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Ökumenn hvattir til að sýna aðgæsluÖkumenn hvattir til að sýna aðgæsluÖkumenn hvattir til að sýna aðgæsluÖkumenn hvattir til að sýna aðgæsluÖkumenn hvattir til að sýna aðgæslu
Almenningi gafst á föstu-

dag kostur á að aka upp
Bolafjall í fyrsta skipti í
fjölda ára. Vegurinn upp
Bolafjall var sem kunnugt
er gerður á níunda áratugn-
um vegna byggingar ratsjár-
stöðvar á fjallinu og var op-
inn almennum borgurum
fyrstu tvö árin, en hefur ver-
ið lokaður síðan. Vegagerð-
in hefur nú náð samkomu-
lagi við eigendur vegarins
og ratsjárstöðvarinnar um
afnotaleyfi af honum og
mun hann því framvegis
verða opinn almennri um-
ferð yfir sumartímann.

Í frétt frá Vegagerðinni
segir m.a: „Fram hefur kom-
ið mikill áhugi hjá Bolung-
arvíkurkaupstað og ýmsum
ferðaþjónustuaðilum að fá
veginn opnaðan að nýju,

enda mikið og gott útsýni af
fjallinu. Vegagerðin hefur
undanfarin ár staðið í samn-
ingaviðræðum við yfirvöld
ratsjárstöðvarinnar, sem eru
eigendur vegarins, um opnun
hans yfir sumarmánuðina. [...]
Samkomulagið hljóðar upp á
að vegurinn er í umsjá Vega-
gerðarinnar á meðan hann er
opinn almennri umferð. Upp-
lýsingar um vegaskemmdir og
slíkt eiga því að berast til
Vegagerðarinnar. Þess er
vænst að svipað fyrirkomulag
verði á næstu ár.“

Vegagerðin hefur undanfar-
ið unnið að því að útbúa að-
stöðu fyrir fólks- og lang-
ferðabifreiðir uppi á fjallinu,
sem felst m.a. í því að gerð
hefur verið snúningsaðstaða
fyrir ökutækin og allar merk-
ingar hafa verið endurbættar. Ratsjárstöðin á Bolafjalli. Ljósmynd: Grétar Sigurðsson.
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Öllu starfsfólki VoiceEra í

Bolungarvík hefur verið sagt
upp störfum frá og með 30.
júní sl. Í bréfi sem starfsfólk-
inu barst nýlega, segir að um
þessar mundir sé unnið að
endurskipulagningu fyrirtæk-
isins og því verði að segja
upp öllum starfskröftum að
svo stöddu máli.

Jafnframt segir í bréfinu,
sem er undirritað af Cameron
Porter, stjórnarformanni Voi-
ceEra, að ekki sé vitað hvort
eða hvenær starfsmennirnir

verða endurráðnir. Sem kunn-
ugt er hafa forsvarsmenn Voi-
ceEra átt í nokkrum vandræð-
um með að fjármagna starf-
semi fyrirtækisins upp á síð-
kastið og eiga starfsmenn þess
í Bolungarvík enn eftir að fá
greidd laun fyrir maí mánuð.

Cameron Porter sagði í
samtali við blaðið að því mið-
ur hefði orðið að grípa til þess
ráðs að segja starfsfólkinu upp
þar sem ekki sé til neinn pen-
ingur til þess að greiða því
laun. „Við erum um þessar

mundir að vinna að samkomu-
lagi við skuldunauta okkar og
endurskipuleggja fyrirtækið
svo að við getum lokið vinnu
við okkar vöru og þannig
fengið pening inn í fyrirtækið
til þess að borga útistandandi
skuldir. Fyrst og fremst leggj-
um við áherslu á að greiða
fyrrverandi starfsfólki okkar
og vonumst til þess að geta
lokið því innan þrjátíu daga.
Til þess að það verði hægt
erum við m.a. að selja hús-
gögn og tölvubúnað úr eigu

fyrirtækisins sem við erum
ekki að nota, en peningurinn
sem við greiðum starfsfólkinu
er sá eini sem mun fara úr
rekstrinum á næstunni,“ sagði
Porter. Hann segist þegar hafa
rætt við um helming starfs-
fólksins sem var sagt upp og
býst við eiga viðræður við þá
sem eftir eru á næstu dögum.

