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Deila ferðaþjónustufyrirtækjanna HorDeila ferðaþjónustufyrirtækjanna HorDeila ferðaþjónustufyrirtækjanna HorDeila ferðaþjónustufyrirtækjanna HorDeila ferðaþjónustufyrirtækjanna Hornstranda ehf. og Sjóferða Hafsteins og Kiddýjarnstranda ehf. og Sjóferða Hafsteins og Kiddýjarnstranda ehf. og Sjóferða Hafsteins og Kiddýjarnstranda ehf. og Sjóferða Hafsteins og Kiddýjarnstranda ehf. og Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar

Bygging farþegabryggju fyrirhuguðBygging farþegabryggju fyrirhuguðBygging farþegabryggju fyrirhuguðBygging farþegabryggju fyrirhuguðBygging farþegabryggju fyrirhuguð
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæj-

ar samþykkti nýlega eina af
fimm tillögum að nýrri far-
þegabryggju við Sundahöfn
sem Elísabet Gunnarsdóttur,
arkitekt hjá teiknistofunni Kol
& salt á Ísafirði, lagði fram að
ósk Ísafjarðarbæjar. Var Elísa-
bet fengin til verksins í kjölfar
mikilla deilna um aðstöðu fyr-
ir farþegabáta í Ísafjarðarhöfn.
Á sínum tíma leituðu ferða-

þjónustufyrirtækið Horn-
strandir ehf. lögfræðiaðstoðar
til þess að fá aðstöðu til jafns
við Sjóferðir Hafsteins og
Kiddýjar ehf. og klögumálin
gengu á víxl milli fyrirtækj-
anna.

Tillagan var samþykkt að
fenginni umsögn Siglinga-
stofnunar ríkisins sem lagði
mat á kosti og galla hverrar
tillögu fyrir sig og gerði kostn-

aðaráætlun um þær. Felur til-
lagan í sér aðstöðu fyrir far-
þegabáta milli stauraflot-
bryggju og lóðsbryggju þar
sem aðkoma er greið af sjó,
dýpi nóg og báðar hliðar flot-
holts yrðu nýttar, en landvegg-
ur sem er til staðar yrði lagað-
ur og notaður fyrir nýju flot-
bryggjuna.

Í umsögn Siglingastofnunar
kemur fram að áætlaður

kostnaður við þessa fram-
kvæmd er tæpar 5 milljónir
króna, þar af er kostnaður við
smíði timburflotholts 4,5x10
m, niðursetning þess og frá-
gangur um 3,5 milljónir
króna. Hefur hafnarstjórn lagt
áherslu á að hafist verði handa
sem fyrst og sömuleiðis að
bryggjur fyrir ferðabáta verði
nýttar fyrir aðra starfsemi þeg-
ar þörf er á.

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
hefur vegna þessara fyrirhug-
uðu framkvæmda sent bréf til
Siglingastofnunar fyrir hönd
hafnarstjórnar þar sem farið
er fram á að framkvæmd veg-
na flotbryggju í Sundahöfn á
Ísafirði verði breytt þannig að
hluti þess fjármagns fari til
uppbyggingar á aðstöðu fyrir
ferðaþjónustubáta í sveitarfé-
laginu.
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Sigursælir göngugarparSigursælir göngugarparSigursælir göngugarparSigursælir göngugarparSigursælir göngugarpar
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:
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VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Sex verka-Sex verka-Sex verka-Sex verka-Sex verka-
lýðsfélög ílýðsfélög ílýðsfélög ílýðsfélög ílýðsfélög í
eina sængeina sængeina sængeina sængeina sæng
Sameining sex verkalýðs-

félaga á Vestfjörðum hefur
verið samþykkt í almennri at-
kvæðagreiðslu.

Verðalýðsfélögin eru Bryn-
ja á Þingeyri, Skjöldur á Flat-
eyri, Vörn á Bíldudal, Baldur
á Ísafirði, Verkalýðs- og sjó-
mannafélag Álftfirðinga og
Verkalýðsfélag Hólmavíkur.
Hinu nýja sameinaða verka-
lýðsfélagi hefur verið gefið
starfsheitið Verkalýðsfélag
Vestfjarða.

Að sögn Péturs Sigurðsson-
ar, formanns félagsins, mun
sameiningarferlið halda
áfram, og er gert ráð fyrir að
félagið verði formlega stofnað
á aðalfundi þess á næsta ári.
Hann sagði að það myndi taka
allt árið að koma félaginu
formlega af stað sem og að
fara að starfa eftir nýjum lög-
um. Pétur sagðist telja að fleiri
verkalýðsfélög ættu eftir að
bætast í hópinn áður en að
formlegri stofnun kæmi.

SuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyri

Sr. ValdimarSr. ValdimarSr. ValdimarSr. ValdimarSr. Valdimar
sækir um Sel-sækir um Sel-sækir um Sel-sækir um Sel-sækir um Sel-
fossprestakallfossprestakallfossprestakallfossprestakallfossprestakall

Séra Valdimar Hreiðarsson,
sóknarprestur á Suðureyri, er
meðal sjö umsækjenda um
embætti sóknarprests í Sel-
fossprestakalli en umsóknar-
frestur rann út 27. mars sl.

Séra Gunnar Björnsson,
fyrrum sóknarprestur í Holti í
Önundarfirði, er einnig meðal
umsækjenda en hann hefur
verið settur sóknarprestur í
Selfossprestakalli síðan séra
Þórir Jökull Þorsteinsson lét
af því embætti 1. október sl.

Embætti sóknarprests í Sel-
fossprestakalli er veitt frá 1.
júní 2002.  Kirkjumálaráð-
herra skipar í embættið til
fimm ára.

LAUST STARF
Laust er til umsóknar starf skrifstofu-
manns á tæknideild Ísafjarðarbæjar.
Leitað er eftir starfsmanni með tækni-
teiknaramenntun með kunnáttu í
tölvuteiknun. Verkefni eru m.a. við-
hald kortagrunna, flokkun og varsla
skjala og teikninga ásamt bréfaskrift-
um og almennri afgreiðslu.
Nánari upplýsingar eru veittar á
tæknideild eða í síma 450 8000.
Umsóknarfrestur er til föstudagsins
24. apríl nk.

Bæjartæknifræðingur.

Skíðaíþróttin er samofin ísfirsku mannlífi. Áratugum saman áttu Ísfirðingar einir
sína Paradís skíðamanna og véfengdi enginn þá nafngift. Á seinni tímum samkeppni
hefur ,,skíðaparadísunum“ fjölgað. Bætt aðstaða til skíðaiðkunar víðs vegar um
landið er ánægjuefni. Og hvað nafngiftum líður skal ekki um vandað.
Hverjum þykir sinn fugl fagur.

Ísfirðingar hafa löngum státað af góðum skíðamönnum, sem haldið hafa
nafni bæjarins hátt á lofti, innan lands sem utan. Hefur þetta jöfnum höndum átt við
um keppendur í svokölluðum alpa- og norrænum greinum, að stökki undanskildu,
sem almennt hefur ekki átt upp á pallborðið hérlendis. Nú um stund má segja að hall-
að hafi undan hjá ísfirsku skíðafólki í alpagreinum. Í þeim efnum þarf að gera betur.
Efniviðurinn er fyrir hendi.

Frammistaða ísfirsku göngumannanna á Skíðamóti Íslands vakti mikla athygli og
var þeim til mikils sóma. Góð frammistaða íþróttafólks á mótum þar sem besta
íþróttafólk landsins leiðir saman hesta sína er hverju byggðarlagi aflhvati og vænleg
fyrirmynd æskufólks.

Bæjarins besta óskar ísfirska skíðafólkinu til hamingju með glæsta sigra á Skíða-
landsmótinu.

Grímulaus skoðanakúgunGrímulaus skoðanakúgunGrímulaus skoðanakúgunGrímulaus skoðanakúgunGrímulaus skoðanakúgun
Ellert B. Schram heitir maður, sem tekið hefur að sér það veigamikla hlutverk að

vera forseti Íþrótta- og Olympíusambands Íslands. Þessi ágæti maður hef-
ur leyft sér þann munað að hafa skoðanir á mörgu sem er að gerast í þjóðfé-
laginu og tjá þær opinberlega á skilmerkilegan hátt. Má sem dæmi nefna
stjórnun fiskveiða. Skoðanir Ellerts á fiskveiði stjórnuninni hafa þó ekkert

með það að gera að Bæjarins besta gerir hann að umtalsefni. Málið er, að fyrir
skömmu lét útgerðarmaður nokkur að því liggja að stuðningur sjávarútvegsfyrirtækja
við íþróttafélög gæti verið í uppnámi vegna skrifa Ellerts um stjórnun fiskveiða. Já,
honum væri betra að gæta tungu sinnar vegna þess að hann væri forseti Íþrótta- og
Olympíusambandsins! Íþróttafélögin myndi muna um þann spón úr aski sínum,
sem útgerðarfélög hefðu til þessa látið þeim í té.

Auðvitað tekur enginn réttinn af mönnum til að setja fram  skoðanir sínar, hversu
fáránlegar sem þær kunna að þykja. Og um það snýst ekki málið í þessu tilfelli.
Heldur, að hér er á ferðinni grímulaus aðför að skoðana- og málfrelsi einstaklings,
til þess eins ætluð að hræða fólk almennt til undirgefni. Það er heilög skylda að snú-
ast harkalega gegn skoðanakúgun í hvaða mynd sem hún birtist. s.h.
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– nái frumvarpið fram að ganga, segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
Páll Pétursson, félagsmála-

ráðherra, lagði á mánudag
fram frumvarp til breytinga á
lögum um húsnæðismál nr.
44 frá árinu 1998 um Varasjóð
viðbótarlána. Sjóðurinn hefur
aðstoðað sveitarfélög við að
selja íbúðir úr félagslega kerf-
inu á almennan markað en
þeim er skylt að leysa til sín
íbúðir á svonefndu uppreikn-
uðu verði sem til að mynda í
Reykjavík er í flestum tilfell-
um lægra en markaðsverð.

Víða á landsbyggðinni hafa
sveitarfélög hins vegar glímt
við lágt markaðsverð og sam-
kvæmt húsnæðislögunum
hafa þau orðið að leysa til sín
félagslegar íbúðir á verði sem
er í mörgum tilfellum langt
yfir markaðsvirði þeirra.

Hagnaður af sölu félags-
legra íbúða á höfuðborgar-
svæðinu hefur runnið í Vara-
sjóð viðbótalána ásamt fram-
lagi ríkissjóðs en söluhagn-
aður hefur verið hverfandi og
vandi sumra sveitarfélaga það
mikill að nauðsynlegt þykir
að gera ákveðnar breytingar á
þessari aðstoð og fjármögnun
hennar og því leggur félags-
málaráðherra nú fram áður-
nefnt frumvarp.

Frumvarpið byggir félags-
málaráðherra annars vegar á
tillögum nefndar sem hann
skipaði í desember árið 2000
til að endurskoða fyrrnefnd
lög um húsnæðismál. Nefndin
var skipuð fulltrúum félags-
og fjármálaráðuneytis, Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga,
Reykjavíkurborgar og Íbúða-
lánasjóðs, en meðal þeirra
sem áttu sæti í nefndinni var
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar. Var

nefndinni meðal annars falið
að koma með tillögur um fyrir-
komulag við aðstoð til sveitar-
félaga sem glíma við vanda
vegna reksturs félagslegra
leiguíbúða. Nefndinni var
einnig falið að fjalla um
ákvæði laganna um kaup-
skyldu og er með frumvarpinu
lagt til að sveitarfélögum sé
heimilt að falla frá kaupskyldu
að vissum skilyrðum uppfyllt-
um.

Hins vegar byggir frum-
varpið á samkomulagi sem fé-
lagsmálaráðherra og fjármála-
ráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs,
og Samband íslenskra sveitar-
félaga gerðu þann 4. apríl sl.
þar sem kveðið er á um verk-
efni Varasjóðs viðbótarlána,
framvegis Varasjóði húsnæð-
ismála og hvernig þau skuli
fjármögnuð.

Um er að ræða rammasam-
komulag til fimm ára og með
því er tryggt að samtals renna
700 milljónir króna á tímabil-
inu til að aðstoða sveitarfélög
vegna rekstur félagslegra
leiguíbúða þar sem slíkur
rekstur stendur höllum fæti
og sölu þeirra á almennan
markað. Samkvæmt sam-
komulaginu mun ríkissjóður
leggja árlega fram 60 milljónir
króna, úr Tyggingarsjóði
vegna byggingargalla renna
árlega 60 m.kr og beint frá
sveitarfélögunum renna 20
m.kr. árlega. Samtímis falla
niður önnur framlög ríkisins í
Varasjóð viðbótarlána og
greiðslur sveitarfélaga til
Varasjóðs viðbótarlána vegna
íbúða sem seljast með hagn-
aði.

Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar, segir

að nái frumvarpið fram að
ganga muni það hafa þau áhrif
fyrir Ísafjarðarbæ, sem og
önnur sveitarfélög, að hægt
verður að selja íbúðir úr kerf-
inu á almennum markaði.
Hann segir að sveitarfélagið
muni væntanlega nýta sér það
og selja einhverjar íbúðir en
ekki of margar þar sem gæta
verði þess að hinn almenni
markaður skekkist ekki. Hall-
dór segir jafnframt að rekstur
félagslega húsnæðiskerfins
verði léttari þar sem gert er
ráð fyrir ríkið komi til móts
við þau sveitarfélög sem eiga
mikið að íbúðum og leggi
fram fjármagn til að létta undir
þar sem mikið tap er á rekstri
þessarar íbúða. Það muni hafa
mikla og jákvæða þýðingu
fyrir rekstur sveitarfélagsins
almennt. Þá segir hann að
mikilvægt að gert sé ráð fyrir
heimild Íbúðarlánasjóðs til að
afskrifa eignir sem teljast
ónothæfar eða ónýtar. Þannig
geti sveitarfélagið, óskað eftir
því við Íbúðarlánasjóð að hús-
eign verði afskrifuð sé hún
metin léleg, ónothæf og óselj-
anleg á almennum markaði.

Þegar hefur verið ákveðið
að Reykjavíkurborg muni
nýta sér heimildarákvæði til
að losna undan kaupskyldu
og þar munu þá um 2.100
fjölskyldur geta selt félags-
legar íbúðir sínar á markaðs-
verði þar sem munurinn gæti
verið allt að 3 milljónir króna
fyrir hverja fjölskyldu. Hall-
dór segir að þetta sé nokkuð
sem frumvarpið leiði óhjá-
kvæmilega af sér en hafi alls
ekki verið tilgangurinn með
breytingunni á húsnæðislög-
unum. Ljóst hafi verið að ekki

þýddi lengur að bíða eftir að
söluhagnaður af íbúðum á
höfuðborgarsvæðinu skilaði
sér í Varasjóð viðbótarlána,
enda staðreynd að eigendur
félagslegra íbúða hafi kosið
að halda að sér höndum og
bíða þar til kaupskyldan rynni

út svo þeir gætu selt á almenn-
um markaði. Þörf hafi verið á
þessum peningum og því sé
verið að breyta kerfinu en það
hafi þessar afleiðingar í för
með sér. Heildarútkoman sé
engu að síður jákvæð fyrir
meirihluta sveitarfélaga.
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Níu tilboð bárust í endur- og nýlagningu á DjúpvegiNíu tilboð bárust í endur- og nýlagningu á DjúpvegiNíu tilboð bárust í endur- og nýlagningu á DjúpvegiNíu tilboð bárust í endur- og nýlagningu á DjúpvegiNíu tilboð bárust í endur- og nýlagningu á Djúpvegi

Kubbur ehf. með lægsta tilboðKubbur ehf. með lægsta tilboðKubbur ehf. með lægsta tilboðKubbur ehf. með lægsta tilboðKubbur ehf. með lægsta tilboð
Níu tilboð bárust í endur-

og nýlagningu á Djúpvegi,
Gilseyri – Kleifar, en tilboð
í verkið voru opnuð á mánu-
dag. Kubbur ehf. á Ísafirði
átti lægsta tilboð, um 104
milljónir króna, en þar á eftir
kom Borgarverk ehf. í Borg-
arnesi með tæpar 117 millj-
ónir króna.

