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Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar 2001Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar 2001Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar 2001Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar 2001Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar 2001

Heiðar Ingi var kjörinnHeiðar Ingi var kjörinnHeiðar Ingi var kjörinnHeiðar Ingi var kjörinnHeiðar Ingi var kjörinn

Heiðar Ingi tekur við viðurkenningu úr hendi Guðna G.
Jóhannessonar, forseta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.

Heiðar Ingi Marinósson,
sundmaðurinn snjalli úr
Sundfélaginu Vestra á Ísa-
firði var kjörinn Íþróttamað-
ur Ísafjarðarbæjar 2001 í
hófi sem haldið var í Stjórn-
sýsluhúsinu á Ísafirði á
sunnudag. Sjö aðrir íþrótta-
menn fengu viðurkenningu
frá Héraðssambandi Vest-
firðinga og Ísafjarðarbæ fyr-
ir góðan árangur á síðasta
ári.

Það voru þau Ólafur Th.
Árnason frá Skíðafélagi Ísfirð-
inga, Sara Pálmadóttir frá
Körfuboltafélagi Ísafjarðar,
Sigþór Snorrason frá BÍ 88,
Jens Magnússon frá Skot-
íþróttafélagi Ísafjarðarbæjar,
Héðinn Ólafsson frá Íþrótta-
félaginu Ívari, Auður Björns-
dóttir frá Hestamannafélaginu
Hendingu og Svala Björk Ein-
arsdóttir frá Hestamannafélag-
inu Stormi.

„Þetta er alveg frábært, mér
er mikill heiður sýndur með
þessari útnefningu,“ sagði
Heiðar Ingi í samtali við blað-
ið. Hann segist eiga Inga Þór
þjálfara sínum mest að þakka
og ljóst væri að hann hefði
ekki fengið þessa viðurkenn-
ingu hefði hans ekki notið
við. Sjá nánar viðtal við Heið-
ar Inga íþróttamann Ísafjarð-
arbæjar 2001 á bls. 4.
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Ill var sú fyrsta gangaIll var sú fyrsta gangaIll var sú fyrsta gangaIll var sú fyrsta gangaIll var sú fyrsta ganga
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:

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is•
Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Sigurjón J. Sigurðsson • Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn: Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, sími 456 4448, netfang: umbrot@bb.is, Haukur Magnússon, sími 695 8158, netfang: haukur@bb.is •
Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur: www.bb.is • LausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • ÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverð er kr. 170 eintakið • Veittur
er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Brátt boxaðBrátt boxaðBrátt boxaðBrátt boxaðBrátt boxað
í Stúdíó Daní Stúdíó Daní Stúdíó Daní Stúdíó Daní Stúdíó Dan

Eins og kunnugt er hefur
Alþingi samþykkt þingsálykt-
unartillögu þess efnis að
ólympískir hnefaleikar skuli
leyfðir á Íslandi eftir áratuga
bann.

Stefán Dan Óskarsson, eig-
andi Stúdíó Dan á Ísafirði,
hefur í kjölfar ákvörðunar Al-
þingis, ákveðið að bjóða Vest-
firðingum upp á aðstöðu til
að iðka þessa íþrótt. Segist
hann hafa orðið var við mikinn
áhuga hjá gestum stöðvar-
innar eftir að tillagan var sam-
þykkt á mánudag.

Stefán segist ekki ætla að
koma upp hnefaleikahring og
keppnisaðstöðu til að byrja
með en framhaldið velti vissu-
lega á áhuga bæjarbúa á íþrótt-
inni. „Við höfum boðið upp á
sparkboxið tælenska og fleiri
sjálfsvarnaríþróttir um nokk-
urra ára skeið og eigum því
allan búnað sem til þarf. Ég
geri ráð fyrir að föstum æfing-
um verði komið á fljótlega
eftir námskeið í ólympískum
hnefaleikum sem við hyggj-
umst halda með menntuðum
þjálfara. Hnefaleikaæfingar
eru eitt besta líkamsþjálfun-
arkerfi sem völ er á, bæði fyrir
körfuboltastráka og lang-
þreyttar húsmæður þannig að
ég býst við því að fólk eigi
eftir að taka þeim fegins
hendi,“ segir Stefán Dan.

ÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyri

Safnað fyrirSafnað fyrirSafnað fyrirSafnað fyrirSafnað fyrir
fjölskyldufjölskyldufjölskyldufjölskyldufjölskyldu

Í samráði við sóknarprest-
inn á Þingeyri hefur verið
stofnaður söfnunarreikningur
til styrktar fjölskyldu Sófusar
Odds Guðmundssonar, sem
lést í hörmulegu slysi á
Gemlufallsheiði 1. febrúar sl.

Sófus Oddur lét eftir sig
eiginkonu og þrjú börn á
aldrinum sex ára til tvítugs.
Reikningurinn er hjá Spari-
sjóði Vestfirðinga, nr. 1128-
05-8000, kt. 090960-2969.

Eignarhaldsfélag stofnað um rekstur félagslegra íbúða í ÍsafjarðarbæEignarhaldsfélag stofnað um rekstur félagslegra íbúða í ÍsafjarðarbæEignarhaldsfélag stofnað um rekstur félagslegra íbúða í ÍsafjarðarbæEignarhaldsfélag stofnað um rekstur félagslegra íbúða í ÍsafjarðarbæEignarhaldsfélag stofnað um rekstur félagslegra íbúða í Ísafjarðarbæ

Allt íbúðar- og atvinnuhúsnæði semAllt íbúðar- og atvinnuhúsnæði semAllt íbúðar- og atvinnuhúsnæði semAllt íbúðar- og atvinnuhúsnæði semAllt íbúðar- og atvinnuhúsnæði sem
hefur markaðsgildi færist yfir í félagiðhefur markaðsgildi færist yfir í félagiðhefur markaðsgildi færist yfir í félagiðhefur markaðsgildi færist yfir í félagiðhefur markaðsgildi færist yfir í félagið
Ísafjarðarbær hyggst stofna

eignarhaldsfélag um rekstur
félagslegra íbúða og annarra
fasteigna í eigu sveitarfélags-
ins. Er þetta gert í samræmi
við tillögur frá nefnd félags-
málaráðherra um stofnun sér-
stakra eignarhaldsfélaga um
félagslegar íbúðir. Nefndin
hefur jafnframt lagt til að fjár-

framlag komi til þeirra sveitar-
félaga sem hvað erfiðast eiga
með rekstur íbúðanna og komi
það til framkvæmda um leið
og félögin hafa verið stofnuð.
Hjá Ísafjarðarbæ er átt við
uppgjör á rekstri íbúðanna
árið 2001 og fjárframlag frá
ríkinu upp í neikvæðan mis-
mun er kemur til greiðslu á

árinu 2002.
Vinnur Ísafjarðarbær nú að

undirbúningi málsins og hefur
Bjarka Bjarnasyni, löggiltum
endurskoðanda á Ísafirði, ver-
ið falið að gera drög að sam-
þykktum hlutafélagsins. Þar
verður væntanlega lagt til að
stofnuð verði þriggja manna
stjórn eignarhaldsfélagsins

sem bæjarstjórn tilnefnir í.
Einnig er gert ráð fyrir því að
stjórnin ráði framkvæmda-
stjóra til félagsins sem fyrst
og verða drög að starfslýsingu
hans lögð fram með tillögum
að samþykktum félagsins.

Er ætlunin að allt íbúðar-
og atvinnuhúsnæði sem hefur
eitthvert markaðsgildi færist

yfir í hlutafélagið. Með mark-
aðsgildi er átt við húseignir
sem leigutekjur fást af og hafa
söluverð og sölumöguleika á
markaði. Þegar félagið hefur
tekið til starfa mun það yfir-
taka alla starfsemi húsnæðis-
nefndar og sjá um rekstur
nokkurra eigna sem í dag til-
heyra ákveðnum sviðum.

Sunnukórinn heiðrar minningu hjónanna Sigríðar og Ragnars H. RagnarSunnukórinn heiðrar minningu hjónanna Sigríðar og Ragnars H. RagnarSunnukórinn heiðrar minningu hjónanna Sigríðar og Ragnars H. RagnarSunnukórinn heiðrar minningu hjónanna Sigríðar og Ragnars H. RagnarSunnukórinn heiðrar minningu hjónanna Sigríðar og Ragnars H. Ragnar

Draumaferð á slóðir Vestur-Íslend-Draumaferð á slóðir Vestur-Íslend-Draumaferð á slóðir Vestur-Íslend-Draumaferð á slóðir Vestur-Íslend-Draumaferð á slóðir Vestur-Íslend-
inga í Bandaríkjunum og Kanadainga í Bandaríkjunum og Kanadainga í Bandaríkjunum og Kanadainga í Bandaríkjunum og Kanadainga í Bandaríkjunum og Kanada

Sunnukórinn á Ísafirði hef-
ur ákveðið að ferðast um slóð-
ir Vestur-Íslendinga í Banda-
ríkjunum og Kanada í sumar.
Ferð sem þessi hefur lengi
verið draumaferð kórsins og
með henni langar kórinn að
heiðra minningu Ragnars H.
Ragnar og konu hans Sigríðar,
og syngja á þeim stöðum sem
þau bjuggu og störfuðu. Ragn-
ar bjó og starfaði á þessum
slóðum í 27 ár og stjórnaði
þar m.a. kórum og kenndi á
píanó.

Eftir að Ragnar flutti til Ísa-
fjarðar var hann stjórnandi
Sunnukórsins í fjöldamörg ár
ásamt því að vera skólastjóri
Tónlistarskóla Ísafjarðar, org-
anisti Ísafjarðarkirkju og
stjórnandi Karlakórs Ísafjarð-
ar. Ragnar var sem kunnugt
er útnefndur heiðursborgari
Ísafjarðar fyrir störf sín að tón-
listar- og menningarmálum.
Sunnukórinn var stofnaður
árið 1934 og er nú elsti bland-
aði kór á landinu. Hann hefur
tvisvar sinnum áður ferðast
til útlanda en farið margar

ferðir innanlands. Stjórnandi
kórsins nú er Margrét Geirs-
dóttir og undirleikari Sigríður
Ragnarsdóttir.

Í ferðinni verða kórfélagar

og makar þeirra en nokkur
sæti eru laus svo hægt er að
bjóða fleirum þátttöku en
þeim sem nú syngja í kórnum.
Þeir sem hafa hug á að slást í

hópinn eða fá nánari upplýs-
ingar um ferðina þurfa að
bregðast skjótt við og hafa
samband við Kristján Har-
aldsson í símum 456 3211

eða 456 3050, Sigríði Stein-
unni Axelsdóttur í síma 456
3278 og Sigurveigu Gunnars-
dóttur í síma 456 4095.

Sigríður og Ragnar H. Ragnar.

,,Þetta er fyrsta byggðaáætlun mín“, voru orð iðnaðarráðherra í Kastljósi Sjón-
varpsins í heldur dapurlegri varnarræðu fyrir ,,metnaðarfullum tillögum“ og
,,stefnumótun“ ríkisstjórnarinnar í málefnum  landsbyggðarinnar næstu fjögur
árin.

Síðla árs 1991 féllu þau orð á Alþingi að sóun fjármuna í nafni
byggðastefnu væri ein af fortíðarplágunum sem kæmu í veg fyrir að
menn gætu hugsað heila hugsun. Hér eftir skyldu menn (á landsbyggð-
inni) sjá um sig sjálfir. Á sama tíma fór fram víðtæk umræða um sameiningu
sveitarfélaga. Augu manna voru smámsaman að opnast fyrir því að við gætum
ekki setið landið á sama hátt og forfeðurnir og jafnframt krafist gagna og gæða
nútímans. Þá sagði BB: ,,Öflugir byggðakjarnar eru eina leiðin til að sporna
við frekari ofvexti Reykjavíkur. En til að taka á vandanum þarf  kjark. Og
til þess þarf forustu landsbyggða manna sjálfra.“

BB fagnar tillögu Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra, og ákvörðun bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar að hafa frumkvæði að því að Vestfirðingar semji sína
eigin byggðaáætlun eftir að ríkisstjórnin, hefur kveðið upp þann úrskurð ,,að
ekki sé ráðlegt að gera ráð fyrir að íbúum fjölgi á Vestfjörðum á næstu árum.“

Vel má  vera að iðnaðarráðherra telji sig þess umkominn að kveða upp slíkan dóm
yfir heilum landshluta. Hvað sem því sjálfsmati líður skal fullyrt að siðferðilegan
rétt til slíkra verka hefur engin ríkisstjórn, hvað þá einn ráðherra. En skilaboðin

eru skýr: Við reiknum ekki lengur með ykkur, Vestfirðingar.
Byggðaáætlunin, sem nokkrir stjórnarþingmenn gefa einkunina

,,klaufalegt orðalag“, ,,yfirborðslegt snakk“, sem gengur út á að skoða
,,hitt og þetta“, studd röksemdum sem ,,lýsa ekki öðru en fordómum og

sleggjudómum höfunda“, gengur þvert á tillögur nefndar á vegum Sambands
sveitarfélaga í þessum efnum. Og, hvers vegna endaði tillaga atvinnumálahóps
Verkefnisstjórnar um þrjá byggðakjarna: Ísafjörð, Akureyri og Mið-Austurland
í ruslaskúffu Iðn-aðarráðuneytisins?

Um frumraun iðnaðarráðherra við gerð byggðaáætlunar verður aðeins eitt
sagt: Ill var þín fyrsta ganga.

Vestfirðingum finnst sem stjórnvöld skuldi þeim afsökunarbeiðni vegna þeirrar
blautu tusku sem ódrátturinn um byggðaáætlun 2002 til 2005 er í andlit þeirra.

Vestfirðingar: Hafi einhvern tíma verið þörf þá er nú nauðsyn að standa saman,
sem einn maður. s.h.
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Nemendur!Nemendur!Nemendur!Nemendur!Nemendur!
Getum bætt við nokkrum nemendum á

harmóníku og píanó. Höfum harmóníkur til
útláns fyrir nemendur.

Hafið samband við skrifstofu skólans, sem
er opin virka daga frá kl. 13-16. Síminn er
456 3926.

Skólastjóri.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Páll Rósin-Páll Rósin-Páll Rósin-Páll Rósin-Páll Rósin-
krans syngurkrans syngurkrans syngurkrans syngurkrans syngur

í kirkjunnií kirkjunnií kirkjunnií kirkjunnií kirkjunni
Söngvarinn góðkunni

Páll Rósinkrans mun
syngja á fjáröflunartón-
leikum KFÍ í Ísafjarðar-
kirkju á sunnudag. Á tón-
leikunum, sem hefjast kl.
20:00, ætlar Páll með að-
stoð undirleikara að
syngja blandaða dagskrá
með gospelívafi þar sem
hann tekur jafnt eigin lög
sem og lög úr ýmsum átt-
um sem hann hefur verið
þekktur fyrir að syngja.
Miðaverð á tónleikana er
kr. 1500.

KFÍ hyggst á næstu
dögum og mánuðum
verða með allar klær úti
til að fjármagna starfsemi
félagsins. Ber þar hæst
tónleikana með Páli Rós-
inkrans. Guðjón Þor-
steinsson, framkvæmda-
stjóri KFÍ, býst við hús-
fylli í Ísafjarðarkirkju á
sunnudaginn, enda átti
Páll söluhæstu íslensku
plötuna fyrir síðustu jól.
„Svo erum við með fullt
af öðrum hlutum í skoð-
un. Hinir nýverðlaunuðu
XXX-Rottweilerhundar
hafa verið í sambandi við
okkur varðandi tónleika-
hald og hugmyndir eru
uppi um að setja upp leik-
rit í samstarfi við Litla
Leikklúbbinn.

Næstu helgi verður „Dagur
tónlistarskólanna“ haldinn há-
tíðlegur um land allt til að
vekja athygli almennings og
stjórnvalda á því mikla starfi
sem fram fer í tónlistarskólum
landsins. Á Ísafirði verður
samkvæmt hefðinni boðið til
,,Tónlistarhátíðar æskunnar”,
en miðsvetrartónleikar hafa
verið haldnir í Tónlistarskóla
Ísafjarðar svo lengi sem elstu
menn muna.

Að þessu sinni verða þrenn-
ir tónleikar með afar fjöl-
breyttri dagskrá þar sem að-

aláherslan er lögð að nem-
endur komi fram í samleik. Er
um afar viðamikla tónleika
að ræða með þremur mismun-
andi efnisskrám og koma hátt
á annað hundrað nemendur
fram á tónleikunum. Er þar
um ýmsa hljóðfærahópa að
ræða, - dúó, tríó, kvartetta og
stærri hópa, m.a. strengjasveit
skólans sem flytur La Folia
eftir Vivaldi. Tveir kórar munu
syngja; Litli kórinn, sem skip-
aður er 6-8 ára börnum, og
Stúlknakór skólans, sem er
skipaður tíu stúlkum á aldrin-

um 14-19 ára með úrvals
söngraddir.

Laugardaginn 23. febrúar
verða tvennir tónleikar í
Hömrum, kl. 15 og aftur kl.
17, en tónleikarnir á sunnu-
deginum hefjast kl. 17. Að-
gangur að þeim er ókeypis og
öllum heimill enda ekki hvað
síst haldnir til kynningar á
starfi skólans fyrir foreldra og
aðra velunnara. Rétt er að geta
þess að Styrktarsjóður skólans
mun selja léttar veitingar í tón-
leikahléum.

Tónlistarskóla ÍsafjarðarTónlistarskóla ÍsafjarðarTónlistarskóla ÍsafjarðarTónlistarskóla ÍsafjarðarTónlistarskóla Ísafjarðar

Tónlistarhátíð æskunn-Tónlistarhátíð æskunn-Tónlistarhátíð æskunn-Tónlistarhátíð æskunn-Tónlistarhátíð æskunn-
ar haldin næstu helgiar haldin næstu helgiar haldin næstu helgiar haldin næstu helgiar haldin næstu helgi

Sýslumannsembættið á ÍsafirðiSýslumannsembættið á ÍsafirðiSýslumannsembættið á ÍsafirðiSýslumannsembættið á ÍsafirðiSýslumannsembættið á Ísafirði

Sigríður BjörkSigríður BjörkSigríður BjörkSigríður BjörkSigríður Björk
tekur við 15. apríltekur við 15. apríltekur við 15. apríltekur við 15. apríltekur við 15. apríl

Sigríður Björk Guðjóns-
dóttir, nýskipaður sýslu-
maður á Ísafirði, hefur feng-
ið frest á að mæta til starfa
til 15. apríl nk. Unnur Brá
Konráðsdóttir, settur sýslu-
maður á Ísafirði, mun því
áfram að gegna stöðu sýslu-
manns til 15. apríl.

