ekki krökkum upp á að gera í

kringum jafnaldra sína,“ segir
Jóna og vísar þar til þess að ef
einn nemandi stendur verr að vígi
í lestri að aðrir í bekknum er
hann ekki látinn lesa fyrir framan
hina, heldur sé honum gert kleift
að lesa í friði á öðrum stað.

„Við erum að vinna í því að
breyta kennsluháttum í átt að ein-
staklingsmiðuðu námi sem gerir
nemendum kleift að vinna að því
sem þau eru góð í, í stað þess að
brjóta niður.“ Vill Jóna meina að
með slíkum aðgerðum fækki
þeim skiptum sem nemandi þarf
að standa upp og labba út úr tíma
til að sækja sérkennslutíma, sem

hefur mikil neikvæð áhrif á þá
sem eiga hluta að máli.

„Við í grunnskólanum eru að
efla eigin kjark til að bjóða upp á
eitthvað annað en þetta hefð-
bundna nám sem hentar ekki öll-
um. Af hverju að láta einhvern
sitja í tímum þar sem viðkomandi
lærir ekkert í stað þess að vinna
með eitthvað annað sem hann er
fær í, eins og til dæmis iðngreinar
eða eitthvað slíkt. Við þurfum að
hugsa kerfið öðruvísi því það er
eðlilegur hlutur að fólk sé að fást
við mismunandi hluti á sama
tíma,“ segir Jóna.

– audur@bb.isJóna Benediktsdóttir.

Breyta þarf kennsluháttum
Grunnskólinn á Ísafirði.
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Vill ekki breyta forgangsröðun við
vegaframkvæmdir á Vestfjörðum
„Ég vil alls ekki fara á þessu

stigi að breyta forgangsröðuninni
varðandi jarðgangamálin á Vest-
fjörðum,“ segir Einar K Guð-
finnsson þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins. Nokkur opinber um-
ræða hefur skapast undanfarið
um samgöngumál og vegafram-
kvæmdir á Vestfjörðum og segir
Einar Kristinn aðdragandann að
Dýrafjarðargöngunum orðinn
mjög langan og langt síðan
ákveðið var að röðin væri komin

að þeim. „Má ég minna á að
þessi göng voru komin á sam-
gönguáætlun og búið að ákveða
að hefjast handa árið 2009. Síðan
hefur það frestast af efnahags-
ástæðum og eru þau núna loksins
komin inn á áætlun að nýju. Ef
það verður farið að rugga þessum
bát þá vitum við ekkert hvar það
endar. Við megum þess vegna
ekki vaða út í svoleiðis óvissu.“

Einar segir það á hinn bóginn
skipta miklu máli að við séum

alltaf með a.m.k. einar jarðganga-
framkvæmdir í gangi í senn og í
þeim málum eigi Vestfirðingar
mikinn rétt. Hann segist vera
mjög óhress með að það sé komið
aftan að Vestfirðingum varðandi
uppbyggingu Vestfjarðavegar
60.  Það sé margbúið að álykta
um að sú framkvæmd eigi að
vera í algjörum forgangi. Stjórn-
völd og stjórnarþingmenn hefðu
getað tryggt þennan forgang í
samgönguáætluninni sem var

samþykkt núna í vor.  Það hafi
ekki verið gert og þess vegna
ljóst orðið að fyrri ákvarðanir
voru orðin tóm.

„Þar er að vísu í gangi mjög
góður kafli núna, en síðan tekur
fullkomin óvissa við. Því miður
neitar innanríkisráðherra að láta
fara fram umhverfismat á hag-
kvæmasta og besta vegakaflan-
um, sem til álita kemur varðandi
veginn frá Þorskafirði að Skála-
nesi. Fjárveitingar eru stilltar

þannig af í samgönguáætlun, að
vegagerðin á þessum kafla klárast
ekki einu sinni árið 2022, sem er
síðasta ár langtímaáætlunar í
samgöngumálum. Og þessi kol-
ranga ákvörðun að setja ekki
skynsamlegasta kostinn í vega-
málum í umhverfismat, gerir það
að verkum að verkið tefst fyrirsjá-
anlega um a.m.k. tvö ár. Það er
hörmulegt og við getum ekki liðið
það,“ segir Einar.