Önnur tilboð komu frá Firði
sf. á Sauðarkróki upp á tæpar
129 millj., Berglín ehf. í
Stykkishólmi, 130 millj.,
Norðurtak ehf. á Sauðakróki,
138 millj., Klæðning ehf. í
Kópavogi 139 millj., Suður-
verk hf. í Hafnafirði, 143
millj., Héraðsverk ehf. á Eg-
ilsstöðum, 145 millj. og Nón-

tindur ehf. í Búðardal bauð
hæst eða um 194 millj.
króna.

Kostnaðaráætlun Vega-
gerðarinnar hljóðaði upp á
kr. 105.939.251. Um er að
ræða 6,99 km langan kafla
og á verkinu að vera lokið
1. september 2002.

Reykjanes við ÍsafjarðardjúpReykjanes við ÍsafjarðardjúpReykjanes við ÍsafjarðardjúpReykjanes við ÍsafjarðardjúpReykjanes við Ísafjarðardjúp

Náttúruperlunni Reykja-
nesi við Ísafjarðardjúp hlotn-
aðist á sunnudaginn sá heiður
að vera heimsótt af lóunni,
nokkrum vikum fyrr en vant
er. Margrét Karlsdóttir, ábú-
andi í Reykjanesi, sá að morg-
ni sunnudagsins tvær lóur á
túninu og segir að síðan þá
hafi þeim farið fjölgandi.

Aðrir farfuglar eru einnig
farnir að gera vart við sig í
Reykjanesinu því deginum
áður varð Margrét vör við

maríuerlur og tjaldar, þrestir,
álftir og gæsir eru meðal þeirra
farfugla er þar hafa látið sjá
sig á síðustu vikum og dögum.

Margrét segir að allt iði af
lífi í Reykjanesinu og greini-
legt sé að vorið hafi hafið inn-
reið sína þar fyrir alvöru.

„Nesið er orðið alautt og
flöturinn er byrjaður að græn-
ka þannig að sterk andstæða
myndast við firðina hér í
kring, en þar ríkir vetur enn.
Ég hef stundum sagt að

Reykjanesið sé eins og vin í
eyðimörkinni og það á svo
sannarlega við núna“ sagði
Margrét í samtali við blaðið.

Ferðaþjónustan Reykjanesi
ehf. hætti sem kunnugt er rek-
stri í húsnæði Héraðsskólans
í Reykjanesi um síðustu ára-
mót, en að sögn Margrétar
var ástæða lokunarinnar fyrst
og fremst sú sparnarðarráð-
stöfun ríkisins að segja upp
eftirlitsmanni staðarins.

Lóan kom á sunnudaginnLóan kom á sunnudaginnLóan kom á sunnudaginnLóan kom á sunnudaginnLóan kom á sunnudaginn

Rússnesku harmónikkusnillingarRússnesku harmónikkusnillingarRússnesku harmónikkusnillingarRússnesku harmónikkusnillingarRússnesku harmónikkusnillingarnir Vadim og Jurinir Vadim og Jurinir Vadim og Jurinir Vadim og Jurinir Vadim og Juri

Skemta á Ísafirði og íSkemta á Ísafirði og íSkemta á Ísafirði og íSkemta á Ísafirði og íSkemta á Ísafirði og í
Bolungarvík um helginaBolungarvík um helginaBolungarvík um helginaBolungarvík um helginaBolungarvík um helgina

Rússnesku tvíburarnir
Vadim og Juri Fyodorov
leika á tvennum harmó-
nikkutónleikum á Vestfjörð-
um um næstu helgi. Á laug-
ardag leika þeir í sal Tón-
listarskóla Ísafjarðar, Hömr-
um, en Vadim hefur kennt
þar undanfarin misseri við
góðan róm.

Á sunnudag leika þeir í
Safnaðarheimilinu í Bol-
ungarvík. Tvíburarnir, sem
eru heimsþekktir innan har-
mónikkugeirans, eru róm-

gestum upp á fjölbreytta
efnisskrá og hyggjast meðal
annars leika klassísk rúss-
nesk og frönsk harmónikku-
lög í bland við nýrra efni.

Eins og áður sagði fara
fyrri tónleikarnir fram í
Hömrum á laugardag kl. 17,
en þeir síðari verða kl. 16 í
Safnaðarheimilinu í Bol-
ungarvík. Miðaverð inn á
tónleikana er kr. 500 fyrir
börn, kr. 1.000 fyrir nem-
endur tónlistarskólans og kr.
1500 fyrir fullorðna.

aðir fyrir mikil tilþrif við
hljóðfæraleikinn og sem
dæmi má nefna að Vadim hef-
ur ekki sett fyrir sig að leika
flókin lög á harmónikkuna á
meðan barmafullt rauðvíns-
glas hvílir ofan á henni. Þeir
bræður ætla að bjóða tónleika-

Svæðismót Vestfjarða
í tvímenningi í bridds var
haldið í Súðavík um síð-
ustu helgi. Sigurvegarar
mótsins urðu þeir Jóhann
Ævarsson úr Bolungarvík
og Kristinn Kristjánsson
á Ísafirði.

Þeir munu keppa fyrir
hönd Vestfjarða á Íslands-
meistaramótinu í bridds
sem haldið verður í
Reykjavík í lok apríl. Til
leiks voru mætt tíu pör
og voru fulltrúar frá öllum
þéttbílsstöðum á norðan-
verðum Vestfjörðum á
mótinu.

BridgeBridgeBridgeBridgeBridge

Jóhann ogJóhann ogJóhann ogJóhann ogJóhann og
KristinnKristinnKristinnKristinnKristinn
sigruðusigruðusigruðusigruðusigruðu

www.bb.is

Júdókappinn Hjördís ErJúdókappinn Hjördís ErJúdókappinn Hjördís ErJúdókappinn Hjördís ErJúdókappinn Hjördís Erna Ólafsdóttirna Ólafsdóttirna Ólafsdóttirna Ólafsdóttirna Ólafsdóttir

Sigraði í tveimurSigraði í tveimurSigraði í tveimurSigraði í tveimurSigraði í tveimur
greinum um helginagreinum um helginagreinum um helginagreinum um helginagreinum um helgina

Ísfirski júdókappinn,
Hjördís Erna Ólafsdóttir,

sigraði um helgina í tveimur
greinum á árlegu páskámóti
Góu og Júdófélags Reykja-

víkur.  Að sögn þjálfara
hennar, ólympíufarans

Bjarna Friðrikssonar, var
Hjördís óstöðvandi um

helgina og þótti koma mjög
á óvart þar sem auk þess að
sigra í flokki kvenna undir
57 kg., sem Hjördís hlaut

nýlega Íslandsmeistaratitil í,
gerði hún sér lítið fyrir og
lagði nýkrýndan Íslands-
meistara í opnum flokki

kvenna að velli í eigin
flokki. Hjördís tók ekki þátt

í opnum flokki á ÍM, enda

þykir afar sjaldgæft að þeir
sem keppa í léttari flokkum

geri það. „Það er hreint
ótrúlegt hversu góðum tök-
um hún hefur ná á júdóinu

frá því hún hóf að stunda
það,“ segir Bjarni, ánægður
með úrslit helgarinnar. Að-
eins er rúmt ár liðið síðan

Hjördís hóf júdóæfingar og
hafa örar framfarir hennar í
íþróttinni vakið athygli og
umtal í júdóheiminum. Á

döfinni hjá henni er þátttaka
í Norðurlandamóti í Dan-

mörku í byrjun maí mánaðar
og jafnvel stendur til að hún

keppi á opna breska júdó-
mótinu 19. apríl nk. ef henni

tekst að fjármagna ferðina.



4 MIÐVIKUDAGUR 10. APRÍL 2002

Fjórðungssamband VestfirðingaFjórðungssamband VestfirðingaFjórðungssamband VestfirðingaFjórðungssamband VestfirðingaFjórðungssamband Vestfirðinga

Vefsíða opnuð á bb.isVefsíða opnuð á bb.isVefsíða opnuð á bb.isVefsíða opnuð á bb.isVefsíða opnuð á bb.is
Fjórðungssamband Vest-

firðinga hefur opnað vefsíðu
á bb.is þar sem finna má
margvíslegar upplýsingar
um starfsemi sambandsins.
Er þar m.a. gerð grein fyrir
hverjir sitja í stjórn, hvernig
rekstri og skipulagi er hátt-
að, hver viðfangsefnin eru

og rakin saga Fjórðungssam-
bandsins sem var stofnað
haustið 1949.

Þá er hægt að nálgast fund-
argerðir stjórnarinnar á vef-
síðunni sem auðveldar mjög
aðgengi þeirra sem hafa áhuga
á að fylgjast með málefnum
Fjórðungssambandsins og

sömuleiðis verða reglulega
færðar inn helstu fréttir sem
tengjast Vestfjörðum og hags-
munum þeirra. Á heimasíð-
unni má einnig finna allar al-
mennar upplýsingar um sveit-
arfélögin tólf á Vestfjörðum
og flestum þeirra fylgja mynd-
ir sem teknar eru af Mats Wibe

Lund.
Síða Fjórðungssam-

bandsins er hönnduð af
Jónatani Einarssyni í Bol-
ungarvík en hann hannaði
einnig núverandi útlit bb.is,
heimasíðu Fræðslumið-
stöðvar Vestfjarða og Heil-
brigðisstofnunarinnar.

Félagarnir í XXX Rottweilerhundum léku á alls oddi í íþróttahúsinu á Torfnesi.

Góð stemmning á tónleik-Góð stemmning á tónleik-Góð stemmning á tónleik-Góð stemmning á tónleik-Góð stemmning á tónleik-
um Rottweilerhundannaum Rottweilerhundannaum Rottweilerhundannaum Rottweilerhundannaum Rottweilerhundanna
Mikil og góð stemmn-

ing var í íþróttahúsinu á
Torfnesi á miðvikudags-

kvöld í síðustu viku
þegar hátt í 300 gestir á

styrktartónleikum
Gamla apóteksins á

Ísafirði, flestir á grunn-
skólaaldri, smelltu fingr-
um og hristu skanka við

undirleik „heitustu
íslensku hljómsveitar-

innar í dag“, XXX Rott-
weilerhunda. Þrátt fyrir

vandræðagangs með
hljóðkerfi, virtust tón-

leikagestir skemmta sér
hið besta þegar hund-

arnir sungu smelli á borð
við „Beygla“ og „Stígið

upp“, en auk þess fór
þeir mikinn milli laga er

þeir létu gamminn geysa,
hreyktu sér af önfirskum

uppruna sínum og
hvöttu ungmennin til

þess að láta vímuefnin
eiga sig og að koma í

„sleik“ við sig.
Krakkarnir fengu

einnig að stíga upp á svið
stöku sinnum og reyna

sig við hljóðnemann, en
mestrar gleði gætti þó í

lokalaginu, „Þér er ekki
boðið“ þegar áhorfenda-

hópurinn framan við
sviðið skoppaði eins og

hann ætti lífið að leysa,
kældur niður af vatnsgus-
um sem Rottweilerhund-
arnir fleygðu af örlæti til

aðdáenda sinna. Þegar
tónleikunum lauk, eftir

rúmar tvær klukkustund-
ir, voru það því dösuð,

blaut og ánægð ungmenni

sem römbuðu úr íþrótta-
húsinu út í kalt vetrar-

kvöldið hvaðan þau héldu
til sinna heima, enda kom-

ið vel fram yfir leyfilegan
útivistartíma. Að sögn

Sigríðar Schram, forstöðu-
konu Gamla apóteksins,
ríkir mikil ánægja með

tónleikana hjá apótek-
urum og telur hún víst

að nokkurt magn af
rekstrarfé fyrir Gamla

apótekið ætti að hafa
safnast á tónleikunum,

þrátt fyrir að endanlegt
uppgjör þeirra liggi

ekki fyrir.
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Einbýlishús / raðhús
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Hlíðarvegur 14: 170,8 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út. Skipti á minni eign
möguleg.
Tilboð óskast.
Hlíðarvegur 46: 186 m² enda-
raðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg.
Verð 8,9 m.kr.
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt kjall-
ara, háalofti og ræktuðum garði.
Tilboð óskast
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr. Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt bíl-
skúr, kjallara og garði. Húsið er
allt að mestu endurnýjað. Tilboð
óskast
Móholt 9: 194,3 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr. Verð
12,9 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Húsið allt nýmálað að utan.
Skoðum öll tilboð. Verð 6,1
m.kr.
Sunnuholt 6: 231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa 80
m² séríbúð á neðri hæð. Skipti á
minni eign á Eyrinni koma til
greina.
Verð 15,5 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² ein-
b.hús á 2 hæðum ásamt bílskúr,
góðum garði, svölum og sólpalli.
Skipti á minni eign mögul. Verð
13,5 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 55: 4ra her-bergja
108,5 m² íbúð á 2. hæð.
Tilboð  óskast
Hafnarstræti 4: 176 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð ásamt rislofti og
helm. af geymslu í kjallara. Verð
7,5 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast

 3ja herb. íbúðir

Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Brunngata 12a: 57,4 m² íbúð í
mjög góðu standi á n.h. í tvíbýlis-
húsi ásamt sér geymslu og þvotta-
húsi í kjallara og eignarlóð.
Tilboð óskast
Engjavegur 33: 50,4 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Tilboð
óskast
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
3. hæð í Dvalarhreimili aldraðra.
Áhv. .ca. 3,7 m.kr. Laus strax.
Verð 6,3 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs. Áhv.
ca. 600 þ.kr.
Tilboð óskast
Sundstræti 22: 68 m² 2ja-3ja
herb. íbúð á jarðhæð í fjórbýlis-
húsi. Verð 4 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.
Verð 4,5 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 2,7 m.kr.
Verð 5 m.kr.

Fjarðarstræti 55: 3ja herb. 98
m² íbúð á jarðhæð.
Tilboð  óskast
Hlíf II:  65,7 m² íbúð á 4ju hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Áhv. ca.
5,2 m.kr.
Verð 7,3 m.kr.
Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1. hæð
til hægri í fjölbýlishúsi. Áhv. ca.
2,4 m.kr.
Verð 3,7 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 13: 79,2 m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju ásamt sér geym-
slu. Verð 4,5 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölbýlishúsi ásamt
31 fm. bílgemslu.
Verð 9,1 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Fjarðarstræti 55: 2ja herb. 66
m² íbúð á jarðhæð.
Tilboð  óskast

Fasteignir

í þessari

auglýsingu

eru aðeins

sýnishorn

af söluskránni.

Allar frekari

upplýsingar

eru veittar  á

skrifstofunni að

Hafnarstræti 1 og

 á heimasíðu okkar

www.bb.is/tg

Atvinnuhúsnæði
Sindragata 14: 534 m² stál-
grindarhús á einni hæð. Húsið er
nýtt, vel útbúið atvinnuhúsnæði
á góðum stað.
Verð 25 m.kr.

Verslunarhúsnæði
Hrannargata 2: 164,1 m² versl-
unarhúsnæði á 1. hæð og kjallara.
Húsnæðið er tilvalið fyrir rekstur
verslunar og/eða videoleigu.
Verslunarinnréttingar geta fylgt
með.
Verð 6,3 m.kr.

Suðureyri
Aðalgata 2: 136 m² 6 herbergja
sér íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr. Verð 6,2 m.kr.
Aðalgata 2: 124,2 m² neðri hæð
í tvíbýlishúsi, fyrrverandi póst-
hús með öllum tilheyrandi inn-
réttingum. Verð 6 m.kr.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar

Grunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á Ísafirði

Staða skóla-Staða skóla-Staða skóla-Staða skóla-Staða skóla-
stjóra auglýststjóra auglýststjóra auglýststjóra auglýststjóra auglýst

Fræðslunefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur falið forstöðu-
manni Skóla- og fjölskyldu-
skrifstofu að auglýsa stöðu
skólastjóra Grunnskólans á
Ísafirði lausa til umsóknar.

