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Karlalið Vestra í blaki fékk 
Aftureldingu B í heimsókn 
um helgina og voru spilaðir 
tveir leikir. Fyrri leikurinn fór 
fram á föstudagskvöldið strax 
á eftir körfuknattleiksleik sem 
var fyrr um kvöldið. Það var 
því sannkölluð Vestraveisla í 
íþróttahúsinu á Torfnesi. Seinni 

Góðir sigrar í blakinu
leikurinn var spilaður á laugar-
dagsmorgni. 

Vestri vann sannfærandi sigur 
í báðum leikjum 3-0. Afturelding 
átti þó góða spretti og sumar 
hrinurnar voru nokkuð jafnar og 
spennandi.  Vestri heldur þar með 
sæti sínu á toppi deildarinnar, en 
framundan er spennandi toppbar-

átta í deildinni.
Næstu leikir karla- og kvenna-

liða Vestra eru um næstu helgi, 
en þá verður stór blakhelgi í 
Torfnesi. Á laugardeginum 
tekur kvennaliðið á móti Aftur-
eldingu B og karlaliðið á móti 
HK B. Á sunnudeginum spila 
bæði lið við HK B.

Aldrei fór ég suður – rokkhátíð 
alþýðunnar er handan við horn-
ið, en að vanda verður hún haldin 
um páskana á Ísafirði. Líkt og 
í fyrra verður hátíðin haldin í 
skemmu rækjuverksmiðjunnar 
Kampa við Ásgeirsgötu. „Það 
var hreinlega dýrðlegt að vera í 
Kampaskemmunni í fyrra. Hús-
næðið sem Kampi lætur okkur í 

té hentar vel að öllu leyti. Mjög 
vel staðsett á eyrinni, hæfilega 
rúmgott og sándar rosalega vel. 
Við höfum verið að skoða nýjar 
útfærslur á húsinu því lengi 
getur gott batnað og það verður 
spennandi að sjá hvað kemur 
úr því,” segir Kristján Freyr 
Halldórsson, rokkstjóri Aldrei 
fór ég suður í tilkynningu frá 

hátíðinni.
„Við erum ákaflega glöð að 

fá færi til að endurtaka leikinn 
í ár. Þessi velvild Kampamanna, 
Jóni Guðbjartssyni og öllu hans 
fólki er ákaflega gleðileg og um 
leið undirstrikar hún að AFÉS 
er ekki bara rokktónleikar og 
djamm, heldur líka metnaðar-
fullt samfélagsverkefni sem 

virkjar Ísfirðinga og nærsveit-
unga til ítrekaðra stórvirkja af 
ýmsu tagi,” segir Kristján.

Stóra spurningin hvert ár 
þegar líður fram á þennan tíma 
er: hverjir spila svo í ár? Kristján 
vill lítið láta upp að svo stöddu. 
„Eins og er get ég bara staðfest 
að hátíðin mun svo sannarlega 
eiga sér stað í ár og gott betur, í 

skemmu Kampafólks á Ísafirði, 
alveg lengst niður á höfn. Jú og 
að prógrammið sem við höfum 
verið að smíða er alveg til fyr-
irmyndar og það styttist í að 
við getum hent prógramminu í 
loftið,” segir Kristján og bætir 
við að dagskráin sé fullbókuð í 
ár og komust færri að en vildu.

Risaeðlan á Aldrei fór ég suður 2016. Mynd: Gústi.

Alþýðan vill og fær sitt rokk
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Hinn nýi valdamesti maður heims heldur áfram að viðra greind 
sína og getu til að bæta heiminn. Við hlutverki gyðinga í valdabrölti 
nútímans hafa múslimar tekið og nú skal þjappa saman rafvirkjum og 
ruslakörlum á móti þeim með lygum, falsfréttum og hræðslubulli. Ég 
er að sjálfsögðu ekki að halda því fram að rafvirkjar og ruslakarlar 
séu móttækilegri en aðrir fyrir lygum og rugli, alls ekki, aðeins að 
árétta að hið besta fólk lét glepjast af áróðri Hitlers á sínum tíma 
og við megum ekki láta það gerast aftur. Okkar friðsama og fallega 
þjóð vísaði gyðingafjölskyldum í opinn dauðann um miðja síðustu 
öld af því okkur var talin trú um að gyðingar væru hættulegir. Látum 
ekki plata okkur aftur, látum ekki smala okkur saman í vitleysu um 
einhvern sameiginlegan óvin sem óvandaðir menn hafa uppdiktað.