Porter segist vonast til þess
að geta ráðið starfsfólkið aftur
þegar framleiðsluvara fyrir-
tækisins er tilbúin til markaðs-
setningar og sölu og býst hann

við að það gæti gerst eftir um
þrjá mánuði. „Langtímaáætl-
unin er enn sú sama; að byggja
upp öflugt og gott hátækni-
fyrirtæki í Bolungarvík og ég
er sannfærður um að það eigi
eftir að takast. Við eigum nú í
viðræðum við hugbúnaðarfyr-
irtæki í Reykjavík um að ljúka
forritunarvinnu á raddgrein-
ingarbúnaðinum og munum
þá greiða vinnuna með hlut í
VoiceEra,“ sagði Porter.

Aðspurður staðfesti Porter
framhald á bls. 2.
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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.
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Era sagtEra sagtEra sagtEra sagtEra sagt
upp störfumupp störfumupp störfumupp störfumupp störfum

framhald af forsíðu.
orðróm sem verið hefur
uppi um að ein megin-
ástæða þeirra tafa sem fyr-
irtækið varð fyrir og urðu
til vandræðanna sem það
upplifir nú hafi verið villa í
forritinu sem tók mikinn
tíma að lagfæra. „Það er
margt sem veldur vand-
ræðum fyrirtækisins, eitt
af því er forsniðsvilla í öðr-
um af tveimur raddgagna-
grunnum sem við unnum
og var tímafrekt að lag-
færa. Þetta er í fyrsta skipti
sem raddþekkibúnaður er
forritaður fyrir íslensku og
þá er viðbúið að vandræði
sem þessi verði,“ sagði
Cameron Porter.

Segja má að frá fimmtudegi til sunnudags hafi Skutulsfjörðurinn ómað fjalla á
milli af harmónikuleik þess mikla fjölda ,,nikkara“ sem lögðu leið sína til Ísafjarðar-
bæjar á áttunda landsmót harmonikuunnenda, sem fram fór með miklum glæsibrag
og var aðstandendum og þátttakendum til mikils sóma.

Ef til vill má orða það svo, að þeir 19 félagar, sem síðla árs 1986 stofn-
uðu Harmonikufélag Vestfjarða, hafi þessa daga á Ísafirði verið að uppskera
eins og til var sáð í byrjun og það gott betur. Félagarnir nítján gerðu sér strax ljóst að
samtök þeirra yrðu ekki langlíf með því einu að þeir þendu dragspil sín sér og sínum
nánustu til ánægju. Þeir yrðu að ná til fjöldans, útbreiða fagnaðarerindið í tónum.
Kennsla í harmonikuleik varð því fljótt baráttumál nítján menninganna, sem nú eru
orðnir 80 að tölu.

Boltinn, sem Harmonikufélagið velti af stað með því m.a. að gefa Tónlistarskóla
Ísafjarðar tvær kennsluharmonikur, laut lögmálum snjóboltans á leið niður hlíðina.
Á þeim árum sem síðan eru liðin hafa tugir nemenda lagt stund á harmonikuleik við
tónlistarskóla hér um slóðir, einkum á Ísafirði og í Bolungarvík.

Engum blöðum er um það að fletta að Harmonikufélag Vestfjarða hefur á eftir-
tektarverðan hátt skráð nafn sitt á spjöld tónlistarsögu Vestfjarða og auðgað menn-

ingarlífið hér vestra. Sem fyrr var að vikið nýtur það nú að verðleikum uppskerunnar
með landsmóti SÍHU.

Auk hinna erlendu gesta, er heiðruðu landsmótsgesti með nærveru sinni, og vöktu
óskipta hrifningu fyrir snilli sína, verður ekki hjá því komist að geta sér-
staka á harmonikusafns Ásgeirs S. Sigurðssonar á Ísafirði og hljómpötusafns
Sigurjóns Samúelssonar, bónda að Hrafnabjörgum í Laugardal, sem eru

einstök, svo ekki sé sterkar að orði kveðið. Þá hlaut lag Baldur Geirmundssonar
,,Landsmót 2002“, sem frumflutt var við mótssetningu á Silfurtorgi, góðar undirtektir
og mikla hrifningu þess fjölda gesta, sem viðstaddir voru þá skemmtilegu athöfn í
blíðskaparveðri. Framtak þeirra Ásgeirs og Sigurjóns er lofsvert. Full ástæða er til að
staldra nú þegar við og huga að varðveislu safnanna í framtíðinni í samvinnu við þá
félaga.