Unnur Brá segir ekkert
athugavert við að nýskip-
aður sýslumaður taki sér
tíma til þess að ganga frá
sínum málum, enda hafi
ekki verið gengið frá ráðn-
ingunni fyrr en rúmri viku
áður en hún átti að taka við

embættinu. Unnur segir
jafnframt gott og hvetjandi
að finna til þess að starfs-
mönnum sýslumannsem-
bættisins sé treyst til þess
að fara með stjórn þess í
svo langan tíma.

KnattspyrKnattspyrKnattspyrKnattspyrKnattspyrnuvöllurinn á Skeiði á Ísafirðinuvöllurinn á Skeiði á Ísafirðinuvöllurinn á Skeiði á Ísafirðinuvöllurinn á Skeiði á Ísafirðinuvöllurinn á Skeiði á Ísafirði

Skautasvell útbúiðSkautasvell útbúiðSkautasvell útbúiðSkautasvell útbúiðSkautasvell útbúið
í næsta frostakaflaí næsta frostakaflaí næsta frostakaflaí næsta frostakaflaí næsta frostakafla
Að undanförnu hafa verið

uppi hugmyndir hjá forráða-
mönnum Ísafjarðarbæjar þess
efnis að komið verði upp
skautasvelli á Skeiði á Ísafirði.
Að sögn Björns Helgasonar,
íþrótta- og æskulýðsfulltrúa,
hefur hugmynd þessi verið á
borðinu um skeið og verður

stefnt að því að útbúa skauta-
svellið í næsta frostkafla.

„Ísafjarðarbær hefur marg-
oft staðið fyrir gerð skauta-
svella með misjöfnun vin-
sældum. Síðast gerðum við
skautasvell á Skeiði fyrir 4-5
árum. Þá var hálfur völlurinn
skafinn og vatni dælt ofan í

rásina með aðstoð slökkvi-
liðsins. Það gekk mætavel en
síðan slökkviliðið fór að krefj-
ast greiðslu fyrir að dæla vatn-
inu, hafa hugmyndir um
skautasvell ekki á jafn mikið
upp á pallborðið,“ segir Björn
Helgason, íþrótta- og æsku-
lýðsfulltrúi.
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Íþróttafólkið sem fékk viðurkenningu frá Héraðssambandi Vestfirðinga og Ísafjarðarbæ á sunnudag. Þar sem þeir voru
ekki allir viðstaddir, tóku fulltrúar þeirra við viðurkenningunum.

Stefnir á Ólympíuleik-Stefnir á Ólympíuleik-Stefnir á Ólympíuleik-Stefnir á Ólympíuleik-Stefnir á Ólympíuleik-
ana í Aþenu árið 2004ana í Aþenu árið 2004ana í Aþenu árið 2004ana í Aþenu árið 2004ana í Aþenu árið 2004

Heiðar Ingi Marinósson
var á sunnudag kjörinn

„Íþróttamaður Ísafjarðar-
bæjar árið 2001“ í móttöku

sem haldin var í Stjórn-
sýsluhúsinu á Ísafirði.

Heiðar er vel að titlinum
kominn enda var árið 2001

einkar árangursríkt hjá hon-
um. Hann var valinn í ungl-
ingalandslið Íslands í sundi

eftir frábæran árangur á
Íslandsmeistaramóti og í

framhaldi af því fór hann á
Smáþjóðaleikana í San Mar-

ino þar sem hann þótti
standa sig með ágætum.

Einnig varð hann landsmóts-
meistari í 50 og 100 metra

skriðsundi á landsmóti
UMFÍ á Egilsstöðum og

setti jafnframt landsmótsmet
í báðum greinum.

„Þetta er alveg frábært,
mér er sýndur mikill heiður

með þessu,“ var það fyrsta
sem Heiðar Ingi sagði er
hann var inntur álits á út-
nefningunni. Heiðar Ingi,

sem er á 19. aldursári, hefur
æft sund um sex ára skeið
en ekki sett mikinn kraft í

æfingarnar fyrr en hann fékk
núverandi þjálfara, Inga Þór

Ágústsson. „Ég á honum
mest að þakka, hann er mjög
góður þjálfari og hefur kennt

mér mikið. Ég hefði varla
verið að taka við þessum
verðlaunum ef hans hefði

ekki notið við. Stjórn Sund-
félagsins Vestra hefur líka

verið mér mjög hjálpleg og
svo hef ég auðvitað notið

mikils stuðnings frá mörgu
góðu fólki hér í bæ,” segir

Heiðar.
Heiðar æfir sund níu

sinnum í viku, alls 22 tíma,
sem verður að teljast nokk-

uð mikið þegar litið er til
þess að hann er í fullu námi

við Menntaskólann á Ísa-
firði og vinnur auk þess
þegar tími gefst í blikk-

smiðju föður síns, Ísblikk.
„Vissulega er mikið að gera
hjá mér en sundið gefur mér

mikið til baka, það er mitt
áhugamál og mér finnst gott

að nota tímann til þess að
iðka það. Það er helst að
maður vildi fá meiri tíma

með kærustunni, en ég reyni
að hitta hana eins oft og ég

get,” segir hann.
Að öllu óbreyttu mun

Heiðar Ingi ljúka námi í
blikksmíði við Menntaskól-

ann á Ísafirði í vor en þá
verður hann að halda til

Reykjavíkur hyggist hann
læra meira í iðninni. Hann

segist ekki enn hafa ákveðið
sig hvað taki við eftir út-

skrift frá MÍ, en segir líklegt
að hann fari suður enda

hefur hann hug á að mennta
sig frekar í blikksmíði. „Það
er búið að bjóða mér að æfa
í Hafnarfirði, með Erni Arn-

arsyni og fleiri köppum ef
ég skyldi ákveða að fara og
vissulega er freistandi að fá

að æfa reglulega í löglegri
keppnislaug, en ég á samt
mjög erfitt með að ákveða

mig því mér líður mjög vel á
Ísafirði. Eitt er víst og það er

að ég ætla ekki að hætta
sundæfingum á næstunni.
Ég hef sett mér það mark-
mið að keppa á Ólympíu-

leikunum í Aþenu 2004 og
ef maður ætlar að taka þátt í

þannig keppnum er vísara
að vera vel undirbúinn,”

sagði Heiðar Ingi Marinórs-
son, Íþróttamaður Ísafjarðar-

bæjar í samtali við blaðið.
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Einbýlishús / raðhús

Fasteignir í

þessari

auglýsingu eru

aðeins

sýnishorn  af

sölu-skránni.

Allar frekari

upplýsingar eru

veittar  á skrif-

stofunni að

Hafnarstræti 1
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Hafraholt 50: 138,4 m² Hosby einingahús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Verð 12,9 m.kr.

hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Skoða öll tilboð.
Möguleiki að taka bíl uppí. Áhv.
ca. 3 m.kr.
Verð 5,5 m.kr.
Tangagata 16: 66,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m² kjall-
araíbúð á neðri hæð í  tvíbýlis-
húsi. Tilboð óskast

2ja herb. íbúðir

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

Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjöl-
býlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4  m.kr.

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

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

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
Pólgata 5a: 121 m² 4ra herbergja
íbúð á n.h. í þríbýlishúsi ásmt
bílskúr , 50% kjallara og eignar-
lóð. Íbúðin er öll endurnýjuð
Verð 6,7 m.kr.

 3ja herb. íbúðir

Engjavegur 24: 126,4 m² ein-
b.hús á tveimur hæðum.Frábær
sólbaðsaðstaða. Laust 1. ágúst
2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr. Verð
7,5 m.kr.
Hlíðarvegur 21: 157,5 einbýl-
ishús á tveimur hæðum. Skipti á
dýrari eign möguleg.
Verð 6 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
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 eignar-
lóð Laust fljótlega.
Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt kjall-
ara, háalofti og ræktuðum garði.
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta.
Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýl-
ishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 30: 160,5 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
Tilboð óskast
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur.
Verð 8,2 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsil-
egt einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr.
Verð 16 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir

Hlíðarvegur 33: 79,1 m² íbúð á
neðri hæð í fjórbýlishúsi ásamt
góðum bílskúr.
Verð 6,9 m.kr.
Hlíf II –Torfensi: 62,5 m² 2ja-
3ja herbergja íbúð á jarðhæði í
Dvalarheimili aldraðra.
Verð 7,1 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 fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Ungt par óskar eftir ódýrri
3ja herb. íbúð á eyrinni.
Upplýsingar í símum 869
9008 og 456 5004.

Til sölu er Evenrude utan-
borðsmótor, 25 hp. Þarfn-
ast smá lagfæringar. Fæst
fyrir lítið. Upplýsingar í
síma 848 0928.

Eigendur e.t.v. í Miðtúni
eða Sætúni. Viljið þið
minnka við ykkur? Leit-
um að makaskiptum á
stærra húsnæði og á eign
okkar að Smiðjugötu 1.
Áhugasamir hafi samband
í síma 456 3215.

Til sölu er VW Golf, 4x4,
station, árg. 1997. Skipti á
ódýrari bíl koma til greina.
Bílalán getur fylgt. Upplýs-
ingar í síma 892 1688 eða
456 4216.

Til sölu eru Dynastar skíði,
1,95 og Atomic skíði 1,65,
1.20 og 0,9. Á sama stað
eru til sölu tvennir Rossig-
nol klossar nr. 26,5 og 24,5
og barnaklossar sem henta
6-7 ára. Upplýsingar í síma
897 6795.

Til sölu eru þokkalega góð
33x12,5x15 Sidewinder,
radial jeppadekk. Upplýs-
ingar í síma 456 4186.

Til leigu er herbergi í vest-
urbæ Reykjavíkur. Uppl. í
síma 562 1737.

Óska eftir notuðu trommu-
setti. Upplýsingar í síma
456 3178.

Kiwanisklúbburinn Þor-
finnur heldur hlutaveltu
sunnudaginn 24. febrúar
kl. 14 í íþróttahúsinu á
Flateyri.

Til sölu er 2ja herb. íbúð
að Urðarvegi 78. Uppl. gef-
ur Erlingur í símum 456
3928 og 456 4323.

Til sölu eða leigu er Skóla-
stígur 19, neðri hæð í Bol-
ungarvík. Íbúðin er laus.
Uppl. í síma 462 7499.

Óska eftir notaðri eldavél,
ódýrt eða gefins. Upplýsing-
ar í síma 456 4226.

Grunnvíkingar! Hið árlega
þorrablót verður haldið í
Félagsheimilinu í Hnífsdal
laugardaginn 23. febrúar.
Miðapantanir hjá Friðbirni
í síma 456 3727/863 3859,
Rebekku s. 456 4047/867
7794 og Halldóri Páli s.456
7183/898 1935.

Til sölu er Brio kerruvagn
með burðarrúmi. Upplýs-
ingar í síma 456 4345 og
862 1845.

Krabbameinsfélagið Sigur-
von óskar eftir stofuborði,
hillum og tölvu gefins. Upp-
lýsingar gefur Sigrún í síma
891 7654.

Til sölu eða leigu er lítið
hús á eyrinni á Ísafirði.
Upplýsingar gefa Jón í síma
896 3387 eða Heiðar í síma
896 3441.

Til sölu er Artic Cat Prowler
vélsleði árg. 1992, 440cc.
Upplýsingar í símum 699
3068 eða 456 3068.

Brún lopapeysa í stærð 8
var tekin í misgripum fyrir
svarta loðkápu, stærð 9-10
í Grunnskólanum í Hnífs-
dal um jólin. Uppl. í símum
456 3825 og 865 6487.

Tek að mér alhliða hrein-
gerningar. Uppl. gefur
Berglind í símum 456 3496
og 849 8836.

Til sölu er leðursófi, hillu-
samstæða og lítill glerskáp-
ur. Fæst fyrir lítið. Uppl. í
síma 456 4681.

Óska eftir 3ja-4ra herb.
íbúð til leigu frá 1. mars.
Einnig kemur 2ja herb. til
greina. Upplýsingar í síma
690 8224.

Til leigu er stór 5 herb.
íbúð. Uppl. gefa Jón í síma
896 3387 og Heiðar í síma
896 3441.

Sævar Óskarsson, framkvæmdastjóri Pólsins hf. á ÍsafirðiSævar Óskarsson, framkvæmdastjóri Pólsins hf. á ÍsafirðiSævar Óskarsson, framkvæmdastjóri Pólsins hf. á ÍsafirðiSævar Óskarsson, framkvæmdastjóri Pólsins hf. á ÍsafirðiSævar Óskarsson, framkvæmdastjóri Pólsins hf. á Ísafirði

„Óþolandi mismunun milli„Óþolandi mismunun milli„Óþolandi mismunun milli„Óþolandi mismunun milli„Óþolandi mismunun milli
landsbyggðar og Reykjavíkur“landsbyggðar og Reykjavíkur“landsbyggðar og Reykjavíkur“landsbyggðar og Reykjavíkur“landsbyggðar og Reykjavíkur“

Heilbrigðisskoðun vegna
atvinnuleyfis útlendinga kost-
ar tæpar 20 þúsund kr. á Heil-
brigðisstofnuninni Ísafjarð-
arbæ en á lungna- og berkla-
varnadeild Heilsuverndar-
stöðvar Reykjavíkur er ekkert
gjald tekið fyrir slíka skoðun.
Telur Sævar Óskarsson, fram-
kvæmdarstjóri Pólsins á Ísa-
firði, að þarna sé um óþolandi
mismunun að ræða og segir
ekkert réttlæti í því að fyrir-
tæki á landsbyggðinni eða er-
lendir starfsmenn þeirra séu
skattlagðir sérstaklega þegar
aðilar með starfsemi á suð-
vestursvæðinu fái þessa þjón-
ustu greidda af skattpeningum
allra landsmanna.

Segir Sævar að Póllinn hafi
ráðið til sín tékkneskan raf-
eindavirkja er hóf störf hjá
fyrirtækinu í byrjun janúar.
Hafi síðan verið unnið að því
að afla tilskilinna leyfa fyrir
manninn, en meðal þess sem

atvinnurekandi þarf að leggja
fram er íslenskt læknisvottorð,
en það er samkvæmt fyrir-
mælum Landlæknisembættis-
ins og það þegar eftir komu
útlendingsins til landsins. Fór
hinn tékkneski starfsmaður
Pólsins því í heilbrigðisskoð-
un hjá Heilbrigðisstofnuninni
Ísafjarðarbæ 8. janúar sl. og
segist Sævar hafa greitt fyrir
það möglunarlaust reikning
upp á kr. 19.822 enda sé þar
veitt fyrsta flokks þjónusta og
ekkert yfir fagmennsku og
viðmóti þar að kvarta.

Hann sagðist þó hafa heyrt
af því að í Reykjavík, nánar
tiltekið hjá Heilsuverndar-
stöðinni við Barónsstíg, væri
þessi þjónusta veitt mönnum
að kostnaðarlausu. Þar sem
honum þótti þessi mismunur
með ólíkundum og gæti varla
staðist, hringdi hann í um-
rædda heilsugæslustöð og
óskaði eftir upplýsingum um

gjald fyrir heilbrigðisskoðun
útlending vegna atvinnuleyfis.
Spurði hann nákvæmlega eftir
því hvað væri innifalið í skoð-
uninni og segir að það hafi
allt passað við þá ágætu þjón-
ustu sem fékkst á Ísafirði. Þeg-
ar hann spurði svo hvað væri
greitt fyrir þetta, þá var svarið:
„Ekki neitt“.

Í framhaldi af símtalinu
hafði Sævar samband við
Heilbrigðisstofnunina Ísa-
fjarðarbæ og spurði hvort
gjaldheimtan þar gæti staðist.
Starfsfólkið sagði sem von var
að því væri uppálagt að inn-
heimta fyrir þessa þjónustu
og var fyrirspurnin þá borin
upp við framkvæmdastjóra
Heilbrigðisstofunarinnar. Var
hann hissa á að þessi mis-
munur væri milli stofnana og
sagðist munu senda erindi til
heilbrigðisráðuneytisins um
hverju þetta sætti. Sævar segir
að þegar ekkert hafði heyrst

af málinu um nokkrun tíma,
hafi hann fyrir hönd Pólsins
sent framkvæmdarstjóranum
tölvupóst þar sem óskað var
eftir endurgreiðslu reikninga
vegna umræddrar heilbrigðis-
skoðunar, enda væri staðreynd
að sama þjónusta væri veitt
annars staðar gjaldlaust. Fékk
hann þau svör að skv. þeim
upplýsingum sem fyrir lægju
hjá stofnuninni væri ekki ann-
að séð en að rétt hefði verið
staðið að málum vegna þess-
arar skoðunar og því væri
beiðni um endurgreiðslu hafn-
að. Var Sævari jafnframt bent
á að beina fyrirspurnum sínum
til Vinnumálastofnunar fé-
lagsmálaráðuneytisins.

Sævar segir fyrirtækið ekki
hafa sett fram kröfu um end-
urgreiðslu vegna þess að um
háar fjárhæðir væri að ræða,
heldur vegna þess að hér væri
um óþolandi mismunun og
aðstöðumun að ræða. Nóg

væri fyrir af aukakostnaði sem
legðist á atvinnureksturinn á
landsbyggðinni, þó að heil-
brigðisstofnanirnar færu ekki
að taka upp misjafna álagn-
ingu eftir því hvar á landinu
þær eru staðsettar. „Kannski
er þetta einn angi byggða-
stefnunar, að við sem erum
búsett á landsbyggðinni verð-
um að niðurgreiða heilbrigð-
isþjónustu þeirra sem komnir
eru í „sæluríkið“. Ef það er
raunin þá líður mér strax betur
og hef þá gert a.m.k. eitt góð-
verk þann 8. janúar síðastlið-
inn“, sagði Sævar að lokum.

Hjá Heilsuverndarstöð
Reykjavíkur fengust þær upp-
lýsingar að umrædd þjónusta
væri veitt endurgjaldslaust á
lungna- og berkladeild sam-
kvæmt sérstökum samning
við Landlækni og heilbrigð-
isráðuneytið. Á öðrum heilsu-
gæslustöðum  þyrfti hins veg-
ar að greiða fyrir þjónustuna.

Krabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum VestfjörðumKrabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum VestfjörðumKrabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum VestfjörðumKrabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum VestfjörðumKrabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum Vestfjörðum

Stuðningshópar stofnaðirStuðningshópar stofnaðirStuðningshópar stofnaðirStuðningshópar stofnaðirStuðningshópar stofnaðir
Ákveðið hefur verið að

stofna stuðningshópa innan
Krabbameinsfélagsins Sig-
urvonar á norðanverðum
Vestfjörðum. Til að byrja
með verða stofnaðir stuðn-
ingshópar fyrir krabba-
meinssjúklinga annars veg-
ar og hins vegar fyrir að-
standendur krabbameins-
sjúklinga. Síðar er ráðgert
að skoða möguleiga á stofn-
un fleiri hópa. Fundir stuðn-

ingshópanna verða á síðustu
þriðjudags- og fimmtudags-
kvöldum í hverjum mánuði
og hefjast þeir kl. 20 í húsnæði
félagsins að Sindragötu 11 á
Ísafirði (gengið inn að sunn-
anverðu). Fyrstu fundirnir
verða 26. og 28. febrúar nk.

Á þriðjudagskvöldum verð-
ur fundur fyrir aðstandendur
krabbameinssjúklinga og er
þar átt við þá sem eru að-
standendur krabbameins-

sjúklinga í dag eða hafa verið
aðstandendur einstaklings
með þennan vágest. Forsvars-
menn fyrir þennan hóp eru
þær Ásthildur Gestsdóttir og
Anna Lind Ragnarsdóttir.
Nánari upplýsingar veitir Ást-
hildur í síma 898 8828.

Á fimmtudagskvöldum
verður fundur fyrir krabba-
meinssjúklinga og er þar átt
við alla þá sem greinst hafa
með krabbamein, jafnt þá sem

náð hafa bata. Forsvars-
menn fyrir þann hóp eru
þau Jóhann Magnússon og
Heiðrún Björnsdóttir. Nán-
ari upplýsingar veitir Jó-
hann í síma 891 7704.

Stjórn Krabbameinsfé-
lagsins Sigurvonar hvetur
alla sem greinst hafa með
krabbamein sem og að-
standendur þeirra til að
mæta á fundina.

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

Starfshóp-Starfshóp-Starfshóp-Starfshóp-Starfshóp-
ur skipaðurur skipaðurur skipaðurur skipaðurur skipaður
í jafnréttis-í jafnréttis-í jafnréttis-í jafnréttis-í jafnréttis-

málummálummálummálummálum
Bæjarráð Ísafjarðarbæj-

ar hefur samþykkt að fé-
lagsmálanefnd skipi
starfshóp í í afmörkuð
verkefni nefndarinnar, þ.e.
til að endurskoða og
kynna jafnréttisáætlun
bæjarins og til að kanna
stöðu jafnréttismála í
sveitarfélaginu. Er þetta
gert samkvæmt beiðni frá
Ingibjörgu Maríu Guð-
mundsdóttur, forstöðu-
manni Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu, en hún
segir að jafnréttismál hafi
setið á hakanum í vinnu
félagsmálanefndar Ísa-
fjarðarbæjar sem á að
sinna jafnréttismálum
samkvæmt erindisbréfi.

Nefndin hafi hins vegar
í mörg horn að líta þar
sem félagsmál, barna-
vernd og málefni aldraðra
mynda málaflokkinn og
verkefnin eru fjölmörg.
Árið 1999 fékk félags-
málanefnd styrk að upp-
hæð kr. 400.000 frá Eign-
arhaldsfélagi Brunabóta-
félags Íslands til að vinna
að kynningu og fram-
kvæmd jafnréttisáætlunar
Ísafjarðarbæjar en hann
hefur ekki verið nýttur enn
sem komið er þar sem
nefndin hefur ekki séð sér
fært að vinna verkefnið.

SparisjóðurSparisjóðurSparisjóðurSparisjóðurSparisjóður

VestfirðingaVestfirðingaVestfirðingaVestfirðingaVestfirðinga

Verður aðal-Verður aðal-Verður aðal-Verður aðal-Verður aðal-
styrktaraðilistyrktaraðilistyrktaraðilistyrktaraðilistyrktaraðili

BoltafélagsinsBoltafélagsinsBoltafélagsinsBoltafélagsinsBoltafélagsins
Sparisjóður Vestfirðinga
verður aðal styrktaraðili

Boltafélags Ísafjarðar,
BÍ´88, næstu þrjú árin.
Samkomulag þess efnis

var undirritað á sunnudag
af þeim Kristjáni Pálssyni,

formanni BÍ og Eiríki
Finni Greissyni, aðstoðar-

sparisjóðsstjóra.  Í frétt
frá BÍ´88 segir að samn-

ingurinn sé afar mikilvæg-
ur fyrir starfsemi félagsins

því fyrirhuguð sé víðtæk
endurreisnarstarfsemi hjá

félaginu. Í því skyni hafi
verið mótuð stefna til

þriggja ára þar sem gert

er ráð fyrir talsverðum
breytingum á rekstri sem

og að starfsemin verði
aukin mjög á öllum

sviðum. Meðal annars er

ráðgert að senda meistara-
flokk og 2. flokk karla til
keppni á Íslandsmóti í ár
eftir nokkurt hlé. Þá mun

félagið halda áfram að

leggja áherslu á yngri
flokkana og hefur Trausti
Hrafnsson verið ráðinn til

að hafa yfirumsjón með
því starfi.

Eiríkur Finnur Greipsson og Kristján Pálsson handsala samninginn.
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Þorrinn blótaður í SúðavíkÞorrinn blótaður í SúðavíkÞorrinn blótaður í SúðavíkÞorrinn blótaður í SúðavíkÞorrinn blótaður í Súðavík
Þorrablót Súðvíkinga
var haldið sl. laugar-

dagskvöld og fór fram í
íþróttahúsinu í Súðavík,

en að borðhaldi loknu var
dansleikur í félagsheim-

ilinu þar sem hljómsveitin
Gabríel frá Ísafirði lék

fyrir dansi. Að þessu sinni
hafði Slysavarnadeild

Súðavíkur veg og vanda
af blótinu sem var vel

sótt.  Er áætlað að um 140
manns hafi mætt til

fagnaðarins, gætt sér á
þjóðlegum mat úr trogum

og horft á heimatilbúin
skemmtiatriði þar sem

Súðvíkingar gerðu stólpa-
grín af sjálfum sér. Var allt

það markverðasta sem gerst
hafði liðnu ári í hreppnum
fært í leikrænan búning og
fengu ýmsir væna ádrepu

því auðvitað var ekki hikað
við að færa ríflega í stílinn.
Þá var farið með gamanmál
og sungið eins og tíðkast á

vestfirskum þorrablótum.
Nokkuð var um brottflutta

Súðvíkinga á blótinu og
sömuleiðis voru margir

Ísfirðingar og aðrir nærsveit-
ungar meðal gesta. Fleiri

myndir munu birtast á svip-
myndum á bb.is.

FramboðsmálFramboðsmálFramboðsmálFramboðsmálFramboðsmál
Ágætu samborgarar! Í vor

verður kosið til sveitastjórnar
í bænum okkar.  Fólk er byrjað
að huga að framboði víða um
bæinn og verið er að huga því
að velja fólk á lista. Í samtöl-
um mínum við fólk hef ég æ
oftar orðið var við að helst
vildi fólk velja menn, en ekki
lista í svona kosningum því
flokks- eða óánægjuframboð
er ekki það sem við þurfum.
Við eigum aðeins eitt mark-
mið og það er að skapa okkur
þau skilyrði að geta búið hér
áfram. Vegurinn að því mark-
miði er ekki svo greiðfær að
hægt sé að fara hann á mörg-

Henrý Bæringsson á Ísafirði skrifar

,,Við eigum aðeins eitt
markmið og það er að
skapa okkur þau skilyrði að
geta búið hér áfram“

um smáum farartækjum. Því
varpa ég hér með fram hug-
mynd sem ég tel vel fram-
kvæmanlega.

Boðað verði til fundar þar
sem allir væru velkomnir. Þar
fengi fólk í hendur lista og
setti á hann nöfn þeirra fimm
manna sem þeir vilja sjá í
sveitastjórn á næsta kjörtíma-
bili. Að afloknu þessu „próf-
kjöri“ yrði talið úr listunum
og yrði þá til listi með nöfnun
þeirra tíu einstaklinga sem
flest atkvæði fengu. Þá yrði
rætt við þessa einstaklinga um
hvort þeir væru tilbúnir til að
taka sæti á listanum. Ég tel
miklar líkur á að sá einstakl-
ingur sem fær góðan stuðning,
skorist ekki undan því að taka
sæti. Allir geta náttúrulega
neitað, en með þessu fyrir-
komulagi yrði til listi yfir fólk
sem íbúarnir vilja sjá í sveitar-
stjórn.

Eftir að listinn er tilbúinn
verði boðað til fundar þar sem
hann yrði kynntur og með-
mælendum safnað. Þeir sem
sæti taka á listanum skuld-
binda sig til aðeins eins, og
það er að vinna að vexti og
viðgangi sveitarfélagsins,
styðja allar góðar hugmyndir
og tillögur, sama hvaðan þær

koma og koma fram með sín
viðhorf, sína sýn og hug-
myndir. Ekki yrði farið í neina
kosningabaráttu, aðeins kynn-
ingu á frambjóðendum ásamt
smá pistli um hvern og einn,
og því eina sem yrði lofað er
að vinna heiðarlega og styðja
öll góð mál.

Kostirnir eru eftirfarandi:
Við höfum eitthvað með upp-
stillinguna að gera. Við getum
valið fólk sama hvar í flokki
það stendur eða skoðanir það
hefur. Við veljum það fólk sem
við viljum sjá í bæjarstjórn
og við treystum. Ég tel þetta
vera lýðræði eins og það ætti

að vera og hér á Ísafirði. Við
eigum nánast orðið bara eitt
baráttumál og það er að lifa af
og mín tillaga að slagorði fyrir
kosningarnar er „Hér ætlum
við að búa“.

Ég sé fullt af hæfileikaríku
fólki í kringum mig sem ég
treysti, fólki sem sér sig ekki
í einhverjum flokki eða langar
í einhvern leðjuslag við aðra
bæjarfulltrúa, eingöngu vegna
einhverra flokkspólitískra
hagsmuna. Ég er meira en fús
til þess að vinna að framgangi
þessa framboðs því mér finnst
flokkspólitík hefta góða
stjórnun á þessu bæjarfélagi.
Og því bið ég ykkur að senda
mér línu eða hringja í mig og
láta skoðun ykkar í ljós ann-
aðhvort á netfangið
jonab@snerpa.is eða hringja
í síma 456 3052 og mæta síð-
an á fundinn ef af verður, og
taka þátt í þessari lýðræðistil-
raun hérna í Ísafjarðarbæ.

Ef ekki næst þokkalega
breið samstaða um svona
framboð finnst mér engin
ástæða til þess að fara af stað
með það. Ég vil vinna þetta
mál fljótt svo öllum geti verið
ljósir valkostirnir fyrir kosn-
ingarnar sem fyrst.

Henry Bæringsson.

Hið árlega Kúttmaga-
kvöld Lionsklúbbs Ísafjarð-
ar verður haldið á Hótel Ísa-
firði föstudaginn 22. febrúar
nk. og hefst kl. 19:30.

„Auk hins þekkta sjávar-
réttahlaðborðs SKG-Veit-
inga verða ýmis skemmti-
atriði höfð í frammi er hæfa
samkomu sem þessari. Kútt-
magakvöldið er opið öllum
fullþroskuðum karlmönn-
um.

Þar gefst kærkomið tæki-

færi til þess að ræða reynslu-
heim karlmannsins og þær
ógnanir og tækifæri sem
steðja að hinu sterkara kyni
um þessar mundir.

Er því tilvalið fyrir karl-
peninginn að fjölmenna og
opna hug sinn án utanað-
komandi áreitis og styrkja
um leið það líknarstarf sem
Lionsklúbbur Ísafjarðar
vinnur að,“ segir í fréttatil-
kynningu frá klúbbnum.

KúttmagakvöldKúttmagakvöldKúttmagakvöldKúttmagakvöldKúttmagakvöld
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Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Uppboð áUppboð áUppboð áUppboð áUppboð á
lausafjármunumlausafjármunumlausafjármunumlausafjármunumlausafjármunum

Eftirtaldar bifreiðir og annað lausafé verður
boðið upp við gömlu lögreglustöðina, Fjarð-
arstræti, Ísafirði, miðvikudaginn 27. febrúar
2002 kl. 17.

Bifreiðir:
GI-538, IY-603
Toyota 5FBE18 lyftari, JL-3785, Ser. no:

24641, árg. 1998.
Uppboðið á sér stað eftir kröfu sýslumanns-

ins á Ísafirði og ýmissa lögmanna. Greiðslu
verður krafist við hamarshögg.

18. febrúar 2002
Sýslumaðurinn á Ísafirði,
Unnur Brá Konráðsdóttir,

settur sýslumaður.

Eyðibyggðastefna í framkvæmdEyðibyggðastefna í framkvæmdEyðibyggðastefna í framkvæmdEyðibyggðastefna í framkvæmdEyðibyggðastefna í framkvæmd

Guðjón Arnar Kristjánsson,
 alþingismaður skrifar

,,Engin merki eru um að
ríkisstjórnin ætli að gera neitt
til að styrkja samkeppnis-
stöðu minni sjávarbyggða“

Stærstu byggðir landsins á
SV-horninu og við Eyjafjörð
munu halda áfram að eflast.
Bættar samgöngur frá öðrum
landsvæðum sem næst liggja
þessum svæðum ráða mestu
um hvert þjónustan verður
sótt. Smæstu sjávarbyggðirn-
ar þurfa forgang að auðlindum
sínum og þar með forgang að
strandveiðum. Snúa þarf frá
þeirri hugsun og framkvæmd
að verðmæti landsins og arð-
semin  vaxi með því að veikja
atvinnusvæði sem eru háð
sjávarútvegi og landbúnaði.
Við þurfum að efla önnur
byggðasvæði í stað þess að
vinna  gegn þeim. Þannig hef-
ur þó framkvæmdin í raun
verið hvað sem líður fögrum
orðum í byggðastefnu og yf-
irlýsingum um að fjölga störf-
um úti á landi.

Nýja byggðaskýrslanNýja byggðaskýrslanNýja byggðaskýrslanNýja byggðaskýrslanNýja byggðaskýrslan
Það hefur verið sagt og haft

eftir stjórnarþingmönnum í
fjölmiðlum að höfundar þessa
plaggs séu fullir af sleggju-
dómum og fordómum. Höf-
undar þessa dæmalausa
plaggs hafa ekki aðrar for-
sendur frá ráðherra byggða-
mála sem fékk samþykki rík-
isstjórnar fyrir að kynna ,,rit-
ið” en að enn frekari kvóta-
setning í hefðbundnum at-
vinnugreinum, fiskveiðum og
landbúnaði, sé ríkisstjórnar-
stefnan. Hvergi hefur verið
tekið undir að það skipti máli
fyrir íbúa við Breiðafjörð, á
Vestfjörðum, NV-landi, eða á
NA-horni landsins að þeir
þurfi að fá að njóta kosta sinna

til sjós og lands og fái til þess
forgang. Meðan vegið er að
sjávarbyggðum og í engu tek-
ið tillit til þess að sum lands-
væði eru háð því um langa
framtíð að byggja á þessum
hefðbundnu atvinnuvegum
sem undirstöðu þessara
byggða er ekki að undra þó
ekki sé gert ráð fyrir því í
texta hinnar nýju skýrslu að
t.d. Vestfirðir eflist. Texti
skýrslunnar um Vestfirði end-
urspeglar raunverulega stefnu
ríkisstjórnar. Minni sjávar-
byggðum er ekki ætlað að
vaxa í því kvótakerfisum-
hverfi sem er á stefnu ríkis-
stjórnarinnar og til þess hefur
ríkisstjórnin fengið fullan
stuðning þingmanna sinna.
Hvað svo sem sagt er nú og
síðar um að þeim líki illa
byggðaþróunin þá hafa stjórn-
arþingmenn á endanum kosið
þessa þróun yfir sig með at-
kvæðum sínum á Alþingi.

Engin merki eru um að
ríkisstjórnin ætli að gera neitt
til þess að styrkja samkeppn-
isstöðu minni sjávarbyggða.
Ennþá skilja menn þar á bæ
ekki að það þurfi að skipta
fiskveiðiflotanum upp í að-
greinda útgerðarflokka og
skiptir í því sambandi ekki
máli hvort veiðum er stýrt með
kvótakerfi eða ekki.

Ennþá vantar skilning á því
að kvótareikningur getur ekki
verið sá sami þegar veiddur
þorskur á sumum landsvæð-
um vestan- og norðanlands er
að jafnaði 2-3 kg. en 5-7 kg. á
miðum við suður og vestur-
land en kvótakílóið kostar

óveitt 150 kr. sama hvaðan
sem gert er út. Þorskfiskstærð-
in á Vestfjarða- og norður- og
norðausturmiðum hefur verið
2-3 kg. sl. 100 ár og verður
það áfram hvaða verð sem
menn neyðast til að borga til
sægreifanna.

Ennþá vantar skilning á því
að tryggja fjárhagslegan að-
skilnað veiða og vinnslu og
hagkvæmni þess.

Ennþá vantar skilning á því
að verðlagningu aflans á fisk-
markaði fylgir mikill virðis-
auki fyrir fólkið í landinu.