Kristinn Breiðfjörð Guð-
mundsson, skólastjóri, hef-
ur sagt upp starfi frá og með
1. maí nk. með umsömdum
þriggja mánaða fyrirvara.
Sem kunnugt er ákvað
Fræðslumiðstöð Reykja-
víkur í byrjun febrúar, að
ráða Kristinn Breiðfjörð

sem skólastjóra við Folda-
skóla í Reykjavík, en hann
var einn fimm umsækjanda
um starfið.

Kristinn Breiðfjörð hefur
starfað sem skólastjóri við
Grunnskólann á Ísafirði frá
árinu 1995 og á fundi fræð-
slunefndar voru honum
þökkuð vel unnin störf og
sá árangur sem náðst hefur
við uppbyggingu skólans
undir hans stjórn. Jafnframt
óskaði nefndin honum vel-
farnaðar í nýju starfi.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða
fékk úthlutað rúmlega einni
milljón króna í styrki úr End-
urmenntunarsjóði grunnskóla
vegna endurmenntunar
grunnskólakennara á Vest-
fjörðum. Þetta er í fjórða sinn
sem úthlutað er úr sjóðnum.
Eftirtalin verkefni á Vestfjörð-
um fengu styrki úr sjóðnum:

Eðlisfræði á miðstigi kr.
160.000., íþróttakennsla kr.
160.000., íslenska – bætum
framsögn, eflum sjálfsmynd
kr. 160.000., kennsla nýbúa
kr. 122.500., mynd- og hand-
mennt kr. 160.000., siðfræði
grunnskólakennslu kr.
90.000., samskipti kennara og
nemenda kr. 85.000., lífsleikni

kr. 100.000 og kennslufræði
samfélagsgreina kr. 70.000.

Við mat á umsóknum var
miðað við að verkefnin væru
til þess fallin að mæta þörfum
grunnskólans og að með þeim
væri fylgt eftir skólastefnu og
aðalnámskrá grunnskóla og
að verkefnin fullnægðu kröf-
um um fagmennsku og gæði.

Fær rúmlega eina millj-Fær rúmlega eina millj-Fær rúmlega eina millj-Fær rúmlega eina millj-Fær rúmlega eina millj-
óna króna styrkveitinguóna króna styrkveitinguóna króna styrkveitinguóna króna styrkveitinguóna króna styrkveitingu

Fræðslumiðstöð VestfjarðaFræðslumiðstöð VestfjarðaFræðslumiðstöð VestfjarðaFræðslumiðstöð VestfjarðaFræðslumiðstöð Vestfjarða

Til sölu er íbúð að efri hæð
að Hlíðarvegi 29 á Ísafirði.
Skipti möguleg á einbýlis-
húsi. Uppl. í tölvupósti á
sigurdur@3x.is eða í síma
00 1 709 747 2670.

Canon Ixus myndavél tap-
aðist um páskana, líklegast
í Sjallanum. Finnandi er
vinsamlegast beðinn að
hafa samband i síma 554
6311 eða 698 4923.

Óska eftir borði og fjórum
stólum, hornsófa (svefn-
sófa) sófaborði, skrifborði
og skrifborðsstól, hillusam-
stæðu og tölvu, gefins eða
fyrir lítinn pening. Uppl. í
síma 849 0113.

Óska eftir kanínuungum
gefins. Upplýsingar í síma
456 4428.

Til sölu er einbýlishúsið
að Hlíðarvegi 26 á Ísafirði
sem er 259m². Á neðri hæð
er 70m² íbúð. Skipti á
minni eign koma til greina.
Uppl. í síma 894 9421.

Ennþá eru ósótt þrjú páska-
egg í Páskaeggjahapp-
drætti Sundfélagsins Vest-
ra á miða nr. 228, 288 og
473. Upplýsingar í símum
456 4546 og 691 4546.

Til sölu er Zetor dráttar-
vél, 7341 super turbo 4Wd,
árg. 1999 með ámokstur-
tækjum. Ekin 590 tíma.
Upplýsingar í síma 456
7358 eða 892 3652.

Til sölu er 3ja mánaða Nok-
ia 6210 GSM-sími. Verð
kr. 25 þús eða tilboð. Uppl.
í síma 847 8531.

Óska eftir stúlknareið-
hjóli fyrir 8 ára. Upplýsing-
ar í síma 456 4585.

Til sölu er Lada Sport árg.
1987 og Castorex kanínur.
Uppl. í síma 869 0403.

Til sölu er Skoda Favorit
árg. 92, lítið ekinn. Bíllinn
er til sýnis að Hjallastræti
35 í Bolungarvík. Þarfnast
smá lagfæringar. Uppl. í
síma 456 7255.

Til sölu er 24" Trek dren-
gjareiðhjól. Lítur mjög vel
út. Verð kr. 15 þús. Uppl. í
síma 897 6795.

Til sölu er Daihatsu Char-
ade árg. 1988, sjálfskiptur,
ekinn 90 þús. km. Upplýs-
ingar í símum 456 5295 og
862 4295.

Til sölu er bryggjubás á
Ísafirði fyrir bát innan við
sex metra. Upplýsingar í
síma 456 7110.

Til leigu er bílskúr með
hita og rafm.. Uppl. í símum
456 3740 og 866 7435.

Til sölu er 3ja herb. íbúð
með bílskúr á góðum stað á
eyrinni.. Uppl. í síma 456
3740 og 866 7435.

Til sölu er 2ja herb. íbúð
að Urðarvegi 78 með sér
inngangi. Uppl. gefur Er-
lingur í símum 456 3928
og 456 4323.

Til sölu er fallegt hjóna-
rúm úr kirkjuberjavið
ásamt tveimur náttborð-
um. Uppl. í síma 456 3072.

Til sölu er 20", 6 gíra, Dia-
mond drengjareiðhjól.
Uppl. í síma 897 4667.

Til sölu eru tvær hitatúp-
ur, önnur 18 kw m/2m³
hitakút, dælu og þennslu-
keri og hin 30 kw. Uppl. í
síma 898 4915.

Til sölu er MMC Pajero
árg. 97, sjálfsk., ekinn 65
þús. km. Er í góðu standi.
Uppl. í síma 898 4915.

Er að safna íslenskri mynt
og frímerkjum. Uppl. í síma
898 4915.

Á  vefsíðunni heilsufrettir
.is/abcd er að finna mikinn
fróðleik um holla næringu
og lífshætti. Á spjallsvæð-
inu segir fólk frá ótrúlegum
árangri sem það hefur náð.
Kannaðu málið!

AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Aðalfundur Björgunarfélags Ísafjarðar

verður haldinn fimmtudaginn 18. apríl nk.
kl. 20:00 í húsi félagsins að Sindragötu 6.

Venjuleg aðalfundarstörf.
Nýir félagar velkomnir. Félagar fjölmennið.

Stjórnin.

Starfsfólk óskastStarfsfólk óskastStarfsfólk óskastStarfsfólk óskastStarfsfólk óskast
Bakkavík hf. í Bolungarvík óskar eftir fólki

til starfa. Um er að ræða almenn fiskvinnslu-
störf.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 456
7500 frá kl. 09:00 til 13:00.

HLÍF ÍBÚÐIR ALDRAÐRA
Deildarstjóri óskast á vinnustofu Hlíf-
ar. Ráðið verður í starfið frá 1. maí nk.
Nánari upplýsingar veitir forstöðu-
maður Hlífar, Elín Þóra Magnúsdóttir
í síma 456 4076.

Rúmlega 28.673 tonnum
var landað í höfnum Ísafjarð-
arbæjar á síðasta ári sem er
tæplega 4.600 tonna minni afli
en árið á undan. Þetta er meðal
þess sem kemur fram í nýrri
ársskýrslu hafnarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar.

Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri og starfandi hafnar-
stjóri, segir í skýrslunni að
sex vikna sjómannaverkfall á
árinu, vega hvað þyngst varð-
andi minnkun á lönduðum afla
sem og kvótasetningu auka-
tegunda smábáta frá 1. sept-
ember sl. og gæftaleysi.

Af þeim 28.673 tonnum
sem landað var í höfnum Ísa-
fjarðarbæjar á síðasta ári, var

mestu landað í Ísafjarðarhöfn
eða 14.117 tonn. Næst mest
var landað í Flateyrarhöfn eða
5.420 tonn, þá kemur Suður-
eyrarhöfn með 5.145 tonn og
Þingeyrarhöfn rekur lestina
með 3.991 tonn. Fimm togarar
eru gerðir út frá Ísafirði sem
og töluverður fjöldi smábáta
sem gera út á línu, dragnót og
troll. Smábátar og stærri línu-
bátar landa mest á Suðureyri,
Flateyri og á Þingeyri ásamt
dragnótarbátum, togbátum og
netabátum.

Ellefu erlend veiðiskip
lönduðu samtals 2.436 tonn-
um af iðnaðarrækju í höfnum
Ísafjarðarbæjar.

Í skýrslunni segir enn-

fremur að tekjur Hafna Ísa-
fjarðarbæjar hafi lækkað um
16 milljónir króna á tveimur
árum. Að sögn Halldórs er
aðalástæðan sú að Samskip
hafi hætt flutningum á sjó og
Eimskip hafi dregið úr þeim
til muna, flutningar hafi í
auknu mæli færst út á þjóð-
vegina og niðurstaðan sé því
lægri tekjur hjá höfnunum.
Samhliða lækkun tekna hefur
verið hagrætt í rekstri hafn-
anna og stöðugildum fækkað.
Halldór segir þó að takmörk
séu fyrir því hve mikið sé hægt
að skera niður í starfsmanna-
haldi þar sem krafa sé gerð
um sömu þjónustu þrátt fyrir
tekjuminnkun.

Afli minnkar á milli áraAfli minnkar á milli áraAfli minnkar á milli áraAfli minnkar á milli áraAfli minnkar á milli ára
Hafnir ÍsafjarðarbæjarHafnir ÍsafjarðarbæjarHafnir ÍsafjarðarbæjarHafnir ÍsafjarðarbæjarHafnir Ísafjarðarbæjar

Glæsilegum árangri skíðagöngumanna fagnaðGlæsilegum árangri skíðagöngumanna fagnaðGlæsilegum árangri skíðagöngumanna fagnaðGlæsilegum árangri skíðagöngumanna fagnaðGlæsilegum árangri skíðagöngumanna fagnað

Ellefu gull, fimm silfur og tvö bronsEllefu gull, fimm silfur og tvö bronsEllefu gull, fimm silfur og tvö bronsEllefu gull, fimm silfur og tvö bronsEllefu gull, fimm silfur og tvö brons
Ísafjarðarbær og Skíðafélag

Ísfirðinga efndu til hófs í há-
deginu á mánudag þar sem
þeir skíðagöngumenn sem
kepptu á Skíðamót Íslands á
Dalvík og Ólafsfirði dagana
4.-7. apríl sl. voru boðnir vel-
komir heim og frábærum ár-
angri þeirra fagnað. Mun
óhætt að segja að keppendur
Skíðafélags Ísfirðinga hafi
gert góða ferð norður því þeir
komu heim með ellefu gull-
verðlaun, fimm silfurverðlaun
og tvö bronsverðlaun.

Hæst ber glæsilegan árang-

ur Ólafs Th. Árnasonar sem
er sexfaldur Íslandsmeistari í
skíðagöngu en hann sigraði í
sprettgöngu, 10 km göngu
með frjálsri aðferð, 15 km
göngu með hefðbundinni að-
ferð, göngutvíkeppni og boð-
göngu, auk þess sem hann
sigraði í 30 km göngu með
frjálsri aðferð er haldin var á
Siglufirði helgina 16-17.
mars. Hann er einnig „Bikar-
meistari SKÍ í göngu 2002“
en þar er horft til samanlagðs
árangurs úr bikarmótum vetr-
arins.

Önfirski skíðamaðurinn
Jakob Einar Jakobsson varð
fjórfaldur Íslandsmeistari en
hann sigraði í 10 km göngu
pilta 17-19 ára með frjálsri
aðferð, 10 km göngu pilta með
hefðbundinni aðferð, göngu-
tvíkeppni og var í sigursveit-
inni í boðgöngunni. Auk þess
varð hann í þriðja sæti í sprett-
göngu. Markús Björnsson,
sem einnig er úr Önundarfirði,
varð í öðru sæti í 10 km göngu
pilta 17-19 ára með frjálsri
aðferð og í þriðja sæti í 10 km
göngu pilta með hefðbundinni
aðferð. Hann var og í sigur-
sveit Ísfirðinga í boðgöng-
unni. Þá varð ísfirska göngu-
skíðakonan Sandra Dís Stein-
þórsdóttir í öðru sæti í sprett-
göngu kvenna, 5 km göngu

með frjálsri aðferð, 5 km
göngu með hefðbundinni að-
ferð og í göngutvíkeppni.

Til hófsins mættu auk
skíðagöngumannanna knáu
fjölskyldur þeirra, fulltrúar
Skíðafélags Ísfirðinga, Ísa-
fjarðarbæjar, Héraðssam-
bands Vestfirðinga og ýmsir
styrktaraðilar. Jónas Gunn-
laugsson, formaður Skíðafé-
lagsins, rakti árangur skíða-
göngumannanna fjögurra á
Skíðamótinu fyrir norðan og
að því loknu færði hann þeim
peningaframlag frá félaginu
sem viðurkenningu fyrir frá-
bæra frammistöðu . Ragn-
heiður Hákonardóttir, formað-
ur bæjarráðs, færði þeim einn-
ig kveðjur og þakkir frá Ísa-
fjarðarbæ, ásamt blómum og

viðurkenningu fyrir árangur-
inn og það sama gerði Ingi
Þór Ágústsson fyrir hönd Hér-
aðssambandsVestfirðinga.

Loks má geta þess að á
Skíðamóti Íslands var einnig
boðið upp á keppni í eldri
aldursflokkum, 35-49 ára og
50 ára og eldri. Fjórir Ísfirð-
ingar mættu þar til leiks, þeir
Elías Sveinsson, Sigurður
Gunnarsson, Einar Ingvason
og Kristján Rafn Guðmunds-
son. Skemmst er frá því að
segja að sá síðastnefndi varð
annar í 15 km göngu með
hefðbundinni aðferð í aldurs-
flokknum 50 ára og eldri og
Elías Sveinsson náði þriðja
sæti. Þá varð Einar Yngvason
annar í flokki 35-49 ára í sömu
vegalengd.

Skíðagöngugarparnir Ólafur Th. Árnason, Jakob Einar Jakobsson, Markús Þór Björnsson
og Sandra Dís Steinþórsdóttir.
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Erik Ashley Newman er liðlega tvítugur Ís-
firðingur sem fluttist aftur á gamlar heimaslóðir

á Ísafirði árið 2000, eftir 17 ára fjarveru. Síðan
þá hefur hann meðal annars starfað við beitn-

ingu og í Gamla Apótekinu, en nú sér hann við
góðan róm um mötuneyti Grunnskólans á

Ísafirði þar sem hann sæmir sér vel innan um
hressa gagnfræðinga og var nýlega beðinn um að
framlengja vist sína þar vegna þess hve vel hann

hefur reynst. Þótt ungur sé að árum hefur Erik
upplifað hluti sem fæstir vildu reyna, því frá tólf
ára aldri lá leið hans stöðugt niður á við, í spíral

drykkju, óheilinda og eiturlyfjaneyslu, sem
endaði á botninum þegar hann var átján ára
gamall. Eftir meðferðir og stöðugt uppbygg-

ingastarf í þau fjögur ár sem hann hefur verið
laus við vá vímunnar er Erik nú bjartsýnn og

heilbrigður ungur maður sem á framtíðina fyrir
sér. Hann hefur mikið starfað með ýmsum

forvarnarhópum og leggur allt upp úr því að
hjálpa ungu fólki að rífa sig uppúr neyslu og
snúa sér til betra lífs, enda veit hann af eigin

raun hversu illa vímuefni geta farið með fólk.
Hann samþykkti að hitta blaðið að máli yfir

ófáum kaffibollum einn sólríkan miðvikudag í
apríl, til þess að sem flestir gætu lesið sögu hans
og dregið einhvern lærdóm af. Hann segir að ef

raunir hans ná að vekja þó ekki nema einn
einstakling til umhugsunar um hversu hættulegt

daður við vímuefni er, þá sé markmiðinu náð.