Stóra Svíþjóðarmálið sem mannvitsbrekkan tjáði sig um á dögun-
um hefur verið upplýsandi um raunverulegan vanda vegna flótta-
manna og múslima í sænska velferðarríkinu. Þrátt fyrir gríðarlega 
fjölgun flóttamanna hefur ofbeldismálum fækkað, til dæmis hefur 
nauðgunarmálum fækkað um 12%. Hins vegar er það staðreynd 
að innflytjendur eru líklegri en aðrir til verða fyrir glæpum, það er 
umhugsunarefni.

Hér á hjaranum hafa götóttar kvíar vakið athygli og óhug. Er 
hugsanlegt að opinbert- og innra eftirlit með fiskeldisfyrirtækjum 
sé með þeim hætti að það geti verið gat á kví í að minnsta kosti átta 
mánuði? Er hugsanlegt að þegar fréttir bárust af spriklandi sjó af 
silungi hafi forsvarsmenn eldisfyrirtækja bara lagst á meltuna og 
ekki rannsakað kvíar sínar af ábyrgð og kostgæfni. Arctic Sea Farm 
gerði því skóna að fiskurinn frá því í fyrra gæti verið vegna gats 
sem þeir voru að finna, þetta er grafalvarlegt mál. Hér þurfa menn 
að girða sig í brók eða hypja sig ella, firðirnir eru okkar auðlind og 
umhverfissóðar eiga ekkert erindi í þá.

BS

Skemmtibátur til sölu
27 feta Bayliner árg ´06, lítið notaður til 

sölu.Óskað er eftir tilboðum. 
Upplýsingar gefur Ólafur í síma 8241248, 

olafuro@grunnskoli.is

Súðavíkurskóli sigraði í flokki 
skóla að 90 nemendum í grunn-
skólakeppni Lífshlaupsins sem 
lauk í síðustu viku. Gríðarlega 
góð þátttaka var í skólanum þar 
sem allir voru skráðir til leiks 
og var skráð hreyfing tæpa 13 
daga af þeim 14 sem keppnin 
stóð, eða 12,89 og var langt í 
annað sætið sem var með 9,39. 
Grunnskólakeppni Lífshlaupsins 
hófst 1. febrúar og í keppninni 
mátti skrá alla hreyfingu sem 
náði minnst 60 mínútum samtals 
á dag hjá nemendum. 

Dagbjört Hjaltadóttir kennari 
við Súðavíkurskóla segir að 
hvert tækifæri hafi verið notað 
til að skoppa út um allar grund-
ir og móa. Hin fjölbreyttustu 
verkefni voru framkvæmd sem 
fólu í sér hreyfingu og skiluðu 
stigum í pottinn. Til dæmis var 
í stærðfræðitíma mæld lengd 
steypireyðar, sem taldi eina 30 

Súðavíkurskóli sigr-
aði í Lífshlaupinu

Í síðustu viku sást karlkyns 
hvinönd í Önundarfirði. Hvinönd 
(Bucephala clangula) er sjald-
séður flækingsfugl á Íslandi af 
andaætt en enska heitið hans er 
Common Goldeneye. Hvinöndin 
er meðalstór önd með kúpt höfuð 
og frekar stuttan háls. Karlfuglinn 
er með svart höfuð sem fær 
dökkrænan gljáa á varptíma, er 
með gul augu og áberandi hvít-
an blett á milli augna og svarta 

Hvinönd í Önundarfirði. Mynd: Cristian Gallo.