Óbreytt framkvæmdÓbreytt framkvæmdÓbreytt framkvæmdÓbreytt framkvæmdÓbreytt framkvæmd
eyðibyggðastefnunnareyðibyggðastefnunnareyðibyggðastefnunnareyðibyggðastefnunnareyðibyggðastefnunnar

Meðan atvinna af fiskveið-
um og landbúnaði fer minnk-
andi á þeim landsvæðum NV-
lands og NA-lands sem eru
mest háð þessum atvinnu-
greinum og enginn vilji er hjá
ríkisstjórn að breyta lögum
aftur á þann veg að þessi
svæði geti eflst, er ekki við
því að búast að breyting verði
í búsetumálum á þessum land-
svæðum. Þingmenn stjórnar-
flokkanna geta haft uppi ,,yfir-
borðskennt snakk” og sagt að

í byggðaáætlun ríkisstjórnar-
innar felist ,,fordómar, slegg-
judómar og textanum hafi
verið breytt af ríkisstjórn”. Því
verður hins vegar ekki á móti
mælt að þessari stefnu fylgja
stjórnarþingmenn af þeim
landsvæðum sem harðast hef-
ur verið vegið að. Nægir í því
sambandi að benda á að í
ályktun Eldingar, félags smá-
bátaeigenda í Ísafjarðarsýslu
í sl. viku segir að línuútgerð
sé nú ekki nema svipur hjá
sjón miðað við undanfarin ár.
Erfiðleikar einstakra útgerða
og þjónustuaðila hafa fylgt í
kjölfarið samfara atvinnuleysi
hjá verkafólki og sjómönnum.
Þarna tala þeir sem best
þekkja til áhrifa nýsettra laga
stjórnarþingmanna á atvinnu
og búsetumál á Vestfjörðum.

Er nema von að eftirskrift
byggðaráðherrans, sem birtist
í nýrri skýrslu um ,,byggða-
stefnu”, og sýnir hennar fram-
tíðarsýn til hinna dreifðu
byggða þar sem gert er ráð
fyrir frekari fækkun fólks á
Vestfjörðum, sé í samræmi við
stefnu ykkar stjórnarþing-
manna í verki?

– Guðjón A. Kristjánsson.

Starfsfólk Flugfélags Ís-
lands og Flugmálastjórnar
á Ísafirði hélt árshátíð sína

í flugstöðinni á Ísafirði sl.
laugardagskvöld. Til fagn-

aðarins var einnig boðið
öllum þeim sem á einhvern
hátt tengjast starfseminni,

t.d. starfsfólki bílaleiga,
ferðaskrifstofa og umboða

flugfélagsins sem og
heiðursgesti kvöldsins
Birgir Valdimarssyni,
fyrrum flugumferðar-

stjóra á Ísafirði.
Í tilefni dagsins var

flugstöðin skreytt í hólf og
gólf og sett í sitt fínasta

púss. Stólar, borð og
leirtau var sótt eftir

þörfum annað en síðan
slegið upp mikilli veislu
sem um 80 manns sátu.

Boðið var upp á hlaðborð
þar sem blandað var

saman gömlum og nýjum
matarhefðum, þ.e. þorra-

mati og framandi pottrétt-

um, en síðan tók við viða-
mikil dagskrá heima-

tilbúinna skemmtiatriða
sem stóð í einar tvær

klukkustundir. Þar var
margvíslegt glens og grín
haft um hönd og óhætt að
segja að allir hafi skemmt

sér konunglega.
Að borðhaldi loknu var

slegið upp balli í flug-
stöðinni en því var hins

vegar lokið nokkru áður
en morgunvélin sveif inn

til lendingar á sunnudags-
morgun. Höfðu þá ein-
hverjir árrisulir starfs-

menn tekið daginn
snemma og afmáð öll

ummerki um gleðskapinn
áður en hið daglega

amstur hófst að nýju.
Ljósmyndari blaðsins kom

við á árshátíðinni og tók
þar meðfylgjandi myndir.

Fleiri myndir munu
birtast á svipmyndum á

bb.is

Glaumur og gleði í flug-Glaumur og gleði í flug-Glaumur og gleði í flug-Glaumur og gleði í flug-Glaumur og gleði í flug-
stöðinni fram á nóttstöðinni fram á nóttstöðinni fram á nóttstöðinni fram á nóttstöðinni fram á nótt
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Ómetanleg reynsla aðÓmetanleg reynsla aðÓmetanleg reynsla aðÓmetanleg reynsla aðÓmetanleg reynsla að
dvelja í  fjarlægudvelja í  fjarlægudvelja í  fjarlægudvelja í  fjarlægudvelja í  fjarlægu
landi og kynnastlandi og kynnastlandi og kynnastlandi og kynnastlandi og kynnast
ólíkri menninguólíkri menninguólíkri menninguólíkri menninguólíkri menningu

Ómetanleg reynsla aðÓmetanleg reynsla aðÓmetanleg reynsla aðÓmetanleg reynsla aðÓmetanleg reynsla að
dvelja í  fjarlægudvelja í  fjarlægudvelja í  fjarlægudvelja í  fjarlægudvelja í  fjarlægu
landi og kynnastlandi og kynnastlandi og kynnastlandi og kynnastlandi og kynnast
ólíkri menninguólíkri menninguólíkri menninguólíkri menninguólíkri menningu
– segir Ingibjörg Vagnsdóttir úr Bol-

ungarvík sem dvalist hefur lang-
dvölum í Kína ásamt fjölskyldu.

Í Kína er ár hestsins að ganga í garð
og landsmenn taka sér heilan mánuð
til að fagna nýju ári. Á meðan dvelja

Ingibjörg Vagnsdóttir og Ketill Helga-
son með þremur börnum sínum á
heimaslóðum í Bolungarvík enda

liggur atvinnulíf að mestu leyti niðri í
Kína meðan á þessum hátíðarhöldum

stendur. Þau hafa á undanförnum
tveimur árum átt sitt annað heimili í

borginni Dalian í Kína þar sem Ketill
er vinnslustjóri í stórri fiskvinnslu.
Það er löng leið frá Bolungarvík til

Dalian, bara frá Kaupmannahöfn til
Peking er tíu klukkutíma flug, en það

er ekki síður mikil fjarlægð milli þess-
ara tveggja menningarheima. Ingi-

björg tók fúslega í beiðni blaðsins um
að segja frá lífinu í Kína.

mjög vel, við prófuðum þetta
til áramóta en komum svo aft-
ur heim um jólin. Stelpurnar
söknuðu skiljanlega vina
sinna og skólans þannig að
það var ákveðið að ég yrði
með þeim heima eftir áramót-
in og fram á vorið en þeir
feðgarnir fóru aftur út í lok
febrúar og voru fram í maí á
síðasta ári. Síðastliðið haust
fórum við svo þrjú út aftur en
stelpurnar urðu eftir í Bolung-
arvík þar sem Kristín er að
klára 10. bekk og vildi fá að
vera heima vegna samræmdu
prófanna. Þannig að þær hafa
alveg verið heima í vetur og
móðir mín var hjá þeim til
áramóta eða þar til við komum
heim. Þeir feðgar fara síðan
væntanlega út aftur í byrjun
mars en ég verð heima með
stelpunum það sem eftir lifir
vetrar.

Ef ég á að lýsa hinu daglega
líf okkar þarna úti, þá er það
að sjálfsögðu þannig að Ketill
er að mest í vinnunni en við
hin reynum að finna okkur

Ætluðum bara aðÆtluðum bara aðÆtluðum bara aðÆtluðum bara aðÆtluðum bara að
vera yfir sumariðvera yfir sumariðvera yfir sumariðvera yfir sumariðvera yfir sumarið

„Ketill fór þarna út fyrir
tveimur árum, í byrjun janúar
2000, og í júní sama ár kom
ég með börnin okkar þrjú;
Kristínu, Birnu og Ívar. Ketill
var búinn að leggja grunninn
að því að við kæmum öll og
það var ákveðið að við yrðum
í Dalian sem er mjög skemm-
tileg og vestræn milljónaborg
við austurströnd Kína, rétt við
landamærin að Norður-Kór-
eu. Við fórum með það í huga
að vera þarna bara yfir sumar-
ið en síðan líkaði okkur það
vel að við ákváðum að vera
áfram. Við höfðum samband
heim við skólann útaf stelp-
unum og það samdist um að
þær myndu taka námið utan-
skóla. Það gekk ágætlega og
virðist ekki hafa bitnað á þeim
á neinn hátt. Strákurinn fór
hins vegar í kínverskan barna-
skóla.

Þetta fyrirkomulag gekk

eitthvað til dægrastyttingar.
Við leigjum íbúð á hóteli sem
er í rauninni heill heimur útaf
fyrir sig vegna þess að þar er
allt til alls innanhúss. Þarna
eru sjö eða átta veitingastaðir,
verslunarmiðstöð upp á átta
hæðir, sundlaug o.s.frv. Þegar
við vorum þarna öll saman
yfir sumarið þá gerðum við
mikið af því að fara á strönd-
ina en annars förum við oft í
gönguferðir enda er mjög
skemmtileg útivistaraðstaða í
borginni, stórir og skemmti-
legir garðar. Þess utan hafa
þau systkinin æft sund í gegn-
um árin þannig að við fengum
einkaþjálfara fyrir þau og voru
þau á sundæfingum tvo
klukkutíma daglega. Þá hefur
Ívar verið að æfa Kung-fu,
kínversku bardagaíþróttina,
og er alveg heillaður af henni
eins og reyndar öllu kínversk-
u“.

Litaði háriðLitaði háriðLitaði háriðLitaði háriðLitaði hárið
svart til að fá friðsvart til að fá friðsvart til að fá friðsvart til að fá friðsvart til að fá frið

„Við verðum að hafa túlk
vegna þess að það er mjög
lítið um að almenningur tali
neitt annað en kínversku. Þeg-
ar við komum út fengum við
okkur strax túlk sem sér alveg
um okkur. Það er vonlaust að
ætla sér að fara nokkuð nema
hafa með túlk og það er ekki
bara nauðsynlegt vegna
mannlegra samskipta heldur
eru líka öll skilti, upplýsingar
og leiðbeiningar í umhverfinu
á kínversku. Ég hef lítið sett
mig niður við að læra málið
og játa að mér sýnist það gjör-
samlega vonlaust verk. Þetta
er mjög flókið tungumál,
þarna hefurðu kannski sama
orðið sem getur þýtt marga
mismunandi hluti eftir því
hvort þú hefur tóninn uppi,
niðri  eða flatan. Fyrir svo
utan það að allt er skrifað með
táknum.

Inga segir að þau finni
stundum óþægilega fyrir því
að vera útlendingar þar sem
ekki sjáist þarna mikið af vest-
rænu fólki og sérstaklega ekki

í borginni sem þau búa í. Það
eru þá aðallega Rússar sem
koma þangað í sumar- og sól-
arferðir.

„Annars eru þetta allt Kín-
verjar og því eigum við erfitt
með að hverfa í fjöldann og
vekjum yfirleitt athygli hvert
sem við förum. Kínverjar eru
mjög forvitnir að eðlisfari og
það getur verið óþægilegt að
vita til þess að fylgst er grannt
með öllu sem maður gerir,
t.d. í búðum. Fyrst eftir að við
komum út þá fann Ívar fljótt
fyrir því að vera ljóshærður,
lítill strákur. Hann var sífellt
stoppaður úti á götu, klappað
á kollinn á honum og allir
vildu ljósmynda hann, sér-
staklega með sínum eigin
börnum. Hann fékk engan frið
og þetta var ansi mikið áreiti.
En svo þegar hann fór utan í
seinna skiptið, þá fann hann
ráð til til að koma í veg fyrir
þetta. Hann lét lita hárið á sér
kolsvart og hefur fengið frið
síðan. Hann er eins og lítill
Kínverji og fellur alveg í fjöld-

ann. Systursonur minn, sem
er á svipuðum aldri og Ívar,
fór út með okkur í haust og
það liðu aðeins tveir dagar
þar til hann bað um að hárið á
sér yrði litað svart“.

Silkiormar í matinnSilkiormar í matinnSilkiormar í matinnSilkiormar í matinnSilkiormar í matinn
fyrsta kvöldiðfyrsta kvöldiðfyrsta kvöldiðfyrsta kvöldiðfyrsta kvöldið

„Matarvenjurnar eru nátt-
úrulega gjörólíkar því sem við
eigum að venjast og bara það
eitt að borða með prjónum
var heilmikið mál í byrjun en
svo venst þetta. Þar sem við
búum er mjög mikið sjávar-
fang og fjölskrúðugt úrval af
fisk og skelfisk sem maður
velur síðan lifandi í búrum,
bæði á mörkuðum og veit-
ingastöðum. Það tekur tíma
að átta sig á hvað manni líkar
og sem dæmi get ég nefnt að
okkur var boðið út í mat fyrsta
kvöldið okkar þarna úti og þá
voru silkiormar á boðstólum.
Mig hryllti við og gat ekki
einu sinni hugsað mér að
smakka þetta en svo venst
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þetta smám saman og maður
fer að prófa sig áfram en mat-
urinn er yfir höfuð mjög góð-
ur.

Það verður að segjast eins
og er að ég hef ekki eldað mat
þessa mánuði sem ég hef dval-
ið í Kína. Í hádeginu fáum við
okkur yfirleitt eitthvað létt og
kaupum brauð, álegg, ávexti í
verslununum á hótelinu,
svona sitthvað sem við þekkj-
um hér heima á Íslandi. En á
kvöldin förum við alltaf út að
borða og höfum gert það frá
byrjun enda hefði annars þurft
að kaupa allt til alls sem þarf
til matargerðar og varla að-
staða þarna í íbúðinni til að
elda fyrir fimm eða sex
manns. Ég hugsa að það sé að
mörgu leyti ódýrara heldur en
að kaupa í matinn. Maður get-
ur valið um veitingastaði af
öllum gerðum og verðflokk-
um og þarna eru jafnvel am-
erískir skyndibitastaðir eins
og t.d. MacDonalds, Pizza
Hut og Kentucky Fried Chick-
en sem sýnir hvað landið er
að opnast mikið og vestræn
áhrif að aukast. Ef ég á að
nefna dæmi um verðlag þá
má nefna að einn hamborgari
hjá MacDonalds kostar svona
um hundrað krónur og um tíu
mínútna akstur með leigubíl
kostar um áttatíu krónur.

Það er dálítið skemmtilegt
að segja frá því að síðasta
sumar vorum við Ketill stödd
á austurlenskum veitingastað
í Reykjavík með þessari kín-
versku býr hjá okkur. Þá koma
tveir Kínverjar inn ásamt ein-
um Ísfirðingi og ég segi við
Ketil að mér finnist ég eitthvað
kannast við annan Kínverjann.
Það fannst honum ólíklegt og
benti mér góðfúslega á að
Kínverjar væru 1,3 milljarður
og ég gæti ómögulega þekkt
þá alla þótt ég væri búin að
vera í Kína! Féll málið þar
með niður og við snerum okk-
ur að matseðlinum nema
hvað, stuttu seinna þegar
mennirnir eru sestir verður
mér eitthvað litið á borðið
þeirra og þá stendur sá kunn-
uglegi upp, kemur að borðinu
okkar og heilsar okkur með
handabandi. Þá áttum við að
þekkja hann vegna þess að
við höfðum verið með honum
tvisvar eða þrisvar í boði úti í
Kína. Heimurinn er sem sagt
ekki stærri en þetta“.

Nær eingönguNær eingönguNær eingönguNær eingönguNær eingöngu
atvinnubílstjóraratvinnubílstjóraratvinnubílstjóraratvinnubílstjóraratvinnubílstjórar

á götunumá götunumá götunumá götunumá götunum
Strætisvagnakerfið þarna

úti er dálítið erfitt fyrir okkur.
Krakkarnir fóru stundum með
strætó á sundæfingar en yfir-
leitt fóru þau þó með leigubíl.
Við vorum að furða okkur á
því eftir að hafa verið þarna í
nokkra mánuði hvað við höfð-
um lítið orðið vör við árekstra
í þessari milljónaborg og
reyndum að gera okkur grein
fyrir ástæðunni. Við komumst
að þeirri niðurstöðu að það
væri vegna þess að á götunum
væru nær eingöngu atvinnu-
bílstjórar. Þetta eru mest
leigubílstjórar, strætisvagna-
bílstjórar og þeir sem keyra
sendibíla og fyrirtækjabíla.

Þeir sem eiga fólksbíla eru
yfirleitt með bílstjóra en allur
almenningur á yfirleitt ekki
bíla og fer sinna ferða gang-
andi, hjólandi eða með strætó.

Í framhaldi af þessu er gam-
an að segja frá því að það er
kínversk stúlka sem dvelur hjá
mér heima í Bolungarvík og
er hún með lítið barn sem hún
eignaðist síðastliðið haust
meðan við vorum úti. Svo
kom að því að hún þurfti að
fara með barnið til læknis.
Klæddi hún það í föt, vafði
inn í teppi og labbaði með
það í fanginu á heilsugæslu-
stöðina sem var svo sem allt í
lagi enda ekki langt að fara.
Var þetta sjálfsagt mál í hennar
augum en bakaleiðinni stopp-
ar hana kona alveg í öngum
sínum og keyrir hana heim.
Fannst henni alveg ómögulegt
að hún færi svona um með
barnið í fanginu og bauðst til
að lána henni regnhlífakerru
sem hún átti heima.

Skömmu eftir að ég kem
heim, þá á stúlkan erindi í
bankann og leggur af stað með
barnið í regnhlífakerrunni.
Hún er varla komin út um
dyrnar þegar í mig hringir
kona og segir: „Guð minn al-
máttugur, vantar þessa kín-
versku barnavagn? Ég er með
barnavagn í bílskúrnum sem
mig vantar að losna við“. Ég
þáði það auðvitað með þökk-
um fyrir hönd þeirrar kín-
versku en þegar ég fór að
hugsa málið þá mundi ég ekki
til þess að hafa séð barnavagn
í Kína. Svo ég fór ég að spyrja
hana og þá kom í ljós að að
slíkt er bara ekki notað þar“.

Minnir um margtMinnir um margtMinnir um margtMinnir um margtMinnir um margt
á Bandaríkiná Bandaríkiná Bandaríkiná Bandaríkiná Bandaríkin

Inga segist viðurkenna að
aðstæður þarna úti séu allt
öðruvísi en hún hafði ímynd-
að sér áður en hún fór utan.

