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Starfsemin hjá hinu unga
bolvíska hátæknifyrirtæki
VoiceEra virðist á góðum
skriði og margt á döfinni
um þessar mundir. Stefnt er
að því að hafa opið hús í
næsta mánuði þar sem al-
menningur fær að kynnast
því sem fengist er við. Upp-

haflegt markmið VoiceEra er
fyrst og fremst að útvega hin-
um nýjungagjarna íslenska
markaði tungutæknivörur – ís-
lenskan raddþekki og íslenska
texta í talvél. Fyrirtækið hefur
síðan gengið til samstarfs við
önnur fyrirtæki.

Þannig hafa VoiceEra og

hugbúnaðarfyrirtækið Juvent-
us gert með sér samkomulag
um að þróa hugbúnað til nota
í kennslu. Hugbúnaðurinn
sem hér um ræðir heitir Ævar
og hefur Juventus verið að
þróa hann síðan 1996. Ráðgert
er að koma með nýja útgáfu
sem verður raddstýrð til að

virkja nemendur frekar ásamt
því að veita fötluðum betra
aðgengi að búnaðinum.

Ný bráðabirgðaútgáfa af
Ævari var kynnt fyrir Birni
Bjarnasyni menntamálaráð-
herra í síðasta mánuði. Forrit-

ið stóðst prófið fullkomlega
og segja forsvarsmenn fyr-
irtækjanna að ekki hafi ver-
ið annað að sjá en ráðherra
væri ánægður með þessa
framþróun í gerð kennslu-
hugbúnaðar.

Hallur V. Hallsson framkvæmdastjóri VoiceEra.
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Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:
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Rúmlega fimmtug kona var
fundin sek af því í Héraðs-
dómi Vestfjarða á mánudag
að hafa blekkt lækna á Ísafirði
til að ávísa róandi lyfi á íbúa á
sambýli þar í bæ. Fékk konan
lyfin afhent í apóteki undir
röngu yfirskini og í eigin þágu.

Með hliðsjón af hreinum
sakaferli konunnar og því hve
andvirði lyfsins, Diazepam,
sem hún tók út með ofan-
greindum hætti var lítið, eða
um 1.200 krónur, ákvað dóm-
ari að fresta því að ákveða
refsingu konunnar og fellur
hún niður eftir tvö ár haldi

hún almennt skilorð á þeim
tíma. Konunni var hins vegar
gert að greiða allan kostnað
sakarinnar, þ.m.t. 250.000
króna málsvarnarlaun skipaðs
verjanda síns.

Konan var ákærð fyrir svik
og brot í opinberu starfi með
því að hafa í starfi sínu í fjögur
skipti á tæpu ári, eða frá í
desember 1998 til og með
september 1999, blekkt lækna
við Heilbrigðisstofnunina Ísa-
fjarðarbæ til að ávísa alls 160
5 milligramma töflum af lyf-
inu Diazepam á íbúa á sam-
býli fyrir fatlaða, án þess að

honum hafi verið ætluð lyfin,
sem konan fékk afhent í Ísa-
fjarðarapóteki og skuldfært
var þar á íbúann.

Fyrir tæpum tveimur árum
var óskað eftir opinberri rann-
sókn á meintu lyfjahvarfi á
sambýlinu en óvenju mikið
var keypt af verkjalyfjum fyrir
sambýlið í ágúst og september
1999. Starfsmaður með
ábyrgð á lyfjaúttektum skýrði
lyfjakaupin með því að mikil
veikindi hefðu verið hjá íbú-
um á þessum tíma og var látið
við það sitja. Heimilislæknir
íbúanna hefði síðar komið því

á framfæri að starfsmaður
apóteks hefði lýst áhyggjum
af því að óvenju miklu af lyfja-
ílátum væri skilað frá sam-
býlinu með þeirri skýringu að
vantaði í þau, en staðhæft væri
af starfsmönnum apóteksins
að allir lyfjaskammtar væru
taldir tvívegis.

Konan greindi ítrekað frá
því að hana grunaði að lyfjum
væri stolið úr lyfjaílátum vist-
manna, en þá var talið óhjá-
kvæmilegt að óska eftir opin-
berri rannsókn. Kom þá í ljós
að íbúinn, sem diazepaninu
var vísað á, var tvisvar á þeim

tíma fjarverandi af sambýlinu.
Og í ljós kom að undantekning
var ef hann þurfti á lyfinu að
halda. Gaf konan þá skýringu
að hún hefði fengið lyfinu
vísað á einn íbúa til hagræð-
ingar en dreift því á marga
vistmenn. Þóttu skýringar
hennar það ósennilegar og
ófullnægjandi, að ekki væri
unnt að taka þær gildar. Yrðu
endurteknar úttektir ákærðu á
díasepam ekki skýrðar öðru-
vísi en svo að hún hafi nýtt
það í eigin þágu.

Dóminn kvað upp Erlingur
Sigtrygsson héraðsdómari.

Á laugardaginn stóðu slökkviliðs- og lögreglumenn á Vestfjörðum ásamt
Vegagerðinni að sameiginlegri brunaæfingu í Vestfjarðagöngunum. Á heildina
litið þótti æfingin takast nokkuð vel. Hún undirstrikaði þó mjög alvarleg-
an vankant á öryggi þeirra, sem leið eiga um göngin:  Hvorki talstöðvar
né farsímar virkuðu inni í göngunum. Nánar: Slökkvilið og lögregla
eru sambandslaus með öllu við þá sem fyrir utan eru, hvað sem á dynur
innra. Frá göngunum er ekki með nokkru móti hægt að ná sambandi við lögreglu
né lækna, sama hversu alvarlegir atburðir eiga sér stað; sama hversu þörfin er að-
kallandi, þótt hver mínúta skipti sköpum, nema í gegnum neyðarsíma með löngu
millibili, sem enginn veit hvort  tiltækur er þegar á reynir. Hins vegar eru farsím-
ar nánast í hvers manns fórum.

Þetta hefur ráðamönnum verið ljóst síðan jarðgöngin voru opnuð. Á þetta
hefur margsinnis verið bent. Bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ, lögreglan á Ísafirði,
slökkviliðið o.fl. hafa ítrekað látið málið til sín taka og krafist úrbóta, án nokkurs
árangurs. Bréfaskriftir og samþykktir bæjaryfirvalda virðast einfaldlega hafa
verið hundsaðar af þeim aðilum, sem ætla mætti að væru ábyrgir fyrir framgangi
málsins.

BB hefur margoft lagt málinu lið. Í ágúst 2000 sagði Önundur Jónsson, yfir-
lögregluþjónn á Ísafirði, í samtali við blaðið, að þegar Vestfjarðagöngin voru
opnuð haustið 1996 hafi hann fengið þau svör frá forsvarsmönnum Pósts og síma

í Reykjavík að NMT-sambandi yrði komið á í göngunum innan árs. Það
virðist ætla að teygjast ansi mikið á því herrans ári 1997 hjá Pósti og
síma!

Í Hvalfjarðargöngunum er farsímasamband. Gilda aðrar reglur um öryggi
vegfarenda í Vestfjarðagöngunum, sem eru liðlega 3 km lengri en Hvalfjarðar-
göngin? Í Hvalfjarðargöngunum er búnaður sem gerir mönnum kleift að ná út-
varpssendingum. Það er talinn liður í öryggisvörnum. Við spurningunni hvers
vegna útvarp allra landsmanna hefur skotið sér undan að koma samskonar búnaði
upp í Vestfjarðagöngunum, hafa engin svör fengist.

Hverra er ábyrgðin ef alvarlegt slys ber að höndum og björgunarmenn, eða
aðrir þeir sem fyrstir eru á vettvang, verða handarvana að horfast í augu við að
geta ekki náð sambandi við lækna þótt líf liggi við?

Mega vegfarendur um Vestfjarðagöngin vænta svara frá þeim  háttvirtu
aðilum, sem með málið hafa að gera? Síður BB standa þeim opnar. s.h.
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Þrátt fyrir afleitt veður
komu um hundrað manns á

ljóða- og vísnastund í Holti í
Önundarfirði á laugardag.
Efnt var til þessarar sam-

komu í tilefni af 95 ára
afmæli Guðmundar Inga

Kristjánssonar skálds á
Kirkjubóli í Bjarnardal hinn

15. janúar, en hann er
heiðursborgari í Ísafjarðar-
bæ og sá eini sem ber þann

titil.
Sveitungar og vinir

Guðmundar Inga ákváðu að
heiðra hann af þessu tilefni

með dagskrá sem helguð
væri skáldinu og kveðskap

hans. Flutt voru ljóð eftir
Guðmund Inga, bæði sungin

og lesin, en meðal þeirra
sem komu fram voru félagar

í Leikfélagi Flateyrar og
Kirkjukór Önundarfjarðar.

Bjarni Guðmundsson frá
Kirkjubóli í Dýrafirði,

lengstum búsettur á Hvann-
eyri, söng við mikla hrifn-
ingu áheyrenda nokkur lög
sem hann hefur samið við

ljóð Guðmundar Inga.
Þá fór bróðursonur Guð-

mundar Inga, Kristján Bersi
Ólafsson fyrrum skólameist-

ari, með nokkrar vísur sem
hann hefur á liðnum árum

fengið sendar frá frænda
sínum á jólum.

Þorravísurnar hans
 Guðmundar Inga voru ekki

heldur undanskildar í
dagskránni enda samdi hann

um fjörutíu ára skeið
þorrabragi fyrir þorrablót

Önfirðinga.
Nýlega voru þessar vísur

teknar saman og gefnar út í
dálitlum bæklingi og gátu

gestir fengið eintak af
honum með sér heim.

Dagskráin stóð í tvo tíma og
í lok hennar var gestum

boðið upp á kaffi og
rjómapönnukökur.

Guðmundur Ingi ásamt Þuríði konu sinni. Á bak við hann
er Jóhanna systir hans og síðan bræðrabörn hans, þau
Ingileif, Ásthildur og Kristján Bersi ásamt fleirum.

Á þessu ári mun Ferða-
málaráð Íslands úthluta styrk-
jum til úrbóta í umhverfis-
málum á ferðamannastöðum
á Suðurlandi, Reykjanesi,
Vesturlandi og Vestfjörðum.
Úthlutað verður til fram-
kvæmda á vegum einstakl-
inga, fyrirtækja, félagasam-
taka og sveitarfélaga, sem
stuðla að verndun náttúrunnar
jafnframt bættum aðbúnaði
ferðamanna.

Kostnaðaráætlun þarf að
fylgja með umsókn, svo og
önnur skilgreining á verkinu.
Nauðsynlegt er að einn aðili
sé ábyrgur fyrir verkinu. Gert
er ráð fyrir að umsækjendur
leggi fram fjármagn, efni og
vinnu til verkefnisins.

Skilyrði er, að verkefnin
stangist ekki á við gildandi
skipulag og séu unnin í sam-
ráði við sveitarfélög. Styrkir
verða ekki greiddir út fyrr en
framkvæmdum og úttekt á
þeim er lokið. Styrkþegum
gefst kostur á ráðgjöf hjá
Ferðamálaráði vegna undir-
búnings og framkvæmda.
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NeysluvísitalanNeysluvísitalanNeysluvísitalanNeysluvísitalanNeysluvísitalan

„Sveitarfélögin hafa haft
þau áhrif á vísitöluna að halda
henni niðri“, segir Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri í Ísa-
fjarðarbæ. Í greinargerð til
bæjarráðs ásamt útreikningi
á neysluvísitölunni og hlut
sveitarfélaga í hækkun hennar
segir bæjarstjóri m.a.:

„Af 9,44% hækkun neyslu-
vísitölu frá janúar 2001 til
janúar 2002 eiga sveitarfé-
lögin 0,329 prósentustig eða
3,48%. Þannig var hækkun
hjá sveitarfélögunum aðeins
um tæp 60% af hækkun ann-
arra þátta vísitölunnar að jafn-
aði.“

Sveitarfélög-Sveitarfélög-Sveitarfélög-Sveitarfélög-Sveitarfélög-
in dragain dragain dragain dragain draga

úr hækkunúr hækkunúr hækkunúr hækkunúr hækkun
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Nemendur Grunnskólans á Ísafirði hlupu samtals 3.286
km í norræna skólahlaupinu sem fram fór sl. haust. Á Ísa-
firði voru það 545 nemendur sem sprettu úr spori en rúm-
lega þriðjungur grunnskólanemenda hér á landi tók þátt í
hlaupinu sem stóð frá september og fram í desember.
Alls hlupu 14.436 nemendur úr sjötíu grunnskólum og
fjórum framhaldsskólum og lögðu þeir samtals að baki
66.209,5 km. Til samanburðar má geta þess að umrædd
vegalengd samsvarar því að hlaupið hafi verið rúmlega 42
sinnum kringum landið á hringveginum.

Nemendur GÍ hlupu 3.286Nemendur GÍ hlupu 3.286Nemendur GÍ hlupu 3.286Nemendur GÍ hlupu 3.286Nemendur GÍ hlupu 3.286
km í norræna skólahlaupinukm í norræna skólahlaupinukm í norræna skólahlaupinukm í norræna skólahlaupinukm í norræna skólahlaupinu

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ hefur opnað nýjan
upplýsingavef undir bb.is. Á vef stofnunarinnar eru marg-
víslegar upplýsingar s.s. símaskrár hinna ýmsu deilda og
heilsugæslustöðva á norðanverðum Vestfjörðum.  Þá er á
síðunni verðskrá fyrir læknisþjónustu, fréttir af komu
sérfræðinga og fleira auk netfangaskrár yfir starfsmenn.
Þá er hægt að senda fyrirspurnir til hinna ýmsu deildar
stofnunarinnar í gegnum vefsíðuna. Vefsíða Heilbrigðis-
stofnunarinnar er fyrsta síðan af nokkrum sem opnaðar
verða undir bb.is. Innan eigi langs tíma munu opna upp-
lýsingavefir á vegum Fjórðungssambands Vestfirðinga,
Sparisjóðs Vestfirðinga, Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og
Lögfræðistofu Tryggva Guðmundssonar.

Heilbrigðisstofnunin opnarHeilbrigðisstofnunin opnarHeilbrigðisstofnunin opnarHeilbrigðisstofnunin opnarHeilbrigðisstofnunin opnar
upplýsingavef á netinuupplýsingavef á netinuupplýsingavef á netinuupplýsingavef á netinuupplýsingavef á netinu

Meistaraflokkur karla hjá Boltafélagi Ísafjarðar (BÍ)
fór til Reykjavíkur um helgina til að taka þátt í Íslands-
mótinu í innanhússknattspyrnu. Þetta er fyrsta mótið í
langan tíma þar sem BÍ sendir meistaraflokk til keppni.
BÍ keppti í fjórðu deild og var keppt í nokkrum riðlum.
Sigurvegarar í riðlunum fóru síðan upp um deild. BÍ vann
tvo leiki og gerði eitt jafntefli. Allt leit því út fyrir að Bí
væri að fara upp um deild en reyndist þegar upp var staðið
í öðru sæti á lakara markahlutfalli en sigurvegararnir.
Hins vegar er ljóst að byrjunin lofar góðu hjá þessum
drengjum. Næsta verkefni hjá þeim er undirbúningur fyr-
ir utanhússkeppina og er stefnt á fyrstu æfingaleikina í
byrjun mars.

Góð byrjun hjá BÍ á Íslandsmót-Góð byrjun hjá BÍ á Íslandsmót-Góð byrjun hjá BÍ á Íslandsmót-Góð byrjun hjá BÍ á Íslandsmót-Góð byrjun hjá BÍ á Íslandsmót-
inu í innanhússknattspyrnuinu í innanhússknattspyrnuinu í innanhússknattspyrnuinu í innanhússknattspyrnuinu í innanhússknattspyrnu

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að samþykkt
verði tillaga fjármálastjóra bæjarins þess efnis að fé-
lagasamtökum verði veittur styrkur til greiðslu fasteigna-
gjalda af eigin húsnæði sem nemur álögðum fasteignaskatti
og holræsagjaldi af húsnæði félaganna að hámarki kr.
110.000.  Tillagan gerir ráð fyrir því að einungis verði
veittur styrkur til greiðslu fasteignaskatts og holræsagjalds
af þeim hluta húsnæðis félagasamtakanna sem nýttur er
til félags-, menningar- og /eða björgunarstarfsemi. Af
þeim hluta húsnæðisins sem leigður er út eða notaurð til
að afla tekna skulu greidd fasteignagjöld en auk þess
skulu félagasamtökin greiða lóðaleigu og þjónustugjöld.
Á árinu 2001 var veittur styrkur, kr. 100.000 að hámarki,
til greiðslu á fasteignaskatti og holræsagjaldi. Hækkun
styrkfjárhæðarinnar á milli ára er sú sama og nemur pró-
sentuhækkun fasteignagjalda lögð á fasteignir lögaðila.
Bæjarráð er einnig meðfylgjandi því að samþykkt verði
tillaga fjármálastjóra varðandi afslætti til elli- og örorku-
lífeyrisþega á fasteignagjöldum ársins 2002. Leggur hann
til að hámarksafsláttur verði kr. 58.000 og að tekjuviðmið-
un verði um kr. 100.000 frá árinu 2001. Einungis verði
veittur afsláttur af fasteignaskatti og holræsagjaldi.