– eg@bb.is

Kristbjörn Róbert Sigurjóns-
son, gönguskíðamaður með meiru,
hefur undanfarið unnið að því
ásamt göngudeild Skíðafélags Ís-
firðinga, að gera Fossavatns-
gönguna að hluta af World Loppet
gönguskíða seríunni. Umsókn
um aðild hefur verið send til
World Loppet og er niðurstöðu
að vænta í júní á næsta ári. „For-
seti World Loppet samtakanna
kom hingað til lands og leist mjög

vel á aðstæður,“ segir Kristbjörn.
Hann segir að öll mót innan World
Loppet hafa a.m.k. 1000 þátttak-
endur og ljóst sé að slíkt sé ekki
uppi á tengingnum á Ísafirði. Því
hefur verð óskað eftir því að sam-
tökin slaki á kröfunum og eru
yfirgnæfandi líkur á að umsóknin
verði samþykkt. Aðeins ein
skíðaganga eða einn staður í
hverju landi getur verið meðlimur
í World Loppet.

World Loppet samtökin eru al-
þjóðleg samtök sem vinna að því
að efla og styrkja skíðagöngu-
íþróttina víðs vegar um heiminn.
Þau voru stofnuð árið 1978 í
Svíþjóð og Kristbjörn segir að
World Loppet sé í raun göngu-
skíðamótaröð þar sem allra sterk-
ustu gönguskíðamenn og konur
taka þátt.  Mótaröðin fer fram í
fimmtán löndum víðsvegar um
heiminn og telja Ísfirðingar að

Fossvatnsgangan myndi sóma sér
vel innan World Loppet mótanna.
„Markmiðið að taka þátt í tíu
göngum á tíu mismunandi stöð-
um í heiminum og þegar því er
lokið getur þátttakandinn orðið
Gold master,“ segir Kristbjörn
en sjálfur segist hann vera búinn
að taka þátt í sex göngum á veg-
um World Loppet. Eini Íslending-
urinn sem hefur klárað 10 göngur
er Einar Ingvarsson.

Krisbjörn telur mjög mikilvægt
að Fossvatnsgangan verði hluti
af World Loppet seríunni þar sem
þetta yrði gríðarleg efling og
styrking fyrir skíðastarfið auk
þess sem þetta yrði góð auglýsing
fyrir landið og Vestfirði. „Þetta
yrði algjör sprenging,“ segir hann
og tekur fram að þetta séu bestu
fréttir sem komið hafa lengi að
umsóknin um aðild í samtökin
verði líklegast samþykkt.

Verður Fossvatnsgangan aðili að
alþjóðlegri gönguskíðamótaröð?

Kynna Vestfirði sem töku-
svæði fyrir kvikmyndir

Markaðsstofa Vestfjarða, Fjórð-
-ungssamband Vestfirðinga og
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða
eiga nú í samvinnu um átak til að
kynna Vestfirði fyrir erlendum
framleiðendum kvikmynda og
kvikmyndagerðarfólki í leit að
tökustöðum. Að sögn Shirans
Þórissonar hjá Atvinnuþróunar-
félaginu verður Íslandsstofa þeim
innan handar um að skipuleggja
átakið. Byrjað verður á því að
bjóða nokkrum fulltrúum ís-
lenskra fyrirtækja, sem sérhæft
hafa sig í þjónustu við erlenda
framleiðendur vestur og kynna
fyrir þeim aðstæður á svæðinu.

Einnig er gerð kynningarefnis
og kynningarvefsíðunnar „Locat-
ion Westfjords“ í undirbúningi,
en hún mun hafa það hlutverk að
auglýsa svæðið fyrir kvikmynda-
gerðarfólki. Shiran reiknar ekki
með því að í nánustu framtíð
verði hægt að taka á móti fjöl-

mennum liðum á borð við Holly-
wood-flokkana sem verið hafa
við tökur á Íslandi undanfarið, til
þess séu innviðirnir á svæðinu of

rýrir, það vanti m.a. hótelrými
og fleira sem til þarf. Lögð verði
áhersla á að höfða til fólks sem
vinnur að heimildamyndagerð,

gerð auglýsinga og annarra um-
fangsminni verkefna til að byrja
með.