„Ég hafði áður farið Pól-
lands og sá fyrir mér að Kína
væri eflaust ekki ólíkt því,
svona dæmigert kommúnískt
ríki, en raunin er allt önnur.
Dalien minnir t.d. miklu meira
á Bandaríkin, það er nóg af
öllu og verslanirnar alveg
ótrúlegar, þú getur nánast
fengið allt þarna. Ég hélt líka
að lögreglan væri meira áber-
andi þarna en maður verður
ekki mikið var við hana.
Kunningi sem býr hjá okkur
varð þó fyrir því þegar hann
reyndi að leigja sér íbúð úti í
bæ, að eftir viku á nýja staðn-
um bankaði lögreglan upp á
hjá honum og spurði hvað
hann væri að gera þarna enda
var hann þá ennþá skráður til
heimilis hjá okkur. Þannig að
það virðist vera mjög virkt
eftirlit, annað hvort hjá hinu
opinbera eða nágrönnunum,
án þess þó að maður verði var
við það. Svo þarf auðvitað
alltaf að sækja um vegabréfs-
áritun ef eitthvað á að fara og
meira að segja Kínverjar sjálf-
ir. Þannig varð ég mest hissa
á því að við gátum ekki tekið
túlkinn okkar með í stutta ferð
til Hong Kong núna fyrr í vet-
ur. Við ákváðum að fara með
um tveggja daga fyrirvara og
túlkurinn gat ekki komið með
vegna þess hann hefði fyrst

Það eru mörg skemmtileg útivistarsvæði í borginni Dalian og eitt þeirra er skammt frá hótelinu þar sem Inga og fjölskylda
búa. Hóteið sést hér fremst fyrir miðri mynd.

Hér er Inga í heimsókn hjá nudd- og nálastungulækninum sínum.

þurft að sækja um vegabréfs-
áritun og það hefði tekið um
hálfan mánuð að fá það af-
greitt.

Við höfum ferðast aðeins
um Kína og fórum m.a. sjávar-
útvegssýningu í Qingdao síð-
asta haust. Þar sá maður mjög
mikla uppbyggingu vegna
þess að þar verður allt sjó-
sportið fyrir Olympíuleikana
árið 2008 en Kínverjar eru
farnir að búa sig undir þá og
binda við þá miklar vonir. Eins
höfum við farið til Shanghai
sem er heimsborg á alþjóð-
legan mælikvarða, mjög falleg
og skemmtileg borg sem gam-
an er að koma til. Við höfum
einnig farið til Changsha sem
er heimaborg Maós formanns
og þar sáum við mikið af
gömlum minjum, skoðuðum
gömul hof og gamla staði. Þar
sá maður hins vegar strax
muninn á Dalian og Changsha
því þótt hún sé stórborg, þá er
hún svona ósnyrtilegri öll og
síður spennandi. Það var samt
gaman að koma þarna og
borgin er kannski líkari því
sem ég hafði ímyndað mér
um Kína áður en ég kom þang-
að. Við höfum líka farið aðeins
út í sveit og ókum þá í eina
þrjá tíma frá Dalian upp tang-
ann og fórum með foreldrum
túlksins okkar í heimsókn til
ættingja sem bjuggu þarna í
sveitinni. Það var mjög sér-
stakt að koma þar og í raun
var þetta eins og hálfgert sam-
yrkjubú. Þarna var eitt hús
sem í bjuggu fjórar fjölskyldur
og hafði hver þeirra í rauninni
bara eitt herbergi og svefnloft
til umráða. Allt var mjög ein-
falt og lítið lagt í hlutina“.

Gera aðrarGera aðrarGera aðrarGera aðrarGera aðrar
kröfur til lífsinskröfur til lífsinskröfur til lífsinskröfur til lífsinskröfur til lífsins

Inga segir að mánaðarlaun-
in séu ekki há þarna úti, með-
allaunin séu í kringum tíu þús-
und krónur, en samt sé fólk að
leggja fyrir.

„Fólkið þarna lifir allt öðru-
vísi lífi heldur en við og gerir
aðrar kröfur til lífsins. Okkur
hefur oft verið boðið í heima-
hús og sjáum þá að fólk býr
misjafnlega. Yngra fólkið er
greinilega farið að gera meiri
kröfur heldur en það eldra.
Við komum á tvö mismunandi

heimili vinafólks túlksins
okkar og það var bara svipað
því sem við þekkjum, - mjög
huggulegar, meðalstórar, ný-
legar íbúðir. En stundum undr-
ar maður sig á hvað fólk sættir
sig við að búa við og á sumrin
hef ég orðið vör við að fólk er
að viða að sér alls konar pappa
fyrir veturinn sem það notar
sjálfsagt bæði til að kveikja
upp og eins til að einangra en
húsin þarna eru yfirleitt illa
einangruð. Allir eru með sjón-
varp en þessar tvær kínversku
sem hafa verið hjá okkur í
Bolungarvík furðuðu sig í
byrjun á því að við hefðum
vélar til að gera allt en Kín-
verjar nýta handaflið miklu
meira.

Þarna fer fólk jafnan

snemma í háttinn þar sem
vinnudagurinn er frekar lang-
ur og þykir tíu tíma vinnu-
dagur ekkert tiltökumál. Það
er jafnvel eins fólk sækist eftir
vinna fram á kvöld og um
helgar. En Kínverjar fara líka
snemma á fætur og maður sér
að á milli klukkan fimm og
sex á morgnanna eru torgin
og þessir stóru garðar fullir af
fólki sem mætir þarna áður
en það fer til vinnu og gerir
æfingar, dansar og gengur um.
Og ef maður labbar um garð-
ana á daginn þá er mjög áber-
andi að það er mikið af eldra
fólki sem kemur þangað til að
hreyfa sig og teygja á skrokk-
num. Þannig virðist félaglífið
mikið til vera bundið við þessa
staði þar sem fólk hittist til að

spjalla, hreyfa sig eða leika
sér.

Vegna hins langa vinnudags
er nánast ekkert næturlíf þarna
og það er ekki að sjá að glæpir
séu vandamál. Við getum leyft
börnunum að vera einum úti,
sent þau út í búð eða ein með
leigubíl. Ef eitthvað gleymist,
t.d. úti í búð, þá er öruggt að
þú getur gengið að því vísu
síðar. Við verðum heldur ekki
mikið vör við fátækt, sáum
það reyndar aðeins í Shang-
hai, en í borginni okkar er
slíkt undantekning og betlarar
sjást varla á götunum. Það er
þá aðallega fólk sem er mikið
fatlað en ekki ölmusufólk eins
og er áberandi víða annars
staðar í heiminum“.
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Eini vestræni nem-Eini vestræni nem-Eini vestræni nem-Eini vestræni nem-Eini vestræni nem-
andinn í skólanumandinn í skólanumandinn í skólanumandinn í skólanumandinn í skólanum

Ívar, sem er átta ára síðan í
haust, hefur setið á skólabekk
í kínverskum barnaskóla þar
sem eru tólf hundruð nemend-
ur og er hann eina vestræna
barnið í skólanum.

„Það er mjög erfitt og ég
verð að segja að ég dáist að
honum að hafa kjark í þetta
en hann tók þessa ákvörðun
sjálfur. Þarna er hann frá
klukkan hálfátta á morgnanna
til klukkan fjögur á daginn og
í rauninni er allt innifalið í
skólastarfinu, t.d. tónlist,
myndlist og jafnvel bíóferðir.
Við fylgdum honum alltaf í
skólann á morgnanna og á
mánudagsmorgnum biðum
við aðeins því þá voru börnin
látin stilla sér upp í röð fyrir
framan skólann og svo var
fánahylling áður en þau fóru í
stofurnar. Aginn er mun meiri
en við eigum að venjast, t.d. í
bekknum hans Ívars eru 32
börn og þegar maður leit þarna
við á daginn til að athuga hvort
ekki væri allt í lagi, þá hefði
mátt heyra saumnál detta í
kennslustofunni. Aginn og
virðingin fyrir kennaranum er
algjör og það er eitt af því
sem maður sér stóran mun í
samanburði við skólastarfið
hér heima.

Samskiptin við kennarann
hafa gengið ágætlega en hann
talar þokkalega ensku og Ívar
gat því bjargað sér frá byrjun
á því sem hann kunni í ensk-
unni þannig að það hafa ekki
komið upp nein vandamál í
þar. Hann hefur því jafnhliða
kínverskunni lært ensku og
þar hjálpar honum sjálfsagt
talsvert að á hótelinu sem við
búum nást allar þessar hefð-
bundnu amerísku sjónvarps-
stöðvar sem við þekkjum. Í
haust var hann síðan í einka-
kennslu í kínversku, tvo tíma
á dag, og það gekk mjög vel
enda er hann farinn að tala
heilmikið í kínversku og er
jafnvel farinn að túlka fyrir
mömmu sína í verslunum.

En að sjálfsögðu bitnar
þetta á honum að hluta til því
þegar ég kem með hann heim,
þá finn ég að hann er dálítið
seinn að lesa en annað er í
lagi. Það er hins vegar ómetan-
lega reynsla að dvelja í fjar-
lægu landi og kynnast ólíkri
menningu þannig að þetta að
þetta skilar sér bara í einhverju
öðru“.

Farið til læknis...Farið til læknis...Farið til læknis...Farið til læknis...Farið til læknis...
„Þegar Ívar var kominn í

skólann síðasta haust var ég
lausari við og notaði þá tím-
ann mikið til að fara í nudd og
nálastungu. Ég var búin að
vera slæm í bakinu frá því að
ég lenti í bílslysi í fyrravetur
og fór til kínversk nálastungu-
læknis sem bjargaði mér alveg
þannig að ég kom heim sem
ný manneskja um jólin. Þetta
var læknir á almennu kín-
versku sjúkrahúsi sem ég er
nú ansi hrædd um að margir
myndu ekki sætta sig við að
fara á, - allt mjög gamalt og
afar langt á eftir varðandi allt
hreinlæti. En það var stórkost-

legt að upplifa það sem þarna
fór fram. Yfirleitt voru tveir
eða þrír inni hjá lækninum í
einu og ég man eftir að einu
sinni var komið með mann
sem tveir menn studdu. Hann
var svo slæmur í baki að hann
gat ekki gengið og þetta var
bara eins og í Biblíunni, - hann
gekk heill út.

Þegar ég fór út fyrst hafði
ég lengi fundið fyrir því hvað
ég var alltaf þreytt og slöpp
og þess vegna vildi Ketill
endilega að ég færi til kín-
versks læknis sem hann hafði
fundið fyrir mig. Svo einn
laugardag fér ég til þessa
læknis ásamt túlkinum og við
sitjum eina þrjá tíma í biðröð
með eintómum Kínverjum til
að komast inn til læknisins.
Þetta varð löng og erfið bið
enda yfir þrjátíu stiga hiti og
engin loftræsting. Svo kemur
loksins röðin að okkur og við
förum inn. Þar situr maður í
hvítum slopp og með yfir-
bragð eins og hann væri hálf-
partinn einhver guð og mjög
heillandi, fannst mér. Ég sest
þarna niður og hann í róleg-
heitum á móti mér en við
gátum náttúrulega ekki talað
saman nema í gegnum túlk-
inn. Læknirinn bendir mér á
að setja fram hendurnar, legg-
ur síðan fingurnar á púlsinn
og hlustar á líkamsstarfsem-
ina. Svo segir hann túlkinum
hvað sé að mér og lýsir ein-
kennunum bara með því að
hlusta á líkamann. Þetta pass-
aði allt saman og hann lét mig
svo fá lyfseðil sem ég átti að
fara með í apótekið.

Það var pínulítill gluggi á
hurðinni inn á stofuna hjá
lækninum og meðan ég sat
þarna inni voru Kínverjarnir
að springa úr forvitni á bið-
stofunni og alltaf að kíkja inn.
Á endanum voru þeir búnir
að opna hurðina og allt orðið
fullt af fólki í kringum mig
þar sem ég sat inni hjá lækn-
inum. Það var engin athuga-
semd gerð við það og ekki
um það að ræða að maður
fengi að vera þarna í einrúmi
með lækninum“.

...og svo í apótekið...og svo í apótekið...og svo í apótekið...og svo í apótekið...og svo í apótekið

„Þegar læknirinn hafði
kveðið upp úrskurð sinn fór-
um við með lyfseðilinn í apó-
tekið þar sem við áttum að
versla og þar var þá fyrir eig-
inkona læknisins. Inni voru
skúffur á stórum vegg, uppúr
og niðurúr, og strigapokar á
gólfum. Konan fór í hinar og
þessar skúffur og tíndi upp úr
þeim eitt og annað eftir lyf-
seðlinum. Allt var þetta vigtað
jafnóðum á vog sem hún hélt
á og sett í sjö hrúgur sem
síðan voru settar í sjö plast-
poka. Auðvitað var ekki að
því að spyrja að Kínverjarnir
vildu óðir og uppvægir hjálpa
mér að setja í pokana þegar
búið var að vikta í hrúgurnar.
Því næst tók túlkurinn pokana
og fór með þá á einhvern stað
þar sem innihaldið var soðið í
mauk. Afraksturinn kom til
baka í sjö flöskum og átti ég
taka innihaldið úr einni flösku
á dag, helminginn að morgni
og hinn helminginn að kvöldi
í sjö daga. Það mátti alls ekki

Inga og túlkurinn hennar kappklæddar í ískulda á Kínamúrnum fræga.

Ívar æfir kínversku bardagaíþróttina Kungfu og sést hér ásamt kennaranum sínum.

geyma lyfið í ísskáp og ég
mátti hvorki drekka það kalt
né heitt, bara við líkamshita
eins og þarna viðgengst því
annað er talið of mikið álag á
líkamann. Nú, ég kláraði
skammtinn og í stuttu máli
sagt var bara eins og líkaminn
hrykki í gír, - alveg hreint ótrú-
legt!

Að fenginni reynslu hef ég
því alveg fulla trú á kínversk-
um læknavísindum enda eru
þetta menn sem eru búnir að
ganga í gegnum margra ára
læknanám. Kínverski nudd-
og nálastungulæknirinn sem
ég var hjá, hann var t.d. búinn
að vera í læknisfræði í átta ár
og þetta var annað eða þriðja
starfsárið hans. Þetta eru ef-
laust mikið náttúrulækningar
og þekkingin gengur í erfðir
milli kynslóða. En þarna fyrir-
finnast líka svokölluð vestræn
sjúkrahús og sú læknisþjón-
usta sem við erum vön í hinum
vestræna heimi. Á hótelinu
sem við búum er líka læknir
sem sinnir allri almennri
læknisþjónustu þar og sömu-
leiðis er horn í einni verslun
niðri sem selur þessi venju-
legu vestrænu lyf, t.d. verkja-
töflur sem eru snyrtilega pakk-
aðar í umbúðir og kínverskir
lyfsalar myndu eflaust hrista
höfuðið yfir“.

Kysi frekarKysi frekarKysi frekarKysi frekarKysi frekar
BolungarvíkinaBolungarvíkinaBolungarvíkinaBolungarvíkinaBolungarvíkina

Aðspurð um veðráttuna á
þessu svæði, þá segir Inga að
þarna sé mjög heitt yfir sum-
arið og í rauninni of heitt fyrir
Bolvíkingana en vorin og
haustin séu yndisleg.

„Veturinn er hins vegar
mjög kaldur og frostið getur
orðið mjög mikið enda eru
vindarnir sem þarna blása
komnir frá Síberíu. Stundum
kemur líka dálítill snjór en
ekkert líkt því sem við þekkj-
um. Þetta er ekki svona snjór
sem hleðst upp þannig að það
þurfi að ryðja götur heldur er
þetta frekar snjóföl sem er eins
og púður því frostið er svo

mikið. Kínverska stúlkan sem
býr hjá okkur í Bolungarvík
er mjög hissa á vetrarríkinu
hér og finnst vera heilmikill
snjór en okkur finnst það smá-
ræði, a.m.k. miðað við oft
áður.

Annars fannst mér alveg
yndislegt að koma heim núna
um áramótin og þá sérstaklega
í hreina loftið. Á heimleiðinni
stoppuðum við nokkra daga í
Peking til að hitta vini okkar
og maður var allur orðinn
svartur í vitunum bara við að
vera úti í hálfan dag. Þannig
að mér fannst yndislegt að
koma heim í hreina loftið,
hreina vatnið og rólegheitin
því það er náttúrulega ákveðið
áreiti sem fylgir því að búa í
stórborg.

Það er harla fátt sem þessir
tveir staðir eiga sameiginlegt
og í raun um tvo gjörólíka
heima að ræða. Báðir hafa
sinn sjarma og sína kosti en
þyrfti ég að velja á milli er
ekki minnsti vafi að ég tæki
Bolungarvík framyfir. Það
gott og gaman að vera þarna
úti í Kína en ég efast um að ég
væri jafn hrifin ef fyrir mér
lægi að vera þarna til fram-
búðar. Það er ágætt að hafa

tækifæri til að njóta þess besta
sem hvor staður um sig býður
upp á en rætur mínar og hjarta
eru í Bolungarvík og þangað

mun minn vegur alltaf liggja
hvar sem ég er stödd í veröld-
inni“.

G.H.

Ívar ásamt bekkjarfélögum sínum, tveimur kennurum og
skólastjóranum.

Starfsfólk óskastStarfsfólk óskastStarfsfólk óskastStarfsfólk óskastStarfsfólk óskast
Starfsfólk vantar í býtibúrsvinnu. Vinnutími

er frá kl. 17:00-19:30 alla daga vikunnar.
Upplýsingar veitir ræstingarstjóri í síma 450
4500 frá kl. 08:00-12:00 virka daga.
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Brýnt að finna leiðir að koma í veg fyrir frekari samdrátt í mjólkurframleiðsluBrýnt að finna leiðir að koma í veg fyrir frekari samdrátt í mjólkurframleiðsluBrýnt að finna leiðir að koma í veg fyrir frekari samdrátt í mjólkurframleiðsluBrýnt að finna leiðir að koma í veg fyrir frekari samdrátt í mjólkurframleiðsluBrýnt að finna leiðir að koma í veg fyrir frekari samdrátt í mjólkurframleiðslu

Liðstyrks leitað hjá ByggðastofnunLiðstyrks leitað hjá ByggðastofnunLiðstyrks leitað hjá ByggðastofnunLiðstyrks leitað hjá ByggðastofnunLiðstyrks leitað hjá Byggðastofnun
Fyrir liggur að talsverður

samdráttur verður í mjólkur-
framleiðslu á norðanverðum
Vestfjörðum á núverandi
verðlagsári þar sem mjólkur-
bændur með samtals um
200.000 lítra greiðslumark
munu hætta búskap. Þetta
kemur fram í skýrslu sem At-
vinnuþróunarfélag Vestfjarða
hefur unnið um stöðu mjólkur-
framleiðslu á norðanverðum
Vestfjörðum. Er talið brýnt að
leita leiða til þess að treysta
mjólkurframleiðslu á svæðinu
og tryggja að ekki verði frek-
ari samdráttur en þegar hefur
orðið. Nauðsynlegt sé að
mjólkurframleiðendur á norð-
anverðum Vestfjörðum geti,
ekki síður en mjólkurfram-
leiðendur annars staðar á
landinu, boðið í það greiðslu-
mark sem kemur á markað
innan svæðisins.