Félagasamtök í ÍsafjarðarbæFélagasamtök í ÍsafjarðarbæFélagasamtök í ÍsafjarðarbæFélagasamtök í ÍsafjarðarbæFélagasamtök í Ísafjarðarbæ
fá afslátt af fasteignagjöldumfá afslátt af fasteignagjöldumfá afslátt af fasteignagjöldumfá afslátt af fasteignagjöldumfá afslátt af fasteignagjöldum

Lið Bolvíkinga sigraði örugglega í sínum riðli á Íslands-
mótinu í knattspyrnu innanhúss um helgina og vann sig
upp í þriðju deild. Liðið lék þrjá leiki og vann þá alla og
markatalan var samtals 20 mörk gegn 8. Eins og hér kem-
ur fram í annarri frétt olli markamunur því að lið BÍ á Ísa-
firði komst ekki upp úr sínum riðli en liðið vann tvo leiki
og gerði eitt jafntefli. Sextán lið kepptu í fjórðu deildinni
og fóru fjögur þeirra upp í þriðju deild. Keppt var í
íþróttahúsinu við Austurberg í Reykjavík.

Bolvíkingar upp í 3ju deild íBolvíkingar upp í 3ju deild íBolvíkingar upp í 3ju deild íBolvíkingar upp í 3ju deild íBolvíkingar upp í 3ju deild í
Íslandsmótinu í knattspyrnuÍslandsmótinu í knattspyrnuÍslandsmótinu í knattspyrnuÍslandsmótinu í knattspyrnuÍslandsmótinu í knattspyrnu

Skrif Stakks og við BirnaSkrif Stakks og við BirnaSkrif Stakks og við BirnaSkrif Stakks og við BirnaSkrif Stakks og við Birna

Bryndís G. Friðgeirsdóttir, bæjar-
fulltrúi í Ísafjarðarbæ skrifar

,,Við Birna höfum aldrei
flogist á persónulega í
fjölmiðlum...“

Í síðasta tölublaði BB getur
að líta nafnlausa grein undir
dulnefninu Stakkur. Eins og
svo oft áður er nafnlausa höf-
undinum embætti sýslu-
mannsins hugleikið. Ég hef
hingað til ekki haft löngun til
að skiptast á skoðunum við
þá sem ekki þora að koma
fram undir nafni. Þess vegna
hirði ég ekki um að tjá mig
um málflutning hins nafn-
lausa Stakks að öðru leyti en
því, að ég sé mig knúna til að
leiðrétta ósannindi sem fram
koma í skrifunum hans.

Einhverra hluta vegna vill
hann draga félaga minn í bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar, Birnu
Lárusdóttur, og hennar per-
sónulegu hagi inn í málið. Við
Birna höfum aldrei flogist á
persónulega í fjölmiðlum

enda höfum við öðrum hnöpp-
um að hneppa. Við höfum hins
vegar tekist á um pólitísk mál-
efni og oft verið á öndverðum
meiði enda komum við úr
ólíku pólitísku umhverfi þar
sem hún aðhyllist frjálshyggju
Sjálfstæðisflokksins og ég fé-
lagshyggjuna í Samfylking-
unni.

Ég fullyrði að ég hef aldrei
minnst á Birnu eða aðra félaga
mína í bæjarstjórn sem per-
sónur í mínum pólitísku skrif-
um. Ég hef hins vegar margoft
talað um Sjálfstæðisflokkinn
sem stjórnmálaafl, stefnu
hans og hugmyndafræði. Þá
stefnu hef ég gagnrýnt hvenær
sem tækifæri gefst og ávallt
undir nafni.

Það má vel vera að nafn-
lausi greinahöfundurinn sakni

þess að við Birna sem báðar
erum oddvitar okkar bæjar-
málaflokka í Ísafjarðarbæ
skulum ekki vegast á persónu-
lega í fjölmiðlum eins og þær
Inga Jóna og Ingibjörg Sólrún
í borgarstjórn Reykjavíkur.
Sem betur fer höfum við borið
gæfu til að fjalla um ágrein-
ingsmál á vettvangi bæjar-

stjórnar án þess að henda skít
hvor í aðra í fjölmiðlum enda
teljum við það farsælla fyrir
bæjarfélagið okkar. Nafnlausi
greinahöfundurinn verður ein-
faldlega að sætta sig við þá
staðreynd.

– Bryndís Friðgeirsdóttir,
bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ.

Svaðilfari í verðlaunakvik-Svaðilfari í verðlaunakvik-Svaðilfari í verðlaunakvik-Svaðilfari í verðlaunakvik-Svaðilfari í verðlaunakvik-
myndinni Ísaldarhesturinnmyndinni Ísaldarhesturinnmyndinni Ísaldarhesturinnmyndinni Ísaldarhesturinnmyndinni Ísaldarhesturinn

Vífilfell hf., sem framleiðir
m.a. Coca Cola, hyggst hag-
ræða í rekstri útibúsins á Ísa-
firði og eru nokkrar breytingar
fyrirhugaðar af þeim sökum.
Að sögn Stefáns Torfa Sig-
urðssonar, svæðisstjóra Vífil-
fells á Vestfjörðum, ætlar fyr-
irtækið að minnka við sig og
verður lagerinn í Sandfells-

húsinu við Suðurgötu á Ísa-
firði lagður niður. Hann segir
að það hafi ekki þótt þjóna til-
gangi að vera með stór hús-
næði undir lager þegar í boði
eru daglegar ferðir flutning-
abíla milli Ísafjarðar og Reyk-
javíkur.

Dreifing á svæðinu verður
boðin út og útkeyrslubíl verð-

ur lagður af. Þá verður skrif-
stofa fyrirtækisins einnig flutt
úr Sandfellshúsinu. Stefán
Torfi segir að ekki sé verið að
draga úr þjónustu til við-
skiptavina og eigi þeir tæpast
eftir að verða varir við breyt-
ingarnar, nema þá kannski
helst þegar þeir sjá að það er
ekki lengur stór, rauður Coke-

bíll sem kemur til þeirra.
Að sögn Stefáns Torfa hafa

þessar breytingar í för með
sér að það fækkar um eitt starf
hjá útibúinu og hefur þegar
verið gerður starfslokasamn-
ingur við þann starfsmann.
Starfsmenn Vífilfells á Ísafirði
verða því aðeins tveir fram-
vegis.

Vífilfell dregur saman starfsemina á ÍsafirðiVífilfell dregur saman starfsemina á ÍsafirðiVífilfell dregur saman starfsemina á ÍsafirðiVífilfell dregur saman starfsemina á ÍsafirðiVífilfell dregur saman starfsemina á Ísafirði

Dreifing á svæðinu boðin útDreifing á svæðinu boðin útDreifing á svæðinu boðin útDreifing á svæðinu boðin útDreifing á svæðinu boðin út

Þórður Halldórsson, bóndi
á Laugalandi í Skjaldfannar-
dal, kemur nokkuð við sögu í
nýrri kvikmynd eftir Pál Stein-
grímsson er ber nafnið Ísald-
arhesturinn eða The Ice Age
Horse. Myndin vann nýlega
til verðlauna á Wildlife Eur-
ope-kvikmyndahátíðinni sem
haldin var í Svíþjóð sl. des-
ember, í flokki mynda um
tengsl manns og náttúru. Í
myndinni um Ísaldarhestinn
er rakin saga íslenska hestsins
sem landnámsmenn fluttu
með sér til landsins fyrir meira
en ellefu öldum og fóru
myndatökur fram víða um
land, m.a. á Vestfjörðum. í
kvikmyndinni er sýnt frá
hestaferð með Þórði Halldórs-
syni á Laugalandi en hann hef-

ur undanfarin ár verið með
ferðaþjónustuna Svaðilfara
sem skipuleggur „gamaldags“
hestaferðir kringum Dranga-
jökul. Þessar ferðir taka átta
daga og liggur leiðin um Snæ-
fjallaströnd, Jökulfirði yfir á
Strandir og alla leið norður að
Dröngum. Þaðan er farið yfir
jökul til baka.

Í Morgunblaðinu fyrir stuttu
er viðtal við Pál Steingríms-
son og segir hann þar frá ýmsu
er viðkemur myndinni og gerð
hennar. Þar á meðal kemur
hann inn á jökulhestinn svo-
kallaða sem hann rakst á fyrir
um fjórum árum síðan þegar
hann var að ganga með
Drangajökli. Sá hann þá þúst
í jökulsprungu og þegar hann
athugaði málið betur sá hann

að þetta var hestur. „Það var
ekkert um að villast að þetta
var hestur með klifbera og
timbur á, annar klakkurinn
brotinn. Af því að skoða klyf-
berann áttaði ég mig á að hann
var ævaforn,“ segir Páll. Hann
merkti staðinn með vörðum
og stikum. Páll segir að vel
varðveitt hræið, sem að öllum
líkindum hafði drepist fyrir
ævalöngu, hafi minnt sig á
þegar Krúsjov bauð Nixon í
mammútakjötsveisluna um
árið.

Sumarið eftir fór Páll á vett-
vang með myndavél en fann
engan hest. Hann sá vörður-
nar, en stikurnar voru horfnar
og sprungan fallin saman.
Honum kom þá annað ráð í
hug. „Ég fékk Þorvald Björns-

son hjá Náttúrufræðistofnun í
lið með mér. Við náðum í
hrosshaus, húð og lappir á
Hólmavík. Settum þetta svo í
jökulsprungu og tróðum húð-
ina út með snjó. Svo lét ég
menn labba á timburdrögum
eftir jöklinum ofan við
sprunguna til að minna á þetta
forna slys. Þetta er eitt af
nokkrum sviðsettum atriðum
í sögunni og tengist ferð með
„Svaðilfara“ um Jökulfirði,
Strandir og Drangajökul.“

Ísaldarhesturinn er klukku-
stundar löng kvikmynd, ætluð
til sýningar í sjónvarpi. Hún
er framleidd í samvinnu fyrir-
tækis Páls, Kvik hf., og
sænska framleiðslu- og dreif-
ingarfyrirtækisins Scandina-
ture.
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Einbýlishús / raðhús

Fasteignir

í þessari

auglýsingu

eru aðeins

sýnishorn  af

söluskránni.

Allar frekari

upplýsingar

eru veittar  á

skrifstofunni að

Hafnarstræti 1

Engjavegur 24: 126,4 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um. Frábær sólbaðsað-
staða. Laust 1. ágúst 2001.
Áhv. ca. 4,6 m.kr. Verð 7,5
m.kr.
Fagraholt 11: 140,6 m²
fallegt einbýlishús í góðu
standi á einni hæð ásamt
bílskúr. Verð 11,3 m.kr.
Hlíðarvegur 21: 157,5 ein-
býlishús á tveimur hæðum
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 37: 185,9 m²
raðhús á þremur hæðum
ásamt bílskúr og einstakl-
ingsíbúð. Skipti á minni eign
koma til greina. Verð 10,2
m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9
m² einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt grónum garði
og eignarlóð Laust fljótlega.
Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m²
einbýlishús á 2 hæðum ásamt
kjallara, háalofti og ræktuð-
um garði Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt eignarlóð. Húsið
er uppgert að hluta.
Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt
55,2 m² bílskúr.
Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um, góður sólpallur.
Verð 8,2 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m²
glæsilegt einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt bíl-
skúr. Verð 16 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 14: 100 m²
falleg 4ra herbergja íbúð á
n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
60m² kjallara og 27,8 m²
geymsluskúr. Baklóð fylgir
neðri hæðinni. Áhv. ca. 1,5
m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra her-
bergja íbúð að hluta undir
risi. Íbúðin er í góðu standi.
Tilboð óskast

 3ja herb. íbúðir
Hlíðarvegur 33: 79,1 m²
íbúð á neðri hæð í fjórbýlis-
húsi ásamt góðum bílskúr.
Verð 6,9 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á
3ju hæð í fjölbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)
Björt og glæsileg íbúð með
frábæru útsýni. Ótrúlega
hagstæð í rekstri. Áhv. ca.
3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.

Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á
3ju hæð fyrir miðju í fjöl-
býlishúsi ásamt sér geymslu.
Áhv. ca. 2 m.kr.
Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á
3ju hæð til hægri í fjöl-
býlishúsi ásamt sér geymslu.
Skoða öll tilboð. Möguleiki
að taka bíl uppí. Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 5,5 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á
1. hæð í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð 4  m.kr.

Súðavík
Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt
og glæsilegt einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr, sól-
stofu og tveimur sólpöllum.
Verð 11.5 m.kr.

Suðureyri
Hjallavegur 11: 138,2 m²
einbýlishús á einni hæð.
Verð 3 m.kr.

Flateyri
Hjallavegur 5: 83,4 m² 3ja
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast

Bolungarvík
Heiðarbrún 3: 224,6 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr.  Tilboð
óskast
Hlíðarstræti 6: 113 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt
bílskúr. Verð 7,9 m.kr.

Þekking og færni starfsfólks ein mik-Þekking og færni starfsfólks ein mik-Þekking og færni starfsfólks ein mik-Þekking og færni starfsfólks ein mik-Þekking og færni starfsfólks ein mik-
ilvægasta auðlind hvers fyrirtækisilvægasta auðlind hvers fyrirtækisilvægasta auðlind hvers fyrirtækisilvægasta auðlind hvers fyrirtækisilvægasta auðlind hvers fyrirtækis

– segja þær Guðrún Anna Finnbogadóttir og Dagný Sveinbjörnsdóttir, sem bjóða
fyrirtækjum og stofnunum  ráðgjöf varðandi markvissa uppbyggingu starfsmanna
Á undanförnum árum hefur

símenntun sífellt orðið fyrir-
ferðarmeiri þáttur í menntun
einstaklinga vegna þess að
menntunarkröfur eru stöðugt
að aukast. Í dag verður ein-
staklingurinn að líta á mennt-
un sem hluta af allri lífsgöngu
sinni og þarf ávallt að vera
reiðubúinn að tileinka sér nýja
þekkingu og færni til að takast
á við þær kröfur sem gerðar
eru í atvinnulífinu og í samfé-
laginu. Vinnuveitendur gera
sér líka æ betur grein fyrir því
að menntun starfsmanna er
einn mikilvægasti þáttur í
framtíðarskipulagi atvinnu-
lífsins. Varla er nokkrum vafa
undirorpið að hagvöxtur og
framleiðniaukning fyrirtækja
mun í framtíðinni byggjast á
aukinni verkþekkingu og
aðgengi fólks að menntun.

Á síðasta ári ákváðu sí-
menntunarmiðstöðvar víðs
vegar um landið að taka upp
ráðgjafarkerfið „Markviss“.
Með því er tekist á við verk-
efni sem fela í sér að skipu-
leggja fræðslu, þjálfun og ann-
að sem tengist uppbyggingu
starfsmanna fyrirtækja og
stofnana í víðustu merkingu,
þannig að mannauður þeirra
fái að njóta sín til fulls. Fræð-
slumiðstöð Vestfjarða er ein
þeirra símenntunarmiðstöðva
sem ákváðu að taka „Mark-
viss“ í sína notkun og kostaði
þjálfun á ráðgjöfum í því
skyni. Ísfirðingarnir Dagný
Sveinbjörnsdóttir og Guðrún
Anna Finnbogadóttir eru ráð-
gjafar fyrir „Markviss“ á Vest-
fjörðum og voru þær beðnar
um að segja aðeins frá þessu
ráðgjafa- og þarfagreininga-
kerfi.

Meta þekkinguMeta þekkinguMeta þekkinguMeta þekkinguMeta þekkingu
og færniog færniog færniog færniog færni

Dagný segir að þegar talað
sé um „Markviss“, þá sé átt
við þjálfun, menntun og
þroska starfsmanna á breið-
um grundvelli.

„Markmiðið með þessari
ráðgjafaþjónustu er að brúa
bilið á milli þeirrar þekkingar
sem þegar er til staðar í fyrir-
tækinu og þeirrar færni sem
það verður að búa yfir til að
uppfylla þær kröfur sem til
þess verða gerðar í framtíð-
inni. Auk hefðbundinna nám-
skeiða er lögð áhersla á þjálf-
un á vinnustað, þátttöku í þró-
unarstarfi og eflingu fyrirtæk-
isins. Kerfið felur í sér að
stjórnendur og starfsmenn
meta í sameiningu þörf fyrir
fræðslu og þjálfun innan fyr-
irtækis eða stofnunar með að-
stoð ráðgjafa frá símenntunar-
miðstöð. Þannig er verið að
tryggja að rétt hæfni sé til
staðar á réttum tíma og tekur
starfsfólkið sjálft fullan þátt í
því uppbyggingarstarfi.

„Markviss“ gefur því
stjórnendum og starfsmönn-
um kost á að meta sjálfir þekk-
ingar- og færniþörf fyrirtækis-
ins og skipuleggja uppbygg-
ingu sérhvers starfsmanns í
samræmi við það mat.“

Að sögn Guðrúnar Önnu er
„Markviss“ upphaflega þróað
í Danmörku í samvinnu at-
vinnurekenda og launþega-
samtaka. Þar hefur kerfið ver-
ið notað undanfarin níu ár með
góðum árangri og eru ráðgjaf-
ar á vegum þess starfandi vítt
og breitt um landið.

„Eftir að símenntunarmið-
stöðvarnar á Íslandi höfðu
kynnt sér þetta kerfi og ákveð-
ið að bjóða það hérlendis sem
hluta af sinni þjónustu, var
samið við Danina um að þeir
sendu hingað aðila til að þjálfa
upp ráðgjafa. Í framhaldi af
því fórum við Dagný í þjálfun

á síðasta ári og tók það ferli
sex mánuði. Meðal þess sem
við þurftum að gera þar var að
finna fyrirtæki sem við gætum
notað sem tilraunaverkefni.
Við höfðum samband við
Óðin Gestsson, framkvæmda-
stjóra Íslandssögu á Suður-
eyri, og fengum mjög jákvæð-
ar undirtektir hjá honum.