Leitað á náðirLeitað á náðirLeitað á náðirLeitað á náðirLeitað á náðir
„töffaranna“„töffaranna“„töffaranna“„töffaranna“„töffaranna“

Erik átti ágæta æsku og fyr-
stu átta ár ævinnar liðu tíð-
indalaust hjá. Frá þriggja ára
aldri bjó hann á Akureyri og
undi sér þar vel framan af.
Hann var iðinn og ánægður
drengur og stundaði bæði
íþróttir og tónlistarnám með
skólanum. Þegar hann var á
áttunda ári fór hann af ein-
hverjum ástæðum að verða æ
meðvitaðri um sjálfan sig og
um leið óöruggur, eins og svo
oft vill verða með krakka á
hans aldri. „Það var ekkert
sérstakt sem olli því að ég fór
skyndilega að finna til óörygg-
is gagnvart öðrum, ég varð
bara eitthvað lítill í mér og
feiminn og fann mig ekki í
félagsskap annarra krakka,“
segir Erik. Þegar það gerðist
leitaði Erik á náðir „töffara“
skólans og gekk í þeirra lið.
Hann hrekkti aðra krakka og
stríddi, stundaði búðarhnupl
og gerði aðra hluti sem krakk-
ar með brotna sjálfsmynd gera
til þess að vekja á sér athygli
og leita skjóls frá eigin vanlíð-
an, sem yfirleitt stafar af  því
hve lítil þau eru í sér.

Þrátt fyrir að félagsskapur
hans hafi ekki verið af heil-
brigðum toga, fór því fjarri að
þeir félagarnir teldust vera
glæpamenn. Prakkarar væri
sennilega betra orð yfir þá
enda voru þeir lengst af ekkert
nema ærslabelgir sem busluðu
í lækjum, smíðuðu kofa og
horfðu á sjónvarpið milli þess
að þeir hrekktu aðra krakka
og stálu úr verslunum.

í frá, núna er ég breyttur mað-
ur. Ég verð aldrei eins og ég
var,” segir Erik.

Á niðurleiðÁ niðurleiðÁ niðurleiðÁ niðurleiðÁ niðurleið
Heillaður af fölsku sjálfs-

örygginu sem áfengisdrykkja
veitir, tók hann Bakkus opn-
um örmum og hóf að drekka
sig fullan annað slagið. Hann
fór að vera lengi úti sumar
helgar og lenti í ýmsum vand-
ræðum þótt að skólaganga
hans væri ekki enn farin að
líða fyrir það. Fljótlega eftir
að hann byrjaði að drekka dró
hann sig þó út úr öllu tóm-
stundarstarfi, hann hætti að
sækja tónlistarskóla og
íþróttaæfingar því að honum
fannst hann reyndari og þrosk-
aðri en jafnaldrar sínir, sem
létu sér nægja öðruvísi
skemmtun. Hann tók að fjar-
lægjast fjölskyldu sína og
stundaði mikla feluleiki til
þess að leyna drykkjunni, því
hann vissi að ef þau kæmust á
snoðir um líferni hans yrði
eitthvað gert í málunum.

– Fannst þér þú ekki tapa
sakleysi æskunnar við það að
stunda slíka feluleik frá for-
eldrum þínum, vera alltaf að
leyna einhverju?

„Vissulega, en það hafði
svo sem löngu gerst. Málið
var að ég var búinn að stunda
feluleiki frá fjölskyldunni frá
barnæsku vegna óheiðarleika
okkar félaganna. Það er kann-
ski þar sem vandamálið byrjar
fyrir alvöru, ég var alltaf að
leyna einhverju og lokaði mig
af frá fjölskyldunni. Við töl-
uðum lítið saman á heimilinu,
ég fjarlægðist þau afskaplega

mikið, og þá aðallega pabba .
Ég var lokaður krakki sem
vildi ekki tala um allt og það
fór illa með mig.

Þegar ég var 13 ára færðist
drykkjan í aukana. Þá fór ég
að drekka reglulega um helgar
og við félagarnir bjuggum til
tilefni til þess, héldum partý
ef það var ekkert að gerast
eða drukkum niður í bæ ef við
gátum það ekki. Þá  var drykk-
jan orðin að markmiði og mér
fannst ég vera að missa af
einhverju ef að ég sleppti úr
einni helgi.“

DrykkjanDrykkjanDrykkjanDrykkjanDrykkjan
verður markmiðverður markmiðverður markmiðverður markmiðverður markmið

Erik fór fljótlega upp úr því
að fjarlægast æskufélagana
sem hann hafði hafið drykkju
með. Ástríða hans fyrir áfeng-
inu jókst og vinir hans fylgdu
honum ekki eftir í henni. Þá
fann hann sér nýjan félags-
skap, krakka sem voru lengra
komnir í drykkjunni og settu
það ekki fyrir sig að smakka
það hverja helgi, helst báða
dagana.

„Æskuvinum mínum fór
fljótlega að leiðast að hanga
fullir niður í bæ allar helgar
og því fjarlægðumst við. Ég
komst í kynni við nýjan fé-
lagsskap og fór að drekka allar
helgar og jafnvel oftar. Það
voru öll tækifæri notuð til
þess, ef að leikur vannst eða
tapaðist, hvað sem gerðist þá
hugsaði ég um hvernig ég gæti
blandað áfengisneyslu í spilið.
Ég átti frekar auðvelt með að
nálgast áfengi, ef ég átti ekki
peninga fyrir víni laumaðist

ég í vínskápinn hjá pabba eða
sníkti sopa af öðrum.

Fljótlega varð markmiðið
með drykkjunni að vera sem
fjærstur sjálfum mér og
gleyma mér algerlega, því að
ég hafði óbeit á mér sem
manneskju. Ég vildi flýja
sjálfan mig því að með drykkj-
unni og því sem henni fylgdi
fór ég á bak við fjölskylduna
og særði hana andlega og pen-
ingalega. Ég fiktaði með kok-
teila af læknadópi, lími, gasi,
hvað eina sem gat látið mig
gleyma lífinu um stundarsakir
var notað.

GengjastríðGengjastríðGengjastríðGengjastríðGengjastríð
Þegar líða fór á unglingsárin

leið mér illa og upphafði mig
með töffaraskap og stæla, alls
ekki svo frábrugðnum þeim
sem ég viðhafði tíu ára gam-
all. Ég slóst oft og sannfærði
sjálfan mig um að ég væri
stærri maður og hetja með því
lenda í slagsmálum.

Ég tók til dæmis á þessum
tíma þátt í frægum bryggju-
slagsmálum á Akureyri þar
sem svokallaðir „dissarar“ og
„suddarar“ áttust við. Þetta
var landsfrægt mál á sínum
tíma þar sem talað var um að
gengjastríð hefðu hafið inn-
reið sína til Íslands. Þau end-
uðu með afskiptum lögreglu
og þótt að sums staðar munaði
mjóu, sneru allir sæmilega
heilir þaðan, sem er eiginlega
furða miðað við heiftina sem
var í þessum átökum og vopn-
in sem sumir þarna voru með,
keðjur, kyfur og þess háttar.“

Neyslan eykstNeyslan eykstNeyslan eykstNeyslan eykstNeyslan eykst

Þegar Erik var orðinn sextán
ára var allur ljóminn farinn af
áfengisneyslu í hans augum.
Sjálfsvirðingin var í molum
og tilraunir hans til þess að
upphefja sjálfan sig með
slagsmálum og öðrum hallær-
ishætti, gengu illa. Hann var
farinn að koma sér í ýmis
vandræði sem urðu til þess að
hver dagur eftir skemmtana-
höld hófst á iðrun yfir atburð-
um gærkvöldsins. Enn aftur
var hann farinn að fara fram
úr félögum sínum í drykkjunni
og var hætt að lítast á blikuna.
Breytinga var þörf og Erik
vissi það. Engu að síður var
tilraun hans til þess að draga
úr áfengisneyslunni óheilla-
spor, því að í stað þess að
hætta drykkjunni alfarið,
ákvað hann að breyta frekar
um áherslur í flótta sínum frá
raunveruleikanum og leitaði
því á náðir kannabisefna.

„Það þótti sérlega fínt að
reykja hass á meðal okkar fé-
laganna á þessum tíma og ég
vildi að sjálfsögðu passa inn í
hópinn, þótt að ég hafi áður
fyrr svarið þess dýran eið að
nota aldrei eiturlyf vegna þess
að fjölskyldumeðlimur hafði
lent í slæmri reynslu með dóp-
ið og það gerði mig fráhverfan
því. Það var mikið talað um á
heimili mínu hvað eiturlyf
væru vond og að þau ætti að
forðast. Ég ætlaði mér aldrei
að verða dópisti. Engu að síð-
ur ákvað ég að slá til þegar
mér var fyrst boðið hass og þá
var eiginlega ekki aftur snúið.

Ég hafði lent í vandræðum
með drykkjuna, oft í slags-
málum og gerði og sagði

Fyrsti sopinnFyrsti sopinnFyrsti sopinnFyrsti sopinnFyrsti sopinn
„Það var nú aðallega bara

gaman hjá okkur þó að ég viti
núna að það sem við vorum
að gera var ekkert heilbrigt.
Þegar ég var 12 ára fór hópur-
inn svo að drekka, elstu með-
limir hans voru tveimur til
þremur árum eldri en ég og
það þótti býsna eðlilegt að
krakkar á þeirra aldri fiktuðu
með áfengi. Fyrsta sopann tók
ég sumarið ’92, 12 ára gamall,
þegar ég og þrír af félögunum
fórum í hjólaferð í Vaglaskóg-
inn og tjölduðum þar heila
helgi. Þetta var skemmtilegt
ævintýri, við hjóluðum hátt í
100 km þessa helgi og
skemmtum okkur konunglega
við að sulla í pollum og klifra
í trjám. Engu að síður var ferð-
in ekki farin til þess; megin
tilgangur hennar var að kynna
okkur rómaða áfengisvímuna
með því að gæða okkur á
flösku af líkjör sem frændi
eins vinarins hafði keypt fyrir
okkur í ríkinu.

Þegar ég fann fyrst fyrir
áfenginu fannst mér eins og
húðin passaði utan á mig í
fyrsta skiptið á ævinni. Ég
hætti að finna fyrir óörygginu
sem hafði hrjáð mig og var
ekki lengur hræddur við höfn-
un annarra. Mér leið hreint
frábærlega; fannst ég vera ein-
hver og leið vel með sjálfan
mig. Ég fór að svara fyrir mig
og hikaði ekki við að segja
það sem mér fannst. Ég tók
áfenginu eins og guðsgjöf. Ég
man eftir því að standa í Vagla-
skóginum, allur útataður í for
og leðju eftir byltu og hugsa:
Lífið verður aldrei eins héðan

Stendur líkt og fjöllinStendur líkt og fjöllinStendur líkt og fjöllinStendur líkt og fjöllinStendur líkt og fjöllin
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heimskulega hluti þegar ég
var fullur þannig að á hverjum
degi þegar ég vaknaði, byrjaði
mér að líða illa vegna kvölds-
ins áður. Það var alltaf einhver
yfirliggjandi kvíði. Mér fannst
ég verða orðinn aumingi, ég
var farinn að drekka meira en
félagarnir og var alltaf með
móral þegar ég vaknaði. Þess
vegna tók ég hassinu opnum
örmum. Þá sat ég bara með
félögunum, hló og flissaði og
gerði ekkert sérstakt af mér,
var bara rólegur. Það var eig-
inlega svipuð frelsistilfinning
sem kom yfir mig þegar ég
reyndi hass í fyrsta skiptið
edrú og þegar ég drakk fyrst.
Ég skynjaði að nú yrði breyt-
ing á málum til hins betra,
fannst mér hafa fundið lausn
á mínum málum, sem reyndist
að sjálfsögðu bölvað rugl og
sjálfsblekking þegar upp var
staðið.“

DagreykingarDagreykingarDagreykingarDagreykingarDagreykingar

Í upphafi var sem að Erik
hefði loks fundið töfralausn á
sínum málum. Hann hætti að
drekka eins ofsafengið og
áður og notaði heldur hass
stöku sinnum og líkaði vel að
vera laus við slagsmálin og
ruglið sem drykkjunni fylgdi.
Brátt fór þó að síga á ógæfu-
hliðina því að um þetta leyti
skildu foreldrar hans að borði
og sæng. Það olli gífurlegri
gremju hjá Erik og reiðin sem
fylgdi í kjölfar skilnaðarins
varð til þess að hann sökkti
sér algerlega í vímuefnanotk-
un.

„Upp frá skilnaðinum hellti
ég mér á fullu út í hassið enda
var ég reiður og fannst ég hafa
ærna ástæðu til þess að hefna
mín á foreldrunum fyrir að
skilja. Þá fór ég að stunda
dagreykingar, ég reykti nánast
öll kvöld og oft á morgnana
þegar ég vaknaði. Ég hafði
nýlega hafið nám við Verk-
menntaskólann á Akureyri
þegar þetta var og reyndi að
stunda það með reykingunum
en það gengur náttúrulega
ekkert, enda forheimska
kannabisefni mann. Ég var
farinn að reykja alla virka
daga og datt í það um helgar
til þess að lyfta mér upp.

Á götunniÁ götunniÁ götunniÁ götunniÁ götunni
Fljótlega eftir skilnaðinn

flutti mamma suður til Hafn-
arfjarðar og þá bjó ég hjá
pabba sem var nýlega fluttur
inn til nýju konunnar sinnar.
Ég vildi ekki vera að koma
með mína neyslu inn á heimili
pabba og auk þess var konan
hans töluvert hrædd við mig
svo ég fór fljótlega í gömlu
íbúðina hans pabba. Hann
hafði hinsvegar ekki efni á
því til lengdar að borga leigu
fyrir tvær íbúðir og því þurfti
ég fljótlega að leita mér að
eigin íbúð. Það gekk ekkert
til að byrja með og endaði
með því að ég var heimilislaus
í mánuð. Ég gat sofið í bíl
sem ég hafði nýlega eignast
og svo fékk ég að gista af og
til hjá vinum og kunningjum
en það gekk reyndar erfiðlega,
þannig að nokkrum sinnum
gisti ég á bekk fyrir utan aðal-

sjoppuna á Akureyri með
bakpoka með fötunum mínum
í fyrir kodda.

Ég lét ekkert af mér vita í
þrjár vikur, hvorki vinnuveit-
andann minn, mömmu eða
neinn annan og þann tíma
snerist lífið eingöngu um að
komast í vímu. Ég reykti allan
daginn, alla daga, og um helg-
ar var ég farinn að taka am-
fetamín með til að gera mér
dagamun og drakk síðan ofan
í þetta allt saman til þess að
fjarlægjast gráan raunveru-
leikann sem mest. Vinnuveit-
andinn hafði af mér spurnir
fyrir rest og reddaði mér her-
bergisholu til þess að búa í.
Hún var ekkert annað en hola
og í raun var alveg ógeðslegt
að vera þar. Ég kom rúminu
mínu ekki fyrir þarna inni og
svaf bara á dýnu í horninu.
Einhvern veginn tókst mér að
koma tveggja sæta sófa fyrir
þarna inni og í þessari holu
sátum við oft 15-20 saman í
hring og reyktum hass. Ég
vaknaði oftar en einu sinni í í
herbergisholunni sveittur,
þreyttur og reittur eftir ógeðs-
partí sem snerust ekki um neitt
annað en að sukka. Það endaði
náttúrulega með því að ég var
rekinn þaðan og þá reddaði
vinnuveitandinn mér íbúð
sem ég bjó í  með vinnufélaga
mínum.“

Haft fyrir lífinuHaft fyrir lífinuHaft fyrir lífinuHaft fyrir lífinuHaft fyrir lífinu
– Fíkniefni eru ekki ódýr í

innkaupum. Hvernig fjár-
magnaðir þú neysluna?

„Ég reyndi að vinna á veit-
ingahúsi samhliða náminu og
það gekk ekkert ofsalega vel
enda var ég alls ekki klár í
kollinum samhliða hassreyk-
ingunum. Þó vann ég töluvert
mikið og var notaður af vinnu-
veitandanum í margs konar
verkefni þannig að ég átti allt-
af fyrir neyslunni. Fólk tekur
upp á ýmsum ráðum til þess
að fjármagna neyslu, og þó
að ég hafi ekki selt mig eins
og sumir sem ég hef haft
spurnir af, þá lagði ég mikið á
mig til að eiga fyrir dópi. Ég
stal, sveik og svindlaði af mín-
um nánustu og kom hreint og
beint ógeðslega fram við þá
sem elskuðu mig.