Hvinönd sást í Önundarfirði
goggsins. Hann er með hvíta 
bringu og mjóar svartar línur eru 
einkennandi á hvítum fjöðrum. 
Kvenfuglinn er með gráa eða 
brúna fjaðrir og dökkbrúnan gogg 
en engan hvítan blett. Frá heim-
sókn hvinandarinnar er greint á 
heimasíðu Náttúrstofu Vestfjarða, 
þar er jafnframt sagt:

Hvinendur eru reglulegur vetr-
argestir á Íslandi og að jafnaði 
má finna um 50-150 fugla hér 

í vetursetu en varp hefur aldrei 
verið staðfest. Meirihluti þeirra 
er á ferskvatnsám og - vötnum á 
Suðurlandi en fáeinar hvinendur 
dvelja hér yfir sumarið og er þá 
oftast um steggi að ræða. Ekki 
er víst hvaðan fuglarnir koma en 
líklegt þykir að þær séu ættaðar 
frá Skandinavíu. Hvinendur eru 
líka að finna í N-Ameríku en þar 
er um stærri tegund að ræða.

annska@bb.is

metra, farið var í myrkragöngu 
þar sem gengið var út úr upplýstu 
þorpinu út í myrkrið í kring og 
farið var í skólaskóginn, þar sem 
nemendur hafa plantað trjám og 
voru tré þar mæld, svo einhver 
dæmi séu tekin. 

Vinnustaðakeppni Lífshlaups-
ins er í gangi allan mánuðinn og 
í flokki vinnustaða með 10-29 

starfsmenn leiðir Súðavíkurskóli 
einnig. 

Verðlaunaafhending Lífs-
hlaupsins fer fram föstudaginn 
24. febrúar í sal KSÍ þar fá 
þeir sem skarað hafa fram úr 
í keppninni glæsilega viður-
kenningaplatta afhenta fyrir 
frammistöðuna.

annska@bb.is



FIMMTUdagUr 23. FEBRÚAR 2017 3

Isabel Alejandra Díaz er Ís-
firðingum og öðrum landsmönn-
um að góðu kunn. Á síðasta ári 
var hún fjallkona Ísfirðinga, 
ásamt því sem hún útskrifaðist 
sem stúdent úr MÍ, þar sem 
hún hlaut verðlaun fyrir fram-
úrskarandi árangur í íslensku, 
ensku og erlendum tungumálum. 
Alejandra segir að nýr kafli í lífi 
hennar hafi þarna hafist, kafli 
sem hún sér ekki fyrir endann 
á og segist hún ekki eiga orð til 
að lýsa því hversu ævintýralegt 
lífið hafi verið og segist hún 
óendanlega þakklát öllu því góða 
fólki sem stutt hefur við bakið á 
henni og fjölskyldu hennar allar 
götur frá því er þau fluttust á 
Ísafjörð frá El Salvador er hún 
var einungis fjögurra ára gömul. 

Ævintýrum Alejöndru er 
hvergi nærri lokið og í síðustu 
viku var henni, ásamt sendiherra 
El Salvador á Norðurlöndum 
Anitu Cristinu Escher boðið 

í heimsókn á Bessastaði þar 
sem forseti Íslands, Guðni Th. 
Jóhannesson tók á móti þeim. 
Sendiherrann kom í síðustu viku 
til Íslands til að sinna embætt-
isverkum og hafði Alejandra 
ráðgert að hitta hana í Reykjavík, 
en kynni höfðu tekist með þeim 
eftir að sendiherrann sendi henni 
fána El Salvador að gjöf og 
óskaði henni heilla í fyrrasumar. 
Klukkustund áður en Alejandra 
fór í flugið hafði Anita samband 
við hana og bað hana að hafa 
íslenska þjóðbúninginn sinn 
með í ferðina. Þrátt fyrir nauman 
tíma fór hún suður á leið með 
upphlutinn fallega í farteskinu, 
upphlut sem hún sjálf saumaði 
í þjóðbúningaáfanga í mennta-
skólanum síðasta vetur. Þegar 
til Reykjavíkur var komið bauð 
Anita henni að koma með sér til 
að sinna nokkrum embættisverk-
um, þar á meðal á Bessastöðum. 
Næstu daga var Alejandra í 

hinum ýmsu heimsóknum með 
sendiherranum og bar þar hæst 
heimsóknin á Bessastaði:

„Þetta var algjörlega dásam-
legt! Ég bjóst aldrei við að þetta 
gæti gerst í lífi mínu og ég í raun 
enn að átta mig á að þetta hafi í 
alvörunni gerst. Ég veit hreinlega 
ekki hvort þetta geti orðið eitthvað 
betra því þetta var svo svakaleg 
upplifun og vona ég innilega 
að allir fái að upplifa þetta.“ 
Segir Alejandra er hún minnist 
heimsóknarinnar. „Við vorum 
sóttar á hótelið á fánaskreyttum 
forsetabílnum og á Bessastaði 
var virkilega gott að koma. Allt 
starfsfólkið þar var svo blítt og 
skemmtilegt og andrúmsloftið 
gott. Síðan var alveg frábært að 
hitta Guðna. Ég hafði hitt hann 
áður þegar hann kom til Ísafjarðar 
í sumar og fannst þá virkilega 
gott að hlusta á hann, enda sagn-
fræðingur og alveg frábær ræðu-
maður. Hann er auðvitað sami 

Alejandra geislaði á Bessastöðum

Alejandra og sendiherra El Salvador á Norðurlöndum Anita 
Cristina Escher með forseta Íslands Guðna Th. Jóhannessyni.

maðurinn og hann var þá, þó hann 
sé orðinn forseti, en ég er virkilega 
stolt af honum sem forseta okkar. 
Ég held að við getum öll verið 
stolt af honum, sérstaklega í ljósi 
viðbragða hans við því sem er að 
gerast í heiminum og hann er góð 
fyrirmynd fyrir aðra forseta.

Mín afrek eru 
ykkar afrek líka

Alejandra hefur búið stærstan 
hluta lífsins á Ísafirði og lítur hún 
eðlilega á sig sem Ísfirðing, en 
rætur hennar liggja í El Salvador: 
„Ég upplifði í heimsókninni á 
Bessastaði mikla viðurkenningu 
frá báðum löndunum mínum. Ég 
er eiginlega orðlaus yfir þessu öllu 
saman.“ Segir hún, en þrátt fyrir 
að hafa búið hér á landi stærstan 
hluta ævinnar gekk ekki þrauta-
laust fyrir hana að fá íslenskan 
ríkisborgararétt sem loksins fór í 
gegn árið 2014. Alejandra segist 
hafa lagt sérstaklega hart að sér í 
ljósi þessa: „Ég setti mér alltaf há 
markmið í náminu. Ég vildi sýna 

lagsmiðlum og segist hún alltaf 
reyna að benda fólki á verði hún 
vör við fordóma: „Það er mjög 
mikilvægt að segja eitthvað. Fólk 
getur hreinlega haldið að það sé 
í lagi að segja og gera hluti sem 
eru í raun siðferðislega rangir ef 
enginn þorir að segja neitt, eða 
gefa þeim jafnvel „læk“ fyrir. 
Það er hægt að koma í veg fyrir 
alls konar mistök með fræðslu og 
fólk getur alveg rétt sig af ef það 
fær leiðsögn þegar það fer út af 
sporinu. Bara eins og að ávarpa 
fólk ekki á ensku, það er best að 
ávarpa bara alla á íslensku til að 
koma í veg fyrir að vera að ávarpa 
íslendinga á öðru máli. 