Við tókum síðan fyrir milli-
stjórnendur í fyrirtækinu og
unnum verkefnið með þeim.
Það er skemmst frá því að
segja að allir yfirmenn og
starfsmenn eru mjög ánægðir
með það sem kom út úr þessu
verkefni og þær breytingar
sem urðu í kjölfarið á vinnu-
staðnum. Í framhaldi af því
hefur símenntun og endur-
menntun verið mjög virk í fyr-
irtækinu í allt haust. Bæði hafa
menn verið að miðla þekkingu
innan fyrirtækisins og sömu-
leiðis eru fyrirhuguð nám-
skeið fyrir alla starfsmenn-
ina.“

Byggt á samvinnuByggt á samvinnuByggt á samvinnuByggt á samvinnuByggt á samvinnu
stjórnenda ogstjórnenda ogstjórnenda ogstjórnenda ogstjórnenda og
starfsmannastarfsmannastarfsmannastarfsmannastarfsmanna

Dagný segir að í raun séu
það starfsmennirnir sem vinni
verkefnin enda viti þeir best
hvernig hlutnunum er háttað
og hvernig þeir vilja hafa þá.

„Sem ráðgjafar erum við
Guðrún Anna hins vegar þjálf-
aðar í að stýra aðgerð og að-
stoða fyrirtæki við að finna
lausnir og möguleika á sviði
fræðslu og menntunar sem
samsvara þörfum þeirra og
markaðarins. Hlutverk okkar
er því að koma ákveðinni at-
burðarás af stað og leiðbeina
fyrirtækjum í ferlinu sem á
eftir fylgir, t.d. við hugmynda-
söfnun eða að leysa vandamál
sem geta komið upp þegar

farið er að vinna að verk-
efninu.

Við getum ekki komið inn í
fyrirtæki eða stofnanir og sagt
að hinn eða þessi starfsmaður
þurfi að fara á tölvunámskeið
eða fínpússa sig í þjónustu.
Við getum hins vegar komið
þarna inn, spurt spurninga og
haldið utan um og leitt starfið.
Þegar svona verkefni fer af
stað er myndaður sérstakur
stýrihópur sem stjórnar og
tekur allar ákvarðanir. Hann
er nokkurs konar þverskurður
af fyrirtækinu og í honum sitja
bæði fulltrúar stjórnenda og
starfsmanna.

Leitast er við að hafa þetta
þverfaglegan hóp þannig að
það komi alltaf fram lausnir
sem henta hverjum og einum.
Það er náttúrlega grunnhug-
myndin í þeirri hugmynda-
fræði sem liggur að baki
„Markviss“. Þar gengur alls
ekki að forstjóri eða fram-
kvæmdastjóri ákveði bara si-
svona að senda starfmennina
á námskeið án þess að vera
nokkuð búinn að velta fyrir
sér hver þekkingarstaðan sé,
– þurfa allir á námskeiðinu að
halda eða jafnvel ekki neinn?
Þannig er oft rokið í hlutina af
meira kappi en forsjá og
spurning hvort slíkt hafi nokk-
urn tilgang eða skili árangri.

Sé farin sú leið sem „Mark-
viss“ býður upp á, þá er það
stýrihópsins að ákveða hvaða
leið er valin til að ná settum
markmiðum. Það eru ákveðn-
ar aðferðir og verkfæri sem
við sem ráðgjafar höfum yfir
að ráða en hvað af þeim stýri-
hópurinn velur að nota fer al-
veg eftir því hvaða markmið
hópurinn hefur sett sér með
vinnunni. Þegar búið er að
meta þekkingar- og færniþörf
fyrirtækisins og skipuleggja
uppbyggingu starfsmanna í



MIÐVIKUDAGUR 23. JANÚAR 2002      5

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsamræmi við það, þá gerir
stýrihópurinn nákvæma
kostnaðaráætlun þar sem fram
kemur hvað uppbyggingin
getur kostað fyrirtækið. Hún
er síðan borin undir yfirmenn
fyrirtækisins og fáist hún sam-
þykkt er símenntunaráætlun
sett í framkvæmd.

Uppbygging starfsmanna
heppnast best þegar samvinna
er á milli stjórnenda og starfs-
manna í verkefninu enda er
kerfið hannað með það í huga
að bæði yfirmenn og starfs-
menn taki þátt í ferlinu frá
upphafi til enda. Það tryggir
gagnkvæman skilning, sam-
eiginlega ábyrgð, áhuga og
þátttöku allra sem vinna í
fyrirtækinu og eykur líkur á
varanleika og áframhaldandi
uppbyggingu.“

Þekkingin oft tilÞekkingin oft tilÞekkingin oft tilÞekkingin oft tilÞekkingin oft til
staðar innanstaðar innanstaðar innanstaðar innanstaðar innan

fyrirtækjafyrirtækjafyrirtækjafyrirtækjafyrirtækja
Guðrún Anna segir að

„Markviss“ hafi nokkra sér-
stöðu sökum þess að það lagi
sig að fyrirtækjunum og leitist
við að finna lausnir fyrir hvert
og eitt fyrirtæki.

„Þetta er ekki svona kerfi
sem fyrirtækin þurfa að fara
inn í og vinna eftir heldur lagar
„Markviss“ sig að fyrirtækj-
unum. Þar af leiðandi erum
við, ráðgjafarnir, alltaf að
vinna hlutina á nýjan hátt með
það fyrir augum að þeir henti
hverju fyrirtæki fyrir sig. Það
hefur sýnt sig að kerfið virkar
fyrir öll fyrirtæki af hvaða
stærð sem þau eru. Minnstu
fyrirtækin sem hafa tekið þátt
telja fimm starfsmenn og hef-
ur kerfið reynst þeim jafn ár-
angursríkt og hjá stærri fyrir-
tækjum.“

Dagný segist hafa orðið vör
við að fólk haldi að „Mark-
viss“ sé námskeið en ítrekar
að svo sé alls ekki. Þarna sé
alfarið um að ræða ráðgjafa-
þjónustu fyrir fyrirtæki og
stofnanir.

„Eins og ég minntist á áður
er „Markviss“ notað til að
greina stöðu þekkingar innan
fyrirtækis. Þegar sú vinna er
að baki geta hins vegar tekið
við einhver námskeið ef þarfa-
greiningin hefur sýnt fram á
nauðsyn þess. Oftar en ekki
kemur þó í ljós að þekkingin
er til staðar innan fyrirtækisins
og það er þá spurningin um
að miðla henni meðal starfs-
manna. Það þarf að gera á
skipulegan hátt og gefa því
ákveðinn tíma, t.d. þannig að
fyrir marslok á starfsmaður A
að vera búinn að þjálfa starfs-
mann B í að gera ákveðinn
hlut. „Markviss“ setur miðlun
þekkingar í ákveðinn farveg
en alls ekki er um það að
ræða að þau fyrirtæki sem fara
í gegnum þetta ferli séu með
starfsfólkið á stöðugum náms-
keiðum.

Þegar ráðgjafarnir hafa
lokið sínu verki er það fyrir-
tækisins að fylgja kerfinu eftir
á stefnufastan hátt og meta
árangurinn af verkefninu eftir
því sem tök eru á. Við reynum
samt að fylgjast með úr fjar-
lægð. Hugmyndin er sú að
þegar verkefni er lokið, þá höf-

um við samband eftir tvo til
þrjá mánuði og athugum
hvernig málin standa. Það er
hins vegar alfarið undir fyrir-
tækinu sjálfu komið hvort
svona verkefni lifir eða ekki.
Það er hverjum manni ljóst að
það er lítil skynsemi í því að
eyða tíma og peningum í
svona verkefni og láta það
síðan gufa upp.“

ViðtökurViðtökurViðtökurViðtökurViðtökur
vonum framarvonum framarvonum framarvonum framarvonum framar

Aðspurðar um hvort þær
telji að markaður sé fyrir ráð-
gjöf af þessu tagi hér fyrir
vestan, þá segjast þær Guðrún
Anna og Dagný ekki kvíða
aðgerðaleysinu enda hafi þær
fengið talsvert af fyrirspurn-
um og nokkur verkefni eru
þegar í vinnslu.

„Um það leyti sem við vor-
um að ljúka tilraunaverkefn-
inu með Íslandssögu á Suður-
eyri, þá höfðu forsvarsmenn
Sparisjóðs Vestfirðinga sam-
band við okkur og óskuðu eftir
því að við tækjum að okkur
samskonar ráðgjöf fyrir þá.
Þarna er um talsvert umfangs-
mikið verkefni að ræða og
höfum við verið að vinna í
því undanfarna mánuði en því
lýkur væntanlega núna í jan-
úar. Þá höfum við líka unnið
að verkefni fyrir leikskólann
Bakkaskjól í Hnífsdal og
framundan er verkefni fyrir
Svæðisskrifstofu um málefni
fatlaðra. Eftir því sem verk-
efnunum fjölgar fáum við
fleiri fyrirspurnir þannig að
við getum ekki annað en verið
bjartsýnar“, segir Dagný.

Guðrún Anna tekur undir
orð Dagnýjar og bætir því við
að viðtökur hér fyrir vestan
hafi verið framar vonum. „Það
er einstaklega ánægjulegt að
sjá hvað þau fyrirtæki sem
við höfum unnið með hafa
tekið þessu vel. Það verður að
segjast eins og er að á þeim
stutta tíma sem liðinn er síðan
símenntunarmiðstöðvarnar
ákváðu að bjóða upp á „Mark-
viss“, þá hefur það sýnt sig að
kerfið hefur gengið einna best
hér fyrir vestan. Aðrar sí-
menntunarmiðstöðvar hafa
verið seinar af stað og við
Dagný erum í raun komnar

lengst í þessari ráðgjafaþjón-
ustu og búnar að vinna flest
verkefni“.

Ekkert fyrirtækiEkkert fyrirtækiEkkert fyrirtækiEkkert fyrirtækiEkkert fyrirtæki
getur gengið ángetur gengið ángetur gengið ángetur gengið ángetur gengið án

starfsfólksstarfsfólksstarfsfólksstarfsfólksstarfsfólks
– Er þá hægt að segja að

fyrirtæki og stofnanir séu al-
mennt vakandi fyrir mikil-
vægi þess að sinna markvissri
uppbyggingu starfsmanna?

Guðrún Anna svarar því til
að auðvitað verði hvert og eitt
fyrirtæki að meta hvort það
telji sig þurfa á þessari þjón-
ustu að halda. „Þekking og
færni starfsfólks er ein mikil-
vægasta auðlind hvers fyrir-
tækis en þrátt fyrir það er
markviss fræðsla og þjálfun
oft látin sitja á hakanum. Það
er því miður of oft þannig að
fyrirtækin hafa góðar fyrirætl-
anir og ætla að gera góða hluti
en hins vegar vantar skipu-
lagða áætlun. Svo rýkur tím-
inn áfram, góðar fyrirætlanir
gleymast og ekkert gerist
vegna þess að ef ekki er búið
að fastsetja hlutina er þeim
oftar en ekki skotið á frest.
Þar af leiðandi verður ekki
þessi framþróun sem allir,
bæði stjórnendur og starfs-
menn, myndu virkilega vilja
ná fram.

Það verður líka að segjast
eins og er, að víða er tilhneig-
ing í þá átt að ýta starfsmanna-
málum út af borðinu þar sem
sinna þarf öðrum „brýnni“
málum. Það má hins vegar
ekki gleymast að ekkert fyrir-
tæki getur gengið án starfs-
fólks, – að ég tali nú ekki um
vel þjálfað og jákvætt starfs-
fólk. Þannig að það fyrirtæki
sem hefur ekki tíma fyrir sína
starfsmenn á kannski ekki
bjarta framtíð fyrir sér.

Auðvitað kostar markviss
uppbygging starfsmanna
bæði tíma og peninga en
spurningin er einfaldlega
hvort fyrirtækin geti verið án
hennar. Í nútímasamfélagi þar
sem hlutirnir breytast ört og
krafan er að vera ávallt með á
nótunum hafa fyrirtæki hrein-
lega ekki efni á að vanrækja
starfsmannaþáttinn“, segir
Guðrún Anna að lokum.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á neðri hæð að Urðarvegi
49. Íbúðin er 94m². Uppl. í
síma 456 3547.

Til sölu eða leigu er 4ra
herb. íbúð við Túngötu 18 á
Ísafirði. Íbúðin er laus.
Upplýsingar í síma 456
4014 eftir kl. 20.

Til sölu er BMW 320 árg.
1985, ekinn 134 þús. km.
Ný skoðaður. Ný vél. Uppl.
í síma 456 3770.

Ferðafólk athugið. Til
leigu er fullbúin íbúð mið-
svæðis í Reykjavík. Upplýs-
ingar í síma 865 9637.

Hinn vinsæli ,,hangikjöts-
fundur“ kvenfélags Ísa-
fjarðarkirkju verður
fimmtudaginn 24. janúar
kl. 19:30 í Safnaðarheimili
Ísafjarðarkirkju. Stjórnin.

Til sölu er 4ra herb. íbúð á
1. hæð að Stórholti 7 á Ísa-
firði. Góð og vel skipulögð
íbúð. Blokkin var máluð að
utan sumarið 2000 eftir
gagngerðar viðgerðir. Upp-
lýsingar í síma 456 4640
eftir kl. 19.

Óska eftir vel með förnum
hornsófa, ódýran eða gef-
ins. Hafið samband við Ein-
ar í síma 869 9008.

Er ekki einhver sem á
gamlan 14"-17"tölvuskjá
sem hann vill losna við fyrir
ekkert. Hafið samband við
Björn í síma 456 4802.

Til sölu er vel með farin
Opel Vectra árg. 1998,
sjálfsk., ekin 54 þús. km.
Ný dekk á álfelgum o.fl.
Aðeins tveir eigendur frá
upphafi. Alltaf þjónustaður
af viðurkenndum þjón-
ustuaðilum. Uppl. gefur
Kristinn í síma 893 7124.

Til sölu er DVD-spilari
með Dolby Prologic Sur-
round hljóðkerfi. Spilar öll
kerfi. Nánast nýr. Kostar
70 þús. Upplýsingar í síma
840 4006.

Lærður matsveinn (kona)
óskar eftir plássi á stærri
bát eða togara. Upplýsingar
í síma 822 0688.

Árgangur 1973! Hittumst
nk. fimmtudagskvöld á veit-
ingastaðnum Á Eyrinni kl.
21 vegna fermingarmóts.

Til sölu er Brio kerruvagn
með burðarrúmi og Chicco
ungbarnastóll. Uppl. í síma
456 4212 og 698 4212.

Þorrablót Kvenfélagsins
Hvatar í Hnífsdal verður í
Félagsheimilinu Hnífsdal
laugardaginn 2. febrúar kl.
20:30. Miðapantanir í síma
456 3161 (Gyða), 456 4380
(Kristín) og 456 3174
(Sigríður Óla).

Strandamenn! Þorrablót
Átthagafélags Stranda-
manna verður í Félags-
heimilinu í Hnífsdal laugar-
daginn 16. febrúar. Nánar
auglýst í götuauglýsingum.

Hið árlega Sunnukórsball
verður haldið 26. janúar í
Félagsheimilinu í Hnífsdal.
Miðar eru seldir í Vestur-
sporti.

Ertu að fara að halda veislu?
Viltu bjóða gestum upp á
humar? Hafðu þá samband
við Sunnukórinn sem selur
humar á verði sem varla
gerist lægra. Upplýsingar í
síma 899 0743.

Olíudreifing ehf. á FlateyriOlíudreifing ehf. á FlateyriOlíudreifing ehf. á FlateyriOlíudreifing ehf. á FlateyriOlíudreifing ehf. á Flateyri

Kauptilboð í eignir semKauptilboð í eignir semKauptilboð í eignir semKauptilboð í eignir semKauptilboð í eignir sem
ráðgert er að fjarlægjaráðgert er að fjarlægjaráðgert er að fjarlægjaráðgert er að fjarlægjaráðgert er að fjarlægja
Olíudreifing ehf. hefur

óskað eftir því við Ísafjarð-
arbæ að tekin verði afstaða
til þess hvort bæjarfélagið
ætli að nýta sér forkaupsrétt
á eignum fyrirtækisins á
Flateyrararodda.

Eignirnar sem um ræðir
eru eldneytisgeymir og um
70 m2 timburskúr, en þar
sem eignirnar eru inni í nýju
skipulagi á Flateyri, hefur
Ísafjarðarbær forkaupsrétt
að þeim. Olíudreifingu ehf.
hefur borist tilboð í eignirn-
ar frá Græði sf. sem áformar
að fjarlægja eldneytisgeym-
inn af lóðinni en nýta skúr-
inn sem véla- og tækjaað-
stöðu.

Samkvæmt samþykktu
deiliskipulagi er gert ráð
fyrir að bæði mannvirkin
verði fjarlægð. Skúrinn er
innan nýrra lóðarmarka en
utan byggingarreits. Ekki
hefur verið gerður lóðar-
leigusamningur um um-
rædda lóð og ákveði Ísa-
fjarðarbær að falla frá for-
kaupsrétti þarf undirrita
slíkan samning.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur falið byggingarfull-
trúa að kanna hvort heimilt
sé að skylda Olíudreifingu
ehf. til að fjarlægja ofan-
greind mannvirki af lóðinni
án kostnaðar fyrir Ísafjarðar-
bæ.