Allan þennan tíma var ég
uppfullur af ótta um að fólk
sæi hvernig ég væri í raun og
veru, hræddur um að fjöl-
skyldan sæi hvað ég væri
ógeðslegur og hræddur um að
félagarnir kæmust að því hvað
ég væri mjúkur inn við beinið.
Svo var ég uppfullur af kvíða,
bæði yfir því sem þegar hafði
gerst og einnig því sem átti
eftir að gerast. Ég vissi ekkert
hvað myndi gerast á morgun,
hvort ég yrði handtekinn enn
eitt skiptið eða laminn til
óbóta. Samfara þessu jókst
peningaleysið. Ég var hand-
tekinn fyrir fíkniefnamisferli
og ölvunarakstur og þannig
söfnuðust upp skuldir hjá rík-
inu. Ég var tekinn reglulega
af lögreglunni. Oft var ég með
efni á mér en það fannst ekki
alltaf enda átti ég fullt af föt-
um, sérhönnuðum til þess að
dylja fíkniefni.

Lífið var orðið þannig að
ég þurfti að hafa fyrir því að
lifa. Þegar ég var ekki undir

áhrifum, var ég að hugsa um
að vera undir áhrifum, það
var markmið dagsins. Meira
að segja þegar ég var í vímu,
þá var ég að hugsa um hvernig
ég kæmist næst í sama
ástand,“ segir Erik og rekur
hve ofsaleg neysla hans var
orðin. Þegar hann var í vinn-
unni drakk hann og það fyrsta
sem hann gerði þegar henni
lauk var að kveikja sér í „jónu“
á leiðinni út. Hann var búinn
að missa öll tengsl við fjöl-
skyldu og gamla vini eftir að
hafa brotið traust þeirra marg-
oft með óheiðarleika og þjófn-
aði.

„Það eina sem ég þráði var
að vera góði Erik en það var
ekki hægt í þessum heimi.
Þess vegna dópaði ég meira
og íhugaði jafnvel sjálfsmorð.
Ég skaðaði fjölskylduna ofsa-
lega og það hefur verið mikil
vinna síðan ég kom úr með-
ferð að ná trausti þeirra aftur
og bæta fyrir skaðann sem ég
olli.“

Lífið á botninumLífið á botninumLífið á botninumLífið á botninumLífið á botninum

– Hver var útgangspunkt-
urinn, hvað olli því að þú fórst
í meðferð á endanum?

„Lífið var bara orðið ömur-
legt. Það var enginn einn sem
að henti mér í meðferð, heldur
var það frekar röð atburða sem
olli því að ég sló til. Ég fór
suður eins og oft áður til þess
að ná í fíkniefni og ætlaði mér
að ná í óvenju mikið magn
þetta skiptið. Ég þóttist vera á
leiðinni suður til þess að hitta
mömmu mína og litla bróður
en það var ekkert annað en
yfirskin. Þegar ég kom suður
frétti ég að díllinn hafði klikk-
að þannig að ég þurfti að bíða
í þrjá daga þar til það væri
hægt að koma þessu í kring.
Ég átti ekkert nema örlítið af
amfetamíni til að halda mér
við og enga peninga til að
eyða í neitt annað en dópið
sem ég átti að kaupa þannig
að mér leist ekkert á blikuna.

Þessa þrjá daga hékk ég
með fjölskyldunni á daginn,
fór með þeim í Kringluna og
gerði hluti sem fjölskyldur
gera og á nóttinni vakti ég og
notaði spítt. Öll leyndin og
svefnleysið var alveg að fara
með mig og ég var æ upp-
stökkari við fjölskylduna. Á
endanum tók mamma mig á
beinið og fór að spyrja mig
hvort að ég væri í einhverri
neyslu, ég var svo góður að
fela að fjölskyldan hafði ekki
fattað neitt ennþá þrátt fyrir
sterkan grun. Ég grét og öskr-
aði og hélt mikið leikrit til
þess að sannfæra hana um að
ég væri ekki í neinu veseni en
viðurkenndi á endanum að ég
hefði prufað hass „nokkrum
sinnum“.

Rétt eftir að mamma hafði
sæst við mig hringdi félagi
minn í mig og sagði mér að
búið væri að láta  lögregluna
vita af tilgangi ferðar minnar
og ég þyrfti því að hætta við
dópkaupin. Ég flaug heim til
Akureyrar, algerlega búinn á
líkama og sál eftir þriggja sól-
arhringa vöku, rifrildi við
mömmu og almenna vanlíð-
an, og þegar ég kom inn í
flugstöðina á Akureyri beið

lögreglan eftir mér eins og
svo oft áður, handjárnaði mig
fyrir framan fullt af fólki og
fór með mig inn í bíl og á
lögreglustöðina. Þar var ég var
tekinn úr öllum fötunum og
leitað í öllum farangrinum
mínum og því næst var  farið
í íbúðina mína og hún var
tekin alveg í gegn, sem var
mjög niðurlægjandi vegna
þess að það var líka leitað hjá
vinnufélaga mínum sem ég
bjó með og kom ekkert nálægt
dópi. Lögreglan fann ekkert
nema tól til fíkniefnaneyslu
því að ég átti ekki neitt.

Á leið til betra lífsÁ leið til betra lífsÁ leið til betra lífsÁ leið til betra lífsÁ leið til betra lífs
Rannsóknarlögreglumað-

urinn sem yfirheyrði mig tal-
aði við mig á alvarlegu nótun-
um og mælti með því að ég
færi til ráðgjafa og vinnuveit-
andi minn, sem var óvirkur
alkóhólisti, mælti einnig með
því. Ég vildi ekkert hlusta á
þá, heldur ákvað að verða edrú
á eigin spýtur því að ég gæti
það vel enda ekkert að mér,
mér þótti bara gaman að
„djamma“.

Eftir þrjá daga var ég svo
hrjáður af fráhvarfseinkenn-
um og illa haldinn að ég hring-
di í mömmu, grátandi af bein-
verkjum og almennri vanlíð-
an. Ég viðurkenndi loks fyrir
henni að ég væri kominn í
skítamál og hún mælti með
því að ég færi að tala við
ráðgjafa og ég ákvað að gera
það eftir hvatningu hennar. Ég
fór í viðtal og samþykkti þá
að fara í meðferð þó að sjálf-
um fyndist mér ég ekki eiga
við nein vandamál að stríða.“

Fyrst um sinn fannst Erik
erfitt að finna sig innan veggja
meðferðarheimilisins en á
þriðja degi fór hann að skilja
að hann átti í raun og veru
heima með fólkinu í grænu
sloppunum sem sat alltaf í
hring og reykti sígarettur milli
þess sem það sagði sögur af
eigin afglöpum og afbrotum.
Meðferðin gekk vel og að
henni lokinni fluttist hann til
mömmu sinnar í Hafnarfirð-
inum. Með hennar hjálp tókst
honum að greiða niður skuldir
sínar við ríkið og ýmsa ein-
staklinga og segir hann sig
varla hafa getað náð bata ef
hennar hefði ekki notið við.

„Vakna ánægður með„Vakna ánægður með„Vakna ánægður með„Vakna ánægður með„Vakna ánægður með
lífið og tilveruna“lífið og tilveruna“lífið og tilveruna“lífið og tilveruna“lífið og tilveruna“

„Lífið varð strax auðveld-
ara, bara við það að verða
edrú, það er svo erfitt að halda
sér við og eiga fyrir efni og
öllu sem því fylgir. Ég fór
strax að reyna að bæta fyrir
brot mín gagnvart fjölskyldu
minni og þurfti því að eyða
meiri tíma með þeim. Fyrst
var það kvöð en nú er það
eiginlega það besta sem ég
geri. Þær stundir sem ég
„eyði“ í að hanga með bróður
mínum og móður eru mér
kærastar af öllu í veröldinni,
enda fátt betra en að vera með
fólki sem manni þykir vænt
um og þykir vænt um mann.
Núna sofna ég sáttur og
ánægður með dagsverkin á
kvöldin og vakna við tilhlökk-
un yfir því að takast á við
nýjan dag.

Stendur líkt og fjöllinStendur líkt og fjöllinStendur líkt og fjöllinStendur líkt og fjöllinStendur líkt og fjöllin
Tveimur árum eftir að Erik

lauk meðferð fluttist hann
ásamt móður sinni aftur til
Ísafjarðar. Aðspurður hvernig
honum líki vistin á Ísafirði í
dag segir Erik að hann sé hæst-
ánægður með æskuslóðirnar
og líki vel hér.

„Mig langaði ekkert að
koma hingað þegar mamma
ákvað að flytja, mér leist
hreint ekkert á þetta. Ég hélt
að hér yrði ekkert að gera, að
Ísafjörður væri bara smábær
með tveimur vídeóleigum og
fáu öðru. Það kom mér mjög
á óvart hversu mikið og öflugt
mannlíf þrífst hér á milli þess-
ara háu fjalla. Ég hélt einmitt
fyrst að þau yrðu vandamál
öðru fremur, var hræddur um
að ég fengi innilokunarkennd
og liði illa af því að vera svona
umkringdur. Þegar á hólminn
var komið voru þau miklu
frekar eins og faðmur sem um-
vafði mig og mér leið notalega
í svona vernduðu umhverfi, í
skjóli frá veðri og vindum.
Það hjálpar mér stundum að
hugsa til þess að ef þessir risar
hafa staðið hér í þúsundir ára,
þá ætti ég að eiga létt með að
vera standa frjáls og óháður
efnum, ef ekki í nema 80 ár til
viðbótar.“

Eiturlyf á ÍsafirðiEiturlyf á ÍsafirðiEiturlyf á ÍsafirðiEiturlyf á ÍsafirðiEiturlyf á Ísafirði
– Nú ert þú kunnugur undir-

heimum eiturlyfjanna. Hvern-
ig kemur Ísafjörður þér fyrir
sjónir varðandi þau mál?

„Ef ég á að segja alveg eins
og er þá verð ég sérlega lítið
var við slíkt hér, hugsanlega
vegna þess að ég er síðasti
maðurinn sem einhver færi
að bjóða dóp í dag. Ég finn þó
að í grunnskólanum er ástand-
ið afar gott og ef tekst að halda
málum þar eins og þau eru í
dag, þá þarf ekki að hafa mikl-
ar áhyggjur af yngstu kyn-
slóðinni.

Ég var á Akureyri um pásk-
ana og sá þar unga krakka
vera að drekka og dópa út á
götu en það sér maður hvergi
á Ísafirði. Ég veit hinsvegar
ekki með eldri kynslóðina, þar
held ég að nokkur skemmd
epli sé að finna þó að ég hafi
ekkert sérstakt fyrir mér í því.“

– Verður þú einhvern tím-
ann var við krakka sem þú
heldur að gætu fetað í þín fót-
spor vegna óöryggis og hræð-
slu?

„Já, náttúrulega eru ein-
hverjir sem að hafa þetta í sér.
Ef krakkar stunda óheilbrigt
og óheiðarlegt líferni þá eiga
þeir í hættu að lenda á þessari
braut. Þeir sem eru best stadd-
ir, eru duglegir í skóla, taka
virkan þátt í því félags- og
tómstundastarfi sem boðið er
upp á og halda góðu sambandi
við foreldra sína.

Íþrótta- og æskulýðsstarf er,
held ég, besta forvarnarstarfið,
krakkar fara ekki að gera
óheilbrigða hluti ef þau hafa
heilbrigða hluti að gera. Hlut-
irnir hérna eru að virka ágæt-
lega að þessu leyti held ég.
Við erum með góða félags-
miðstöð og auk hennar er hér
öflugt félags-, menningar- og
íþróttalíf. Eins og ég segi, þá
hef ég ekki orðið var við mikið

vandamál hér, en það gæti ver-
ið til staðar og kraumað undir.
Það er alltaf einn og einn ein-
staklingur á flakki sem er í
veseni og það er mjög mikil-
vægt að þeir nái ekki að smita
út frá sér. Á unglingsárunum
erum við mjög áhrifagjörn og
það er því ákaflega mikilvægt
að við sem eldri erum sýnum
gott fordæmi og séum já-
kvæðar fyrirmyndir fyrir
krakkana.“

Auðveldara að reddaAuðveldara að reddaAuðveldara að reddaAuðveldara að reddaAuðveldara að redda
e-töflum en áfengie-töflum en áfengie-töflum en áfengie-töflum en áfengie-töflum en áfengi
– Hvernig er með framboð

á eiturlyfjum, er það eins mik-
ið og af er látið?

„Ég veit ekki hvernig það
er á Ísafirði því að ég hef aldrei
verið í neyslu hér, en aðgengi
að eiturlyfjum er alveg ótrú-
lega auðvelt á Íslandi. Vinur
minn sem hefur aldrei notað
eiturlyf lenti í því á Akureyri í
síðustu viku að það kom að
máli við hann útlendingur sem
spurði hann bara sisvona hvort
að hann vildi dreifa fyrir sig
dópi. Hann bara flissaði og
fór en svona er þetta orðið.
Það er því miður jafn auðvelt
og jafnvel auðveldara fyrir 16
ára krakka að útvega sér e-
töflum og brennivíni í dag.

Þó svo að ástandið líti út
fyrir að vera gott á Ísafirði í
dag ættu bæjarbúar, sem og
landsmenn allir, aldrei að
sofna á verðinum. Þetta getur
kraumað undir og síðan
sprungið. Við félagarnir vor-
um til dæmis búnir að vera í
harðri neyslu í ár á Akureyri
þegar lögregluna og bæjaryf-
irvöld fór að gruna að eitthvað
væri á seyði, þannig að þó að
eitthvað sýnist vera gott er
aldrei að vita hvað grasserar
undir og er jafnvel á næstu
grösum.“

LykilatriðiLykilatriðiLykilatriðiLykilatriðiLykilatriði
að tala samanað tala samanað tala samanað tala samanað tala saman

– Getur þú gefið skelkuðum
foreldrum einhver ráð varð-
andi fíkniefnin?

„Ég vil byrja á því að bjóða
fólki aðstoð mína ef það á í
einhverjum vandræðum með
svona lagað, eða jafnvel vill
bara spjalla. Foreldrum og
krökkum, sem og öðru fólki,
er velkomið að hafa samband
við mig gegnum tölvupóst í
erikashley112@hotmail.com
og ég skal reyna af öllum
mætti að veita hjálp og ráð-
gjöf, til þess er ég nú að þessu.

Ég ráðlegg foreldrum sem
vilja halda börnum frá þessu
að vera opin, fylgjast með
þeim en þó ekki að sýna van-
traust, því að þá er hætt við
því að gjá myndist á milli.
Þekkið börnin ykkar, elskið
þau eins og þau eru og reynið
að tala við þau opinskátt og
reglulega. Þetta er þó engin
töfraformúla sem fara ber eftir
því að heimurinn er allur fullur
af einstaklingum með mis-
munandi þarfir og þrár. Þess
vegna er hann svona yndis-
legur og þess vegna er hann
svona erfiður,“ segir Erik að
lokum og heldur út í sólskinið,
bjartsýnn og ánægður með líf-
ið og tilveruna.