Mig langar líka að benda á að 
í málefnum flóttafólks að það 
óskar sér enginn að þurfa að 
flýja landið sitt vegna stríðs. Það 
er ekki eins og þetta sé eitthvað 
val fólks!“

Alejandra vinnur nú í Sjúkra-
þjálfun Vestfjarða. Hún segist 
ekki hafa verið alveg tilbúin 

að ég hefði lagt mitt af mörkun-
um, þegar ég var enn að vinna 
í því að fá ríkisborgararéttinn. 
Það er mikilvægt fyrir okkur 
innflytjendur að sýna hvað í okkur 
býr og við systkinin lærðum af 
foreldrum okkar að við ættum að 
standa okkur vel í vinnu og námi 
og vera heiðarleg. Þegar allt gekk 
svona vel í fyrra, þá gat ég sagt 
við foreldra mína „mín afrek eru 
ykkar afrek líka“ og það á í raun 
við alla þá fjölmörgu sem hafa 
hjálpað mér á lífsleiðinni, því 
ég hef fengið mikinn stuðning 
og hvatningu frá fólkinu hér á 
Ísafirði.“

Alejandra segir mikilvægt að 
fólk uppfræði sjálft sig um mál-
efni innflytjenda og til að mynda 
læri að þekkja orðin innflytjandi, 
flóttamaður og hælisleitandi og 
hvað er fólgið í hverju. Hún segist 
sjálf ekki hafa upplifað fordóma á 
eigin skinni, en hún segist sjá þá 
í kringum sig, til dæmis á samfé-

að rjúka suður síðasta haust í 
Háskólanám, þó hugurinn stefni 
á það. „Það er svo margt sem 
þarf að gera og ég var bara ekki 
tilbúin að fara.“ En hún fer suður 
í Háskólann í haust og ætlar að 
leggja stund á spænsku og síðan 
hefur hún hug á að bæta við sig 
bæði sagnfræði og íslensku. 
Hún segist hafa saknað þess að 
læra og er tilbúin að hella sér út 
í námið. Hún segir þó að það 
verði skrýtið að fara frá Ísafirði: 
Ég er samt tilbúin núna og ég 
veit að ég á eftir að koma mikið 
heim samt. Ég á ekki nógu sterk 
orð til að lýsa þakklæti mínu til 
bæjarbúa hér, sem eru verulega 
góðhjartað fólk sem hefur aldrei 
látið mig finna neitt annað en ég 
sé Íslendingur – og ég er verulega 
mikill Íslendingur. Ég þakka líka 
Guði hvern dag og hugsa bara 
hvernig allt þetta gat hent litlu 
mig frá El Salvador.“

annska@bb.is

Alejandra á Bessastöðum ásamt forseta Íslands Guðna Th. Jóhannessyni.
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Útboðsauglýsing
Grunnskólinn Ísafirði við Austurveg

Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í eftirfarandi 
verk: 

Endurbætur og lagfæringar á snyrtingum á 
1. og 2. hæð við hlið á kennarastofu.

Helstu magntölur:
• Endurnýjun gólfdúka     68m2

• Endurnýjun skilrúma     50m2

• Endurnýja hreinlætistæki             27 stk
• Endurnýjun frárennslislagnar    35m
• Málun veggja og lofta                      300m2

• Múrbrot og lagfæring lagnarásar í gólfplötu 15 m

Verklok eru áætluð 12. maí 2017.
Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Tækniþjón-

ustu Vestfjaðra  Aðalstræti 26  Ísafirði miðviku-
daginn 8. mars 2017 kl 14.oo. 

Gögn verða afhent hjá Tækniþjónustu 
Vestfjarða Aðalstræti 26   Ísafirði frá kl 13.00  
fimmtudaginn 23. febrúar  2017.  Gögnin kosta 
kr: 5.000,- 