Landsmót harmonikufélaga setti mikinn svip á bæjarlífið í Ísafjarðarbæ þessa
helgi. Almannarómur er að mótið hafi tekist vel og sé öllum er að stóðu til sóma. Og
ekki spillti veðrið fyrir. Sumarnóttin, sem gestir lokaballsins í íþróttahúsinu á Torf-
nesi gengu út í, lifir áreiðanlega lengi í minningu þess fólks, sem upplifði harmoniku-
helgina í Ísafjarðarbæ. sh.
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Þrettán sóttuÞrettán sóttuÞrettán sóttuÞrettán sóttuÞrettán sóttu
um starfum starfum starfum starfum starf

sveitarstjórasveitarstjórasveitarstjórasveitarstjórasveitarstjóra
Þrettán umsóknir bárust um

stöðu sveitarstjóra Súðavíkur-
hrepps en umsóknarfrestur
um starfið rann út á mánudag.
Athygli vekur að Ágúst Kr.
Björnsson er meðal umsækj-
enda, en hann sagði upp starfi
sínu sem sveitarstjóri Súða-
víkurhrepps á síðasta ári eftir
að hafa gegnt því um sex ára
skeið.

Meðal annarra umsækjenda
eru eftirmaður hans í sveitar-
stjórastarfinu, Friðgerður
Baldvinsdóttir, grínarinn
Snorri Ásmundsson, sem
leiddi lista Vinstri hægri snú í
borgarstjórnarkosningunum í
Reykjavík í vor og Einar Garð-
ar Hjaltason, sem starfrækti
fiskvinnslu á Ísafirði um ára-
bil. Að sögn Salvars Baldurs-
sonar, oddvita Súðavíkur-
hrepps, má vænta þess að
ákvörðun um hver hlýtur
stöðuna verði tekin um miðjan
mánuðinn.

Aðrir umsækjendur um
starfið eru sem hér segir:
Áróra Jóhannsdóttir, Reykja-
vík, Bergþóra Kristín Grétars-
dóttir, Reykjavík, Böðvar
Jónsson, Kópavogi, Hafsteinn
Sævarsson, Borgarnesi, Jakob
Kristinnsson, Bíldudal, Jón
Kr. Auðbergsson, Bíldudal,
Kristján G. Þorvaldz, Reykja-
vík, Ómar Már Jónsson,
Reykjavík og Vignir Þór Jóns-
son, Reykjavík.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Bæjarráð Ísafjarðarbæj-
ar staðfesti á mánudag
ráðningu Jóhönnu Ás-
geirsdóttur, kennara við
Grunnskólann á Ísafirði, í
stöðu aðstoðarskólastjóra
skólans.

Fráfarandi aðstoðar-
skólastjóri, Skarphéðinn
Jónsson, var sem kunnugt
er ráðinn skólastjóri GÍ í
vor í kjölfar uppsagnar
Kristins Breiðfjörð. Á
fundinum staðfesti bæjar-
ráð einnig ráðningu Jónu
Benediktsdóttur, kennara
við GÍ, í starf annars að-
stoðarskólastjóra skólans.

Jóhanna ráðinJóhanna ráðinJóhanna ráðinJóhanna ráðinJóhanna ráðin

Heiðar Ingi Marinósson stóð sig vel á Sundmeistaramóti ÍslandsHeiðar Ingi Marinósson stóð sig vel á Sundmeistaramóti ÍslandsHeiðar Ingi Marinósson stóð sig vel á Sundmeistaramóti ÍslandsHeiðar Ingi Marinósson stóð sig vel á Sundmeistaramóti ÍslandsHeiðar Ingi Marinósson stóð sig vel á Sundmeistaramóti Íslands

Sigraði í 50 og 100 metra skriðsundiSigraði í 50 og 100 metra skriðsundiSigraði í 50 og 100 metra skriðsundiSigraði í 50 og 100 metra skriðsundiSigraði í 50 og 100 metra skriðsundi
Ísfirðingurinn Heiðar Ingi

Marinósson sigraði tvöfalt á
Sundmeistaramóti Íslands
sem haldið var í Laugardals-
lauginni í Reykjavík um helg-
ina.