-haukur s. magnússon.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Lausn í sjónmáliLausn í sjónmáliLausn í sjónmáliLausn í sjónmáliLausn í sjónmáli 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
nýafstaðna
Skíðaviku
Ísfirðinga?
Alls svöruðu 484.
Já sögðu 271 eða 55,99%
Nei sögðu 117 eða 24,17%
Hlutlausir voru
96 eða 19,83%

Einn umtalaðasti vandi í hópi sveitarstjórnarmanna á landsbyggðinni er sá er
blasir við í húsnæðiskerfinu. Félagslegar íbúðir hafa reynst mörgu sveitarfélaginu
þungur baggi. Fer sá vandi saman við fækkun íbúa. Segja má að vandamálið sé
fólgið í því sem framan af var talinn helsti kostur þessa kerfis. Íbúðir er lotið hafa
reglum um innlausn innan félagslega íbúðakerfisins hafa verið þungur baggi á
fjárvana sveitarfélögum, en jafnframt veitt ,,eigendum” sínum rýmra frelsi en
þeim er átt hafa sitt húsnæði án aðkomu ríkis og sveitarfélaga. Sá sem ,,átti” íbúð
í félagslega húsnæðiskerfinu, til dæmis þá er upphaflega var
bygggð sem bústaður verkamanna, gat snúið sér til sveitarfélags-
ins og fengið hana innleysta á framreiknuðu verði. Hinn er
keypti eða byggði sjálfur, utan félagslega húsnæðiskerfisins var
háður verði markaðarins. Þannig verð byggir á framboði og eftirspurn. Eftir því
sem íbúum fækkar minnkar eftirspurnin og því meir lækkar verðið. Og jafnframt
verður baggi sveitarfélagsins þyngri. Innlausn félagsíbúðar kostar sveitarsjóð
peninga.

Sá er átti kost á því að komast yfir félagslegt húsnæði lagði minna af mörkum
sjálfur en hinn sem byggði eða keypti íbúð utan þess. Upp kom því misrétti.
Margir hafa viljað ganga svo langt að segja að hinir síðarnefndu séu í raun háðir
átthagafjötrum, hinir fyrrnefndu frjálsir. Þeir gátu selt og farið, sveitarfélagið
varð að kaupa á fyrirfram ákveðnu verði. Hinir gátu tæpast selt og þá reyndar á

mun lægra verði. Sveitarfélagið fjármagnaði kaupin í fyrra dæminu og vandinn
óx. Í tengslum við sölu Orkubús Vestfjarða var fé haldið eftir til uppgjörs skulda
sveitarfélaga við Íbúðalánasjóð vegna félagsíbúða. Nú hillir undir lausn. Frumvarp
félagsmálaráðherra um veitingu fjár sem nemur alls 1,1 milljarði króna til upp-
gjörs sveitarfélaga við Íbúðalánasjóð vegna skulda af félagsíbúðum kann að bæta
stöðu margra bágstaddra sveitarfélaga á landsbyggðinni, ekki síst á Vestfjörðum.
Verður einkum litið til Vesturbyggðar í þeim efnum. En í Ísafjarðarbæ er einnig

um umtalsverða fjármuni að ræða.
Nú reynir á þá stjórnmálamenn er taka við valdataumum

í sveitarfélögum á Vestfjörðum, ekki síður en aðra. Íbúum hef-
ur farið fækkandi og verð íbúðarhúsnæðis lækkað. Hvernig

hyggjast frambjóðendur bregðast við nýjum og breyttum aðstæðum? Miklu fé
hefur verið veitt í sjóði sveitarfélaganna á Vestfjörðum, fyrst vegna sölu Orkubúsins
og nú væntanlega vegna þessa fyrirhugaða uppgjörs. Tækifærið verður tvímæla-
laust að nota til þess að sækja fram. Stöðva verður skuldasöfnun. En það eitt er
ekki nóg. Nýta verður bætta stöðu í fjármálum sveitarfélaganna til að sækja fram.
Við kjósendur bíðum eftir því að nú verði gefið upp á nýtt og framsæknar hug-
myndir líti dagsins ljós. Til þess þurfa sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum kjark
en fyrst og fremst nýja sýn og frumlegar hugmyndir. Gömlu upptuggðu stefnu-
skrárnar duga ei meir. Ný hugsun er það sem þarf.

SuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyri

LélegarLélegarLélegarLélegarLélegar
gæftirgæftirgæftirgæftirgæftir

Gæftir hjá Suðureyrar-
bátum voru lélegar í mars-
mánuði, en afli oftast
sæmilegur þegar bátar
gátu athafnað sig við veið-
arnar, að sögn Hjalta M.
Hjaltasonar, hafnarvarðar
á Suðureyri.

Alls bárust 303 tonn á
land í mánuðinum, þar af
tæp 174 tonn af þorski og
um 111 tonn af steinbít.
Mjög lítið var af öðrum
tegundum í aflanum.

Mestan afla hafði
Trausti ÁR eða alls 35,6
tonn í níu sjóferðum. Af
minni bátunum var Hrönn
ÍS með 34,3 tonn í átta
sjóferðum.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Hraðakst-Hraðakst-Hraðakst-Hraðakst-Hraðakst-
ur eykstur eykstur eykstur eykstur eykst
Lögreglan á Ísafirði

stöðvaði aðfaranótt laug-
ardags, karlmann um þrí-
tugt vegna gruns um ölv-
unarakstur. Að öðru leyti
var helgin að mestu tíð-
indalaus að sögn lögregl-
unnar, sem sér þó ástæðu
til þess að minna öku-
menn á að virða reglur
um aksturshraða þrátt fyr-
ir að snjór sé í óða önn að
hverfa af götum bæjarins.

„Undanfarið höfum við
tekið marga fyrir of hrað-
an akstur og við tökum
eftir því að bensínfótur
ökumanna virðist farinn
að þyngjast í kjölfar betri
akstursaðstæðna. Við höf-
um verið að stöðva öku-
menn á allt að tvöföldum
hraða innanbæjar, en slík-
ur akstur sýnir mikið gá-
leysi,“ sagði Önundur.

Vestfirska forlagið á HrafnseyriVestfirska forlagið á HrafnseyriVestfirska forlagið á HrafnseyriVestfirska forlagið á HrafnseyriVestfirska forlagið á Hrafnseyri

Mannlíf og saga fyr-Mannlíf og saga fyr-Mannlíf og saga fyr-Mannlíf og saga fyr-Mannlíf og saga fyr-
ir vestan komið útir vestan komið útir vestan komið útir vestan komið útir vestan komið út

Út er komið 10. heftið í
ritröðinni „Mannlíf og saga
fyrir vestan“, en hún fjallar
um vestfirskt mannlíf að
fornu og nýju á svæðinu frá
Bjargtöngum að Djúpi.
Meðal efnis í þessu hefti er
frásögn Kristjáns Jóns Guð-
nasonar af eigin lífshlaupi
og móður sinnar, Steinunnar
Jónsdóttur frá Skálará í
Keldudal í Dýrafirði, en í

persónuleika hennar komu
vestfirsk einkenni mjög sterk-
lega fram, eins og segir í kynn-
ingu útgefanda.

Sr. Ágúst Sigurðsson á
Prestbakka skrifar um Mar-
gréti á Steinanesi, systur Jóns
forseta, en foreldrar þeirra,
Þórdís Jónsdóttir og sr. Sig-
urður Jónsson, fluttur með
dóttur sinni að Steinanesi er
búskap þeirra lauk á Hrafns-

eyri árið 1851 og ól hún
önn fyrir þeim til æviloka.
Þá skrifar Kjartan Th. Ól-
afsson um Sléttuhrepp,
byggð sem ekki er lengur
til og fjallað er um norska
Jens á Þingeyri. Guðvarður
Jónsson skrifar um Halldór
Jónsson á Arngerðareyri og
Jónína Jónsdóttir frá Gem-
lufalli skrifar um bílferjur á
Dýrafirði.

Héraðsdómur Vestfjarða
dæmdi íá mánudag tæplega
sjötugan karlmann til að
greiða 150.000 króna sekt í
ríkissjóð auk þess sem hann
var sviptur ökurétti í eitt ár
fyrir líkamsárás á og ölvunar-
akstur.

Líkamsárásina framdi mað-
urinn við jólahlaðborð á veit-
ingahúsinu Krúsinni á Ísafirði
aðfaranótt 2. desember sl.
Þótti hann sekur af því að hafa
slegið rúmlega þrítugan mann
fyrirvaralaust og án nokkurs
tilefnis hnefahöggum tvívegis

í andlitið með þeim afleið-
ingum að hann bólgnaði í and-
liti og hlaut skrámur. Einnig
var hann sekur fundinn af því
að hafa sömu nótt ekið bifreið
undir áhrifum áfengis.

Greiði maðurinn ekki sekt-
ina þarf hann að sitja þrjár
vikur í fangelsi í staðinn. Auk
refsingarinnar var honum gert
að borga allan kostnað sakar-
innar, þar með talin 75.000
króna málsvarnarlaun skipaðs
verjanda síns. Dóminn kvað
upp Erlingur Sigtryggsson,
héraðsdómari.

Dæmdur fyrir líkams-Dæmdur fyrir líkams-Dæmdur fyrir líkams-Dæmdur fyrir líkams-Dæmdur fyrir líkams-
árás og ölvunaraksturárás og ölvunaraksturárás og ölvunaraksturárás og ölvunaraksturárás og ölvunarakstur

Héraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur Vestfjarða

Sendiráð Kína á ÍslandiSendiráð Kína á ÍslandiSendiráð Kína á ÍslandiSendiráð Kína á ÍslandiSendiráð Kína á Íslandi

Færir ÍsafjarðarbæFærir ÍsafjarðarbæFærir ÍsafjarðarbæFærir ÍsafjarðarbæFærir Ísafjarðarbæ
veglega ljósmyndagjöfveglega ljósmyndagjöfveglega ljósmyndagjöfveglega ljósmyndagjöfveglega ljósmyndagjöf

Ísafjarðarbær tók á mánu-
dag við veglegri ljósmynda-
gjöf frá sendiráði Kína á Ís-
landi. Það voru þeir Þorleifur
Pálsson, bæjarritari, og Jó-
hann Hinriksson, forstöðu-
maður safna Ísafjarðarbæjar,
sem veittu gjöfinni viðtöku
en hún samanstendur af rúm-
lega 200 hágæða ljósmyndum
frá Tíbet og af hinum fræga
Kínamúr. Þeir sögðust við
þetta tækifæri afar ánægðir
með að fá í hendur þvílíkt
magn af ljósmyndum og að
þær litu vel út.

Menningarfulltrúi kín-
verska sendiráðsins, Zhang
Chi, afhenti myndirnar en
einnig var með honum í för
viðskiptaráðunautur sendi-
ráðsins, Wang Xuwei. Í sam-
tali við blaðið sögðu þeir að
gjöfin væri fyrst og fremst ætl-
uð sem þakklætisvottur til

Ísafjarðarbæjar vegna vin-
samlegra samskipta sem
sendiráðið hefur átt við bæinn
og góðra viðtaka sem sendi-
herra Kínverja hlaut er hann
heimsótti Ísafjörð fyrir nokk-
ru. Þeir sögðust vonast til að
hægt yrði að sýna myndirnar
víða og nefndu árlega Þjóða-
hátíð Vestfjarða sem kjörinn

vettvang, enda væru þeir afar
hrifnir af henni eftir heimsókn
á þjóðahátíð síðasta árs.

Auk þess að afhenda gjafir-
nar heimsóttu sendiráðs-
mennirnir Flateyri í viðskipta-
erindum og hugðust einnig
kynna sér á eigin spýtur hvað
Ísafjarðarbær hefur upp á að
bjóða.

Menningarfulltrúi kínverska sendiráðsins, Zhang Chi, og
viðskiptaráðunautur sendiráðsins, Wang Xuwei.

Um fimmtíu manns gengu á skíðum fram í Fremri-
Hnífsdal þar sem þeir gæddu sér á ljúffengum pönnu-
kökum og kakói og stigu dans á bæjarhólnum við har-
monikkutónlist í hinni árlegu pönnugöngu Vetrarvina-
félagsins Hnífsdælska er fram fór sl. laugardag.

Að sögn Ólafar Helgadóttur, formanns Vetrarvinafé-
lagsins, skemmtu þátttakendur sér allir hið besta í
göngunni og fóru ánægðir heim að henni lokinni. Ólöf
segir vindasamt veður laugardagsins, ásamt páska-
eggjagöngu er fram fór á Seljalandsdal á sama tíma,
hafa valdið því að þátttakendur voru nokkuð færri en
venja er, en það hafi ekki komið að sök og fleiri pönnu-
kökur verið til skiptanna fyrir þá sem mættu. Þá segir
hún jafnframt að ekki hafi mátt á tæpara standa að
halda gönguna, því að göngufólkið hafi beinlínis séð
snjóinn hverfa í miklum hlýindum laugardagsins.

PönnukökugangaPönnukökugangaPönnukökugangaPönnukökugangaPönnukökuganga
VetrarvinafélagsinsVetrarvinafélagsinsVetrarvinafélagsinsVetrarvinafélagsinsVetrarvinafélagsins
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Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 13. apríl kl. 10:45

Formúla 1: Sýnt frá tímatökunni í San Marinó
Laugardagur 13. apríl kl. 13:25

Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 13. apríl kl. 15:50

Íslandsmótið í handbolta: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 14. apríl kl. 11:40

Formúla 1: Sýnt beint frá keppninni í San Marinó
Sunnudagur 14. apríl kl. 14:10

Íslandsmótið í handbolta kvenna: Leikur óákveðinn

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 13. apríl kl. 13:45

Enski boltinn: Derby County – Newcastle United

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðlæg átt eða breytileg
átt, 5-8 m/s og skýjað að
mestu, en úrkomulítið.
Frost 0 til 5 stig.
Horfur á föstudag:
Gengur í suðaustan
10-15 m/s með slyddu
eða snjókomu. Hiti
nálægt frostmarki.
Horfur á laugardag:
Suðlæg átt með rigningu
eða slyddu, einkum þó
sunnanlands. Hlýnandi
veður.
Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt með rigningu
eða slyddu, einkum þó
sunnanlands. Hlýnandi
veður.
Horfur á mánudag:
Suðlæg átt með rigningu
eða slyddu, einkum þó
sunnanlands. Hlýnandi
veður.

Föstudagur 12. apríl
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (81:90)
18.35 Nornin unga (24:24)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Gáfnaljósið. (Genius) Gaman-
mynd frá 1999 um þrettán ára strák sem
nemur eðlisfræði í háskóla en er strítt.
Hann kemur sér upp dulargervi og geng-
ur líka í skóla með jafnöldrum sínum
svo að hann geti verið nálægt drauma-
prinsessunni sinni. Aðalhlutverk: Trevor
Morgan, Emmy Rossum og Charles
Fleischer.
21.35 Grasekkjan. (Saving Grace)
Bresk bíómynd frá 2000. Miðaldra kona
situr í skuldasúpu eftir að maður hennar
fellur frá og bregður á það ráð að rækta
marijúana í stórum stíl til að bjarga fjár-
málunum. Aðalhlutverk: Brenda Blet-
hyn, Craig Ferguson, Martin Clunes og
Tchéky Karyo.
23.10 Tarzan og týnda borgin. (Tarz-
an and the Lost City) Tarzan apabróðir
er kallaður frá Bretlandi til að verja æsku-
heimili sitt í Afríku fyrir árás miskunnar-
lausra málaliða. Aðalhlutverk: Casper
van Dien, Jane March og Steven Wadd-
ington.
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 13. apríl
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (82:90)
09.37 Albertína ballerína (5:26)
09.45 Litlu skrímslin (40:52)
09.54 Safnamýsnar (4:6)
10.00 Pokémon (41:52)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (4:40)
10.45 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í San Mar-
ino.
12.15 Kastljósið
12.40 Markaregn
13.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
15.20 Snjókrossið 2002
15.50 Íslandsmótið í handbolta
18.00 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (8:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
20.50 Indiana Jones. (Indiana Jones
and the Temple of Doom) Ævintýramynd
frá 1984. Fornminjafræðingurinn Indi-
ana Jones lætur til sín taka og reynir að
hafa uppi á helgum steini sem hefur
verið stolið. Aðalhlutverk: Harrison
Ford, Kate Capshaw, Amrish Puri og
Roshan Seth.
22.45 Halifax réttargeðlæknir. (Hali-
fax f.p.: Playing God) Áströlsk sakamála-
mynd þar sem réttargeðlæknirinn Jane
Halifax glímir við erfitt sakamál. Aðal-
hlutverk: Rebecca Gibney.
00.20 Enginn er fullkominn. (Flaw-
less) Bandarísk bíómynd frá 1999.
Myndin fjallar um stirða sambúð tveggja
nágranna í New York. Annar þeirra er
fyrrverandi sjóliði en hinn er klæð-
skiptingur. e. Aðalhlutverk: Robert De
Niro og Philip Seymour Hoffman.
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 14. apríl
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Stafakarlarnir
09.57 Andarteppa (3:26)
10.11 Kobbi (56:65)
10.23 Ungur uppfinningamaður
11.05 Nýjasta tækni og vísindi
11.20 Kastljósið
11.40 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í San Marino.
14.10 Íslandsmótið í handbolta. Sýnd-
ur verður oddaleikur í fjögurra liða úr-
slitum kvenna.
15.40 Mósaík
16.15 Markaregn
17.00 Geimferðin (17:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Tómas og Tim (8:10)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Ljós heimsins. Heimildarmynd
eftir Ragnar Halldórsson um Vigdísi
Finnbogadóttur og störf hennar eftir að
hún lét af embætti forseta Íslands.
21.15 Hálandahöfðinginn (4:10)
22.05 Helgarsportið
22.30 Skjótið píanóleikarann. (Tirez
sur la pianiste) Bíómynd frá 1960 eftir
François Truffaut. Smábófi á flótta leitar
skjóls á bar þar sem bróðir hans vinnur
sem píanóleikari. Aðalhlutverk: Charles
Aznavour, Marie Dubois,Nicole Berger,