GRÆNIGARÐUR VIÐ SELJALANDSVEG

Til sölu er húseignin Grænigarður við
Seljalandsveg á Ísafirði. Eignin er
uppkaupahús á snjóflóðahættusvæði
og ekki gert ráð fyrir að hún verði
varin. Búseta í húsinu er óheimil á
tímabilinu 1. nóvember til 30. apríl.
Grænigarður er steinsteypt hús frá
árinu 1950 og eru tvær íbúðir í húsinu.
Í kjallara er 68,3m² íbúð og á efri hæð
82,5m² íbúð.
Þeir sem hafa áhuga á kaupum sendi
inn skriflegt kauptilboð á skrifstofu
Ísafjarðarbæjar að Hafnarstræti 1,
Ísafirði, í síðasta lagi þann 6. febrúar
nk. Ísafjarðarbær áskilur sér rétt til að
taka hvaða tilboði sem er eða hafna
öllum. Allar frekari upplýsingar veittar
á skrifstofu Ísafjarðarbæjar á Ísafirði.

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Fluguhnýtinga-
námskeið!
Fyrirhugað er
fluguhnýtinga-

námskeið ef næg
þátttaka fæst.
Skráning er

í Hafnarbúðinni.
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Landsmót UMFÍ 2004Landsmót UMFÍ 2004Landsmót UMFÍ 2004Landsmót UMFÍ 2004Landsmót UMFÍ 2004

Halldór Halldórsson bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar skrifar

,,Lögð er áhersla á gott sam-
starf við íþróttahreyfinguna
enda er öflugt íþróttalíf einn af
hornsteinum góðs mannlífs“

Fimmtudaginn 10. janúar
2002 samþykkti bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar að taka ekki
þátt í Landsmóti UMFÍ 2004
með uppbyggingu nauðsyn-
legra mannvirkja fyrir þann
tíma. Ákvörðun bæjarstjórnar
var tekin eftir langt ferli sem
staðið hafði yfir frá miðju ári
2000. Undirritaður mun leitast
við að rekja feril málsins í
þessari grein og upplýsa
hvaða vinna hefur verið unnin
af hálfu Ísafjarðarbæjar í mál-
inu áður en endanleg ákvörð-
un bæjarstjórnar var tekin.

Starfshópur og fyrstaStarfshópur og fyrstaStarfshópur og fyrstaStarfshópur og fyrstaStarfshópur og fyrsta
kostnaðaráætlunkostnaðaráætlunkostnaðaráætlunkostnaðaráætlunkostnaðaráætlun

Upphaflega komu hug-
myndir inn á borð bæjarstjórn-
ar Ísafjarðarbæjar frá íþrótta-
félaginu Höfrungi á Þingeyri
um að halda landsmótið 2004
en það ár á Höfrungur 100 ára
afmæli. Á bæjarráðsfundi 24.
júlí 2000 er bókað samkomu-
lag um að skipaður verði
starfshópur með fulltrúum frá
Ísafjarðarbæ og Héraðssam-
bandi Vestfirðinga (HSV) til
að kanna kostnað við fram-
kvæmdir til að halda lands-
mót. Starfshópurinn fundaði
18. september – 22. janúar
2001 á fimm fundum.

Af hálfu Ísafjarðarbæjar sat
bæjarráð í starfshópnum en
þá sátu Birna Lárusdóttir,
Guðni G. Jóhannesson og Lár-
us G. Valdimarsson í bæjar-
ráði. Frá HSV komu Bjarni
Einarsson og Kristinn Jón
Jónsson. Eftir fyrsta fund
komu inn fulltrúar frá Bolung-
arvík og Súðavík, þau Helga
Jónsdóttir, Örn Jóhannsson,
Ágúst Kr. Björnsson og Óskar
Elíasson. Með hópnum störf-
uðu bæjarstjóri, íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi og bygging-
arfulltrúi.

Niðurstaða starfshópsins
var sú að heildarkostnaður
væri 260-340 milljónir kr. Var
þar miðað við samantekt
byggingarfulltrúa Ísafjarðar-
bæjar, dags. 8. desember
2000, sem taldi kostnað við
sundlaug 100-150 milljónir
kr., frjálsíþróttavöll með
knattspyrnuvelli 80-110 millj-
ónir kr., lagfæringu núverandi
mannvirkja 40 milljónir kr. og
aðra aðstöðu s.s. bílastæði,
tjaldstæði, hreinlæti o.fl. 40
milljónir kr. Alls 260-340
milljónir. Kostnaðaráætlun
starfshópsins byggði að mestu
á raunkostnaði við byggingu
mannvirkja í Borgarbyggð og
áætlunum frá Egilsstöðum þar
sem landsmótið var í undir-
búningi á þeim tíma. Lagði
starfshópurinn til í greinargerð
sinni dagsettri 22. janúar 2001
að sveitarfélög á norðanverð-
um Vestfjörðum styddu við
Landsmót 2004 með gerð
nauðsynlegra mannvirkja.

Afstaða sveitarfélagannaAfstaða sveitarfélagannaAfstaða sveitarfélagannaAfstaða sveitarfélagannaAfstaða sveitarfélaganna

Þrátt fyrir mikinn kostnað
skv. áætlun starfshópsins tók
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar þá
ákvörðun á fundi sínum 1.
febrúar 2001 að taka þátt í
Landsmóti 2004 í samstarfi
við íþróttahreyfinguna með
fyrirvara um samstarf við
ríkisvaldið um fjármögnun. Á
þessum tíma voru bundnar
vonir við að endurskoðuð
kostnaðaráætlun yrði lægri og
að fjárframlag ríksins yrði allt
að 70-80 milljónum og hugs-
anlega enn hærra.

Bolungarvíkurkaupstaður
og Súðavíkurhreppur bókuðu
þá afstöðu að sjálfsagt væri
að leggja til þau mannvirki
sem til staðar væru í sveitar-
félögunum en ekki yrði lagt
út í kostnað við ný íþrótta-
mannvirki.

Á forsendum bókunar bæj-
arstjórnar Ísafjarðarbæjar
samþykkti UMFÍ að stefna
að því að halda landsmótið
2004 á norðanverðum Vest-
fjörðum og fela HSV og Hér-
aðssambandinu í Bolungarvík
að halda mótið.

Aðrar skýrslurAðrar skýrslurAðrar skýrslurAðrar skýrslurAðrar skýrslur
og greinargerðirog greinargerðirog greinargerðirog greinargerðirog greinargerðir

Fyrir utan kostnaðaráætlun
starfshópsins sem dagsett var
8. desember 2000, lagði
íþrótta- og æskulýðsfulltrúi
fram greinargerð dags. 30.
september 2000 um kostnað í
Borgarnesi við uppbyggingu
fyrir landsmótið þar sem
haldið var 1997 ásamt upp-
lýsinum um framlag ríkisins
til framkvæmda í Borgarnesi
og Egilsstöðum.

Sundfélagið Vestri skilaði
inn greinargerð og tillögu
dags. 10. maí 2001 um við-
byggingu við núverandi sund-
laug við Austurveg ásamt
lauslegri kostnaðaráætlun upp
á 70-80 milljónir kr.

Í júní 2001 kom út skýrsla
sem Haraldur L. Haraldsson,
hagfræðingur, vann fyrir
Byggðastofnun um Landsmót
UMFÍ. Í þeirri skýrslu voru
ýmsir kostir nefndir varðandi
landsmótshald en ekki gerð
nákvæm kostnaðaráætlun.

Á bæjarráðsfundi 24. sept-
ember 2001 mættu fulltrúar
undirbúningsnefndar fyrir
landsmót og lögðu fram hug-
myndir að frjálsíþróttavelli og
25 metra sundlaug í Tungudal
í Skutulsfirði.

Verkfræðistofa Sigurðar
Thoroddsen hf. (VST) vann
greinargerð dags. 25. október
2001, fyrir Íþróttasjóð ríkisins
um núverandi íþróttamann-
virki í Ísafjarðarbæ og mögu-
leika á uppbyggingu á nokkr-
um stöðum.

Á bæjarráðsfundi 10. des-
ember 2001 lagði Sundfélagið
Vestri inn aðra hugmynd að
stækkun sundlaugar við Aust-
urveg og tilboð frá Ágústi og
Flosa ehf. að upphæð 91,2

milljónir kr. Bæjarráð varð að
hafna tilboðinu á grundvelli
laga um opinber innkaup og
um skipan opinberra fram-
kvæmda. Ekki er heldur gert
ráð fyrir viðbyggingu á nú-
gildandi skipulagi og verið er
að vinna hugmyndir varðandi
viðbyggingu við Grunnskól-
ann á Ísafirði á þessu svæði.

Viðræður vegnaViðræður vegnaViðræður vegnaViðræður vegnaViðræður vegna
fjármögnunarfjármögnunarfjármögnunarfjármögnunarfjármögnunar

Síðan hugmyndin kom fyrst
upp um Landsmót 2004 hafa
verið haldnir fundir með þing-
mönnum Vestfjarða um
mögulegt fjárframlag frá rík-
inu. Bæjarstjóri og formaður
bæjarráðs funduðu með
menntamálaráðherra og fóru
á fund fjárlaganefndar Alþing-
is til að fá sem nákvæmastar
upplýsingar um hversu hátt
framlag ríkisins gæti orðið.

Eftir viðræður við formann
Byggðastofnunar kom sú til-
laga þaðan að Byggðastofnun
og menntamálaráðuneytið
ættu samstarf um úttekt sam-
félagslegri þýðingu íþrótta-
mannvirkja fyrir byggðarlög
á landsbyggðinni. Þessi ágæta
tillaga Byggðastofnunar hefur
enn ekki farið í vinnslu.

Bæjarstjóri ræddi við for-
mann Íþróttasjóðs ríkisins, um
fyrirhugað landsmót og að-
komu þeirra að því, sérstak-
lega þar sem menntamálaráð-
herra nýtur ráðgjafar þeirra.

Því miður varð niðurstaða
þessara viðræðna sú að fjár-
framlag frá ríkinu yrði ekki
meira en að hámarki 45 millj-
ónir kr. eða helmingi lægra en
upphaflegar væntingar fólu í
sér.

Viðræður við UMFÍViðræður við UMFÍViðræður við UMFÍViðræður við UMFÍViðræður við UMFÍ
Fulltrúar UMFÍ hafa verið í

sambandi við Ísafjarðarbæ og
gefið upplýsingar um ýmis-
legt er lýtur að landsmóts-
haldi. Þá hefur verið starfandi
landsmótsnefnd skipuð
heimamönnum sem ábyrg
væri fyrir landsmótshaldi ef
af yrði. Hafa þessir fulltrúar
mætt á fundi hjá bæjarráði og
starfshópi sveitarfélaganna.

Seinnihluta síðasta árs var
gerð óformleg fyrirspurn til
UMFÍ um hvort hægt væri að
lækka kostnað við mann-
virkjagerð með því að byggja
25 metra sundlaug en nýta
núverandi frjálsíþróttavöll á
Þingeyri þar sem meiri þörf
væri fyrir sundlaug á Ísafirði
en nýjan frjálsíþróttavöll að
mati bæjarstjórnar. Svör við
fyrirspurninni voru á þann veg
að til að halda landsmót yrði
að vera til staðar fullkomin
frjálsíþróttaaðstaða eins og
verið hefði á landsmótum
undanfarin 15-20 ár. Sem sagt
fullkominn völlur með varan-
legu yfirlagi á hlaupabrautum
(tartan). Því lá fyrir að byggja

yrði frjálsíþróttavöll og sund-
laug því vart kæmi til greina
að byggja aðeins völlinn en
synda í bráðabirgðalaug sem
rifin yrði upp eftir landsmót
þegar höfð er í huga þörf fyrir
fullkomna sundlaug á Ísafirði.
Reyndar var einnig talað um
möguleika á að fá undanþágu
fyrir einhverja af núverandi
sundlaugum en um leið var
sagt að þá minnkuðu mögu-
leikar á að afreksfólk í sundi
myndi sækja landsmótið.

SamanburðurSamanburðurSamanburðurSamanburðurSamanburður
á kostnaðiá kostnaðiá kostnaðiá kostnaðiá kostnaði

Kostnaðaráætlun fyrir
nauðsynleg íþróttamannvirki
til að halda landsmót er dag-
sett 4. janúar 2002 og gerir
ráð fyrir að kostnaður Ísafjarð-
arbæjar sé 200-300 milljónir
eftir því hvaða leið er farin
við byggingu sundlaugar og
frjálsíþróttavallar. Eru þessar
tölur í miklu samræmi við
fyrstu kostnaðaráætlun sem
dagsett er 8. desember 2000.

Þegar frjálsíþróttavöllurinn
á Egilsstöðum var vígður var
sagt frá raunkostnaði við það
mannvirki sem var 105 millj-
ónir kr. Í þeirri tölu var ekki
kostnaður við umferðarmann-
virki né bílastæði eins og í
kostnaðaráætlun Ísafjarðar-
bæjar vegna frjálsíþróttavall-
ar. Ekki var heldur kostnaður
við tækjakaup inn í áður-
nefndum 105 milljónum á
Egilsstöðum.

Frjálsíþróttavöllurinn í
Borgarnesi var gerður á árinu
1996 og nam kostnaður við
hann rúmum 70 milljónum kr.
Ekki er kostnaður við bíla-
stæði né umferðarmannvirki
innifalinn. Þá var ráðist í fram-
kvæmdir síðari hluta ársins
1996 við útisundlaug í Borgar-
nesi. Kostnaður við hana
reyndist vera 153 milljónir.

KostnaðaráætlunKostnaðaráætlunKostnaðaráætlunKostnaðaráætlunKostnaðaráætlun
dags. 4. janúar 2002dags. 4. janúar 2002dags. 4. janúar 2002dags. 4. janúar 2002dags. 4. janúar 2002

Kostnaðaráætlun miðaðist
við að byggja frjálsíþróttavöll
á Torfnesi eða á Þingeyri og
sundlaug annað hvort sem
viðbyggingu við núverandi
sundlaug við Austurveg eða
nýja sundlaug. Gert er ráð fyrir
snjóbræðslu á frjálsíþrótta-
velli en líklegt er að rekstrar-
kostnaður við slíkt væri mjög
hár enda ekki hægt að nýta
afrennsli í hana eins og víða á
hitaveitusvæðum.

Tæknideild leitaði víða
upplýsinga og hafði samband
við sérsambönd innan ÍSÍ
varðandi stærðarkröfur og
búnað. (Sjá töflu: Frjáls-
íþróttavöllur, hér á síðunni).

Eins og áður sagði var gert
tilboð í viðbyggingu við nú-
verandi sundlaug og hljóðaði
það upp á 91,2 milljónir kr.
Því til viðbótar þarf að gera
við ytra byrði hússins og er

áætlaður kostnaður við
gluggaskipti og aðra vinnu
19,6 milljónir kr. Heildar-
kostnaður við stækkun laugar
ásamt endurbótum á eldra
húsi við Austurveg er áætlaður
110,6 milljónir kr. (Sjá töflu
hér að ofan: Ný sundlaug).

Fundur bæjarstjórn-Fundur bæjarstjórn-Fundur bæjarstjórn-Fundur bæjarstjórn-Fundur bæjarstjórn-
ar 10. janúar 2002ar 10. janúar 2002ar 10. janúar 2002ar 10. janúar 2002ar 10. janúar 2002
Fyrir fund bæjarstjórnar var

haldinn fundur með undirbún-
ingsnefnd fyrir Landsmót
UMFÍ 2004 (Landsmóts-
nefnd) til að kynna nefndinni
þá niðurstöðu bæjarstjórnar
að vegna kostnaðar við upp-
byggingu íþróttamannvirkja
fyrir Landsmót 2004, teldi
bæjarstjórnin ekki fært að
byggja nauðsynleg mannvirki
á þeim tíma sem er til stefnu
fram að landsmóti. Að loknum
þeim fundi hélt bæjarstjórn
sinn fund og samþykkti sam-

hljóða tillögu og greinargerð
sem hér má lesa að neðan.

Tillaga:
„Í samræmi við fyrirvara

um samstarf við hið opinbera
um nauðsynlega fjármögnun
til að byggja upp íþrótta-
mannvirki fyrir Landsmót
UMFÍ 2004 samþykkir bæjar-
stjórn að falla frá samþykkt
sinni frá 1. febrúar 2001 um
að taka þátt í landsmóti UMFÍ
2004.“

Greinargerð:
„Bæjarstjórn samþykkti á

fundi sínum þann 1. febrúar
2001 að taka þátt í landsmóti
UMFÍ árið 2004 í samstarfi
við íþróttahreyfinguna. Sam-
þykktin var m.a. gerð með
þeim fyrirvara að samstarf
næðist við hið opinbera um
nauðsynlega fjármögnun.

Að teknu tilliti til kostnað-
aráætlana og upplýsinga um
að hámarksfjárframlag ríkis-
ins verði eigi hærra en 45
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VinnuvélanámskeiðVinnuvélanámskeiðVinnuvélanámskeiðVinnuvélanámskeiðVinnuvélanámskeið

Vinnuvélanámskeið verður haldið
í Ísafjarðarbæ 8. - 11. febrúar.

Námskeiðið er kvöld- og helgarnámskeið.
Námskeiðið veitir rétt til verklegrar próftöku

á allar gerðir vinnuvéla.
Upplýsingar og skráning í símum

570 7100 og 897 0601
eða á heimasíðu Iðntæknistofnunar: www.iti.is

milljónir króna til uppbygg-
ingar mannvirkja fyrir Lands-
mót UMFÍ 2004 telur bæjar-
stjórn að ekki sé skynsamlegt
á þessum tíma fyrir Ísafjarð-
arbæ að byggja upp mannvirki
fyrir Landsmót 2004 þar sem
kostnaður bæjarins verður að
lágmarki 200-300 milljónir.
Slík uppbygging íþróttamann-
virkja væri á sama tíma og
verið er að framkvæma í sam-
ræmi við stefnu bæjarstjórnar
og 3ja ára áætlun. Þar er um
að ræða framkvæmdir fyrir
afgang frá rekstri Ísafjarðar-
bæjar næstu 6-7 ár. Af ein-
stökum framkvæmdum er
viðbótarhúsnæði fyrir Grunn-
skólann á Ísafirði fjárfrekasta
verkefnið.