Heiðar Ingi keppti í sex
greinum á mótinu og komst
sex sinnum á verðlaunapall.

Hann sigraði í 50 og 100 metra
skriðsundi, varð annar í 50 og
200 metra baksundi og þriðji
í 50 og 100 metra flugsundi.

„Þetta er glæsilegur árangur
hjá þessum unga strák en hann
er nú Íslandsmeistari í bæði
25 metra laug og 50 metra
laug í þessum greinum“, segir

Ingi Þór Ágústsson, sund-
þjálfari hjá Vestra á Ísafirði.

Mótið um helgina var það
síðasta, í bili a.m.k., sem
Heiðar Ingi tekur þátt í undir
merkjum Vestra, en hann mun
vera á förum til Sundfélags
Hafnarfjarðar í haust. Þar mun
hann æfa undir leiðsögn Brian

Marshall sem þjálfaði Örn
Arnarson. Heiðar Ingi stefnir
að því að ná ólympíulágmörk-
um og komast á leikana í
Aþenu eftir tvö ár. „Allir í
Vestra vilja óska honum vel-
farnaðar á nýjum slóðum með
kærri þökk fyrir allt á liðnum
árum“, segir Ingi Þór.
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Óheimill á næsta skólaáriÓheimill á næsta skólaáriÓheimill á næsta skólaáriÓheimill á næsta skólaáriÓheimill á næsta skólaári
Útlit er fyrir að flutningur

nemenda á milli skólahverfa í
Ísafjarðarbæ verði ekki sam-
þykktur nema sérstakar
áherslur liggi til grundvallar.
Ályktun þess efnis var sam-
þykkt á fundi fræðslunefndar
á fimmtudag og staðfest af
bæjarráði á mánudag. Á síð-

asta skólaári stunduðu átta
súgfirsk börn nám á Ísafirði,
en nú hafa borist umsóknir
um skólavist 19 Súgfirðinga í
Grunnskólanum á Ísafirði.

Í fundargerð fræðslunefnd-
ar segir meðal annars:

„Ákvörðun þessi telst í
samræmi við stefnu Ísafjarð-

arbæjar að halda úti grunn-
skólum á öllum stöðum fyrir
1.-10. bekk, en slíkur flutn-
ingur sem hér um ræðir er til
þess fallinn að grafa undan
skólahaldi á Suðureyri. Jafn-
framt er forstöðumanni skóla-
og fjölskylduskrifstofu falið
að leita eftir upplýsingum frá

skólastjóra Grunnskólans á
Suðureyri samhliða því að
skoða möguleika á úrlausn
málsins.“

Alls stunda á sjötta tug
barna nám  á Suðureyri. Vegna
sumarleyfa náðist ekki í for-
stöðumann skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu.
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Útlit er fyrir að fram-
kvæmdum við gamla sjúkra-
húsið á Ísafirði verði lokið
um áramót og flutningur
skjala og bóka í húsið hefjist
stuttu síðar.

Framkvæmdir innan dyra
munu vera hafnar að einhverju
leyti, en að sögn Jóhanns Hin-
rikssonar, forstöðumanns
bóka- og skjalasafnsins á Ísa-
firði, verður að öllum líkind-
um gert hlé á þeim yfir mitt
sumarið. „Svo verður aftur
hafist handa síðsumars eða í
haust og framkvæmdum
sennilega lokið um áramót“,

segir Jóhann.
Í húsinu verður skjalasafn,

ljósmyndasafn, listasafn og
síðast en ekki síst, bókasafn.
„Svo verður íbúð á efstu hæð
hússins, en ekki er vitað hve-
nær lokið verður við fram-
kvæmdir á henni. Þá verður
sýningaraðstaða víða í húsinu,
í svokölluðum karlasal og á
göngum og í stigum“, segir
Jóhann Hinriksson.