Michèle Mercier, Jean-Jacques Aslanian
og Daniel Boulanger.
23.55 Kastljósið
00.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 12. apríl
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautifu
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.30 Í fínu formi
12.45 The Truman Show. (Truman-
þátturinn) Truman Burbank er þekktasta
andlitið á sjónvarpsskjánum allan sólar-
hringinn. Hann hefur aftur á móti ekki
minnstu hugmynd um það! Einn góðan
veðurdag vaknar hann af værum blundi
og sér líf sitt í nýju og óvæntu ljósi.  Að-
alhlutverk: Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney.
14.25 Elton John
15.10 Andrea (e)
15.35 NBA Action
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (7:26) (e)
18.05 Friends (11:24) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The Kid. (Krakkinn) Gamanmynd
um eftirsóttan ráðgjafa í Los Angeles.
Russell M. Duritz skortir ekki neitt. Hann
getur leyft sér allt en er samt ekki ham-
ingjusamur. Það er eitthvað sem vantar í
líf hans og daginn sem hann hittir hinn 8
ára gamla Rusty fer að renna upp fyrir
honum ljós. Í sameiningu takast þeir á
hendur ferðalag sem á eftir að breyta
öllu. Aðalhlutverk: Bruce Willis, Spencer
Breslin, Emily Mortimer, Lily Tomlin.
21.15 Smallville (1:22) (Pilot) Hvernig
unglingur var ofurmennið Clark Kent?
Nýr myndaflokkur um þessa heimsfrægu
söguhetju sem ólst upp í smábænum
Smallville í Kansas. Það getur verið erfitt
að komast í gegnum unglingsárin og
það flækir bara málin þegar og ef Clark
Kent kemst að uppruna sínum.
22.05 Blade. (Vopni) Blade er hálfur
maður og hálf vampíra sem eltir uppi
vampírur og stráfellir þær vegna þess að
þær ollu dauða móður hans.  Aðalhlut-
verk: Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris
Kristofferson.
00.05 The Truman Show. (Truman-
þátturinn) Truman Burbank er þekktasta
andlitið á sjónvarpsskjánum allan sólar-
hringinn. Hann hefur aftur á móti ekki
minnstu hugmynd um það! Einn góðan
veðurdag vaknar hann af værum blundi
og sér líf sitt í nýju og óvæntu ljósi.  Að-
alhlutverk: Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney.
01.45 Jungle Fever. (Frumskógarhiti) Í
þessari mynd er tekið á kynþáttafordóm-
um og vandræðum hjónabandsins. Giftur
maður af afrískum uppruna á í ástarsam-
bandi við vinnufélaga sinn og þegar upp
kemst um framhjáhaldið þarf hann ekki
einungis að standa frammi fyrir fjöl-
skyldu sinni heldur einnig kynþáttafor-
dómum. Aðalhlutverk: Annabella Sci-
orra, Wesley Snipes, Spike Lee.
03.55 Ísland í dag
04.25 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 13. apríl
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.10 Bigfoot. (Stórfótur: Ótrúleg saga)
Menn hafa komið auga á hinn þjóðsagna-
kennda Stórfót í Norður-Kaliforníu og
er honum kennt um það þegar nokkrir
ferðalangar hverfa sporlaust. Þegar auð-
kýfingur frá Chicago heitir hverjum þeim
sem nær að fanga skepnuna milljón dala
upphefst mikið fjölmiðlafár og kapp-
hlaup veiðimanna og vísindamanna.  Að-
alhlutverk: David Rasche, Matt McCoy,
Crystal Chappell.
11.40 Bold and the Beautiful
13.20 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn. Bein útsending.
16.05 60 Minutes (e)
16.55 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg (6:24)
20.00 Friends (12:24)
20.30 Loser. (Lúði) Rómantísk gaman-
mynd. Paul Tannek er að hefja nám við
háskólann í New York. Hann fær út-
hlutað plássi á heimavistinni en fellur
ekki inn í hópinn. Þeir sem ekki hata
hann láta eins og hann sé ekki til. Í
mótlætinu hittir Paul Doru Diamond,
stúlku sem gengur líka fátt í haginn. Þau
vingast og kannski verður það til þess
gæfan brosi við þeim líka.  Aðalhlutverk:
Jason Biggs, Mena Suvari, Greg Kinne-
ar.
22.10 What Lies Beneath (Undir niðri)

Háspennumynd um fyrirmyndarhjónin
Norman og Claire Spencer. Á yfirborð-
inu leikur allt í lyndi en draugar fortíðar-
innar elta húsbóndann uppi. Fyrir ári
hélt hann framhjá Claire sem enn þá veit
ekkert um það. Sjálf upplifir hún undar-
lega atburði sem eiga eftir að varpa nýju
og ógeðfelldu ljósi á hjónaband hennar.
Aðalhlutverk: Michelle Pfeiffer, Harri-
son Ford, Diana Scarwid, Joe Morton.
00.20 Best Laid Plans. (Heimskra
manna ráð) Það virðist ekkert ganga
upp hjá Nick þessa dagana og hann þráir
að komast burt og hefja nýtt líf. Áætlun
um rán virðist í fyrstu vera mjög einföld
en þegar á reynir fer allt úrskeiðis.  Aðal-
hlutverk: Josh Brolin, Reese Wither-
spoon, Alessandro Nivola.
01.55 Jawbreaker. (Haltu kjafti) Court-
ney fer fyrir stelpnaklíku sem lætur sér
fátt fyrir brjósti brenna. Stúlkurnar ætla
sér að hrekkja Liz sem er allra hugljúfi á
17 ára afmæli hennar. Það vill svo illa til
að hrekkurinn verður Liz að aldurtila og
eru stelpurnar því í slæmum málum. Það
má ekki komast upp um voðaverknaðinn
en það reynist þrautin þyngri að halda
dauða stúlkunnar leyndum.  Aðalhlut-
verk: Rose McGowan, Pam Grier, Re-
becca Gayheart, Marilyn Manson.
03.20 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 14. apríl
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.45 Love In the 21st Century
14.10 60 Minutes II (e)
15.00 Dennis the Menace Strikes Again
(Denni dæmalausi snýr aftur) Harðlæsið
öllum hurðum og tryggið að gluggar séu
vel lokaðir. Látið svo nágranna ykkar
vita að Denni sé kominn aftur! Óþekktar-
anginn er samur við sig og ekkert lát er á
uppátækjum hans. Johnson afi er nú flutt-
ur í bæinn og ekki minnkar það áhyggjur
herra Wilsons í næsta húsi.  Aðalhlutverk:
Justin Cooper, Don Rickles, George
Kennedy.
16.20 The Simpsons (15:21) (e)
16.45 Andrea (e)
17.10 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk. Hinn ástsæli sjón-
varpsmaður, Jón Ársæll Þórðarson, held-
ur áfram að kynna okkur áhugaverða
samborgara í nýjum myndaflokki sem
er vikulega á dagskrá. Jón Ársæll heim-
sækir konur og karla á öllum aldri og
kynnir landsmönnum nýja hlið á þeim
sem eru í eldlínunni.
20.50 For Love or Country: The Ar-
turo Sandoval (Ást eða frelsi) Sann-
söguleg sjónvarpsmynd um kúbverska
saxófónleikarann Arturo Sandoval.
Hann fór ungur að spila djass og vakti
strax athygli fyrir einstaka hæfileika.
Þrátt fyrir frama á tónlistarsviðinu var
Arturo ekki ánægður og vildi njóta meira
frelsis. Á tónleikaferðalagi um Evrópu
árið 1990 tók hann svo af skarið, gekk
inn í bandaríska sendiráðið í Róm og
óskaði eftir landvistarleyfi sem pólitískur
flóttamaður.  Aðalhlutverk: Andy Garcia,

Gloria Estefan, Mía Maestro, Charles
Dutton.
22.50 60 Minutes
23.40 Patch Adams. Sönn saga um ein-
stakan mann sem vildi lækna sjúka en
trúði ekki á hefðbundnar leiðir til þess
að ná fram markmiði sínu. Hann setti á
fót sína eigin lækningamiðstöð og kom
þeim til hjálpar sem honum fannst ekki
sinnt sem skyldi í heilbrigðiskerfinu.
Aðalhlutverk: Robin Williams, Monica
Potter, Daniel London.
01.30 Dybt vand. (Á botninum) Hörku-
spennandi framhaldsmynd. Niels Bern-
Jensen er áhrifamaður í litlum bæ. Hann
hefur komið ár sinni vel fyrir borð og
þarf ekki að kvarta. Samt nagar samvisk-
an hann. Ekki er allt sem sýnist í þessu
friðsæla samfélagi og Bern-Jensen býr
yfir upplýsingum sem ekki þola dags-
ljósið. Brátt fara sögusagnir á kreik og í
framhaldinu er gripið til lyga, fjárkúg-
unar og annarra óþverrabragða. Leik-
stjórinn er sá hinn sami og leikstýrði
hinni frægu spennumynd Nattevagten.
1999.
02.50 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 12. apríl
18.00 Heklusport. Fjallað er um helstu
íþróttaviðburði heima og erlendis.
18.30 Íþróttir um allan heim

19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Bandaríska meistarak. í golfi.
Bein útsending frá öðrum keppnisdegi
bandarísku meistarakeppninnar í golfi
en leikið er á Augusta National vellinum
í Georgíu.
22.30 Stálhnefinn. (Fist of Fury) Þriggja
stjarna hasarmynd. Chen Chen snýr aftur
til Shanghai í Kína og uppgötvar að
lærimeistari hans er látinn. Dauða hans
bar að með grunsamlegum hætti og Chen
Chen ætlar að sjá til þess að réttlætinu
verði fullnægt.  Aðalhlutverk: Bruce Lee,
Nora Miao , James Tien.
00.20 Cyber Tracker II. (Aftökusveitin
2) Leyniþjónustumaðurinn Eric Phillips
á enn í harðri baráttu við yfirvöld. Þau
hafa rænt eiginkonu hans og honum virð-
ast allir bjargir bannaðar.  Aðalhlutverk:
Don Wilson, Stacie Foster, Tony Burton,
Jim Maniaci, Anthony DeLongis.
01.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 13. apríl

13.50 Epson-deildin. Bein útsending frá
úrslitakeppni karla í körfubolta.
15.35 Íþróttir um allan heim
16.30 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Sunderland og Liverpool.
18.35 Saga HM. (1958  Svíþjóð - Heini)
Rakin er saga heimsmeistarakeppninnar
í knattspyrnu frá 1954 til 1990. Í þessum
þætti er fylgst með keppninni í Svíþjóð
árið 1958. Þar slógu Brasilíumenn
skemmtilega í gegn en þeir tefldu m.a.
fram ungum leikmanni, Pele, sem átti
síðar eftir að heilla knattspyrnuunnendur
um allan heim með leikni sinni.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Ísfirska stuðgrúbban
BMX, sem meðal annars
hefur gert garðinn frægan
í kvikmyndinni „Gemsar“
og á ótal böllum á Vest-
fjörðum frá því að hún var
stofnuð sl. haust, opnaði í
vikunni glænýja heima-
síðu sveitarinnar á iso.is/
bmx. Þar er meðal ann-
ars hægt að fræðast um
meðlimi sveitarinnar og
helstu áhugamál þeirra,
skrá sig í gestabók eða
sem „grúbbpíu“ sveitar-
innar, lesa sjóðheitar frétt-
ir úr innsta kjarna BMX,
skoða myndir af drengjun-
um og ná í lög þeirra á
rafrænu formi. Netspjall er
einnig á sínum stað og
þar geta aðdáendur sveit-
arinnar tekið þátt í
skemmtilegum umrænum
um tónlist hennar og
ýmislegt annað. Dreng-
irnir segjast ætla að upp-
færa síðuna eins oft og
þurfa þykir þannig að víst
er að Vestfirðingar, sem
og landsmenn allir, hafa
nú eignast enn einn grið-
arstaðinn á netinu.

The Kid
Krakkinn, eða The Kid er

gamanmynd um eftirsótt-
ann ráðgjafa í Los Angeles,
Russel M. Duritz, sem fær

alveg nýja sýn á lífið þegar
8 ára strákur verður á vegi
hans. Aðalhlutverkið leikur
Bruce Willis. Myndin er frá

árinu 2000 og er sýnd kl.
19:30 á Stöð 2. Strax á

eftir eða kl. 21:15 fer svo í
loftið á Stöð 2 nýr mynda-

flokkur sem nefnist Súper-
mann í Smallville. Þar segir
frá unglingnum Clark Kent

sem á eftir að verða mesta
ofurmenni sögunnar þegar
fram líða stundir. Ævintýri
Súpermanns verða á dag-

skrá næstu föstudags-
kvöld.
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firskur
frétta-
vefur
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 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn

Miðvikudagur 10. apríl kl. 18:30
Meistarakeppni Evrópu: Real Madrid – Bayern München

Miðvikudagur 10. apríl kl. 20:40
Meistarakeppni Evrópu: Man. United – Deportivo La Coruna

Fimmtudagur 11. apríl kl. 20:00
US Masters: Bandaríska meistarakeppnin í golfi

Föstudagur 12. apríl kl. 20:00
US Masters: Bandaríska meistarakeppnin í golfi

Laugardagur 13. apríl kl. 13:40
Epson deildin í körfuknattleik: Njarðvík – Keflavík

Laugardagur 13. apríl kl. 16:30
Enski boltinn: Sunderland – Liverpool

Laugardagur 13. apríl kl. 20:00
US Masters: Bandaríska meistarakeppnin í golfi

Sunnudagur 14. apríl kl. 12:45
Ítalski boltinn: Juventus – AC Milan

Sunnudagur 14. apríl kl. 14:55
Enski boltinn: Middlesbrough – Arsenal

Sunnudagur 14. apríl kl. 17:55
Enski boltinn: Fulham – Chelsea

Sunnudagur 14. apríl kl. 20:00
US Masters: Bandaríska meistarakeppnin í golfi

What Lies Beneath
Michelle Pfeiffer og Harrison Ford leika aðalhlutverkin í háspennumyndinni

Undir niðri, eða What Lies Beneath, sem er frá árinu 2000 sem Stöð 2
sýnir kl. 22:10 á laugardagskvöld. Norman og Claire Spencer eru fyrir-

myndarhjón. Á yfirborðinu leikur allt í lyndi en draugar fortíðarinnar elta
húsbóndann uppi. Fyrir ári hélt hann framhjá Claire sem enn þá veit ekkert

um það. Sjálf upplifir hún undarlega atburði sem eiga eftir að varpa nýju
og ógeðfelldu ljósi á hjónaband hennar.