Bæjarstjórn telur ekki rök
fyrir því að breyta þeirri for-
gangsröðun sem nú er í fram-
kvæmdum bæjarfélagsins
enda er slík forgangsröðun
forsenda fyrir því að ráðstafa
fjármunum bæjarins skyn-
samlega.“

SamantektSamantektSamantektSamantektSamantekt

Auðvitað vilja allir fá hing-
að landsmót sem dregur að
þúsundir keppenda og gesta.
Þar er hvorki bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar né greinarhöf-
undur undanskilinn. Það verð-
ur hins vegar að forgangsraða
hlutum og taka ákvarðanir
með þeim hætti að fjárhagur
bæjarins og þar með framtíð
sé tryggð. Það verður ekki gert
öðruvísi en að sníða sér stakk
eftir vexti og miða fram-
kvæmdir við getu hverju
sinni. Með tryggan fjárhag
mun skapast svigrúm á næstu
árum til að byggja 25 metra
sundlaug á Ísafirði sem hlýtur
að vera íþróttamannvirki sem
frekar er beðið eftir en full-
kominn frjálsíþróttavöllur.

Eins og fram hefur komið var
sá möguleiki að byggja full-
kominn frjálsíþróttavöll en
synda í bráðabirgðalaug. En
hver hefði sætt sig við slíka
niðurstöðu? Afreksfólk okkar
og þeir sem stunda æfingar af
miklu kappi í sundi? Almenn-
ingur sem nýtir sundlaugina
við Austurveg þegar hún er
opin? Það liggur nokkuð ljóst
fyrir að meiri þörf er fyrir
sundlaug en frjálsíþróttavöll,
þess vegna væri erfitt fyrir
bæjarstjórn að verja ákvörðun
um að byggja völlinn en ekki
sundlaug.

Þegar rætt er um landsmót
er algengt að talað sé um 10-
15 þúsund gesti og keppendur.
Við setningarathöfnina á Eg-
ilsstöðum sl. sumar töldu fjöl-
miðlar að 9 þúsund gestir
hefðu verið viðstaddir, en
setningarathöfn er fjölmenn-
asti viðburðurinn á landsmóti.
Við nákvæmari talningu kom
í ljós að fjöldinn við setningu
var nær því að vera 5-6 þúsund
gestir og keppendur. Sé rætt
við þá sem starfa við ferða-
þjónustu fyrir austan kemur í
ljós að færri ferðamenn voru
á Austurlandi árið 2001 en
árið á undan, þrátt fyrir lands-
mót. Einnig hefur komið fram
að tjaldsvæði fylltust ekki
meðan á landsmótinu stóð og
alltaf var laust gistirými skv.
upplýsingum frá Upplýsinga-
miðstöð ferðamála, meðan á
landsmótinu stóð. Ekki skal
dregið úr því að landsmót hef-
ur jákvæð áhrif á ferðaþjón-
ustuna ekki síst meðan á mót-
inu sjálfu stendur. Varast skal
hins vegar að ofmeta slík áhrif
og athyglisvert að ræða við
þá sem atvinnu hafa af ferða-
þjónustu á Austfjörðum um
áhrif af landsmótinu sl. sumar.

Eins og segir í greinargerð
bæjarstjórnar er ákvörðunin

tekin vegna þess að mörg önn-
ur verkefni þarf að vinna á
næstu árum. Þar með er ekki
verið að segja að uppbygging
íþróttamannvirkja muni sitja
á hakanum um ókomna tíð,
heldur að með skynsamlegri
ráðstöfun fjármuna og for-
gangsröðun við nýtingu þeirra
skapast svigrúm til að fara í
framkvæmdir við frekari
íþróttamannvirki eftir nokkur
ár. Stutt verður við íþrótta-
hreyfinguna í Ísafjarðarbæ
eins og verið hefur, enda mikil
íþróttastarfsemi í bænum og
öflugt starf. Stuðningur bæjar-
ins við íþróttastarf er fólginn í
beinum fjárframlögum til
rekstrar og aðgangi að fjórum
íþróttahúsum, fjórum sund-
laugum, skíðasvæðum bæði
fyrir norrænar- og alpagreinar
auk útisvæða.

Það sóttu ekki mörg sveitar-
félög um að halda landsmót
árið 2004. Ástæðan er eflaust
misjöfn en mörgum þykir sá
kostnaður sem því fylgir vera
of mikill. Ísafjarðarbær tók
sína ákvörðun með fyrirvara.
Það hafa fleiri sveitarfélög
gert og fleiri sveitarfélög hafa
farið af stað með málið en
hætt við landsmótshald eins
og nú gerðist hjá Ísafjarðarbæ.
Það koma önnur landsmót og
hér er hefð fyrir skíðalands-
mótum sem haldin hafa verið
á Ísafirði með glæsibrag. Það
er heldur ekki óraunhæft að
hér sé hægt að halda unglinga-
landsmót en þau eru farin að
draga að sér marga þáttakend-
ur og gesti.

Lögð er áhersla á gott sam-
starf við íþróttahreyfinguna í
Ísafjarðarbæ enda öflugt
íþróttalíf einn af hornsteinum
góðs mannlífs hér í bæ sem
annars staðar.

Halldór Halldórsson
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Neytendafélag Vestfjarða hefur hætt starfsemiNeytendafélag Vestfjarða hefur hætt starfsemiNeytendafélag Vestfjarða hefur hætt starfsemiNeytendafélag Vestfjarða hefur hætt starfsemiNeytendafélag Vestfjarða hefur hætt starfsemi

Illa gekk að útvega fjár-Illa gekk að útvega fjár-Illa gekk að útvega fjár-Illa gekk að útvega fjár-Illa gekk að útvega fjár-
magn til rekstursinsmagn til rekstursinsmagn til rekstursinsmagn til rekstursinsmagn til rekstursins

Neytendafélag Vestfjarða
hefur hætt starfsemi á Ísa-
firði og segir Aðalheiður
Steinsdóttir, fyrrum starfs-
maður félagsins, ástæðuna
vera þá að illa gekk að út-
vega fjármagn til starfsem-
innar. Hún segir að þegar
Neytendafélagið var stofn-
að árið 1993, hafi bæði
sveitarfélög og verkalýðsfé-
lögin stutt vel við bakið á
félaginu og styrkt það með
fjárframlögum. Með árun-
um hafi hins vegar smám
saman dregið úr þessum
stuðningi og því hafi verið
sífellt erfiðara að framfylgja
þeim markmiðum sem sett
voru í upphafi.

Undir lok ársins 2001 var

síðan orðið ljóst að enginn
grundvöllur væri lengur fyrir
því að félagið starfaði áfram
og í framhaldi af því var starfs-
manni þess sagt upp störfum

og allri þjónustu við neyt-
endur hætt.

Að sögn Aðalheiðar var
þjónusta Neytendafélags
Vestfjarða aðallega fólgin í
verðkönnunum sem gerðar
voru einu sinni í viku á mat-
vöru, sérvöru og ýmiss kon-
ar þjónustu en þar að auki
var boðið upp á kvörtunar-
og leiðbeiningarþjónustu.
Aðalheiður segir að svo
virðist sem fólk viti almennt
ekki af því að búið sé að
leggja Neytendafélagið nið-
ur og enn sé nokkuð leitað
til hennar. Hún vill þess
vegna benda fólki á að hafa
samband við Neytendasam-
tökin ef það þarf á aðstoð
eða upplýsingum að halda.

Aðalheiður Steinsdóttir.

Framsóknarmenn í Ísafjarðarbæ stilla upp lista að venjuFramsóknarmenn í Ísafjarðarbæ stilla upp lista að venjuFramsóknarmenn í Ísafjarðarbæ stilla upp lista að venjuFramsóknarmenn í Ísafjarðarbæ stilla upp lista að venjuFramsóknarmenn í Ísafjarðarbæ stilla upp lista að venju

Óvíst hvort Guðni Geir verður áframÓvíst hvort Guðni Geir verður áframÓvíst hvort Guðni Geir verður áframÓvíst hvort Guðni Geir verður áframÓvíst hvort Guðni Geir verður áfram
Ekki hefur verið ákveðið

hvernig staðið verður að und-
irbúningi framboðs Fram-
sóknarflokksins í Ísafjarðar-
bæ fyrir sveitarstjórnarkosn-
ingarnar í vor en flokkurinn á
nú einn fulltrúa í meirihluta í
bæjarstjórn. Að sögn Guðna
Geirs Jóhannessonar oddvita
flokksins, var fyrir nokkru

búið að ákveða fund með
flokksmönnum þar sem kom-
andi sveitarstjórnarkosningar
og framboðsmál yrðu á dag-
skrá. Ófyrirséðir atburðir urðu
hins vegar til þess að enn hefur
ekkert orðið af þessum fundi
en hann verður þó væntanlega
haldinn innan tíðar.

Gerir Guðni Geir fastlega

ráð fyrir að framsóknarmenn
verði með uppstillingu á fram-
boðslistann enda hafi þeir æv-
inlega valið þá leið.

Aðspurður um hvort hann
hyggðist gefa kost á sér áfram-
haldandi starfa, sagðist Guðni
Geir ekki hafa tekið ákvörðun
þar að lútandi, en það myndi
skýrast fljótlega.

Sóknarbörn í Þjóðkirkjunni,
16 ára og eldri, voru 5.431 á
Vestfjörðum 1. desember síð-
astliðinn samkvæmt trúfé-
lagaskrá Hagstofunnar.

Í Barðastrandarprófast-
dæmi er Patreksfjarðarsókn
fjölmennasta sóknin með 499
sóknarbörn en Breiðuvíkur-
sókn er fámennust með aðeins
fimm sóknarbörn. Ísafjarðar-
sókn er fjölmennasta sóknin í
Ísafjarðarprófastsdæmi en þar
eru 1.849 íbúar skráðir í Þjóð-

kirkjuna. Í Ísafjarðarprófast-
dæmi eru líka fámennustu
sóknirnar á Vestfjörðum, þ.e.
Sæbólssókn með þrjú sóknar-
börn og Unaðsdalssókn með
fjögur sóknarbörn.

Árnesprestakall, Hólma-
víkurprestakall og Prest-
bakkaprestakall heyra undir
Húnavatnsprófastdæmi og þar
er Hólmavíkursókn fjölmenn-
ust með 298 sóknarbörn, en
Nauteyrarsókn fámennust
með átta sóknarbörn. Ekki er

gefinn upp fjöldi einstaklinga
í öðrum trúfélögum eða utan
þeirra.  

Samkvæmt íbúaskrá 1. des-
ember 2001 voru 87,1% íbúa
skráðir í Þjóðkirkjuna, 4,1% í
fríkirkjum, 4,0% í öðrum
skráðum trúfélögum, 2,6% í
óskráðum trúfélögum og með
ótilgreind trúarbrögð og 2,3%
utan trúfélaga. Hlutfall sókn-
arbarna í Þjóðkirkjunni hefur
lækkað um 0,7% frá 1. des.
2000 en þá var það 87,8%.

5.431 einstaklingur á Vestfjörðum í Þjóðkirkjunni5.431 einstaklingur á Vestfjörðum í Þjóðkirkjunni5.431 einstaklingur á Vestfjörðum í Þjóðkirkjunni5.431 einstaklingur á Vestfjörðum í Þjóðkirkjunni5.431 einstaklingur á Vestfjörðum í Þjóðkirkjunni

Aðeins þrjú sóknar-Aðeins þrjú sóknar-Aðeins þrjú sóknar-Aðeins þrjú sóknar-Aðeins þrjú sóknar-
börn í Sæbólssóknbörn í Sæbólssóknbörn í Sæbólssóknbörn í Sæbólssóknbörn í Sæbólssókn

Sæbólskirkja á Ingjaldssandi.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Val á framboðslistaVal á framboðslistaVal á framboðslistaVal á framboðslistaVal á framboðslista NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Aðeins er tekið við
einu svari frá hverri tölvu.
Niðurstöðurnar eru síðan
birtar hér.

Spurt var:

Ertu sátt(ur)
við ákvörðun
bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar
að hætta við
landsmótið?
Alls svöruðu 1.096.
Já sögðu 464 eða 42,34%
Nei sögðu 586 eða 53,47%
Hlutlausir voru
46 eða 4,20%

Fyrsta vélbáts á Íslandi, Stanleys á Ísafirði, minnst á nýju frímerkiFyrsta vélbáts á Íslandi, Stanleys á Ísafirði, minnst á nýju frímerkiFyrsta vélbáts á Íslandi, Stanleys á Ísafirði, minnst á nýju frímerkiFyrsta vélbáts á Íslandi, Stanleys á Ísafirði, minnst á nýju frímerkiFyrsta vélbáts á Íslandi, Stanleys á Ísafirði, minnst á nýju frímerki

Hundrað ár liðin frá því mót-Hundrað ár liðin frá því mót-Hundrað ár liðin frá því mót-Hundrað ár liðin frá því mót-Hundrað ár liðin frá því mót-
or var settur í bát hérlendisor var settur í bát hérlendisor var settur í bát hérlendisor var settur í bát hérlendisor var settur í bát hérlendis
Þess er minnst með útgáfu

á nýju frímerki sem kom út í
síðustu viku, að á þessu ári
eru 100 ár liðin frá því að
settur var mótor í bát hérlendis
í fyrsta sinn. Þetta var sexær-
ingurinn Stanley en fyrsta
ferðin á honum með vélarafli
var farin frá Ísafirði og út í
Hnífsdal 25. nóvember 1902.

Mótorinn sem settur var í
Stanley var tveggja hestafla
af gerðinni Møllerup og

reyndist vel. Það voru þeir
Sophus J. Nielsen verslunar-
stjóri og Árni Gíslason fisk-
matsmaður og formaður á Ísa-
firði („Gullkistan“) sem pönt-
uðu vélina. Með henni sendi
verksmiðjan ungan vélfræð-
ing, J. H. Jessen, sem kom
síðan aftur til Ísafjarðar árið
eftir til að setja vél í bát sem
smíðaður hafði verið í Hnífs-
dal.

Að þessu sinni ílentist Jes-

sen á Ísafirði og markaði sín
merku spor þótt skammlífur
yrði, en hann lést úr taugaveiki
árið 1910, aðeins 27 ára. Jes-
sen kvæntist ísfirskri stúlku
og stofnaði á Ísafirði fyrstu
vélsmiðjuna á Íslandi, Vél-
smiðju J. H. Jessen.

Árið 1904 var í fyrsta sinn
sett vél í bát í Vestmannaeyj-
um. Sú tilraun tókst ekki sem
skyldi, báturinn var mjög
ganglítill og mótorinn ógang-
viss. Ári síðar komu tveir vél-
bátar til Vestmannaeyja og
gekk útgerð þeirra vel. Upp
úr því má segja að vélbátaöld
renni upp um land allt. Hins
vegar voru frumkvöðlarnir við
Ísafjarðardjúp og hafa nú
trillukarlar þar verið í forystu
í sinni stétt í rétta öld.

Nýja frímerkið er fjórir cm

á breidd og ein tomma á hæð
og stendur 60 krónur. Hönn-
uður þess er Hany Hadaya.
Hefðbundin frímerkjanotkun
fer hraðminnkandi, eins og
kunnugt er, en jafnframt eykst
að sama skapi söfnunargildið
og hinn menningarsögulegi
þáttur þeirra frímerkja sem út
eru gefin.

Þess má geta, að sprengi-
hreyflar voru löngum kallaðir
mótorvélar til aðgreiningar frá
gufuvélum eða eimvélum.
Mjög lengi eimdi (!) eftir af
þessari skiptingu í nöfnum á
samtökum íslenskra vélstjóra.
Það var ekki fyrr en árið 1968
sem tvö fjölmenn stéttarfélög
þeirra, Mótorvélstjórafélag Ís-
lands og Vélstjórafélag Ís-
lands, voru sameinuð undir
nafni hins síðarnefnda.

SpurSpurSpurSpurSpurningakeppnin Gettu beturningakeppnin Gettu beturningakeppnin Gettu beturningakeppnin Gettu beturningakeppnin Gettu betur

MÍ datt út íMÍ datt út íMÍ datt út íMÍ datt út íMÍ datt út í
fyrstu umferðfyrstu umferðfyrstu umferðfyrstu umferðfyrstu umferð

Menntaskólinn á Egils-
stöðum sigraði Mennta-
skólann á Ísafirði með 33
stigum gegn 19 í fyrstu
umferð spurningakeppn-
innar Gettu betur, sem fór
fram sl. föstudagskvöld.

Er lið Menntaskólans á
Ísafirði þar með fallið úr
keppninni. Nú á vorönn
hefur verið tekin upp sú
nýbreytni við Menntaskól-
ann á Ísafirði að bjóða upp
á „Gettu Betur“ sem val-

áfanga fyrir nemendur skól-
ans.

Sambærilegt fyrirkomu-
lag er í mörgum skólum á
landinu og er markmiðið
að þjálfa upp lið fyrir kom-
andi ár. Liði MÍ hefur fram
til þessa ekki gengið sem
best í keppninni en vonir
eru bundnar við að það
muni breytast með þeirri
markvissu þjálfun sem
valáfanginn býður upp á.

Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr sölu-
skrá okkar, leitið nánari upplýsinga á skrifstofu.