Aðalstræti 20, Bolungavík, 60+ íbúð - 
ATH. LÆKKAÐ VERÐ – 22.800.000

LIND fasteignasala kynnir glæsilega 3ja her-
bergja íbúð á annari hæð (t.h. á mynd) í nýlegu 
lyftuhúsi. Gott útsýni m.a. höfnin, Djúpið, og 
Syðridalur. Íbúðin sjálf er 84,8 m2, yfirbyggðar 
svalir 9 m2 og geymsla 7,2 m2. Samtals 101 m2. 
Brunabótamat 32.050.000.  Íbúðin er laus með 
stuttum fyrirvara. Innréttingar, hurðir og parket á 
allri íbúðinni eru úr eik. Tvö svefnherbergi með 
góðum fataskápum. Stofa, eldhús og forstofuhol 
eru opin rými. Fataskápur í forstofuholi. Falleg 
eldhúsinnrétting, gert ráð fyrir uppþvottavél og 
háum ísskáp. Yfirbyggðar svalir og litlar útisvalir. 
Í baðherbergi er gott skápapláss og gert ráð 
fyrir þvottavél og þurrkara. Flísalagt í hólf og 
gólf. Rúmgóður sturtuklefi. Geymsla með hillum 
í sameign. Í byggingum undir sama þaki er: 
Sjúkraþjálfari, tækjasalur, eldriborgarastarf og 
Hjúkrunarheimilið Berg. Upplýsingar um eignina 
veitir Helga Pálsdóttir löggiltur fasteignasali í 
síma 822 2123 eða helga@fastlind.is  sjá myndir 
o.fl. á www.fastlind.is

Til sölu

Á síðasta föstudag fór fram 
víða um heim dansbyltingin 
Milljarður rís, þar sem fjöldi 
fólks brast í dans gegn kyn-
bundnu ofbeldi, en með því að 
taka þátt í dansinum var fólk 
að taka afstöðu gegn ofbeldi 
gegn konum, sem er vandamál 
um allan heim. Á Íslandi var 
dansað á 12 stöðum í ár og var 
samtakamátturinn í dansinum 
áþreifanlegur er dansbyltingin 
reið yfir landið. Á Vestfjörðum 
var komið saman á tveimur stöð-
um, í Edinborgarhúsinu á Ísafirði 
og í Hnyðju á Hólmavík. Á hvor-
um stað fyrir sig komu um 100 
manns saman til að dansa og var 
mikill kraftur í mannskapnum. 

Það er UN Women sem 
stendur fyrir dansbyltingunni 
og Íslandsdeild þeirra fyrir 
dansinum hér á landi en hér 
var með dansinum minning 
Birnu Brjánsdóttur heiðruð. Þá 
var vakin athygli á verkefninu 
Öruggar borgir þar sem UN 
Women vinnur að því að gera 
borgir öruggari fyrir konur og 
stúlkur víða um heim í samstarfi 
við borgaryfirvöld að einföldum 
og ódýrum aðgerðum sem miða 
að því að uppræta og draga úr 
ofbeldi gegn konum og stúlk-
um á almenningssvæðum. UN 
Women á Íslandi hvetur alla 
til að taka þátt í að gera borgir 
öruggari fyrir konur og stelpur 
með því að senda sms-ið Konur 
í 1900 (1000 kr.)

annska@bb.is

Vestfirðingar döns-
uðu gegn ofbeldi

Yngi kynslóðin lét sitt ekki eftir liggja í dansinum. Mynd: 
Matthildur Helgadóttir Jónudóttir.

Það var fjör í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í hádeginu á föstudag. Mynd: Matthildur Helga-
dóttir Jónudóttir.
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Nú eru tvö stórbýli í Haukadal: 
Á Sæbóli búa Þorgrímur goði og Þórdís Súrsdóttir og á Hóli búa bræður 
Þórdísar, Gísli og Þorkell og þeirra konur. Besti vinur Gísla, Vésteinn Vé-
steinsson býr í næsta firði, Önundarfirði.

Gísla saga 
Súrssonar

6. hluti
Handrit: Elfar Logi Hannesson 
Teikningar: Ómar Smári Kristinsson
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ÚTBÍA DREPA SEGI UPP FUGL ÖRÐU