Í skýrslunni kemur enn-
fremur fram að fyrir tveimur
árum gerði Atvinnuþróunar-
félag Vestfjarða úttekt á stöðu
og framtíðarhorfum í mjólkur-
framleiðslu á norðanverðum
Vestfjörðum. Niðurstöður
leiddu í ljós að staðan væri
viðkvæm og búast mætti við
samdrætti í framleiðslu á
næstu árum, en að traustur
rekstur Mjólkursamlags Ís-
firðinga og aðgangur að láns-
fjármagni til kaupa á greiðslu-
marki væri það sem helst gæti
styrkt stöðu mjólkurframleið-
slu á svæðinu. Í nýju skýrsl-
unni segir að nú sé sú þróun
sem spáð var að ganga eftir.
Eftir stöðugleika undanfarin
ár liggi fyrir að framleiðendur
með samtals allt að 200.000
lítra greiðslumark muni hætta
búskap á núverandi verðlags-
ári. Það takmarki mjög svig-
rúm Mjólkursamlags Ísfirð-

inga til að bregðast við sveifl-
um í framleiðslu og dragi úr
trú framleiðenda á framtíð
mjólkurbúskapar og þar með
úr áhuga á frekari uppbygg-
ingu.

Í skýrslunni segir að til
þessa hafa framleiðendur get-
að tekið yfir þann kvóta sem
hefur verið til sölu þegar aðrir
framleiðendur á svæðinu hafa
hætt en nú er hins vegar svo
komið að þeir sjái sér ekki
fært að fjárfesta í þeim kvóta
sem losnar. Kemur þar til hátt
verð á mjólkurkvóta en bænd-
ur á svæðinu hafa þegar geng-
ið eins langt í kaupum á
greiðslumarki og þeir telja
mögulegt. Einnig telja þeir sig
ekki geta keppt við framleið-
endur annars staðar á landinu
sem hafi aðgang að lánsfjár-
magni á hagstæðari kjörum
með milligöngu þriðja aðila,
oft mjólkursamlags. Allt
stefnir því í að heildargreið-
slumark svæðisins verði undir
1,1 milljónum lítrum við lok
núverandi verðlagsárs. Ljóst
er að slíkur samdráttur mun
hafa neikvæð áhrif á rekstur
Mjólkursamlags Ísfirðinga og
allt sem skerðir rekstrarmögu-
leika samlagsins hefur aftur
bein áhrif á framleiðendur. Að
mati forsvarsmanna samlags-
ins má vinnsla ekki fara niður
fyrir eina milljón lítra á ári án
þess að setja reksturinn í upp-
nám. Þannig að hætti einn til
tveir framleiðendur til viðbót-
ar er rekstri samlagsins ógnað
og þar með allri mjólkurfram-
leiðslu á svæðinu.

Staðfestur áhugi er meðal
eigenda Mjólkursamlags Ís-
firðinga að viðhalda rekstri
samlagsins og áframhaldandi
mjólkurbúskap á norðanverð-
um Vestfjörðum. Rekstur

samlagsins hefur gengið vel
og brugðist hefur verið við
minnkandi eftirspurn með
þróun nýrra afurða. Hins veg-
ar geti brugðið til beggja vona
dragist framleiðsla enn frekar
saman eins og allt stefnir í.
Meðal mjólkurbænda er áhugi
á að auka framleiðsluna en
skert samkeppnisstaða gerir
þeim erfitt fyrir að fylgja þeim
áformum eftir. Geti framleið-
endur ekki keypt þann kvóta
sem losnar innan svæðisins
minnkar svigrúm Mjólkur-
samlagsins til að standa undir
rekstri í hvert skipti sem ein-
hver framleiðandi hættir og
þar með veikist staða þeirra
sem eftir standa. Segir At-
vinnuþróunarfélagið að þann-
ig sé ákveðin pattstaða komin

upp, framleiðendur treysta sér
ekki til að auka við fram-
leiðslu með byggingu nýrra
fjósa og auknum kvóta þar
sem óttast er að framtíðar-
rekstur samlagsins leggist af
vegna þess að aðrir framleið-
endur hætta.

Fram kemur í skýrslu At-
vinnuþróunarfélagsins að í
dag skapar mjólkurframleið-
sla og vinnsla 35-40 störf á
norðanverðum Vestfjörðum
og er þá ekki tekið tillit til
margfeldisáhrifa. Á svæði þar
sem hvert einstakt starf skiptir
máli sé því nokkuð í húfi. Mál-
ið snúist einnig um fleira en
þau störf sem tengjast beint
mjólkurframleiðslu og vinn-
slu, því um sé að ræða at-
vinnu- og hagsmunamál

svæðisins á breiðum grund-
velli. Verði að telja að veru-
legur samdráttur í mjólkurbú-
skap hafi neikvæð áhrif á ann-
an landbúnað á svæðinu og
þar með búsetu í dreifbýli. Til
að styrkja atvinnugreinina
þurfi því að fara í sameiginlegt
átak þeirra sem að henni
starfa, fjármögnunaraðila,
Byggðastofnunar, sveitarfé-
laga og allra sem beina og
óbeina hagsmuni hafi af því
að tryggja þessa starfsemi.

Hefur Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða skrifað bréf til
stjórnar Byggðastofnunar þar
sem það vekur athygli á því
ástandi sem líkur eru á að sé
að skapast í mjólkurfram-
leiðslu og vinnslu á norðan-
verðum Vestfjörðum. Jafn-

framt óskar félagið eftir við-
ræðum um hvernig Byggða-
stofnun geti lagt þessu máli
lið. Það er mat Atvinnuþró-
unarfélagsins að aðkoma á
málinu á þessu stigi, með það
að markmiði að treysta stöðu
mjólkurframleiðslu á svæð-
inu, kæmi til með að viðhalda
fjölbreytni í atvinnulífi og
styrkja byggð. Þarna væri um
fyrirbyggjandi aðgerð að ræða
sem væri mun kostnaðarminni
heldur en aðgerðir sem þarf
að grípa til þegar allt er komið
í óefni. Það er mat Atvinnu-
þróunarfélagsins að hlutfalls-
legur kostnaður við slíkar fyr-
irbyggjandi aðgerðir, með till-
iti til fjölda starfa og marg-
feldisáhrifa þeirra, sé ekki hár.

Mjólkursamlag Ísfirðinga.

MENNINGARMÁLANEFND
ÍSAFJARÐARBÆJAR –
STYRKVEITINGAR Á ÁRINU 2002

Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar
auglýsir til umsóknar styrki nefndar-
innar á árinu 2002. Allir þeir er starfa
að lista- og/eða menningarmálum í
Ísafjarðarbæ (einstaklingar, félaga-
samtök eða stofnanir) eiga möguleika
á styrkveitingu samkvæmt nánari
ákvörðun nefndarinnar. Umsóknar-
frestur er til 10. mars nk.
Umsóknum ber að skila skriflega á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar að Hafnar-
stræti 1 á Ísafirði merkt: Menningar-
málanefnd, styrkveitingar 2002.
Formaður menningarmálanefndar.

Björgunarfélag Ísafjarðar semur um þjónustu við ÍsafjarðarbærBjörgunarfélag Ísafjarðar semur um þjónustu við ÍsafjarðarbærBjörgunarfélag Ísafjarðar semur um þjónustu við ÍsafjarðarbærBjörgunarfélag Ísafjarðar semur um þjónustu við ÍsafjarðarbærBjörgunarfélag Ísafjarðar semur um þjónustu við Ísafjarðarbær

Býður þjónustu gegn greiðslu fast-Býður þjónustu gegn greiðslu fast-Býður þjónustu gegn greiðslu fast-Býður þjónustu gegn greiðslu fast-Býður þjónustu gegn greiðslu fast-
eignagjalda og niðurfellingu skuldaeignagjalda og niðurfellingu skuldaeignagjalda og niðurfellingu skuldaeignagjalda og niðurfellingu skuldaeignagjalda og niðurfellingu skulda

Björgunarfélags Ísafjarðar
hyggst semja við Ísafjarðarbæ
um margþætta þjónustu fyrir
sveitarfélagið og íbúa þess,
s.s. björgunaraðgerðir, fyrir-
byggjandi aðgerðir og við-
bragðsvaktir. Hefur félagið
lagt fram drög að þjónustu-
samning og þar kemur fram
að sem greiðslu fyrir um-
samda þjónustu veitir Ísa-
fjarðarbær félaginu styrk sem
nemur fasteignagjöldum af
húseigninni Sindragötu 6 á
Ísafirði auk þess sem gerðar
verða upp eldri skuldir vegna
fasteignagjalda.

Í þjónustusamningnum
kemur fram að Björgunarfélag
Ísafjarðar, mannafli þess og
tækjabúnaður, verður alltaf til

taks við allar björgunarað-
gerðir og vinnur með al-
mannavörnum í sveitarfélag-
inu. Mun félagið aðstoða lög-
reglu og starfsmenn sveitar-
félagsins við að hindra tjón
eða koma í veg fyrir að frekara
tjón hljótist af þeirri vá er
skapast hefur og koma sam-
borgurum sínum til aðstoðar
við að bjarga verðmætum sem
í hættu eru.

Til viðbótar því að Björg-
unarfélag Ísafjarðar er á bak-
vakt allan sólarhringinn árið
um kring, tekur félagið að sér
vakt með snjóbíl á slökkvistöð
Ísafjarðar vegna ófærðar og
óveðurs. Þá er það tilbúið til
að sjá um sjúkragæslu á skíða-
svæði um páska og þegar

stærri skíðamót eru haldin.
Vegna sjúkragæslunnar út-
vegar félagið snjóbíl, snjó-
sleða, sjúkragögn og fjóra
menn á vakt hverju sinni. Fé-
lagið tekur einnig þátt í úti-
skemmtunum sé þess talin
þörf að mati lögreglu.

Annað sem Björgunarfélag-
ið tekur að sér fyrir sveitarfé-
lagið eða í þágu íbúa þess er
t.d. aðstoð við uppsetningu

jólaskreytinga á Ísafirði, þátt-
taka í framkvæmd hátíðar-
halda á sjómannadaginn og á
þrettándanum, flugeldasýning
um áramót og þátttaka í ýmiss
konar kynningum er viðkoma
forvarnastarfi í slysavörnum.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hef-
ur lagt til við bæjarstjórn að
þjónustusamningurinn við
Björgunarfélag Ísafjarðar
verði samþykktur.

Gerist
áskrifendur

í síma 456 4560
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KvennafjörKvennafjörKvennafjörKvennafjörKvennafjör          og og og og og kútt-
magakvöld          í Víkinnií Víkinnií Víkinnií Víkinnií Víkinni

Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Óvarlegt er að gera ráð fyrir...Óvarlegt er að gera ráð fyrir...Óvarlegt er að gera ráð fyrir...Óvarlegt er að gera ráð fyrir...Óvarlegt er að gera ráð fyrir... 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 ánægð(ur)
með viðbrögð bæjar-
stjórnar Ísafjarðar-
bæjar vegna byggða-
áætlun ríkistjórn-
arinnar?

Alls svöruðu 456.
Já sögðu 324 eða 71,05%
Nei sögðu 101 eða 22,15%
Hlutlausir voru
31 eða 6,18%

KvennafjörKvennafjörKvennafjörKvennafjörKvennafjör      og  og  og  og  og kútt-
magakvöld      í Víkinni í Víkinni í Víkinni í Víkinni í Víkinni

Um 70 karlar komu
saman sl. föstudag á

árlegu kúttmagakvöldi
Lionsklúbbs Bolungar-

víkur. Að sjálfsögðu voru
kúttmagar í öndvegi, bæði

lifrar- og mjölmagar, en
einnig var boðið upp á

glæsilegt sjávarréttahlað-
borð sem matreiðslumenn
SKG-Veitinga áttu veg og
vanda af og telst mönnum
til að þarna hafi verið um

þrjátíu réttir af ýmiss
konar sjávarfangi. Veislu-

stjóri var Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri á

Ísafirði.

Á meðan karlarnir sátu
að veislukosti í Víkurbæ

komu hattaprýddar
bolvískar konur saman á

kvennafjöri í Finnabæ þar
sem boðið var upp á
„femin“-hlaðborð og

fjölbreytta dagskrá þar
sem konur skemmtu

konum undir röggsamri
veislustjórn Pálínu

Vagnsdóttur. Einnig var
verslunin Jón og Gunna á

Ísafirði með sýningu á
glæsilegri vorlínu og
Sólbaðstofan Linda í

Bolungarvík sýndi spenn-
andi sundfatnað, auk þess

sem veglegir happ-
drættisvinningar voru
dregnir úr lukkupotti.

Skemmtu konur sér hið
besta og voru í miklu stuði

um miðnætti þegar þær
héldu sem leið lá í Víkur-
bæ og dönsuðu þar með

körlunum fram eftir nóttu
við undirleik hljómsveitar-
innar Gabríel. Ljósmynd-

ari blaðsins kom við í
Bolungarvík og tók þar

meðfylgjandi myndir.
Fleiri myndir munu

birtast á svipmyndum á
bb.is í vikunni.

Iðnaðarráðhera Valgerður Sverrisdóttir skipaði nefnd sem skilað hefur áliti
varðandi byggðamál á Íslandi. Kjarni niðurstöðu nefndarinnar er sá, að Akureyri
skuli verða mótvægi við höfuðborgina. Þetta er fín hugmynd þó óvarlegt sé að
flestra dómi að gera ráð fyrir að nokkur byggð á Íslandi verði í bráð mótvægi við
höfuðborgina Reykjavík þar sem rúmlega 110 þúsund manns búa og reyndar búa
nærri 170 þúsund á öllu höfuðborgarsvæðinu. Íbúar Akureyrar eru um 15 þúsund
og við Eyjafjörð allan búa innan við 20 þúsund manns. Munurinn á íbúfjölda  þar
og á höfuborgarsvæðinu er því gríðarlegur og hlýtur að minnka
verulega áhrif mótvægisins eftirsóknarverða.

Vissulega er nokkuð til í þeirri hugsun að utan Reykjavíkur er
Akureyri ótvírætt fjölmennasta byggðin og einnig stærsti kjarn-
inn í nokkrum einstökum landshluta utan suðvesturhornsins. Enn er á þessum
vettvangi minnt á hugmynd sem kom fram á ráðstefnu Byggðastofnunar og Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga sem haldin var á Selfossi í nóvember 1987. Inntak
hennar var að koma upp kjarnabyggðum í öllum landshlutum. Því miður var sú
hugmynd andvana fædd vegna afstöðu fulltrúa alltof margra sveitarfélaga sem þá
voru nærri 220 á landinu öllu. Fulltrúar hinna fjölmörgu smáu hreppa um allt
land sáu ógnina eina við þessa ágætu hugmynd. Vonandi verða sveitarstjórnarmenn
betur vakandi að þessu sinni.

Nú kemur hugmyndin fram einu sinni enn þó í breyttri mynd. Munurinn er sá
að allar kjarnabyggðir utan Akureyrar eru gleymdar. Ekki er lengur talað um

Borgarnes, Ísafjörð, Sauðárkrók, Egilstaði og Selfoss, aðeins Akureyri hlýtur
náð fyrir augum nefndarinnar. Vissulega má halda því fram að sveitarstjórnarmenn
sjálfir hafi átt nokkra sök á því að liðinn er einn og hálfur áratugur aðgerðarleysis
í stað þess að vinna hugmyndinn ágætu um byggðakjarnana fylgis og hrinda í
framkvæmd þeirri byggðastefnu sem þar kristallaðist.

Það er einkar klaufalegt að einblína aðeins á tvo kjarna byggðar á Íslandi, sem
er tiltölulega stórt land með mjög fáa íbúa, annan á suðvesturhorninu og hinn við

Eyjafjörð. Vissulega er það rétt að fáir kjarnar eru nægilega
stórir úti í fjórðungunum til mótvægis við byggð sem telur
nærri 70% Íslendinga. Kannski er það svo að andmæli sveitar-
stjórnarmanna á Vestfjörðum og Austurlandi minni nokkuð á

afstöðu hinna fjölmörgu fulltrúa litlu hreppanna fyrir nærri 15 árum. Mótmæli
bæjarstjórnar og bæjarstjóra á Ísafirði eru bæði eðlileg og skiljanleg þótt í Vest-
firðingafjórðungi búi nú færri íbúar en í nokkrum hinna, aðeins um áttaþúsund.
Það er ekkert sem réttlætir fullyrðinguna um að að óvarlegt sé að gera ráð fyrir
fjölgun íbúa á Vestfjörðum nema til komi rökstuðningur og nokkur forspá í leið-
inni um afstöðu ríkisstjórnarinnar til framhaldandi byggðar á Vestfjörðum. Hafði
iðnaðarráðherra kannski dulið umboð til þess að taka af skarið gagnvart Vest-
fjörðum með þessum hætti?

Því verður ekki trúað. En skýrslan framkallar spurningar varðandi byggð á Ís-
landi og framtíðarsýn ríkisstjórnar og Alþingis. Við bíðum svara.
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Upprisa Stranda-Upprisa Stranda-Upprisa Stranda-Upprisa Stranda-Upprisa Stranda-
manna tókst velmanna tókst velmanna tókst velmanna tókst velmanna tókst vel
Þorrablót Átthagafé-

lags Strandamanna var
haldið í Félagsheimilinu
Hnífsdal sl. laugardags-
kvöld og var það liður í

endurvakningu félagsins
eftir um sex ára hlé.

Segir Kári Þór Jóhanns-
son, formaður félagsins,

að um 150 manns hafi
mætt á blótið og ekki sé
hægt að segja annað en
að upprisan hafi tekist

mjög vel í alla staði.
Veislustjórn var í

hönd-um hins lands-

þekkta mat-reiðslu- og
skotveiðimanns Sigmars B.