– eg@bb.is

Shiran Þórisson.

Jón Svanberg
nýr fram-

kvæmdastjóri
Jón Svanberg Hjartarson á

Flateyri hefur verið ráðinn
framkvæmdastjóri Slysavarna-
félagsins Landsbjargar. Jón
hefur verið félagi í Björgun-
arsveitinni Sæbjörgu á Flat-
eyri frá 1986 og sat í stjórn
hennar frá 1989- 2002, þar af
sem formaður 1996-2002.
Hann var umsjónarmaður
unglingadeildar sveitarinnar
1989-2003 og var kjörinn í
stjórn SL árið 2011. Jón Svan-
berg var lögreglumaður á
Ísafirði frá 1994-2009, varð-
stjóri frá 1996-2009 og settur
aðstoðaryfirlögregluþjónn í
lögreglunni á Vestfjörðum
2007-2008. Einnig hefur hann
gegnt trúnaðarstörfum fyrir
samtök lögreglumanna.

Síðan 2009 hefur Jón Svan-
berg verið framkvæmdastjóri
ProFishing ehf. Sambýlis-
kona Jóns Svanbergs er Pál-
fríður Ása Vilhjálmsdóttir,
þjónustufulltrúi í Landsbank-
anum,  og eiga þau tvö börn.
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Sælkeri vikunnar er sr. Magnús Erlingsson á Ísafirði

Himneskur eftirrétturHimneskur eftirrétturHimneskur eftirrétturHimneskur eftirrétturHimneskur eftirréttur
Kampavínssoðnar ferskjur

eru eftirréttur, sem ég nota
stundum þegar ég vil heilla
gesti mína upp úr skónum.
Rétturinn er einkar ljúffengur
og ekki síður er hann augna-
konfekt á að líta.  Vegna verð-
lagningar á frönsku kampavíni
er skynsamlegt að kaupa annað
hvort þýskt eða spænskt.

Þú ristir örfínan skurð í
ferskjurnar frá enda til enda
með beittum hnífi og deilir húð-
inni þannig upp í nokkra báta.
Síðan skellir þú ferskjunum í
sjóðandi vatn eitt augnablik og
síðan í ískalt strax á eftir og þá
getur þú skrælt þær.  Síðan setur

þú ferskjurnar í pott ásamt
kampavíninu og minna en helm-
ingnum af sykrinum að viðbættri
vanillustönginni.  Setur lok yfir
og lætur suðuna rétt koma upp
og síðan lætur þú þetta malla
rólega í 5-7 mínútur.  Þessu næst
skellir þú pottinum inn í ísskáp
(ekki frysti).

Þú maukar jarðarberin.  Ein-
faldast er að gera þetta í mat-
vinnsluvél en einnig má saxa þau
smátt og nota síðan töfrasprota.
Bættu síðan afganginum af sykr-
inum saman við.  Þessu næst
léttþeytir þú rjómann í sér skál.
Hrærir svo með sleif jarðaberja-
maukinu saman við ásamt sítr-

ónusafanum.  Þá ertu kominn
með bleikt krem, sem á engann
sinn líka.  Þetta krem setur þú í
fjórar fallegar skálar.  Ferskjuna
ofan á og svo er skreytt með einu
mintulaufi eða tveimur.  Borðað
með gaffli og skeið.

4 vel þroskaðar ferskjur
(Ef ferskjur eru ekki til þá má
í staðinn nota perur)
1 flaska þurrt eða hálfsætt
kampavín
500 g sykur
1 vanillustöng
300 g jarðarber
250 ml rjómi
safi úr hálfri sítrónu

4-8 mintulauf
Svo skora ég á frænda minn,

Gísla Halldór Halldórsson, að
koma með uppskrift í næsta blaði.
Gísli Halldór er með sama sæl-

keravöxtinn og ég, jafnvígur
mér í að predika þannig að
maðurinn hlýtur að vera sjéní
í eldhúsinu líkt og aðrir í ætt-
inni.