PATREKSFJÖRÐUR:
Brunnar 8: 168m² einbýlishús.
Verð kr. 4.800.000,-
Stekkjar 14: 173m² tvílyft ein-
býlishús. Verð 4.700.000,-. Laust.

ÞINGEYRI:
Fjarðargata 34a: rúmlega 100m²
parhús. Húsið er laust.
Verð kr. 1.700.000,-

SUÐUREYRI:
Hjallavegur 7: Húsið er 176m². Á
jarðhæð er séríbúð ca 60 fm. Selst í
einu lagi. Húsið er laust.
Sætún 8: 190 m² raðhús.

Heiðarbrún 2, Bolungarvík: Rúml. 140m² einbýlishús ásamt bílskúr. Laust
samkv. samkomulagi.

Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.000.000,-
Suðurtangi 2: 160 m² iðnaðarhús-
næði á jarðhæð, 123 m² íbúð á 2.
hæð og 64,5 m² íbúð á jarðhæð.
Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.
Verð kr. 6.900.000,-
Urðarvegur 70: Raðhús með innb.
bílskúr alls um 195m². Laust eftir
samkomulagi. Verð tilboð.
Seljaland 9: Einbýlishús, byggt úr
lerki 1995, 154,8 m2 auk bílskúrs,
garðhúss og svala. Verð tilboð.

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð.
Austurvegur 13: Efri hæð og ris.
Verð kr. 6.500.000,-
Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð
á 1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m².
Verð kr. 5.800.000,-
Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð.
Verð kr. 3.000.000.- Laus.
Hlíðarvegur 14: Einbýlishús -
kjallari, hæð og óinnréttað ris.
Grunnflötur ca. 90m². Húsið er

nýuppgert að mestu. Verð tilboð.
Hlíðarvegur 16: Lítil 3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.
Hlíf II: Rúmlega 50 m² íbúð á 3ju
hæð. Laus fljótlega.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja.
Mjallargata 1: 70m² 2ja-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari
ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.500.000,-

Fjarðarstræti 13: Rúml. 73m² 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Verð tilboð.

BOLUNGARVÍK:
Höfðastígur 6: Rúmlega 170m² íbúð
á efri hæð og séríbúð í kjallara. Getur
selst sitt í hvoru lagi.
Traðarland 29: Tvílyft steinhús 182
m2 með innb. bílskúr. Húsið er byggt
1982. Frágangi þess að öllu lokið.
Nýjar eldhúsinnréttingar, fallegur
garður og sólpallur. Húsið getur
losnað fljótlega. Verð kr. 8.600.00.
Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einb.húsi koma til gr.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.

FLATEYRI:
Ólafstún 12: 113 m² einbýlishús.
Laus. Verð kr. 6.200.000,-
Ólafstún 14: 113 m² einbýlishús.
Laus. kr. 5.000.000,-.

Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.
Þjóðólfsvegur 16: 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð. Laus. Verð kr.
1.300.000,-

BÍLDUDALUR:
Dalbraut 12:113m² einb.hús. Laust.

Verslun til sölu!Verslun til sölu!Verslun til sölu!Verslun til sölu!Verslun til sölu!
Verslunin Basil, Hafnarstræti 14, á Ísafirði

er til sölu. Eingöngu er um að ræða rekstur
verslunarinnar. Möguleiki er á áframhaldandi
leigu á núverandi verslunarhúsnæði.

Upplýsingar gefur Sigrún í vinnusíma 456
5210 og heimasíma 456 4044 á kvöldin.

Ekið á ljósastaur við ÓsvörEkið á ljósastaur við ÓsvörEkið á ljósastaur við ÓsvörEkið á ljósastaur við ÓsvörEkið á ljósastaur við Ósvör

Grunur um ölvunaraksturGrunur um ölvunaraksturGrunur um ölvunaraksturGrunur um ölvunaraksturGrunur um ölvunarakstur
Bíl var ekið á ljósastaur

við Ósvör í Bolungarvík á
fjórða tímanum aðfaranótt
laugardags. Þegar lögregla
kom á vettvang var einn
maður í bílnum en tveir tóku
til fótanna og hlupu til fjalla.

Þeir fundust í Bolungarvík
síðar um nóttina.

Í ljós kom að ökumaður-
inn var aðeins 16 ára gamall
og auk þess er hann grunað-
ur um ölvun við aksturinn.
Bíllinn er mikið skemmdur.

Svo virðist sem prófkjöri verði ekki beitt við val á framboðslista í stærsta sveit-
arfélaginu á Vestfjörðum að þessu sinni. Sjálfstæðisflokkurinn í Ísafjarðarbæ
fékk ekki nægilega marga sjálfboðaliða til að taka þátt í prófkjöri. Það er slæmt
að áhuginn til þess að starfa fyrir fyrir sveitarfélagið í bæjarstjórn skuli ekki vera
meiri í raun en áhugi á prófkjörinu ber vitni um. Sjálfstæðisflokkurinn er stærsti
flokkurinn á Vestfjörðum, sem reyndar eru ekki til lengur sem kjördæmi. Til hans
hafa margir litið um forystu. Þar á bæ hafa liðsmenn löngum þótt í sjálfstæðara
lagi miðað við flokkinn á landsvísu. Hinu skal látið ósvarað
hvort það sjálfstæði hefur gagnast Vestfirðingum í baráttunni
fyrir hag Vestfirðinga.

Telja verður afar ósennilegt að Samfylkingin noti prófkjör til
röðunar á framboðslista. Að henni steðjar nú ógn frá vinstri. Er þar um að ræða
fyrrum pólitíska samherja margra núverandi liðsmanna Samfylkingarinnar.
Vinstri grænir hafa undir forystu Steingríms  J. Sigfússonar sótt mjög inn í raðir
kjósenda Samfylkingarinnar ef marka má niðurstöðu skoðanakannana að undan-
förnu. Spennan á næstu vikum og mánuðum mun felast í því hvernig hið pólitíska
landslag á vinstri vængnum mótast í komandi sveitarstjórnarkosningum. Sá
möguleiki er fræðilega fyrir hendi að Vinstri grænir og Samfylking nái saman um
sameiginlegan lista í Ísafjarðarbæ.

Í ljósi pólitísks titrings á vinstri vængnum, þar sem fólk er ýmist saman eða

sundur eftir því hvernig pólitísku kaupin gerast á eyrinni, má lesa í frétt Frétta-
blaðsins um fulltrúaráð Sjálfstæðisflokksins, kjörnefnd hans, formann og ummæli
Bryndísar Friðgeirsdóttur þar að lútandi. Hverjum sem eigna má athugasemd um
meðgöngu núverandi forystumanns Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ og hvenær
hún verður léttari, þá var hún út í hött. Frétt Fréttablaðsins um þann þátt var
einkar ósmekkleg, enda hefur Bryndís svarið af sér þann þáttinn á BB vefnum.
Það væri enda í algerri mótsögn við jafnréttishugsjón nútímans að láta konur

gjalda kynferðis síns með þeim hætti sem fram kom í hinni
hálfs mánaðar gömlu umfjöllun Fréttablaðsins.

Framsóknarflokkurinn mun stilla upp lista sínum í sátt
og samlyndi eins og ævinlega. Enda segir í einni gamansögunni

í 101 vestfirskri þjóðsögu, haft eftir Sigurði Sveinssyni á Góustöðum, að sá ágæti
flokkur fái alltaf einn bæjarfulltrúa. Sú virðist raunin, hvernig sem vindar blása
í pólitísku landslagi í sveitarfélaginu.

Íbúum Vestfjarða fækkar ár frá ári. Sú einfalda staða kallar á snöggtum þéttari
pólitíska samstöðu en nokkru sinni fyrr. Á Vestfjörðum eru 12 sveitarfélög, íbúar
rúm átta þúsund og meira en helmingur þeirra býr í Ísafjarðarbæ. Sjálfsagt verður
langt þar til boðinn verður fram einn listi allra íbúanna. Og kannski er það tákn
um vonleysi hve fáir hafa áhuga á því að fórna tíma og orku í þágu samfélagsins,
einmitt þegar þörfin er mest.
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Húseignin að Hjallavegi 11.

Flísin sf. á Ísafirði hefur
farið þess á leit við Ísafjarð-
arbæ að gerður verði lóða-
leigusamningur vegna hús-
eignarinnar að Hjallavegi 11
á Ísafirði sem fyrirtækið
keypti nýverið af Björgunar-
félagi Ísafjarðar. Húsið var
byggt um 1951 og þá sem
áhaldahús fyrir Vegagerðina.
Það var í eigu hennar til ársins
1991 er Hjálparsveit skáta,
sem síðar varð Björgunarfélag
Ísafjarðar, eignaðist húsið og
nýtti það sem félagsaðstöðu
og tækja- og viðgerðarhús.

Þegar skátarnir keyptu hús-
ið ákvað Ísafjarðarkaupstaður
að nýta sér ekki forkaupsrétt
að því. Húsið var á forkaups-
lista Ísafjarðarkaupstaðar til
ársins 1994 en var þá tekið af
listanum ásamt fleiri húsum
og er því ekki á forkaupslista
sem gildir til ársins 2006.

Íbúi sem búsettur er í ná-

grenni við húsið hefur gert
athugasemd við að húsið skuli
hafa verið selt. Vísar umrædd-
ur íbúi til þess að á þeim tíma
þegar íbúðarhúsin við Hjalla-
veg voru byggð, hafi bæjar-
yfirvöld lofað að áhaldahús
Vegagerðarinnar yrði keypt og
rifið við fyrsta tækifæri. Ekki
hafa fundist nein skrifleg gögn
sem styðja þessa fullyrðingu
en hún er hins vegar studd af
númerum lóða við götuna.

Samkvæmt aðalskipulagi er
húsið á svæði sem er auðkennt
sem íbúðarbyggð en á slíkum
svæðum er einnig gert ráð fyr-
ir „verslunum, hreinlegum
iðnaði, handiðnaðarfyrirtækj-
um [...] eða annarri starfsemi
sem ekki er talin valda óþæg-
indum vegna lyktar eða há-
vaða eða óþrifnaði, né dragi
að sér óeðlilega mikla um-
ferð.“

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-

bæjar hefur lagt til að gerður
verði lóðaleigusamningur við
Flísina sf. en bæjarráð hefur
falið byggingarfulltrúa að
vinna grenndarkynningu áður
en ákvörðun um slíkt verður
tekin.

Grenndarkynning vegna Hjallavegar 11 á ÍsafirðiGrenndarkynning vegna Hjallavegar 11 á ÍsafirðiGrenndarkynning vegna Hjallavegar 11 á ÍsafirðiGrenndarkynning vegna Hjallavegar 11 á ÍsafirðiGrenndarkynning vegna Hjallavegar 11 á Ísafirði

Athugasemdir gerð-Athugasemdir gerð-Athugasemdir gerð-Athugasemdir gerð-Athugasemdir gerð-
ar við sölu á húsinuar við sölu á húsinuar við sölu á húsinuar við sölu á húsinuar við sölu á húsinu

Grænigarður seldurGrænigarður seldurGrænigarður seldurGrænigarður seldurGrænigarður seldur
Umhverfisráðuneytið hef-

ur fallist á beiðni Ísafjarðar-
bæjar um endursölu á fast-
eigninni Grænigarði sem
stendur innanvert við Selja-
landsveg á Ísafirði. Er þetta
gert að fengnum tillögum
frá Ofanflóðasjóði enda
verði fasteignin seld á til-
boðsgrundvelli og með
ákveðnum kvöðum um nýt-
ingu eignarinnar. Hefur bæj-

arráð falið bæjarstjóra að
auglýsa fasteignina til sölu.

Ísafjarðarbær keypti
Grænagarð á síðasta ári
með stuðningi frá Ofan-
flóðasjóði en hann er á einu
helsta snjóðflóðahættu-
svæðinu á Ísafirði. Um
búsetu þar koma til með að
gilda sömu kvaðir og eiga
við um sumarhúsabyggðina
í Tunguskógi.

Vestfjarðagöngin voru lok-
uð fyrir allri umferð í fjórar
klukkustundir á laugardags
morgun vegna umfangsmik-
illar brunaæfingar.

Tilgangurinn með æfing-
unni var að vinna björgunar-
áætlun ef eldur kemur upp
eða slys verða í jarðgöngun-
um. Fyrirkomulag æfingar-
innar var þannig háttað, að
byrjað var á því að skoða við-
brögð við útkalli vegna slyss
eða elds í göngunum. Síðan

var settur reykur í göngin og
athugað hvernig hann hagaði
sér þar inni en jafnframt var
athugað hvort hægt sé væri
stýra reyknum að einhverju
leiti með loftræstingarkerfinu
og blásurunum. Vegna raf-
magnsleysis í þrjá stundar-
fjórðunga tafðist sá hluti æf-
ingarinnar.

Þá var farið yfir fjarskipta-
mál en þau eru stórt vandamál
í göngunum að mati Þorbjörns
Sveinssonar, slökkviliðs-

stjóra, enda er aðeins hægt að
nota neyðarsímana þar inni.
Því er gríðarlega mikilvægt
að þeir séu allir í góðu lagi en
hins vegar verður ekki hægt
að tala um að öryggismál í
jarðgöngunum séu í viðun-
andi horfi fyrr en búið er að
koma á almennilegu fjar-
skiptasambandi. Þátttakendur
á æfingunni voru slökkviliðin
á Ísafirði, í Súgandfirði og á
Flateyri auk lögreglunnar og
Vegagerðarinnar.

VestfjarðagöngumVestfjarðagöngumVestfjarðagöngumVestfjarðagöngumVestfjarðagöngum
lokað vegna æfingarlokað vegna æfingarlokað vegna æfingarlokað vegna æfingarlokað vegna æfingar

Frá æfingunni
á laugardag.
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Föstudagur 25. janúar kl. 18:30

EM í handbolta: Ísland – Svíþjóð
Laugardagur 26. janúar kl. 14.25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 26. janúar kl. 15:50

EM í handbolta: Ísland – Slóvenía
Sunnudagur 27. janúar kl. 15:50
EM í handbolta: Ísland – Sviss

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 26. nóvember kl. 14:45

Enski boltinn: Chelsea – West Ham United

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðaustlæg átt, 5-8 m/s
og él norðantil en léttskýj-
að á Suður- og Vestur-
landi. Frost 4-11 stig.
Horfur á föstudag:
Austlæg átt, hvöss og
snjókoma allra syðst en
annars hægari og víða
léttskýjað. Frost 1-9 stig.
Horfur á laugardag:
Austan átt og snjókoma
sunnantil en skýjað fyrir
norðan. Frost 0-5 stig.
Horfur á sunnudag:
Austan og norðaustan átt,
víða slydda eða snjó-
koma og hiti um 0 stig.

Föstudagur 25. janúar
17.05  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (75:90)
18.30  EM í handbolta. Bein útsending
frá leik Íslendinga og Svía.
20.30  Fréttir, íþróttir og veður
21.00  Dino. Heimildarmynd um leikar-
ann og söngvarann Dean Martin.
21.55  Við ellefta mann. (Ocean´s Ele-
ven) Sakamálamynd í léttum dúr frá
1960. Ellefu vinir úr seinni heimsstyrjöld
áforma að ræna fimm spilavíti í Las
Vegas. Aðalhlutverk: Frank Sinatra,
Dean Martin, Sammy Davis, Peter
Lawford og Angie Dickinson.
00.05  Tregafulla lagið. (Ein Lied von
Liebe und Tod) Þýsk bíómynd frá 1999
sem gerist í Búdapest á fjórða áratugnum.
Frægðarorð fer af kaffihúsi vegna söng-
lags sem píanistinn tileinkar öðrum eig-
anda þess, ungri konu. e. Aðalhlutverk:
Joachim Król, Stefano Dionisi, Ben Beck-
er, Erika Marozsán, Sebastian Koch og
Ulrike Grote.
01.55  Dagskrárlok

Laugardagur 26. janúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (77:90)
09.30  Bubbi byggir (18:26)
09.45  Litlu skrímslin (29:52)
09.50  Gulla grallari (16:26)
10.25  Pokémon (30:52)
10.45  Búrabyggð (38:96)
11.10  Mósaík
11.45  At
12.10  Skjáleikurinn
14.20  Zink - Kynningar
14.25  Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
15.50  EM í handbolta. Bein útsending
frá leik Íslendinga og Slóvena.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (19:22)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar
20.55  Heiður Addams-fjölskyldunnar.
(Addams Family Values) Bandarísk
gamanmynd frá 1993 þar sem Addams-
fjölskyldan reynir að bjarga Fester
frænda úr faðmi vafasamrar ástkonu.
Aðalhlutverk: Anjelica Huston, Raul
Julia, Christopher Lloyd, Joan Cusack
og Christina Ricci.
22.30  Harkan sex - Gíslar. (Hard Time:
Hostage Hotel) Spennumynd um Logan
McQueen, fyrrverandi löggu, sem reynir
að bjarga þingmanni og fjölskyldu hans
úr klóm mannræningja. Aðalhlutverk:
Burt Reynolds, Charles Durning og Keith
Carradine.
00.00  Illur fengur. (Face) Bresk bíó-
mynd um bófa sem reyna að endurheimta
ránsfeng sem var stolið af þeim og eru
með lögregluna á hælunum. Aðalhlut-
verk: Robert Carlyle, Ray Winstone,
Steve Waddington, Philip Davis, Damon
Albarn og Lena Headley.
01.40  Zink - Kynningar
01.45  Dagskrárlok

Sunnudagur 27. janúar
00.40  Zink - Kynningar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
10.22  Babar (30:65)
10.55  Stafakarlarnir (16:24)
11.05  Nýjasta tækni og vísindi
11.20  Kastljósið
11.45  Skjáleikurinn
13.15  Mósaík
13.45  Zink - Kynningar
13.50  Markaregn
14.35  Nigella (4:5)
15.00  Geimferðin (6:26)
15.50  EM í handbolta. Bein útsending
frá leik Íslendinga og Svisslendinga.
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.30  Táningar (4:6)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Þegar ég var munkur. Englend-
ingurinn Robert T. Eddison byrjaði að
iðka búddisma þegar hann var fjórtán
ára. Fjórum árum síðar gerðist hann
búddamunkur. Hann hlaut þjálfun í taí-
lenskum klaustrum um tíu ára skeið. Ro-
bert flutti til Íslands árið 1994 til að
þjóna samfélagi búddista. Líf hans breytt-
ist fimm árum síðar þegar hann ákvað að
kasta kuflinum og giftast.
20.35  Stúlka eins og þú (2:3) (Take a
Girl Like You) Bresk framhaldsmynd
sem gerist árið 1959 og segir frá ungri
kennslukonu og glímu hennar við ástleit-
inn samkennara sinn.Aðalhlutverk:
Ropert Graves, Hugh Bonneville, Robert
Daws, Emma Chambers, Leslie Phillips.