Haukssonar og var
dagskráin með nokkuð

hefðbundu sniði. Fyrst var
sest við trogin og étnar

kræsingar að fornum hætti
en síðan komu skemmti-

atriðin hvert á fætur öðru,
bæði leikþættir og gaman-

vísur. Þá fór Sophus
Magnússon, bílstjóri á

Ísafirði, með gamanmál og
þótti heldur betur fara á

kostum. Fékk hann menn
til að veltast um af hlátri

og sýndi svo ekki varð um
villst að hann er ekki

Strandamaður fyrir ekki
neitt. Þegar skemmtiatr-

iðum var lokið tók hljóm-
sveitin Hjónabandið við
sviðinu og voru margir

fótalúnir sem héldu heim

undir morgun eftir mik-
inn og fjörugan hama-

gang á dansgólfinu.
 Fleiri myndir af þorra-
blótinu munu birtast á

svipmyndum á bb.is í
vikunni.
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RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 23. febrúar kl. 14:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 23. febrúar kl. 16:30

Íslandsmótið í handbolta karla: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 24. febrúar kl. 14:00

Íslandsmótið í atskák: Helgi Ólafsson – Helgi Áss Grétarsson

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 20. febrúar kl. 19:30

Meistarakeppni Evrópu: Barcelona – Roma
Miðvikudagur 20. febrúar kl. 21:40

Meistarakeppni Evrópu: Liverpool – Galatasaray

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Austlæg átt, 10-15 m/s og
dálítil snjókoma sunnan-
lands en hægari og él
fyrir norðan. Frost 0-10
stig, minnst syðst.
Horfur á föstudag:
Norðanátt og éljagangur
eða snjókoma, einkum þó
norðanlands. Áfram kalt.
Horfur á laugardag:
Norðanátt og éljagangur
eða snjókoma, einkum þó
norðanlands. Áfram kalt.
Horfur á sunnudag:
Norðanátt og éljagangur
eða snjókoma, einkum þó
norðanlands. Áfram kalt.
Horfur á mánudag:
Norðanátt og éljagangur
eða snjókoma, einkum þó
norðanlands. Áfram kalt.

Föstudagur 22. febrúar
17.05  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (79:90)
18.35  Nornin unga (17:24)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.10  Gettu betur. Spurningakeppni
framhaldsskólanna. Menntaskólinn í
Reykjavík og Fjölbrautaskólinn í Garða-
bæ keppa.
21.15  Buena Vista Social Club. (Buena
Vista Social Club) Heimildarmynd eftir
Wim Wenders frá 1999 um hóp roskinna
tónlistarmanna á Kúbu sem notið hefur
mikilla vinsælda á seinni árum og hélt
m.a. tvenna tónleika í Reykjavík í fyrra.
Í myndinni er m.a. sýnt frá plötuupptök-
um þeirra í Havana og frá tónleikum í
Amsterdam og New York.
23.00  Allt eða ekkert. (To Have and
Have Not) Bandarísk bíómynd frá 1944
byggð á sögu eftir Ernest Hemingway. Í
myndinni segir frá tveimur félögunum,
sem reka bátaleigu á Martinique og taka
að sér að ferja franskan andspyrnumann
á flótta undan nasistum, og stormasömu
ástarsambandi annars þeirra við söng-
konu. Aðalhlutverk: Humphrey Bogart,
Walter Brennan, Lauren Bacall, Dolores
Moran og Hoagy Carmichael.
00.40  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 23. febrúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (81:90)
09.30  Bubbi byggir (22:26)
09.45  Litlu skrímslin (33:52)
09.50  Gulla grallari (20:26)
10.25  Pokémon (34:52)
10.45  Búrabyggð (38:92)
11.10  Kastljósið
11.35  Mósaík
12.10  At
12.35  Skjáleikurinn
13.40  Markaregn
14.25  Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.30  Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik í Essó-deildinni.
18.00  Táknmálsfréttir
18.05  Forskot (1:40) (Head Start)
Breskur myndaflokkur um sjö ungmenni
sem fá styrk til að hrinda draumum sínum
í framkvæmd og hreiðra um sig í gamalli
vörugeymslu en gengur misvel að fóta
sig. Aðalhlutverk: David Hoflin, Nadia
Townsend, Megan Dorman, Garth
Holcombe, Gareth Yuen, Freya Stafford,
Ryan Johnson og Blair Venn.
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar
20.50  Mambó-kóngarnir. (Mambo
Kings) Bandarísk bíómynd frá 1992 gerð
eftir verðlaunasögu Oscars Hijuelos um
tvo bræður, tónlistarmenn frá Kúbu, sem
freista gæfunnar í New York á sjötta ára-
tugnum. e. Aðalhlutverk: Armand Ass-
ante, Antonio Banderas, Cathy Moriarty
og Maruschka Detmers.
22.35  Líf í tuskunum. (La vida es silbar)
Margverðlaunuð kúbversk bíómynd frá
1998 um dansmey, félagsráðgjafa og
slagverksleikara í Havana sem verða að
gera það upp við sig hvernig þau vilja
lifa lífinu. Aðalhlutverk: Rolando Brito,
Luis Alberto García, Claudia Rojas,
Coralia Veloz og Jorge Molina.
00.25  Paradís á jörðu. (Un paraíso
bajo las estrellas) Kúbversk gamanmynd
frá 1998. Vörubílstjóri í Havana tekur
heim með sér ungan mann sem hann ók
á. Dóttir hans og pilturinn verða ástfangin
en ekki eru allir sáttir við þá þróun mála.
Aðalhlutverk: Thais Valdés, Vladimir
Cruz, Amparo Muñoz, Enrique Molina,
Daisy Granados, Satiago Alfonso, Jac-
queline Arenal, Litico Rodriguez og Alic-
ia Bustamante.
01.55  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 24. febrúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
10.22  Babar (34:65)
10.55  Stafakarlarnir (20:24)
11.05  Nýjasta tækni og vísindi
11.20  Kastljósið
11.45  Skjáleikurinn
13.20  Mósaík
14.00  Íslandsmótið í atskák. Bein út-
sending frá úrslitaeinvígi Íslandsmótsins
í atskák á milli Helga Ólafssonar og
Helga Áss Grétarssonar.
16.15  Markaregn
17.00  Geimferðin (10:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið

20.00  Í görðum Ósíris (2:4) (Un pique-
nique chez Osiris) Franskur verðlauna-
myndaflokkur um þrjár konur sem fara
til Egyptalands um aldamótin 1900 og
kynnast þar nýjum og spennandi heimi.
Aðalhlutverk: Dominique Blanc, Domin-
ique Reymond og Marina Hands.
20.55  Sönn íslensk sakamál. Ný syrpa
úr hinni vinsælu þáttaröð þar sem farið
er ofan í saumana á íslenskum sakamál-
um.
21.55  Helgarsportið
22.20  Jarðarber og súkkulaði. (Fresa
y chocolate) Kúbversk bíómynd frá 1993
um homma sem verður ástfanginn af
gagnkynhneigðum og kreddufullum
manni. Þetta er fyrsta myndin frá Kúbu
sem hefur verið tilnefnd til óskarsverð-
launa. Aðalhlutverk: Jorge Perugorría,
Vladimir Cruz, Mirta Ibarra og Franc-
isco Gattorno.
00.10  Kastljósið
00.35  Dagskrárlok

Föstudagur 22. febrúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Jag (3:24) (e)
11.10 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi
12.40 Dharma og Greg (5:24) (e)
13.00 Dóttir Artagnans. (La Fille d´
Artagnan) Þegar dóttir d´Artagnans
hylmir yfir með morðingja og gerist sek
um samsæri gegn sjálfum konunginum
er skyttunum þremur, Aramis, Arthos
og Portos, ljóst að hún er í mikilli hættu.
Þótt þremenningarnir séu komnir af
léttasta skeiðinu kviknar líf í gömlum
glæðum og þeir fara að hugsa sér til
hreyfings.  Aðalhlutverk: Raoul Billerey,
Jean-Luc Bideau, Charlotte Kady.
15.05 Andrea (e)
15.30 NBA-tilþrif
16.00 Barnatími Stöðvar 2
18.05 Seinfeld
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (16:21)
20.00 Steinaldarmennirnir í Vegas.
(The Flinstones in Viva Roc) Lauflétt
gamanmynd fyrir alla fjölskylduna.
Steinaldarmennirnir eru heldur betur í
essinu sínu þegar þeir heimsækja Vegas.
Fred og Barney lenda í ótal ævintýrum
og Wilma kynnist glaumgosa sem eltir
hana á röndum. Myndin er byggð á
sívinsælum teiknimyndasögum eftir
William Hanna og Joseph Barbera.
Aðalhlutverk: Mark Addy, Stephen Bald-
win, Kristen Johnston, Jane Krakowski.
21.35 Blóðsugubaninn Buffy (1:22)
22.25 Myrkraverur. (Pitch Black)
Hörkuspennandi vísindaskáldsögutryll-
ir. Geimskip með 40 manns innanborðs
lendir í óveðri og brotlendir á óþekktri
plánetu. Þar er ekkert lífsmark að finna
og vandséð hvernig ferðalangarnir eiga
að lifa af. Þegar nóttin skellur á kemur
hins vegar í ljós að þau eru aldeilis ekki
ein og yfirgefin á þessum kaldranalega
stað. Aðalhlutverk: Vin Diesel, Radha
Mitchell, Cole Hauser.
00.15 Músin sem læðist. (Office Killer)
Dorinu virðast allar bjargir bannaðar
þegar hún missir starfsaðstöðu sína í rit-
stjórn neytendablaðs og er gert að starfa
heima. Hún á erfitt með að sætta sig við
breyttar aðstæður en kemst fljótt að því
að með aðstoð tölvunnar getur hún náð
meiri völdum hjá neytendablaðinu en
nokkurn hafði órað fyrir. Valdagræðgi
og hefnigirni hennar á sér engin takmörk
og bráðum tekur að fækka ískyggilega í
ritstjórninni.  Aðalhlutverk: Molly Ring-
wald, Jeanne Tripplehorn.
01.40 Póstmaðurinn. (The Postman)
Sögusviðið er Bandaríkin árið 2013 eftir
borgarastyrjöld. Stjórnleysi ríkir og
óaldarflokkur Betlehems hershöfðingja
fer fremstur í að hrella þá sem eftir lifa.
En þá kemur flækingur nokkur til sög-
unnar sem boðar betri tíma þar sem lög
og regla ræður ríkjum á ný.  Aðalhlut-
verk: Kevin Costner, Will Patton, Larenz
Tate.
04.35 Seinfeld
05.00 Ísland í dag
05.25 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 23. febrúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.10 Hundatilþrif
11.50 Glæstar vonir
13.30 60 mínútur
14.15 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.05 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey

18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma og Greg (23:24)
20.00 Vinir (5:24)
20.30 Kosningin. (Election) Tracy Flick
er klárasta stelpan í skólanum og ætlar
sér að verða forseti nemendafélagsins.
Jim McAllister kennir við skólann og
þrátt fyrir að þrá Tracy heitt hefur hann
fengið nóg af yfirgangi hennar og fær
eina af íþróttahetjum skólans til þess að
fara í mótframboð. Á einhver möguleika
gegn Tracy? Aðalhlutverk: Matthew
Broderick, Reese Witherspoon, Chris
Klein.
22.15 Hurricane. Mögnuð kvikmynd,
byggð á sannsögulegum atburðum. Rub-
in Carter var efnilegur hnefaleikari sem
fékk viðurnefnið The Hurricane. Hann
þótti einn besti millivigtarboxari sem
fram hafði komið og við honum blasti
glæstur ferill í hringnum. En þá dundi
ógæfan yfir. Carter var ranglega sakfelld-
ur fyrir hroðalegan glæp og dæmdur í
lífstíðarfangelsi. Árin liðu en velunnarar
hans neituðu að gefast upp, staðráðnir í
færa Carter frelsið á nýjan leik.  Aðalhlut-
verk: Denzel Washington, Deborah
Unger, John Hannah, Liev Schreiber.
00.45 Denise í símanum. (Denise Calls
up) Rómantísk gamanmynd um líf og
ástir nútímafólks og samskipti sem fara
aðallega fram í gegnum síma. Martin er
maður sem helgar sig starfi sínu og hefur
lítinn tíma fyrir vini og fjölskyldu. Hon-
um verður illa brugðið þegar hann fær
símtal frá konu sem segist vera ólétt eftir
að hafa fengið sæði sem hann hafði gefið
í sæðisbanka. Með barnalegu og einlægu
tali tekst konunni að kynnast þessum
annars hrjúfa og vinnusama manni.
Aðalhlutverk: Tim Daly, Caroleen Fee-
ney, Dan Gunther.
02.05 Dauði í Granada. (Death in Gran-
ada) Myndin er byggð á tveimur verkum
rithöfundarins Ians Gibsons um hið
þekkta spænska skáld Federico Garcia
Lorca sem hvarf með dularfullum hætti
í spænsku borgarastyrjöldinni 1936. Hér
er annars vegar sögð sagan af dauða
skáldsins og hins vegar af för blaða-
mannsins Ricardos Fernandez til Spánar
átján árum síðar til að grafast fyrir um
hvernig það atvikaðist að Lorca var veg-
inn.  Aðalhlutverk: Andy Garcia, Edward
James Olmos, Esai Morales.
03.55 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 24. febrúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Myndbönd
12.15 Nágrannar
14.10 60 Minutes II
15.00 Tindátarnir
16.50 Andrea (e)
17.15 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.25 Bræðrabönd (9:10)
21.35 60 mínútur
22.25 Stella kemst á sjéns. (How Stella
Got Her Groove Back) Rómantísk kvik-
mynd. Stella er fertugur verðbréfasali í

San Francisco. Henni gengur vel í starfi,
á fallegt hús, góða vini og yndislegan
son. Samt vantar gleðina í líf hennar og
vinkona hennar, Delilah, veit hvað er til
ráða. Hún sannfærir Stellu um að gott frí
á Jamaíka sé lausnin. Stella slær til en
það renna á hana tvær grímur þegar hún
kynnist þar heillandi manni sem er helm-
ingi yngri en hún sjálf. Aðalhlutverk:
Angela Bassett, Taye Diggs, Whoopi
Goldberg, Regina King.
00.30 Fyrir rangri sök. (Mistrial) Lög-
regluþjónar eru myrtir við skyldustörf
sín. Lögreglufulltrúinn Steve Donahue
rannsakar málið. Strax berast böndin að
eiginmanni annars lögregluþjónsins en
hann er þekktur baráttumaður. Samfélag-
ið á erfitt með að samþykkja sekt hans.
Málið snýst allt í höndunum á Donahue
lögreglufulltrúa og önnur mál bætast við.
Þetta er frábær spennumynd sem hefur
hlotið afbragðsdóma gagnrýnenda.  Að-
alhlutverk: Bill Pullman, Blair Under-
wood, Robert Loggia.
02.00 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 22.febrúar
18.00 Heklusport
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Trufluð tilvera (6:14)

21.00 Peningahæð. (Sugar Hill) Hörku-
spennandi mynd um Roemello Skuggs
sem hefur notað gáfur sínar og töfra til
að ná undirtökunum í eiturlyfjasölunni í
Harlem. Hann beitir öllum ráðum til að
tryggja stöðu sína enn frekar og sér líka
til þess að hans nánustu vanhagar ekki
um neitt. En nú er Roemello að nálgast
þrítugt og ekki laust við að hann hafi
fengið nóg af blóðugum og miskunnar-
lausum fíkniefnaheiminum.  Aðalhlut-
verk: Wesley Snipes, Michael Wright,
Theresa Randle, Clarence Williams.
23.00 Illmennið. (Resurrection Man)
Ógnvekjandi kvikmynd um skálmöldina
á Norður-Írlandi fyrr á árum. Aðalsögu-
hetjan er stuðningsmaður breskra yfir-
ráða í landinu sem er tilbúinn að leggja
allt í sölurnar fyrir málstaðinn. Myndin
er byggð á sögu eftir Eoin MacNamee.
Aðalhlutverk: David Williamson, Stuart
Townsend, Brenda Fricker, George
Shane, James Nesbitt.
00.40 Í grjótinu. (Lock Up) Spennu-
mynd sem gerist innan veggja fangelsis.
Frank Leone braut lögin og verður nú að
súpa seyðið af því. Ástandið er þó ekki
alslæmt því eftir fáeina mánuði fær hann
aftur frelsið og getur hafið nýtt líf. Það
eina sem stendur í veginum er fangavörð-
urinn Drumgoole en hann þykist eiga
óuppgerðar sakir við Frank.  Aðalhlut-
verk: Sylvester Stallone, Donald Suther-
land, John Amos, Darlanne Fluegel.
02.25 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 23. febrúar
11.30 Enski boltinn. Bein útsending frá

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hún heitir Björk Sigurðar-
dóttir og er sjö ára. Hún er
fædd á Ísafirði og hefur
búið þar alla sína stuttu
ævi nema hvað nú býr
hún í St. John´s í Kanada
með bræðrum sínum og
foreldrum, þeim Sigurði
Jónssyni og Sólveigu
Sigurðardóttur. Pabbi
hennar Bjarkar er skipa-
tæknifræðingur og vinnur
hjá 3X-Stál í Kanada en
fjölskyldan flutti út í maí á
síðasta ári. Björk heldur
úti heimasíðu, iso.is/
bjork, þar sem hún segir
frá sínum högum og fjöl-
skyldunnar. Og það sem
meira er, - hún gerir grein
fyrir allri ættinni á mjög
skemmtilegan og skil-
merkan hátt. Þarna er líka
dagbók þar sem hægt er
að fylgjast með því helsta
sem á daga Bjarkar og
fjölskyldu drífur, einnig
myndasíða og margt fleira
skemmtilegt. Eins og á
öllum alvöru vefum er
Björk auðvitað með kosn-
ingu en spurningarnar eru
kannski í þyngra laginu
fyrir þá sem ekki þekkja
til. Hún er að sjálfsögðu
líka með gestabók og eru
þeir sem skoða heima-
síðuna hvattir til að skrifa
þar kveðju til Bjarkar og
fjölskyldu.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560

Hurricane
Hurricane er mögnuð, sannsöguleg kvikmynd frá árinu 1999 sem Stöð 2 sýnir
kl. 22:15 á laugardagskvöld. Rubin Carter var efnilegur hnefaleikari sem fékk
viðurnefnið Fellibylur (Hurricane). Hann þótti einn besti millivigtarboxari sem
fram hafði komið og við honum blasti glæstur ferill í hringnum. En þá dundi
ógæfan yfir. Carter var ranglega sakfelldur fyrir hroðalegan glæp og dæmdur
í lífstíðarfangelsi. Árin liðu en velunnarar hans neituðu að gefast upp, stað-
ráðnir í að færa Carter frelsið á nýjan leik. Aðalhlutverk leikur Denzel Wash-
ington.
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarprestakall:

Kirkjuskóli í Ísafjarðar-
kirkju á laugardag kl. 11.