SPIL

SÓÐA
GRÖM

SNJÓ-
HRÚGA

TUNGUMÁL

ÁTT

LJÓMI

FELLDI VÖRU-
MERKI

SAMTÖK

ÓVILD

TEMUR

FRÁ-
RENNSLI

HREÐKA

ÁHRIFA-
VALD

KRAFTUR

KOPAR
NÓGUR KÁRNAUNNA

UPP-
BYGGING

SÝRA
ÞEFA

JARÐEFNI

SAMTALS

SKÍR

HEIM-
SKAUT

TVEIR 
EINS

MORÐ

DRYKKUR

GELT

ÆÐA-
SLÁTTUR

SVELGUR

KÚSTUN

INNILOKA

GLJÁHÚÐ

EFTIRRIT

FLOKKA

Í RÖÐ

BLUNDA

ÞJÁLFAÐUR

TVEIR EINS

Í RÖÐ
VIÐUR

DANS

BOTNFALL

AFSPURN

SLABB KVK. NAFNÓNÆÐI

SKJÁLFA

OFNEYSLA

BORÐA

GORTA

ATVIKAST

ANGRA
HVORT

FÍFLAST

EFNI

Krossgátan

Sportið í beinni
fimmtudagur 23. febrúar

17:55 Roma - Villarreal
19:00 Gæðingafimi

19:00 The Honda Classic - Golf
19:05 Keflavík - Haukar
20:00 Tottenham - Gent

20:00 S Donetsk - C de Vigo
föstudagur 24. febrúar

19:00 The Honda Classic - Golf
19:00 KR - Fjölnir

19:25 Wolfsburg - W Bremen
19:40 Wolverhptn - Birmingh

19:45 Njarðvík - KR
22:00 Domino's körfuboltakv.
laugardagur 25. febrúar

12:30 Leeds Utd. - Sh Wednesd
14:25 B Munchen - Hamb
14:50 Chelsea - Swansea
14:55 Aston Villa - Derby

15:15 Víkingur R. - FH
17:20 Watford - West Ham

17:20 Hull - Burnley 
18:00 The Honda Classic - Golf
19:00 Everton - Sunderland 
19:30 WBA - Bournemouth 
21:15 Cr Palace - Middlesbr 

sunnudagur 26. febrúar
13:20 Tottenham - Stoke

14:00 Man City - Man United
15:10 Atl Madrid - Barcelona
16:20 Man. Utd - Southampt

18:00 The Honda Classic - Golf
19:40 Villarreal - Real Madrid
20:30 L.A. Lakers - S Ant Spurs

mánudagur 27. febrúar
19:50 Leicester - Liverpool

22:00 Messan
þriðjudagur 28. febrúar
20:10 Stjarnan - Þróttur R.
miðvikudagur 1. mars

19:05 Valur - Snæfell

Helgarveðrið 
Á föstudag:

Vaxandi suðaustanátt og dálítil 
snjókoma, en þurrt N-lands. 

Hægt hlýnandi veður. Suðaust-
an 18-23 og snjókoma undir 
kvöld, en rigning eða slydda 

sunnan heiða og hlánar.
Á laugardag:

Suðaustan hvassviðri eða 
stormur og slydda eða rigning, 
en snýst í hægari suðvestanátt 
seinnipartinn með éljum og 

kólnar, fyrst suðvestantil.
Á sunnudag:

Austlæg átt og dálítil él, en yf-
irleitt þurrt og bjart norðan- og 
vestanlands. Frost 0 til 7 stig. 

Dagar Íslands
26. febrúar 1930:

Jónas Jónsson frá Hriflu, 
dómsmálaráðherra, birti grein, 
sem nefndist „Stóra bomban“, 
í Tímanum. Þar sagði hann frá 
því að Helgi Tómasson, yfir-

læknir á Kleppi, teldi að Jónas 
væri geðveikur. 
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