21.30  Helgarsportið
21.55  Fljótið. (Suzhou) Þýsk/kínversk
bíómynd frá 2000. Smábófi í Sjanghæ
rænir stúlkunni sem hann elskar og krefst
lausnargjalds. Hún hverfur síðan og hann
leggur upp í örvæntingarfulla leit að
henni. Aðalhlutverk: Zhou Xun, Jia
Hongsheng, Yao Anlian og Nai An.
23.30  Kastljósið
23.55  Zink - Kynningar
00.00  Dagskrárlok

Föstudagur 25. janúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.15 Á Lygnubökkum (24:26) (e)
10.40 New York löggur (20:22) (e)
11.25 Ein á báti (24:24) (e)
12.10 Nágrannar
12.35 Í fínu formi
12.50 Ó, ráðhús (8:23) (e)
13.10 Rússarnir koma. (Russians Are
Coming!) Þegar sovéskur kafbátur
strandar við strendur Bandaríkjanna fer
áhöfnin í land og svipast um í sjávarpláss-
inu. Bæjarbúum stendur mikil ógn af
þessum aðkomumönnum og eru sann-
færðir um að þeir séu komnir til að leggja
bæinn undir sig. Aðalhlutverk: Alan Ark-
in, Brian Keith, Eva Marie Saint, Carl
Reiner.
15.10 Andrea (e)
15.35 NBA-tilþrif
16.00 Barnatími Stöðvar 2
18.05 Seinfeld (13:22)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (12:21)
20.00 Kobbi og risaferskjan. (James
and the Giant Peach) Ævintýramynd
um níu ára munaðarlausan strák sem er
sendur til dvalar hjá frændfólki sínu.
Vistin er ömurleg og stráksi finnur fljótt
að hann er ekki velkominn. Mitt í eymd-
inni taka óvæntir og spennandi hlutir að
gerast og strákurinn er fljótur að gleyma
vandræðum sínum. Myndin er byggð á
skáldsögu eftir Roald Dahl.  Aðalhlut-
verk: Richard Dreyfuss, Simon Callow,
Joanna Lumley, Jane Leeves.
21.20 Blóðsugubaninn Buffy (19:22)
22.10 Fallinn engill. (Fallen) John
Hobbes kemur fjöldamorðingja á bak
við lás og slá og verður vitni að aftöku
hans. En eftir það eru framin morð af
svipuðum toga og sá látni var dæmdur
fyrir. Hobbes þarf nú að kljást við morð-
ingja sem hann hefur aldrei þurft að
kljást við áður, eða hvað?  Aðalhlutverk:
Denzel Washington, John Goodman,
Donald Sutherland.
00.10 Valdatafl. (Hoodlum) Myndin
fjallar um valdabaráttu tveggja bófa-
flokka í Harlem á 4. áratugnum. Glæpa-
foringinn Lucky Luciano reynir að miðla
málum en hefur ekki erindi sem erfiði.
Heiftin er orðin of mikil og blóðugum
átökum verður ekki afstýrt.  Aðalhlut-
verk: Andy Garcia, Laurence Fishburne,
Tim Roth.
02.20 Í nafni djöfulsins. (Eighteenth
Angel) Hugh Stanton reynir að finna
skýringu á dauða konu sinnar. Eina hald-
reipi hans er dóttir hans Lucy. Þau ferðast
til Ítalíu þar sem dóttir hans fær starf sem
fyrirsæta. Þar fara dularfullir atburðir að
gerast og Hugh hittir prest sem veit
ýmislegt um dauða konu hans.  Aðalhlut-
verk: Maximilian Schell, Christopher
McDonald.
03.45 Seinfeld (13:22) (e)
04.10 Ísland í dag
04.35 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 26. janúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.15 Baddi í borginni
11.50 Glæstar vonir
13.45 60 mínútur
14.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
4. umferð bikarkeppninnar.
17.05 Oprah Winfrey
17.55 Best í bítið
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma og Greg (20:24)
20.00 Vinir (1:24)
20.30 Veðravöld. (The Avengers) Tveir
breskir njósnarar, John Steed og Emma
Peel, reyna að stöðva hinn illa Sir August
De Wynter. Sir August hefur fundið upp
tækni til að stjórna veðrinu og hefur
heiminn þar með í höndum sér.  Aðalhlut-
verk: Sean Connery, Uma Thurman,
Ralph Fiennes.
22.00 28 dagar. (28 Days) Blaðakonan
Gwen Cummings er búin að missa tökin
á drykkjunni. Hún var tekin ölvuð undir
stýri og henni settir tveir afarkostir; fang-
elsisdvöl eða áfengismeðferð. Gwen

samþykkir að fara í meðferð en er haldin
þeirri sjálfsblekkingu að hún þurfi ekki
á því að halda. Brátt fer þó að renna upp
fyrir henni að í óefni var komið.  Aðal-
hlutverk: Sandra Bullock, Viggo Morten-
sen, Dominic West, Elizabeth Perkins.
23.45 Það er eitthvað við Mary.
(There´s Something About Ma) Ærslafull
gamanmynd sem á fáa sína líka. Ted
Stroehmann á erfitt með að gleyma hinni
þokkafullu Mary og ræður einkaspæjara
til þess að hafa uppi á stúlkunni. En það
versnar heldur betur í því þegar spæjarinn
fellur einnig fyrir Mary! Aðalhlutverk:
Matt Dillon, Ben Stiller, Cameron Diaz.
01.40 Vonarneisti. (Hope Floats) Birdee
Pruitt kemst að því í beinni útsendingu í
sjónvarpsþætti Tonis Posts að eiginmað-
ur hennar og besta vinkona hafa átt í
ástarsambandi. Hún flýr á heimaslóðir
sínar í Texas með dóttur sína og leitar
huggunar hjá móður sinni. Birdee hittir
þar Justin sem hefur ætíð rennt hýru
auga til hennar og hver veit nema ástin
blómstri á ný í lífi stúlkunnar.  Aðalhlut-
verk: Gena Rowlands, Sandra Bullock,
Harry Connick Jr..
03.35 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 27. janúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Myndbönd
12.15 60 mínútur II (e)
13.00 Nágrannar
15.00 Fletch lifir (Fletch Lives) Blaða-
maðurinn Irwin “Fletch” Fletcher erfir
villu í Suðurríkjunum og hann ákveður
að segja upp starfi sínu og gerast óðals-
bóndi. Draumurinn breytist þó fljótt í
martröð. Fletch reynist hafa erft algjört
kofaskrifli og hann á einnig fullt í fangi
með Ku Klux Klan gengið. En Fletch
tekur á málunum eins og honum einum
er lagið! Aðalhlutverk: Chevy Chase,
Julianne Phillips, Hal Holbrook.
16.45 Andrea (e)
17.10 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.25 Bræðrabönd (5:10) (Band of
Brothers) Winters fer fyrir hættulegri
hernarðaraðgerð í hollensku síki, sem
lýkur með algjörum sigri. Sveitin kemst
í helgarfrí til Parísar en fær síðan fréttir
af stórtækum sóknaraðgerðum öxulveld-
anna í Ardennes-skógi í viðleitni þeirra
til að rjúfa sóknarmúr bandamanna.
Sveitin er þó ekki vel búin fyrir vetrar-
kuldann og þau átök sem eru framundan
í fremstu víglínu.
21.25 60 mínútur
22.15 Herbergi og gangar. (Bedrooms
and Hallways) Bresk gamanmynd. Leo
ræður ekki við tilfinningar sínar en hann
á bágt með að játa þær fyrir öðrum.
Hann á mörg misheppnuð sambönd að
baki og nú virðist fullreynt að hann er
lítið gefinn fyrir kvenfólk. Leo leitar sér
aðstoðar og kynnist þá og hrífst af öðrum
manni. En skyldi það verða til þess að
Leo komi út úr skápnum?  Aðalhlutverk:
Kevin McKidd, James Purefoy, Jennifer
Ehle, Hugo Weaving.
23.55 Sjö ár í Tíbet. (Seven Years in

Tibet) Á tímum seinni heimsstyrjaldar-
innar leggur Austurríkismaðurinn Hein-
rich Harrer upp í ferð um Himalajafjöllin
ásamt vini sínum og leiðsögumanni.
Félagarnir lenda í ótrúlegum hrakningum
og koma að lokum til hinnar dularfullu
borgar Lasa í Tíbet. Heinrich gerist trún-
aðarvinur andlegs leiðtoga Tíbeta, Dalai
Lama, og eiga kynni hans af leiðtoganum
eftir að breyta lífssýn Heinrichs um alla
framtíð. Aðalhlutverk: Brad Pitt, David
Thewlis, B.D. Wong.
02.10 Tónlistarmyndbönd

arsverðlaun fyrir tæknibrellur.  Aðalhlut-
verk: Will Smith, Bill Pullman, Jeff Gold-
blum, Mary McDonnell, Judd Hirsch.
23.20 NBA-tilþrif. Bein útsending frá
leik Toronto Raptors og Minnesota
Timberwolves.
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 26. janúar
15.00 NBA. Útsending frá leik Toronto
Raptors og Minnesota Timberwolves.
18.00 Íþróttir um allan heim
19.00 Hálendingurinn (3:22)
20.00 Eitt sinn þjófur (20:22) Spennu-
myndaflokkur úr smiðju Johns Woos.
Mac, Li Ann og Victor eiga vafasama
fortíð að baki. Þau starfa nú saman fyrir
aðila sem berst gegn glæpum. Verkefnin
eru hættuleg og af ýmsum toga.
21.00 Á miðnætti í Pétursborg. (Mid-
night in St. Petersburg) Hörkuspennandi
njósnamynd sem gerist að mestu austur
í Pétursborg. Harry Palmer hefur opnað
eigin leynilögreglustofu og ungur félagi
hans vill endilega opna útibú í Pétursborg
til að geta varið meiri tíma með rússneskri
unnustu sinni. En þegar henni er rænt
komast þeir félagar heldur betur í hann
krappan og lenda um leið upp á kant við
hina alræmdu rússnesku mafíu.  Aðal-
hlutverk: Jason Connery, Michael Caine,
Rene Thomas.
22.30 Blóðbragð. (From Dusk Till
Dawn) Gecko-bræðurnir eru tveir af
hættulegustu glæpamönnum Bandaríkj-
anna. Þeir eru á flótta eftir bankarán í
Texas og hafa sett stefnuna á Mexíkó. Á
leiðinni taka þeir prest og fjölskyldu

Föstudagur 25. janúar
18.00 Heklusport
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 Gerð TBA
20.30 Trufluð tilvera (2:14)
21.00 Þjóðhátíðardagurinn. (Inde-
pendence Day) Sagan hefst á óvenjuleg-
um sumardegi. Allt í einu dregur ský
fyrir sólu. Óhugnanlegur skuggi færist
yfir jörðina og spurningunni um líf á
öðrum hnöttum hefur verið svarað. Í
einni andrá er lífi alls mannkyns um-
turnað. Verur utan úr geimnum sitja um
jarðarbúa og þeir verða að snúast til
varnar. Hér er á ferðinni hörkuspennandi
stórmynd sem fékk meðal annars Ósk-

Bogga Venna frá Fljóta-
vík (Herborg Vernharðs-
dóttir), Fjarðarstræti 19 á
Ísafirði, verður sjötug 29.
janúar nk. Af því tilefni er
ættingjum og vinum boðið
í afmælisveislu í sal Odd-
fellowhússins, laugardag-
inn 26. jan. frá kl. 16-19.

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

Ef þú ert einn af þeim
sem langar til að vita hvað
framtíðin ber í skauti sér,
þá er um að gera að kíkja
á vefinn Spámaður.is.
Þar er bæði hægt að láta
spá fyrir sér og eins má
þar finna spádóma er
varða land og þjóð. Þeir
sem vilja láta spá fyrir sér
geta valið um tvær leiðir.
Annars vegar er hægt að
fá stjörnuspá fyrir líðandi
stund og hins vegar er
spáð í spil. Til þess eru
notuð hin nýju íslensku
spádómsspil og geta
áhugasamir fengið þarna
frekari upplýsingar um
spilin. Þess er látið getið
að spilin krefjist engrar
sérstakrar spádómsgáfu.

Kobbi og risaferskjan, eða James and the Giant Peach, er ævintýramynd um
níu ára munaðarlausan strák sem er sendur til dvalar hjá frændólki sínu, sem
Stöð 2 sýnir kl. 20:00 á föstudagskvöld. Vistin hjá Kobba er ömurleg og
stráksi finnur fljótt að hann er ekki velkominn. Mitt í eymdinni taka óvæntir
og spennandi hlutir að gerast og strákurinn er fljótur að gleyma vandræðum
sínum. Í helstu hlutverkum eru Simon Callow, Richard Dreyfuss og Joanna
Lumley.

Kobbi og risaferskjan
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Miðvikudagur 23. janúar kl. 19:55
Enski boltinn: Tottenham Hotspur – Chelsea

Föstudagur 25. janúar kl. 24:00
NBA: Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves

Laugardagur 26. janúar kl. 11.40
Enski boltinn: Middlesbrough – Manchester United

Laugardagur 26. janúar kl. 02:00
Hnefaleikar: Shane Mosley – Vernon Forrest

Sunnudagur 27. janúar kl. 12:30
Enski boltinn: Arsenal – Liverpool

Sunnudagur 27. janúar kl. 15:55
Enski boltinn: Darlington/Peterborough – Newcastle

Sunnudagur 27. janúar kl. 18:00
Ameríski boltinn: Leikur óákveðinn

Sunnudagur 27. janúar kl. 21:00
Ameríski boltinn: Leikur óákveðinn

Þriðjudagur 29. janúar kl. 19:50
Bolton Wanderers – Mancheser United

Miðvikudagur 30. janúar kl. 19:55
Enski boltinn: Chelsea – Leeds United

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Holtskirkja:

 Kvöldbænastund nk.
sunnudag, 27. janúar
kl. 20:30. Kaffi á eftir.