Líklegt er að núverandi að-
staða safnsins, á efri hæð
Sundhallar Ísafjarðar, verði
nýtt til lausnar á húsnæðis-
vanda Grunnskólans. Gamla sjúkrahúsið á Ísafirði.
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Aðalmót Sjóstangaveiðifélags ÍsfirðingaAðalmót Sjóstangaveiðifélags ÍsfirðingaAðalmót Sjóstangaveiðifélags ÍsfirðingaAðalmót Sjóstangaveiðifélags ÍsfirðingaAðalmót Sjóstangaveiðifélags Ísfirðinga

Tæp 19 tonn á landTæp 19 tonn á landTæp 19 tonn á landTæp 19 tonn á landTæp 19 tonn á land
á velheppnuðu mótiá velheppnuðu mótiá velheppnuðu mótiá velheppnuðu mótiá velheppnuðu móti

Aðalmót Sjóstangaveiðifé-
lags Ísfirðinga var haldið á
föstudag og laugardag. Alls
tóku 56 þátt í mótinu, 37 karlar
og 19 konur, sem mun hafa

verið met hvað varðar fjölda
þátttakenda. Leystar voru
landfestar í Bolungarvík kl.
06:00 báða dagana og róið að
veiðislóðum undir Stigahlíð,

Rit, Straumnesi og Kögri.
Veður var með eindæmum
gott báða dagana, sléttur sjór
og hlýtt í veðri.

Alls veiddust 12.200 fiskar
á mótinu og vógu þeir samtals
18.938 kílógrömm. Uppistaða
aflans var þorskur, en að auki
veiddust fáeinir ufsar, ýsur,
karfar, steinbítar, sandkolar,
lúður, marhnútar og rauð-
sprettur. Í fyrsta skipti á móti
sem þessu veiddist silungur,
en Jóhannes Sigurðsson frá
Vestmannaeyjum dró hann í
höfninni í Bolungarvík.

Í einstaklingskeppni karla
sigraði Sverrir S. Ólason frá
Siglufirði, en hann dró alls
839 kílógrömm úr sjó. Í öðru
sæti varð Árni Halldórsson
frá Akureyri með 796 kg. og í
því þriðja Einar Kristinsson
frá Reykjavík með 589 kg. Í
einstaklingskeppni kvenna
sigraði Akureyringurinn Guð-
rún Jóhannesdóttir sem skil-
aði 519 kílógrömmum á land.
Sigfríður Valdimarsdóttir varð
í öðru sæti með 399 kílóa afla
og Sigríður Kjartansdóttir frá
Ísafirði lenti í þriðja sæti með
386 kg.

Í sveitakeppni karla sigraði

sveit Árna Halldórssonar frá
Akureyri sem veiddi alls
1.945 kíló. Í sveitakeppni
kvenna sigraði sveit Sigfríðar
Valdimarsdóttur með 1.422
kílóa afla. Aflahæsti skipstjóri
mótsins var Ketill Elíasson á
Glað, en „hásetar“ hans drógu
samtals 2.098 kílógrömm úr

Einar Lárusson, þátttakandi í mótinu, með vænan ufsa sem hann dró í dag.
sjó. Í öðru sæti varð Eiríkur
Þórðarson með 2.022 kg. og í
þriðja sæti Skarphéðinn
Gíslason með 1.481 kíló.

Auk verðlauna fyrir sigur í
sveita- og einstaklingskeppn-
um voru veitt verðlaun fyrir
stærstu veiddu fiska einstakra
tegunda, fyrir stærsta fisk

mótsins, til aflahæsta heima-
mannsins, fyrir flestar veiddar
tegundir og mestu meðal-
þyngd. Mótið heppnaðist í alla
staði hið besta. Skipstjórar og
aðstoðarmenn þeirra lögðu sig
alla fram að hjálpa veiðimönn-
um að taka fiska af krókumog
gera að afla.

Aflanum landað við Brjótinn í Bolungarvík. Beðið eftir löndun í höfninni í Bolungarvík.
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Fjölmargir gestir á landsmóti harmonikkuunnenda gistu á túninu fyrir framan gamla sjúkrahúsið á Ísafirði og myndaðist þar skemmtileg „bæjar-stemmning“ alla mótsdagana.