Messa í Hnífsdalskapelli á
sunnudag kl. 11.

 Kirkjuskóli í Hnífsdals-
kapellu kl. 13.

Holtsprestakall:
Kirkjuskóli á laugardag

kl. 13 í Holtsskóla.
Þingeyrarkirkja:

Kirkjuskólinn er
á föstudögum kl. 17.

Hólssókn í Bolungarvík:
Sunnudagaskóli kl. 11 á

sunnudag. Messa kl. 14 á
sunnudag. Leshringur í

Safnaðarheimilinu kl. 20 á
mánudag. Mömmumorg-
unn kl. 10.30 á þriðjudag
og æskulýðsstarf í Safn-

aðarheimilinu kl. 18 á
þriðjudag. Helgistund á

sjúkrahúsinu kl. 15 á
miðvikudag, 27. febrúar.

Stella kemst á séns
Stella kemst á séns, eða How Stella Got Her Groove Back, er rómantísk kvik-
mynd frá árinu 1998 sem Stöð 2 sýnir kl. 22:25 á sunnudagskvöld. Stella er
fertugur verðbréfasali í San Francisco. Henni gengur vel í starfi, á fallegt hús,
góða vini og yndislegan son. Samt vantar gleðina í líf hennar og vinkona henn-
ar, Delilah, veit hvað er til ráða. Hún sannfærir Stellu um að gott frí á Jamaíku
sé lausnin. Stella slær til en það renna á hana tvær grímur þegar hún kynnist
heillandi manni sem er helmingi yngri en hún sjálf. Meðal leikenda eru Angela
Basset, Taye Diggs og Whoopi Goldberg.

leik Manchester United og Aston Villa.
18.00 Íþróttir um allan heim
19.00 Hálendingurinn (6:22)
20.00 MAD-rásin. Geggjaður grínþáttur
þar sem allir fá það óþvegið. Erlent heiti
þáttarins dregur nafn sitt af samnefndu
skopmyndablaði sem notið hefur mikilla
vinsælda.
21.00 Á sjó. (Out to Sea) Bráðskemmti-
leg gamanmynd. Félagarnir Herb Sulli-
van og Charlie Gordon fara saman á
skemmtiferðaskip sem siglir um Karíba-
haf. Charlie hefur skráð þá báða sem
dansherra en gleymir að segja ekkju-
manninum Herb frá þessari staðreynd.
Sjálfur ætlar Charlie að gera ýmislegt
fleira en að dansa um borð en efst á
forgangslista hans er að krækja í moldríka
ekkju! Aðalhlutverk: Jack Lemmon,
Walter Matthau, Dyan Cannon.
22.45 Hnefaleikar - J. Casamayor.
00.45 Blossi í borginni. Erótísk kvik-
mynd.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 24. febrúar
11.30 Enski boltinn. Bein útsending frá
úrslitaleik Tottenham Hotspur og Black-
burn Rovers í deildabikarkeppninni.
13.55 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending.
18.00 NBA. Bein útsending frá leik New
York Knicks og Los Angeles Lakers.
20.45 Meistarakeppni Evrópu
21.45 Golfmót í Bandaríkjunum
22.45 Hjónabandstregi. (Wedding Bell
Blues) Þrjár vinkonur sem nálgast óð-
fluga þrítugt halda til Las Vegas, ákveðn-

ar í að gifta sig samdægurs og skilja svo
strax við karlana. Fjörug mynd um kræf-
ar konur sem vilja njóta lífsins.  Aðal-
hlutverk: Illeana Douglas, Paulina Por-
izkova, Julie Warner.
00.25 Lygarinn Billy. (Billy Liar) Bresk
gamanmynd. Billy Fisher er ekki góður
starfsmaður. Hann er latur að eðlisfari
og reynir að koma sér undan hlutunum.
Slíkt gengur auðvitað ekki til lengdar
og vinnuveitendur hans uppgötva
hvernig málum er háttað. En Billy stend-
ur á sama. Hann lifir í sínum eigin hug-
arheimi og þar er enginn sem segir
Billy Fisher fyrir verkum. Aðalhlutverk:
Tom Courtenay, Wilfred Pickles, Mona
Washbourne, Julie Christie.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Skarphéðinn Jónsson,
aðstoðarskólastjóri við
Grunnskólann á Ísafirði

svarar:
,,Í starfi mínu

nota ég
Skólatorgið,

skolatorg.is,
afar mikið

bæði vegna
vinnu við

heimasíðu GÍ og einnig til
að fylgjast með hvað er að

gerast í öðrum skólum
víðs vegar um landið. Svo

nota ég vef Kennarahá-
skólans, khi.is, vegna

eigin náms og einnig þeg-
ar ég er að leita eftir ýms-
um upplýsingum er tengj-

ast starfi mínu. Einnig
heimsæki ég vefi mennta-

málaráðuneytisins,
mrn.stjr.is, Námsmats-
stofnunar, namsmats-
stofnun.is, o.fl. mætti

nefna í þessum málaflokki.
Til að svala forvitninni

skoða ég vef Bæjarins
besta, bb.is, flesta daga,

stundum Moggann,
mbl.is, og vef Tíðis,

patreksfjordur.is.
Áhugamálin eru fá utan

starfs og fjölskyldu en
samt skoða ég stundum

saab.com og david
bowie.com rétt svona til
að skoða það nýjasta og

halda þessum gömlu
áhugamálum volgum.

Laugardagur 23. febrúar kl. 11:30
Enski boltinn: Manchester United – Aston Villa

Sunnudagur 24. febrúar kl. 12:45
Enski boltinn: Sunderland – Newcastle United

Sunnudagur 24. febrúar kl. 14:55
Enski boltinn: Tottenham Hotspur – Blackburn Rovers

Sunnudagur 24. febrúar kl. 17.15
NBA: New York Knicks – Los Angeles Lakers

Þriðjudagur 26. febrúar kl. 19:30
Meistarakeppni Evrópu: Roma – Barcelona

Þriðjudagur 26. febrúar kl. 21:40
Meistarakeppni Evrópu: Manchester United – Nantes

Miðvikudagur 27. febrúar kl. 19:30
Meistarakeppni Evrópu: Deportivo La Coruna – Juventus

Miðvikudagur 27. febrúar kl. 21:40
Meistarakeppni Evrópu: Arsenal – Bayer Leverkusen

 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2
Laugardagur 23. febrúar kl. 14:45

Enski boltinn: Liverpool – Everton

23:00 Malcolm in the middle (e)
23.30 CSI (e)
00.20 Temptation Island (e)
01.10 Jay Leno(e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 23. febrúar
12.30 48 Hours(e)
13.30 Law & Order(e)
14.30 Jay Leno(e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Heimsókn í Hvíta húsið (e)
17.30 Þátturinn (e) - lokaþáttur
18.30 Dateline (e)
19.30 Two Guys and a girl(e)
20:00 Powerplay
21.00 Íslendingar. Spurninga- og spjall-
þáttur í umsjón Fjalars Sigurðarsonar.
Íþróttafólk lætur ljós sitt skína í kvöld.
Hjónin Samúel Örn Erlingsson íþrótta-
fréttamaður á RUV og Ásta B. Gunnlaugs-
dóttir knattspyrnukona keppa við hand-
boltastjörnuna Sigurð Sveinsson og konu
hans Sigríði Héðinsdóttur.
22:00 Total Recall
22:50 C.S.I. (e)
23.40 Undercover (e)
00.30 Tvöfaldur Jay Leno (e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 24. febrúar
12.30 Silfur Egils
14.00 Mótor (e)
14.30 Dateline (e)
15.30 The Practice (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
19.30 King of Queens(e)
20:00 The Perfect Life. Systkinin Rubin
og Leah hafa verið óaðskiljanleg en þegar
Rubin hverfur skyndilega úr lífi Leuh,
þarf hún að finna lífi sínu tilgang upp á
nýtt.
21.45 Silfur Egils
23.30 Íslendingar (e)
00:30 Powerplay (e)
01.20 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist

Föstudagur 22. febrúar
16.30 Muzik.is
17.30 Two Guys and a girl (e)
18.00 Everybody Loves Raymond
18.30 Johnny International (e)
19.30 Yes Dear (r)
20.00 Þátturinn - Lokaþáttur
21:00 Undercover
22.00 Djúpa laugin. Þórey Eva og Júl-
íus Hafstein koma Íslendingum á stefnu-
mót. Þátturinn er í beinni útsendingu.

Lærðu fluguhnýtingarLærðu fluguhnýtingarLærðu fluguhnýtingarLærðu fluguhnýtingarLærðu fluguhnýtingar
og skiptust á veiðisögumog skiptust á veiðisögumog skiptust á veiðisögumog skiptust á veiðisögumog skiptust á veiðisögum

Stangaveiðifélag Ís-
firðinga stóð nýverið
fyrir þriggja kvölda

fluguhnýtinganámskeiði
á Hótel Ísafirði. Var

námskeiðið vel sótt enda
styttist óðum í að veiði-

tímabilið hefjist. Auk
þess að læra flughnýt-

ingar undir leiðsögn
færustu fluguhnýtinga-

manna stangaveiðifé-
lagsins, þeirra Lárusar

G. Valdimarssonar,
Steingríms Einarssonar

og Þorleifs og Hilmars
Pálssona, skiptust

þátttakendur á veiði-
sögum. Almenn ánægja

var með námskeiðið og
stendur því til að halda

fleiri slík, enda telja
margir veiðimenn sig

betri eftir að hafa lært að
hnýta eins og eina Black

Francis.

Snorri Bogason, Stefán Símonarson og Steingrímur Ein-
arsson hnýta flugur á námskeiðinu.

Mettúr hjá Guð-Mettúr hjá Guð-Mettúr hjá Guð-Mettúr hjá Guð-Mettúr hjá Guð-
nýju Önnu ÍSnýju Önnu ÍSnýju Önnu ÍSnýju Önnu ÍSnýju Önnu ÍS
Línubáturinn Guðný Anna

ÍS kom að landi í Bolungar-
vík í síðustu viku með 9,6
tonn af þorski eftir hálfan
sólarhring að veiðum. Hér er
mettúr að ræða hjá Guðnýju
Önnu, sem er 9 tonna línu-
bátur.

Skipstjóri í veiðiferðinni var
Sveinbjörn Guðmundsson,
sem réri við annann mann
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bb.is
– öflugur frétta- og
upplýsingamiðill!

Ný verslunarmiðstöð Ágústar og Flosa ehf. í miðbæ ÍsafjarðarNý verslunarmiðstöð Ágústar og Flosa ehf. í miðbæ ÍsafjarðarNý verslunarmiðstöð Ágústar og Flosa ehf. í miðbæ ÍsafjarðarNý verslunarmiðstöð Ágústar og Flosa ehf. í miðbæ ÍsafjarðarNý verslunarmiðstöð Ágústar og Flosa ehf. í miðbæ Ísafjarðar

Fyrstu rekstraraðilarnirFyrstu rekstraraðilarnirFyrstu rekstraraðilarnirFyrstu rekstraraðilarnirFyrstu rekstraraðilarnir
hefja starfsemi fyrir páskahefja starfsemi fyrir páskahefja starfsemi fyrir páskahefja starfsemi fyrir páskahefja starfsemi fyrir páska

Framkvæmdum miðar vel
við hina nýju verslunarmið-
stöð í miðbæ Ísafjarðar sem
Ágúst og Flosi ehf., eru að
reisa. Að sögn Ágústs Gísla-
sonar, framkvæmdastjóra fyr-
irtækisins, gengur verkið von-
um framar og virðist allt benda
til þess að fyrstu verslanirnar
hefji starfsemi í húsinu fyrir
páska. Hann segir að Sam-
kaup hf., sem er með stærsta
hluta hússins, muni taka við
sínum hluta á baráttudegi
verkalýðsins, 1. maí og að
Héraðsdómur Vestfjarða fái
aðstöðu sína fullkláraða 1.
júlí.

„Framkvæmdirnar ganga
ljómandi vel. Nú eru 20-26
menn að störfum við að klára
sérverslanahlutann í húsinu
og í þessari viku mæta málarar

á staðinn. Við reiknum síðan
með að geta hafið flísalagnir í
næstu viku. Við munum af-
henta þeim aðilum sem koma
til með að hafa aðstöðu þar,
þ.e. versluninni Konur &
Menn og eigendum austur-
lensks veitingastaðar sem enn
hefur ekki hlotið nafn, lykla
að húsnæðinu 15. mars. Einn-
ig fær Landsbanki Íslands af-
hent sitt pláss á sama tíma en
ákvörðun um nýtingu þess
liggur ekki fyrir,“ segir Ágúst.

Efstu hæð hússins, sem fyr-
irhugað var að nota undir
skrifstofur, hefur ekki verið
ráðstafað, og reiknaði Ágúst
með að sótt yrði um skipu-
lagsbreytingu til bæjaryfir-
valda svo hægt verði að útbúa
þar íbúðir. „Annars hef ég ekki
nokkrar áhyggjur af efstu

hæðinni, enda selur svona vel
staðsett og fallegt húsnæði sig
sjálft. Ég var staddur á efstu
hæðinni um daginn þegar sól
skein yfir bæinn og komst að

því að útsýnið þaðan er alveg
magnað. Það liggur við að
það sé synd að hafa þar skrif-
stofur,“ sagði Ágúst.

Verslunarmiðstöðinni hefur

ekki verið gefið nafn og
hyggjast þeir félagar Ágúst
og Flosi, efna til hugmynda-
samkeppni um nafn á stór-
hýsið.

Framkvæmdir við nýtt verslunarhús í miðbæ Ísafjarðar ganga vel.

Rækjuvinnsla Miðfells hf. á ÍsafirðiRækjuvinnsla Miðfells hf. á ÍsafirðiRækjuvinnsla Miðfells hf. á ÍsafirðiRækjuvinnsla Miðfells hf. á ÍsafirðiRækjuvinnsla Miðfells hf. á Ísafirði

Elías kaupir eignar-Elías kaupir eignar-Elías kaupir eignar-Elías kaupir eignar-Elías kaupir eignar-
hluta Guðna Geirshluta Guðna Geirshluta Guðna Geirshluta Guðna Geirshluta Guðna Geirs
Elías Oddsson, fram-

kvæmdastjóri rækjuvinnslu
Miðfells hf. á Ísafirði til
tveggja ára, hefur keypt
55% eignarhluta Guðna
Geirs Jóhannesson, forseta
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæj-
ar í fyrirtækinu. Frá kaup-
unum var gengið fyrir
stuttu. Fyrir kaupin átti Elías
5% hlut í Miðfelli hf. og á
því í dag 60% á móti 40%
eignarhluta Hraðfrystihúss-
ins – Gunnvarar hf. í Hnífs-
dal. Kaupverð fékkst ekki
uppgefið.

Elías sagðist í samtali við
blaðið ekki ætla að gera
neinar gagngerar breytingar
á starfsemi Miðfells, þó allt-

af væri verið að hagræða
hlutunum. Elías hefur gegnt
starfi framkvæmdastjóri
Miðfells frá stofnun þess
fyrir rúmum tveimur árum
er rækjuvinnsla Básafells
hf. var keypt í nóvember ár-
ið 1999. Elías segir vel hafi
gengið að afla hráefnis til
vinnslunnar og ekki fallið
niður vinnsludagur síðan í
apríl 2000, en fyrirtækið á
nú hráefni fram á vorið.

„Afurðaverð á rækju er
lágt um þessar mundir í er-
lendri mynt en ég hef hins-
vegar fulla trú á Miðfell hf.
og að fyrirtækið muni eflast
á komandi árum” sagði El-
ías.

Á föstudag afhenti Elvar
Logi Hannesson leikstjóri á
Ísafirði fjölskyldunni að Þóru-
stöðum í Önundarfirði rúmar
826 þúsund krónur, sem er
afrakstur söfnunar sem hann
hefur staðið fyrir til handa
yngsta meðlimi fjölskyldunn-
ar, Rakel Maríu Björnsdóttur
sem á við alvarleg veikindi að
stríða.

Rakel María, sem fæddist í
mars á síðasta ári, greindist
með hjartagalla og hefur síðan
þurft að gangast undir tvær
mjög sérhæfðar og kostnaðar-
samar læknisaðgerðir í Bost-

on í Bandaríkjunum. Báðar
aðgerðirnar hafa gengið að
óskum en óhjákvæmilega
hafa veikindi Rakel Maríu
raskað högum fjölskyldunnar.

Elvar Logi hóf söfnunina á
Þorláksmessu á síðasta ári
með því að lesa upp úr jóla-
sögu Charles Dickens í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði. Þar
var aðgangur ókeypis en fólki
var þess í stað bent á reikning
sem Elvar Logi hafði stofnað
til styrktar Rakel Maríu.

Einnig rann fé það sem
safnaðist með styrktarlínum í
leikskrá til söfnunarinnar. Í

kjölfar umfjöllunar um söfn-
unina í fjölmiðlum bárust síð-
an framlög frá fólki af öllu
landinu.

Er Elvar Loga bar að garði
að Þórustöðum á föstudag var
Rakel María nýkomin heim
úr hjartaþræðingu á Lands-
spítalanum í Reykjavík. Hún
þykir mjög hress og þarf að-
eins að nota súrefniskút á
meðan hún sefur. Foreldrar
Rakel Maríu, Jónína og Björn,
vildu koma á framfæri þakk-
læti til Elvars Loga og allra
þeirra sem lagt hafa þeim lið
á erfiðum tímum.

Söfnun til handa Rakel Maríu BjörSöfnun til handa Rakel Maríu BjörSöfnun til handa Rakel Maríu BjörSöfnun til handa Rakel Maríu BjörSöfnun til handa Rakel Maríu Björnsdótturnsdótturnsdótturnsdótturnsdóttur

826 þúsund söfnuðust826 þúsund söfnuðust826 þúsund söfnuðust826 þúsund söfnuðust826 þúsund söfnuðust

Hjónin Björn og Jónína ásamt Rakel Maríu og Elvar Loga er sá síðastnefndi afhenti þeim
ávísun upp á rúmar 826 þúsund krónur.