Hólssókn í Bolungarvík:
Sunnudagaskólinn verður

á laugardag kl. 10-12 í
safnaðarheimilinu. (Ath!
breyttan tíma). Fundur í

æskulýðsfélaginu nk.
sunnudag kl. 20:00 í safn-

aðarheimilinu. Mömmu-
morgunn í safnaðarheim-
ilinu frá kl. 10:30 til 12:00

á þriðjudag.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

hans í gíslingu og þykjast hafa allt á
hreinu. Í Mexíkó hreiðra þeir um sig
með gíslana á vafasömum bar og eru
sannarlega ekki lausir úr allri hættu.  Að-
alhlutverk: Harvey Keitel, George Cloo-
ney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis,
Salma Hayek.
00.20 Hnefaleikar - Shane Mosley. Út-
sending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas. Áður á dagskrá 21. júlí 2001.
02.00 Hnefaleikar - Shane Mosley. Bein
útsending frá hnefaleikakeppni í Madi-
son Square Garden í New York. Á meðal
þeirra sem mætast eru veltivigtarkappar-
nir  Shane Mosley, heimsmeistari WBC-
sambandsins, og Vernon Forrest, heims-
meistari IBF- og NABF-sambandanna.
05.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 27. janúar
10.40 Hnefaleikar - Shane Mosley
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
4. umferð bikarkeppninnar.
18.00 Ameríski fótboltinn. Bein útsend-
ing.
21.00 Ameríski fótboltinn. Bein útsend-
ing.
23.45 Draugum að bráð. (Victim Of the
Haunt) Eftir að hafa gengið í gegnum
erfið veikindi er Patricia Johnson mjög
sátt við að breyta um umhverfi og flytja
ásamt fjölskyldu sinni í gamalt hús í út-
hverfi borgarinnar. En fljótlega fara und-
arlegir atburðir að gerast og Patriciu fer
að gruna að reimt sé í húsinu. Maður
Patriciu telur þetta ímyndun eina en þegar
hún fer að grafast fyrir um fortíð hússins

og fyrrverandi íbúa þess kemur annað
á daginn.  Aðalhlutverk: Beau Bridges,
Shirley Knight, Sharon Lawrence.
01.15 Dagskrárlok og skjáleikur

14.30 Jay Leno
15.30 Djúpa laugin
16.30 Survivor III (e)
17.30 Þátturinn
18.30 Fyrirgefðu (e)
19.30 King of Queens
20.00 JohnnyInternational. Johnny
heillast af lífi krimmans í kvöld. Hann fer
á Litla Hraun, spjallar við Fjölni tatto,
Jóhönnu Guðrúnu, Lalla Johns. og Sigmar
B. Hauksson. Hann fer einnig á stefnumót
með Marínu Möndu í Kaupmannahöfn.
Litla Hraun, stefnumót og fleira spenn-
andi.
21.00 Íslendingar. Spurninga- og spjall-
þáttur í umsjón Fjalars Sigurðarsonar. Í
kvöld keppa systkinin Linda Pétursdóttir
& Sævar Pétursson við Kaffitárskonuna
Sonju Grant og Aðalheiði Héðinsdóttur.
22.00 Traders. Í dramaþættinum Trad-
ers er fjallað um hóp fólks í sem vinnur
við verðbréfamiðlun í banka. Það er stutt
milli hláturs og gráturs í þessum heimi
þar sem breytingar eru miklar og þær
hafa ekki einugis áhrif á vinnu þessa fólks
heldur tekur sinn toll í einkalífinu.
22.50 C.S.I. (e)
23.40 Jay Leno (e)
01.10 Boston Public (e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 27. janúar
12.30 Silfur Egils
14.00 Mótor
14.30 The Practice (e)
15.30 Providence (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
19.30 Two guys and girl
20.00 Fyrirgefðu. Fyrirgefðu er íslensk
þáttaröð um mátt fyrirgefningarinnar í
daglegu lífi Íslendinga. Felix Bergsson
tekur hús á venjulegu fólki sem vill biðja
einhvern fyrirgefningar og leiðir deilur,
stórar sem smáar til lykta.
21.00 Silfur Egils
22.30 Dateline. Vandaður bandarískur
fréttaskýringaþáttur.
23.20    Íslendingar (e)
00.10 Powerplay (e)
01.00 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist

Föstudagur 25. janúar
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno
18.30 Johnny International (e)
19.30 Yes Dear
20.00 Powerplay. Í hörðum heimi
atvinnuíþróttafólks eru peningar, kyn-
líf, völd og konur markmiðin á bak við
tjöldin. Brett Parker er íþróttaumboðs-
maður sem svífst einskis til að ná mark-
miðum sínum. Þættir í anda stórmyndar-
innar Jerry Mcquire.
21.00 Þátturinn
22.00 Djúpa laugin
22.50 The Practice (e)
23.40 Temptation Island II (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.20 Boston Public (e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 26. janúar
12.30 48 Hours
13.30 Law & Order

Þýski blaðamaðurinn Henryk M. Brod-
er kom um daginn við á Íslandi á leið
sinni heim eftir langa dvöl í New York
eftir atburðina þar. Hann hefur greinilega
notað tímann á Íslandi vel því að fyrir
stuttu var í blaðinu heilsíðugrein um
flugfélagið Atlanta og skemmtilegt viðtal
við Arngrím Jóhannsson forstjóra. Síðan
kom á Spiegel-vefnum viðtal við Stuð-
menn ásamt nokkrum myndum og ágripi
af sögu hljómsveitarinnar. Svo virðist
sem Stuðmenn höfði vel til þýskra blaða-
manna, líkt og flest annað sem íslenskt
er.

Spiegel heimsækirSpiegel heimsækirSpiegel heimsækirSpiegel heimsækirSpiegel heimsækir
StuðmennStuðmennStuðmennStuðmennStuðmenn

Ökukappinn Ralf Schumacher (litli
bróðirinn) fær ekki að nota gleraugu í
kappakstri. Pilturinn er nærsýnn og
óskaði eftir því að fá að hafa gleraugu
undir hjálminum en fékk neitun. Slíkt er
klárlega bannað en hins vegar mega
menn nota linsur eins og t.d. Jacques
Villeneuve gerir. Schumacher var búinn
að láta sérhanna fyrir sig hjalm vegna
gleraugnanna.

NærsýnnNærsýnnNærsýnnNærsýnnNærsýnn

Rafn Jónsson tónlistarmaðurRafn Jónsson tónlistarmaðurRafn Jónsson tónlistarmaðurRafn Jónsson tónlistarmaðurRafn Jónsson tónlistarmaður

Stefnir á AbbeyStefnir á AbbeyStefnir á AbbeyStefnir á AbbeyStefnir á Abbey
Road hljóðveriðRoad hljóðveriðRoad hljóðveriðRoad hljóðveriðRoad hljóðverið

Tónlistarmaðurinn Rafn
Jónsson hefur hug á að halda
á slóðir Bítlanna í Liverpool
í vor og taka upp plötu í hinu
sögufræga hljóðveri Abbey
Road. Í samtali við blaðið
sagðist Rafn þegar vera
farinn að undirbúa þessa ferð
og hefur verið í sambandi
við forsvarsmenn hljóðvers-
ins og kannað aðstæður.

Hann segir að Abbey Road
hljóðverið sé gífurlega vin-
sælt og ekki sé hlaupið að
því að komast þar að enda
megi líta á það sem Mekka
rokktónlistarinnar þar sem
margar af þekktustu hljóm-
sveitum heims hafa tekið
upp sína tónlist. Í hljóðver-
inu, sem fagnaði sjötíu ára
afmæli sínu í nóvember sl.,
eru fjögur stúdíó og þar af
eitt mjög stórt sem er mikið
notað af sinfóníuhljómsveit-
um sem eru að taka upp tón-
list fyrir kvikmyndir. Rafn
segir algengt að menn eyði
einum til tveimur dögum í
stúdíóinu, þ.e. byrji upptök-
urnar þar en ljúki svo verkinu
annars staðar.

Rafn segist hafa gælt við
þessa hugmynd í talsverðan
tíma en vegna anna hafi al-
drei verið tími til að hrinda
henni í framkvæmd. Nú er
hann hins vegar ákveðinn í
að láta slag standa og er þeg-
ar farinn að vinna að lögum
fyrir plötuna. Hann stefnir á

að halda út í vor og í för
með honum verða synir
hans Ragnar og Egill sem
líka hafa lagt tónlistina fyr-
ir sig. Segir Rafn að það
verði gaman að fá tækifæri
til að vinna með strákunum
og eigi þetta eflaust eftir
að verða dýrmæt reynsla
fyrir þá feðga. Einhverjir
fleiri fara væntanlega út
með þeim og nefnir Rafn
þar sérstaklega vin sinn
Ken Thomas sem hann hef-
ur unnið mikið með.

Ken hefur að undanförnu
verið að vinna með hljóm-
sveitinni Sigurrós og verð-
ur upptekinn í því verkefni
fram í apríl en að því loknu
er stefnan tekin á Liver-
pool. Aðspurður um hvern-
ig plata þetta væri, þá sagð-
ist Rafn ekki vera farinn
að semja texta ennþá en
hún yrði líklega frekar á
persónulegum nótum.

Rafn Jónsson.

Ísafjarðarbær opnarÍsafjarðarbær opnarÍsafjarðarbær opnarÍsafjarðarbær opnarÍsafjarðarbær opnar
senn nýjan upplýsingavefsenn nýjan upplýsingavefsenn nýjan upplýsingavefsenn nýjan upplýsingavefsenn nýjan upplýsingavef

Ísafjarðarbær mun vænt-
anlega taka í notkun nýjan
upplýsingavef fyrir lok mán-
aðarins. Það er Tölvu-og net-
þjónustan Snerpa sem vinn-
ur að hönnun vefjarins en
fyrir er vefur sem notaður
hefur verið undanfarin þrjú
ár.

Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri, segir að sá vefur hafi
þjónað sínum tilgangi vel
og að þar megi finna miklar
upplýsingar en nauðsynlegt
hafi þótt að færa útlitið í
nútímalegra horf. Hann segir
að með nýju útliti komi
einnig auknar almennar upp-

lýsingar um sveitarfélagið,
starfsemi þess og þjónustu.

Á gamla vefnum hefur
fólk getað gengið að öllum
fundargerðum og verður
svo áfram en á nýja vefnum
verður einnig að finna
reglugerðir og gjaldskrár.
Sömuleiðis er stefnt að því
að gera öll eyðublöð að-
gengilegri með því að setja
þau á nýja vefinn þannig
að fólk geti þá bæði sótt
þangað eyðublöð til út-
prentunar og eins geti það
fyllt þau út á vefnum, t.d.
þegar verið er að sækja um
leikskólapláss.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Jóhann Hinriksson, for-
stöðumaður Bæjar- og
héraðsbókasafnsins á

Ísafirði svarar:
,,Eins og

gefur að skilja
ligg ég mest

á vef safnsins
isafjordur.is/
bokasafn/ en
þar eru skrár

yfir bækur
safnsins sem ég þarf oft
að leita í og þeir tenglar
sem ég nota mest. Einn

vefur sem ég nota töluvert
er hvar.is. Þar er opið inn
á ótrúlega marga „lokaða“
gagnagrunna en stærstu
bókasöfnin í landinu hafa
bundist samtökum um að

kaupa aðgang að þeim
fyrir alla þjóðina sem er
einsdæmi í heiminum.

Venjulega hafa eingöngu
starfsmenn tiltekinna há-
skóla eða fyrirtækja að-

gang að þessum gagna-
grunnum. Síðan nota ég

afar mikið leitarvélina
FAST, alltheweb.com.

Hún er ótrúlega fundvís og
hægt er að stilla hana á

hvaða tungumál sem er og
jafnvel tiltekinn vefþjón

eingöngu. Hún nýtist
ágætlega til að finna eldri
gögn í fundargerðum, t.d.
á isafjordur.is. Stundum

kíki ég á kistan.is þar
sem er heilmikið mas um

menningarmál. Ekki má
heldur gleyma að minnast
á nýja bb-vefinn sem er í

einu orði sagt afspyrnu-
góður. Ég man ekki eftir

neinum öðrum sérstökum
heimasíðum enda hættir
manni alltaf til að spinna
sig út og suður þegar á

vefinn er komið.“

Pöbbinn opinn alla helgina.
Stuðið er á hjá okkur!

Auglýsendur
athugið!

Vinsamlegast
pantið aug-

lýsingapláss
tímanlega!

Gerist
áskrif-
endur
í síma
456 4560



Ertu orðin(n)
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Þrjú vestfirsk sveitarfélög hafaÞrjú vestfirsk sveitarfélög hafaÞrjú vestfirsk sveitarfélög hafaÞrjú vestfirsk sveitarfélög hafaÞrjú vestfirsk sveitarfélög hafa
bætt fjárhagsstöðu sína til munabætt fjárhagsstöðu sína til munabætt fjárhagsstöðu sína til munabætt fjárhagsstöðu sína til munabætt fjárhagsstöðu sína til muna

Bolungarvík, Ísafjarðarbær
og Vesturbyggð eru á meðal
þeirra níu sveitarfélaga sem
náð hafa að komast út úr fjár-
hagsvanda samkvæmt mæli-
kvarða eftirlitsnefndar með
fjármálum sveitarfélaga. At-
hugunin nú er önnur í röðinni
og byggist á niðurstöðum árs-
reikninga ársins 2000 og fjár-
hagsáætlun fyrir árið 2001.
Einkum eru skoðaðar ýmsar
lykiltölur í rekstri. Ef þær
standast ekki viðmið sem
nefndin hefur ákveðið eru
sveitarfélögin aðvöruð og
óskað eftir svörum um það
hvernig þróunin hafi verið á
síðasta ári og hvernig sveitar-
stjórnirnar hyggist bregðast
við vandanum.

Eftirlitsnefndin taldi ástæðu
til að aðvara 31 sveitarfélag

að þessu sinni en 20 sveitar-
félög fengu sambærilega
aðvörun á síðasta ári. Ellefu
sveitarfélög sem fengu aðvör-
un í ár voru einnig á listanum
í fyrra. Hafa því níu sveitarfé-
lög náð að vinna úr fjárhags-
vanda sínum, en 20 komist í
vanda. Þau níu sveitarfélög
sem náð hafa að bæta sig eru
Ísafjarðarbær, Bolungarvík,
Vesturbyggð, Akranes, Stykk-
ishólmur og Austur-Hérað.

Meðal þeirra sveitarfélaga/
staða sem bætast við eru hins
vegar nokkur meðalstór sveit-
arfélög, svo sem Bessastaða-
hreppur, Sandgerði, Borgar-
byggð, Skagaströnd, Húsavík,
Raufarhöfn, Þórshöfn, Seyð-
isfjörður, Fjarðabyggð og
Hella. Aðrir á listanum nú eru
Hafnarfjörður, Mosfellsbær,

Reykjanesbær, Vatnsleysu-
strönd, Leirár- og Melahrepp-
ur, Borgarfjarðarsveit, Snæ-
fellsbær, Saurbæjarhreppur,
Kirkjubólshreppur, Skaga-

fjörður, Torfalækjarhreppur,
Blönduós, Ólafsfjörður, Aðal-
dælahreppur, Vestmannaeyj-
ar, Villingaholtshreppur, Bisk-
upstungur, Hvalfjarðarströnd,

Eyja- og Miklaholtshreppur,
Fellahreppur og Laugardals-
hreppur. Sveitarstjórnirnar
hafa tveggja mánaða frest til
að svara bréfi nefndarinnar.

Bolungarvík er meðal þeirra þriggja sveitarfélaga á Vestfjörðum sem hafa bætt fjárhagsstöðu
sína til muna.

Þverárvirkjun við Hólmavík var tekin í notkun á föstudagÞverárvirkjun við Hólmavík var tekin í notkun á föstudagÞverárvirkjun við Hólmavík var tekin í notkun á föstudagÞverárvirkjun við Hólmavík var tekin í notkun á föstudagÞverárvirkjun við Hólmavík var tekin í notkun á föstudag

Þverárvirkjun við Hólma-
vík var formlega tekin í notkun
á föstudag. Þar með lauk end-
anlega prófunum og úttekt
framleiðanda vélasamstæðu
virkjunarinnar. Fyrstu áætlan-
ir sem gerðar voru í byrjun
síðasta árs, gerðu ráð fyrir að
prófanir á vélbúnaði gætu
hafist í nóvember sl., og að
vélin yrði komin í gang fyrir
nóvemberlok. Verkið hefur
því tafist um einn og hálfan
mánuð. Í frétt frá Orkubúi

Vestfjarða segir að ýmsar
seinkanir hafi átt sér stað á
byggingartímanum, m.a. hafi
virkjunin orðið fyrir vatnstjóni
vegna flóða í byrjun október.

„Fyrstu vikuna eftir að próf-
anir hófust á vélasamstæðu
virkjunarinnar komu fram bil-
anir í búnaði framleiðanda og
lágu því frekari prófanir niðri
þar til viðgerð var lokið, eða
til 18. desember sl. Frá þeim
tíma hefur allt gengið sam-
kvæmt óskum. Beint fjárhags-

legt tjón Orkubús Vestfjarða
vegna þessarar bilunar nemur
hátt í fjórar milljónir króna
fyrir utan tapaða orkufram-
leiðslu virkjunarinnar sem
nemur einum mánuði. Loka-
uppgjör við framleiðanda
vélasamstæðunnar fer fram á
næstu vikum og er gert ráð
fyrir að Orkubúið krefjist 7-8
milljóna króna í bætur eða
sem nemur 10% af samnings-
upphæðinni,“ segir í frétt frá
Orkubúi Vestfjarða.

Formleg vígsla virkjunar-
innar fer fram síðla á sumri
komanda. Þá á allur frágangur
á húsnæði að utan sem innan
að vera lokið sem og frágang-
ur á lóð umhverfis stöðvar-
húsið og annar frágangur á
virkjunarsvæðinu.

Heildarkostnaður vegna
þessara framkvæmda liggur
ekki fyrir en í ár er áætlað að
verja 20 milljónum króna til
að ljúka framangreindum
framkvæmdum.

Orkubúið krefur framleiðanda véla-Orkubúið krefur framleiðanda véla-Orkubúið krefur framleiðanda véla-Orkubúið krefur framleiðanda véla-Orkubúið krefur framleiðanda véla-
samstæðunnar um 7-8 milljónir krónasamstæðunnar um 7-8 milljónir krónasamstæðunnar um 7-8 milljónir krónasamstæðunnar um 7-8 milljónir krónasamstæðunnar um 7-8 milljónir króna

Þverárvirkjun við Hólmavík.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Minna veið-Minna veið-Minna veið-Minna veið-Minna veið-
ist af ýsuist af ýsuist af ýsuist af ýsuist af ýsu

Landaður heildarafli á
Vestfjörðum í desember
sl., var 3.928 tonn sam-
kvæmt bráðabirgðatölum
frá Fiskistofu.

Eru það 236 tonnum
meira en í sama mánuði
árið á undan. Stór hluti
aflans er þorskur eða
2.503 tonn og kom mestur
þorskafli kom á land á
Ísafirði eða 913 tonn.

Ýsuaflinn í desember
var 470 tonn, þar af var
139 tonnum landað á Ísa-
firði og 97 tonnum í Bol-
ungarvík. Er þetta talsvert
minna af ýsu en í sama
mánuði árið 2000 en þá
var ýsuaflinn 569 tonn.

Landaður heildarafli á
Vestfjörðum nam 86.066
tonnum á síðasta ári og er
það aukning um 1.604
tonn frá árinu 2000. Stór
hluti aflans er loðna sem
landað var í Bolungarvík,
eða 27.433 tonn. Þorskafli
á Vestfjörðum var í heild
34.684 tonn eða 1.069
tonnum meira en á síðasta
ári. Mestur þorskafli kom
á land á Ísafirði eða 7.542
tonn, á Patreksfirði 6.022
tonn og í Bolungarvík
5.864 tonn. Aflatölurnar
er byggðar á upplýsingum
frá Fiskistofu.
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