20.00 Bandaríska meistarak. í golfi.
Bein útsending frá þriðja keppnisdegi
bandarísku meistarakeppninnar í golfi
en leikið er á Augusta National vellinum
í Georgíu.
23.00 Lottó
23.05 Leiðin á HM. (Brasilía og Kína)
Myndaflokkur þar sem þátttökuþjóðir-
nar á HM í sumar eru kynntar til sög-
unnar.  Kastljósinu er beint að tveimur
þjóðum í hverjum þætti. Rætt er við
þjálfarana og helstu stjörnur liðanna.
23.35 Rumble in the Bronx. (Barist í
Bronx) Æsispennandi hasar- og bardaga-
mynd. Ah Keung kemur frá Hong Kong
til að vera viðstaddur brúðkaup frænda
síns í New York. Ætlunin er að hafa það
gott, skoða borgina og hjálpa svolítið til
í búðinni sem fjölskyldan rekur. Það
gleymdist hins vegar að segja honum að
verslunin er í Suður-Bronx og þar geta
menn aldrei verið til friðs.  Aðalhlutverk:
Jackie Chan, Anita Mui, Bill Tung.
01.05 Emmanuelle´s Sensual Pleasures
Erótísk kvikmynd.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 14. apríl

12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
14.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Middlesbrough og Newcastle/Ars-
enal í undanúrslitum bikarkeppninnar.
17.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í spil-
in fyrir þá næstu.
17.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Fulham og Chelsea í undanúrslitum
bikarkeppninnar.

20.00 Bandaríska meistarak. í golfi.
Bein útsending frá síðasta keppnisdegi
bandarísku meistarakeppninnar í golfi
en leikið er á Augusta National vellinum
í Georgíu.
23.00 Golfmót í Bandaríkjunum.
00.00 Passion Fish. (Ástríðufiskurinn)
Áhrifamikil kvikmynd um óblíð örlög,
vináttu og fyndnar persónur. May-Alice
er fræg leikkona úr sápuóperum. Þegar
hún lendir í umferðarslysi er úti um
frama hennar og hún þarf að eyða æv-
inni í hjólastól. May-Alice heldur aftur
til æskustöðvanna og upphefst þá sér-
stakt fjandvinasamband hennar og
hjúkrunarkonunnar Chantelle. Aðal-
hlutverk: Mary McDonnell, Alfre
Woodard, David Strathairn, Angela
Bassett, Vondie Curtis-Hall.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 12. apríl
16.30 Muzik.is
17.30 Two Guys and a Girl (e)
18.00 Everybody loves Raymond (e)
18.30 The King of Queens(e)
19:00 Powerplay (e)
19.30 Powerplay(e)
20:00 Jackass - nýtt Allir þekkja ær-
ingjann Johnny Knoxville sem safnar

myndum af ofurhugum í vandræðum og
öðru fólki í óheppilegum aðstæðum. Fólki
er ráðlagt að reyna ekki að leika vitleysuna
eftir.
20.30 Bob Patt - nýtt. Bob Patterson er
fyrirlesari sem hvetur fræga fólkið á
framabrautinni. Hans eigin frami er þó
þyrnum stráður og hann á í mesta basli
með að hjálpa sjálfum sér eins vel og
hann hjálpar öðrum. Að sjálfsögðu
sprenghlægilegir gamaþættir
21:00 Undercover. Fangelsisverðir lem-
ja fanga einn til óbóta. Félagi hans reynir
að bjarga honum og kemur í leiðinni af
stað uppreisn í fangelsinu. Jake lendir í
uppreisninni þar sem hann var í fangelsinu
í dulargervi fanga. Alex var einnig í fang-
elsinu. Donovan vill reyna að semja við
fangana en fangelsisstjórinn vill binda
endi á uppreisnina með vopnavaldi. Á
meðan sleppur hættulegasti raðmorðingi
Bandaríkjanna, mannætan Marlon Cham-
bers úr klefa sínum í fangelsinu og und-
irbýr flótta.
22.00 Djúpa laugin
23:00 Malcolm in the middle (e)
23.30 CSI (e)
00.20 Law & Order SVU (e)
01.10 Jay Leno(e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 13. apríl
12.30 48 Hours(e)
13.30 Law & Order(e)
14.30 Jay Leno(e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Survivor IV (e)
17.30 Fólk (e)
18.30 Undercover (e)
19.30 Two Guys and Girl (e)
20.00 Powerplay. Í hörðum heimi at-
vinnuíþróttafólks eru peningar, kynlíf,
völd og konur markmiðin á bak við tjöld-
in. Brett Parker er íþróttaumboðsmaður
sem svífst einskis til að ná markmiðum
sínum. Þættir í anda stórmyndarinnar Jerry
Mcquire
21:00 Íslendingar.
22:00 Total Recall. Kanadísk spennu-
þáttaröð um lögreglumenn á áttunda
áratug 21. aldarinnar Vélmennið Farve
kemst að ýmsum eiginleikum í sínu eigin
fari.
22.50 Bíómyndin  She´s no angel
00:20 Tvöfaldur Jay Leno (e)
01.50 Muzik.is
03.0 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 14. apríl

12.30 Silfur Egils
14.00 Mótor(e)
14.30 Boston Public(e)
15.30 The Practice (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Providance (e)
18.30 Bob Patters(e)
19.30 King of Queens (e)
20:00 Sunnudagsmyndin
21:30 Málið
21.45 Silfur Egils
23.30 Íslendingar (e)
00.30 Survivor IV (e)
01.20 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

Aðalheiður Steinsdótt-
ir, Tangagötu 15, Ísafirði,

verður fimmtug mánudag-
inn 15. apríl nk. Í tilefni

dagsins tekur hún á móti
gestum í golfskálanum í

Tungudal laugardaginn 13.
apríl frá kl. 20:00.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Halldór Jónsson, fisk-

verkandi á Ísafirði
svarar:

,,Þar sem ég
er fréttafíkill

eru frétta-
miðlarnir

mest notaðir.
Þar eru bb.is,

mbl.is,
visir.is, interseafood.

com og pressan á strikinu
mest notaðir. Þar sem

pólitíkin hér í bæ er stein-
dauð finnst mér afskap-
lega gaman að lesa það

sem yngra fólkið skrifar á
murinn.is, frelsi.is,

politik.is, hrifla.is ofl.
Annað áhugamál og ekki
síðra er matur og matar-

gerð (sést það ekki?). Þar
eru nú svosem engin sér-

stök svæði í uppáhaldi.
Finnst nú skemmtilegast

að vafra um síður eftir
skapinu hverju sinni.

Skífurnar kaupi ég gjarnar
í gegnum cdnow.com.

Það er ótrúlega gaman að
gleyma sér þar og láta sig

dreyma um góðar skífur.
Sérviskunni sinni ég

stundum á bowtieclub.
com. Það eru nú trúlega
ekki margir hér um slóðir
sem nota þann vef en ég
hvet alla sanna karlmenn
að fara þar inn og breyta
um lífsstíl. Önnur netnot-
kun er tilviljanakennd en

mikil. Á frekar auðvelt með
að gleyma mér þar inni.
Síðustu dagana hef ég

verið að skoða ebay.com.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Ráðist á sjöRáðist á sjöRáðist á sjöRáðist á sjöRáðist á sjö
ára drengára drengára drengára drengára dreng
Tveir piltar rétt undir lög-

aldri eru grunaðir um að hafa
veist að sjö ára dreng í bún-
ingsklefa Sundlaugar Bolung-
arvíkur sl. föstudagskvöld.
Samkvæmt upplýsingum frá
lögreglunni í Bolungarvík var
drengurinn mjög miður sín er
hann kom úr klefanum og
mátti sjá roða á hálsi.

Þrír piltar voru ásamt dreng-
num í búningsklefanum er at-
burðurinn varð og beinist
rannsóknin nú að þætti
tveggja þeirra. Lögreglan í
Bolungarvík tók skýrslu af
öllum piltunum þremur á
laugardag auk þess að dreng-
urinn fór í læknisrannsókn.
Unnið er að rannsókn málsins. www.bb.is dagblað

á netinu!
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bb.is
– öflugur frétta- og
upplýsingamiðill!

Kristjana Sigríður Skúla-
dóttir. Ljósm: Ljósmynda-
stofa Páls á Akureyri.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Kristjana Sig-Kristjana Sig-Kristjana Sig-Kristjana Sig-Kristjana Sig-
ríður kjörinríður kjörinríður kjörinríður kjörinríður kjörin

,,Ungfrú Vest-,,Ungfrú Vest-,,Ungfrú Vest-,,Ungfrú Vest-,,Ungfrú Vest-
firðir 2002“firðir 2002“firðir 2002“firðir 2002“firðir 2002“
Kristjana Sigríður

Skúladóttir, 19 ára Þing-
eyringur, var kjörin „Ung-
frú Vestfirðir 2002“ í hófi
sem haldið var í veitinga-
húsinu Krúsinni á Ísafirði
á laugardagskvöld.

Kristjana Sigríður, sem
er nemandi við Mennta-
skólann á Akureyri, var
einnig kjörin „Netstúlka
Vestfjarða“ en þetta var í
fyrsta skipti sem slíkt val
fór fram.

Rakel Magnúsdóttir, 20
ára og Perla Dögg Jens-
dóttir, 19 ára, báðar nem-
endur við Menntaskólann
á Ísafirði, voru kjörnar
„Ljósmyndafyrirsætur
Vestfjarða 2002“ og Sunn-
eva Sigurðardóttir, 20 ára
starfsmaður Efnalaugar-
innar Albert á Ísafirði var
kjörin vinsælasta stúlkan.

Endurlagning Djúpvegar frá Eyri í Ísafirði að Hörtná í Mjóafirði í ÍsafjarðardjúpiEndurlagning Djúpvegar frá Eyri í Ísafirði að Hörtná í Mjóafirði í ÍsafjarðardjúpiEndurlagning Djúpvegar frá Eyri í Ísafirði að Hörtná í Mjóafirði í ÍsafjarðardjúpiEndurlagning Djúpvegar frá Eyri í Ísafirði að Hörtná í Mjóafirði í ÍsafjarðardjúpiEndurlagning Djúpvegar frá Eyri í Ísafirði að Hörtná í Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi

Vegagerðin leggur til að vegur-Vegagerðin leggur til að vegur-Vegagerðin leggur til að vegur-Vegagerðin leggur til að vegur-Vegagerðin leggur til að vegur-
inn fari yfir Mjóafjörð um Hrúteyinn fari yfir Mjóafjörð um Hrúteyinn fari yfir Mjóafjörð um Hrúteyinn fari yfir Mjóafjörð um Hrúteyinn fari yfir Mjóafjörð um Hrútey

Vegagerðin hefur lagt fram
tillögu að matsáætlun fyrir
mat á umhverfisáhrifum
vegna ný- og endurlagningar
Djúpvegar í Ísafjarðardjúpi,
þ.e. 30,18 km langan vegar-
kafla frá Eyri í Ísafirði að Hört-
ná í Mjóafirði. Miðast tillagan
við að Djúpvegur liggi út Ísa-
fjörð vestanverðan, um Reyk-
jarfjörð og Vatnsfjörð, yfir
Vatnsfjarðarháls og yfir Mjóa-
fjörð um Hrútey og á núver-
andi veg við Hörtná innan
Látra í vestanverðum Mjóa-
firði.

Byggðar verða nýjar brýr

Rauða línan sýnir vegastæðið sem Vegagerðin mælir með.
yfir Fjarðarhornsá (eða Reykj-
arfjörð), á Vatnsfjarðarós og
Mjóafjörð. Öll önnur vatnsföll
verða leidd undir veg í stál-
eða steinræsum. Gert er ráð
fyrir að framkvæmdir hefjist
árið 2005 og gæti þeim lokið
árið 2008. Verður verkinu
skipt í tvo til þrjá áfanga í
útboði en útboð fyrsta áfanga
gæti í fyrsta lagi orðið haustið

2004.
Með framkvæmdinni er

verið að framfylgja samþykkt
Alþingis frá júní 1998 um
langtímaáætlun í vegagerð
sem gerir ráð fyrir að ljúka
uppbyggingu heilsársvegar
milli Reykjavíkur og Skutuls-
fjarðar innan tólf ára frá sam-
þykkt áætlunarinnar. Fyrir-
hugað var að framkvæmdum

við Djúpveg í Ísafjarðardjúpi
lyki á öðru tímabili áætlunar-
innar eða árið 2006, en miðað
við núgildandi vegáætlun sem
er til 2004, mun verða einhver
seinkun á verklokum. Áætlað
er að endurskoða langtíma-
áætlunina á vetri komanda.

Framkvæmdin er á vegum
Vegagerðarinnar sem annast
hönnun hennar og hefur eftir-

lit með því að verkið verði
unnið samkvæmt hönnunar-
gögnum og verklýsingum
stofnunarinnar og skilyrðum
er sett kunna að verða við mat
á umhverfisáhrifum og veit-
ingu framkvæmdaleyfis. Nátt-
úrustofa Vestfjarða er ráðgjafi
við mat á umhverfisáhrifum
og mun leggja til náttúrufars-
kafla matskýrslunnar.

BerBerBerBerBernharð Överby skipstjóri á Ísafirðinharð Överby skipstjóri á Ísafirðinharð Överby skipstjóri á Ísafirðinharð Överby skipstjóri á Ísafirðinharð Överby skipstjóri á Ísafirði

„Þetta er ótrúlegt mál og
engu líkara en útlendingar
sem búa utan Schengen-
svæðisins séu flæmdir frá því
að koma til Íslands,“ segir
Bernharð Överby, skipstjóri á
Ísafirði, sem ásamt eiginkonu
ætlaði að bjóða taílenskri
frænku konunnar í heimsókn
til Íslands.

Bernharð er nýkominn frá
Taílandi þar sem hjónin
ákváðu að bjóða taílensku
frænkunni í heimsókn til Ísa-
fjarðar og borga fyrir hana
farmiða fram og til baka. Til
að uppfylla nauðsynleg skil-
yrði héldu þau í danska sendi-
ráðið í Bangkok sem jafnframt
þjónar Íslandi. Þegar starfs-
maður sendiráðsins heyrði að
hjónin ætluðu heim til Íslands
eftir örfáa daga en frænkan
kæmi síðar ráðlagði hann

„Útlendingar fældir frá landinu“„Útlendingar fældir frá landinu“„Útlendingar fældir frá landinu“„Útlendingar fældir frá landinu“„Útlendingar fældir frá landinu“
við DV í síðustu viku.

Þau hjónin héldu síðan
heim til Íslands þar sem þegar
var hafist handa við að undir-
búa komu frænkunnar sem er
fátæk og hefur því ekki efni á
að standa fjárhagslega undir
ferðinni sjálf. Þegar Bernharð
hafði samband við Útlend-
ingaeftirlitið kom babb í bát-
inn.

„Þar var mér sagt að ekki
kæmi til greina að gera þetta
hérna megin. Við yrðum að
gera þetta Taílandsmegin þar
sem alfarið væri séð um þetta.
Við skyldum senda út form-
legt boð til konunnar. Þá væri
hægt að halda áfram með mál-
ið,“ segir Bernharð. Hann seg-
ir að krafist sé tryggingar upp
á 240 þúsund krónur og að
gesturinn eigi farmiða fram
og til baka auk tryggingar í

Taílandi. Þannig sé lokað á
fátækt fólk að koma í heim-
sókn til Íslands.

„Þetta er eins og banana-
lýðveldi hér. Við Íslendingar
getum hindrunarlaust farið til
Taílands og þurfum ekki að
sýna fram á neitt nema að við
eigum miða til baka. Það er
óskiljanlegt að það skuli ekki
duga að sýna íslenskum yfir-
völdum fram á að eiga miðann
til baka. Þetta lokar á útlend-
inga,“ segir hann.

Georg Lárusson, forstjóri
Útlendingaeftirlitsins, sagði í
samtali við DV að stofnun sín
yrði að vinna undir þeim regl-
um sem Ísland hefði undir-
gengist. „Þetta eru Schengen-
reglurnar sem við erum skuld-
bundin til að fylgja eftir að
við gerðumst aðilar fyrir ári,“
segir Georg.

þeim að sækja um dvalarleyf-
ið heima á Íslandi.

„Hann sagði að það væri
einfaldara að sækja um vega-
bréfsáritunina heima. Hann
ætlaði að fara að fylla út papp-
írana en sagði okkur að gera
þetta bara á Íslandi þar sem
væri mun auðveldara að af-
greiða málið. Við féllumst á
það,” segir Bernharð í samtali

Bernharð Överby.