„Það er fullt af flottum frum-
kvöðlum á Vestfjörðum og kerfið
sem heldur utan um þá eins og
Nýsköpunarmiðstöð Íslands og
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða,
er mjög gott,“ segir Jón Páll
Hreinsson, framkvæmdastjóri
ráðgjafafyrirtækisins Fossahlíð
ehf., á Ísafirði. Jón Páll stofnaði
fyrirtækið árið 2010 en áður hafði
hann starfað sem framkvæmda-

stjóri Markaðsstofu Vestfjarða.
Fossahlíð ehf., sérhæfir sig í ráð-
gjöf til þeirra sem vilja koma
nýsköpunarhugmynd í fram-
kvæmd auk aðstoðar við mark-
aðssetningu, viðskiptaáætlanir og
flest annað til að ná árangri í
viðskiptum.

Jón Páll hefur einnig aðstoðað
fólk við hvers konar styrkum-
sóknir og um þessar mundir er

hann að vinna í því að setja vef-
síðu í loftið sem aðstoðar fólk
við slíkar umsóknir frá byrjun.
Jón Páll telur að akurinn fyrir
frumkvöðlastarf á Vestfjörðum
sé mjög góður en hér vestra eins
og annars staðar vantar ávallt
meira fjármagn. „Mér finnst að
það mæti koma meiri stuðningur
í formi fjármagns frá hinu opin-
bera því það tekur tíma að þróa

hugmyndir og koma á markað.“
Jón Páll segir að þótt fólk fái

styrk til verkefna, tæmist sá sjóð-
ur oft fljótt þar sem vinnslutími
vöruþróunar sé yfirleitt lengri en
gert er ráð fyrir í upphafi. „Það
tekur tíma að skapa stað fyrir
vöruna á markaðnum og fólk
verður oft bensínlaust áður en
það gerist, enda vinnur fólk
kannski fulla vinnu með og hefur

hvorki tíma né pening til að skila
verkefninu á þeim tíma sem
skilmálar styrksins segja til um.“

„Ég er mjög ánægður með
kerfið sem við erum búin að
koma upp á Vestfjörðum og ég
tel mig vera bara einn hlekk í því
kerfi. Ég tel að lykillinn að
framtíð okkar hérna á Vestfjörð-
um sé frumkvöðlastarf,“ segir
Jón Páll.              – audur@bb.is

Frumkvöðlastarf er lykill að framtíðinni

Ánægja með
FabLab smiðjuna

Uppsetning á FabLab smiðjunni í Menntaskólanum á Ísafirði
gengur vel að sögn Albertínu Friðbjargar Elíasdóttur, verkefna-
stjóra. Albertína segir að fjölmargir hafi nýtt sér aðstöðuna þrátt
fyrir að formleg opnun verði ekki fyrr en 7. desember. „Við er-
um enn að koma tækjunum fyrir en fólk er velkomið að koma og
kynna sér starfsemina og taka þátt ef það vill,“ segir Albertína
sem er mjög ánægð með viðtökurnar enda segist hún finna fyrir
miklum áhuga í samfélaginu.

FabLab er starfræn smiðja sem búin er tækjabúnaði sem getur
búið til nánast hvað sem er. Smiðjan er starfrækt til að gefa ein-
staklingum og fyrirtækjum tækifæri til að þjálfa sköpunargáfu
sína og koma hugmyndum sínum á framfæri. FabLab smiðjan
er opin alla virka daga frá kl. 14-17 og að sögn Albertínu sækja
allir aldurshópar smiðjuna. „Sá yngsti sem hefur komið var
fjögurra ára og sá elsti um sjötugt svo smiðjan hentar öllum.
Sjón er sögu ríkari,“ segir Albertína.

– audur@bb.is

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir
verkefnastjóri FabLab á Ísafirði.
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