UPP-
SKRIFT FEIKN ÞREYTA FIÐUR

HVELMEGUN A G S Æ L D
ESTYRKJA F L A

TVEIR EINS

RÍKI Í 
M-AMERÍKU Ú Ú

BAUGNHÁR R Á H I N
I S S A ÓNEFNDUR BLÓM

AF-
FERMING

BEKKUR

UTAN S E T
LOFT-

STRAUM

STAÐFESTA V I N D

SAMTÖKFORN-
GYÐINGUR

R
FRUM-

DRÆTTIR

SNÍKJUR

ÞESSI

MJÓLKVI

S L Á N I
SJÓNAR-
VOTTA

HELST V I T N ALANGIN-
TES

K O N A HESTUR

LÍKA F O L I BAND LMAN

R S HLIÐ

LÓ P O R T LJÓMI
ÆTÍÐ

SUND S ÍÍ RÖÐ

A U K ÁGISKUN

ÁTT G E T G Á T AÍ VIÐBÓT

U N U N HRÓPA

FISKUR K A L L A AUKA

T

S

ÁTELJA

HEILAN

L

S

E

A

I

K

F

A

FÁNI

UPPNÁM

MIÐJA

F

Ó

L

L

A

G

G

A

GELDHÚS-
ÁHALD

L

T

A

A

K

N

HÓFDÝR

EI

G

A

I

S

RÖLTA

N

L

I

A

SVALL

L

LIÐ-
ORMUR

L

U

A

YFIR-
BREIÐSLA

NES

I

I

L

N

BAUN

BÓK-
STAFUR

N

E

I

R

MASTUR

T

S

A

I

SKJÖGUR

TÆKIFÆRI

G

R

L

I

A

ÐÁ FÆTI

SPYR

SÆLA

Þjónustuauglýsingar

Auglýsingasími bb.is
 er 456 4560

Á döfinni – Viðburðadagatal
Viðburðadagatal Bæjarins besta er nýr farvegur til að koma upplýsingum 
um menningarviðburði eða fundi á framfæri við íbúa á norðanverðum 
Vestfjörðum. Hvar og hvenær það er sem skiptir máli og á vefnum má 
svo finna ítarlegri upplýsingar um viðburðina.

fim. 23. feb.

sun. 12. mars

fös. 24. feb. lau. 25. feb.

mán. 13. mars þri. 14. mars mið. 15. mars fim. 16. mars

Vinir í von

fös. 17. mars lau. 18. mars

sun. 26. feb. mán. 27. feb. þri. 28. feb. mið. 1. mars fim. 2. mars

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

fös. 3. mars lau. 4. mars

sun. 5. mars mán. 6. mars þri. 7. mars mið. 8. mars fim. 9. mars fös. 10. mars lau. 11. mars

Vinir í von

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

sun. 19. mars mán. 20. mars þri. 21. mars mið. 22. mars fim. 23. mars fös. 24. mars lau. 25. mars

Vinir í von

sun. 26. mars mán. 27. mars þri. 28. mars mið. 229. mars fim. 30. mars fös. 31. mars lau. 1. apríl

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

Árgangur ´42 
hittist í kaffi á 
Húsinu kl. 15.  
Verið dugleg 

að mæta.

27. febrúar 1953:
Í Hnífsdal fauk barna-
skólahúsið af grunni í 

ofviðri og splundraðist. Í 
húsinu voru tveir kennarar 
og 36 börn og slösuðust 

sum barnanna. 
27. febrúar 1975:

Hornstrandir norðan og 
vestan Skorarheiðar í Norður-
Ísafjarðarsýslu voru friðlýstar.

1. mars 1989:
Bjór var leyfður á ný á Ís-

landi eftir áratuga bann.

Dagar Íslands



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00

Verð gildir til og með 26. febrúar eða meðan birgðir endast

SALTKJÖT OG BAUNIR... TÚKALL

Kjarnafæði Lambasaltkjöt
2. flokkur

579
kr. kg

Kjarnafæði Lambasaltkjöt
Valið

1.998
kr. kg

Íslandslamb Saltkjöt
Blandað

Íslandslamb Saltkjöt
Saltskert, blandað

45% 
minna salt

-sama bragð

BITAR ÚRFRAMHRYGG

1.198
kr. kg

1.098
kr. kg

SS Lambasaltkjöt
Valið

1.998
kr. kg

SS Lambasaltkjöt
Blandað

1.198
kr. kg

Heima Gular baunir
500 g

139
kr. 500 g

Bónus Vatnsdeigsbollur 
10 x 25 g

ES Jarðarberjasulta 
450 g

498
kr. 10 stk.

179
kr. 450 g

Bónus Glassúr 
280 g, 3 tegundir

259
kr. 280 g

ES Þeytirjómi 
250 g

179
kr. 250 g

SAMA VERd
um land allt