Vel heppnuðu landsmóti harmonikkuunnenda lokiðVel heppnuðu landsmóti harmonikkuunnenda lokiðVel heppnuðu landsmóti harmonikkuunnenda lokiðVel heppnuðu landsmóti harmonikkuunnenda lokiðVel heppnuðu landsmóti harmonikkuunnenda lokið

Rúmlega 1000 manns áRúmlega 1000 manns áRúmlega 1000 manns áRúmlega 1000 manns áRúmlega 1000 manns á
dansleik í íþróttahúsinudansleik í íþróttahúsinudansleik í íþróttahúsinudansleik í íþróttahúsinudansleik í íþróttahúsinu

Landsmóti harmonikku-
unnenda lauk með stór-

dansleik í íþróttahúsinu á
Torfnesi á laugardagskvöld.
Varla fór fram hjá nokkrum

Ísfirðingi hvar mótið var
haldið, en alla síðustu viku

bergmáluðu harmonikkutón-
ar í fjöllunum við Skutuls-

fjörð. Ásgeir S. Sigurðsson,
formaður Harmonikkufélags

Vestfjarða, segir mótið hafa
verið vel heppnað í alla

staði. „Það eru allir ánægðir
með hvernig til tókst, bæði

mótshaldarar og gestir. Veð-
ursældin spillti ekki fyrir og

gerði gott mót enn betra“,
segir Ásgeir. Aðspurður um

fjölda gesta segir Ásgeir
erfitt að nefna ákveðna tölu.

„Það er frekar erfitt að átta

sig á því vegna þess að
margir fengu gistingu í

heimahúsum og lágu því illa
við talningu, en við teljum

að um 1.000 manns hafi
verið á lokadansleik í

íþróttahúsinu á Torfnesi, þar
af um 800 aðkomumenn“,

segir Ásgeir. „Margir
mótsgesta höfðu aldrei áður
á Vestfirði komið og höfðu

orð á því hversu fallegt
umhverfið væri. Margir

töluðu líka um að vegir á
Vestfjörðum væru miklu

betri en þeir hefðu þorað að
vona. Þá voru þeir erlendu

gestir sem sóttu mótið mjög
ánægðir með móttökur Ís-
lendinga“, segir Ásgeir S.

Sigurðsson, formaður
Harmonikkufélags Vest-

fjarða og einn skipuleggj-
enda landsmótsins. Með-

fylgjandi myndir tóku
ljósmyndarar blaðsins á

meðan á mótinu stóð. Fleiri
myndir frá mótinu munu

birtast á svipmyndum á bb.is
í vikunni.

Rúmlega eitt þúsund manns voru samankomin á dansleik í
íþróttahúsinu á Torfnesi á laugardagskvöld.

Nikkurnar þandar af snilld í íþróttahúsinu á Torfnesi.

Fjölmenni var við setningarathöfn harmonikkumótsins sem fram fór á Silfurtorgi.

Nikkurnar þandar á tjaldstæðinu við gamla sjúkrahúsið... ... sem og á dansleik á veitingastaðnum Á Eyrinni.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Tvær kanínur, karl og kerling,
fást gefins. Uppl. gefur Bjarni í
síma 456 4380.

Til sölu eru California línuskaut-
ar með plastdekkjum. Nýir og
lítið notaðir. Verð kr. 2.500.-
Uppl. í síma 456 4428.

Til sölu er píanó. Uppl. í síma
456 4413 eftir kl. 18.

KFÍ óskar eftir tilboði í gangfær-
ann Mazda 323 árg. 1982 á
vetrardekkjum. Upplýsingar í
síma 892 4896.

Til sölu er Sega Mega tölva með
18 leikjum á kr. 2.500. Uppl.
í síma 456 4428.

Einbýlishús í Bolungarvík er til
sölu eða leigu. Skipti á íbúð á
Ísafirði kemur til greina. Upp-
lýsingar í símum 456 7221 og
866 0223.

Ásta R! Þú gleymdir Speedo
bakpokanum þínum í Snyrtihús-
inu. Hafðu samband.

Til sölu er Fella 166, sláttuþyrla,
dragtengd rekstrarvél og keðju-
sög (rafmagns). Uppl. í símum
456 7783 og 456 7740.

Til leigu eða sölu eru tvær nýleg-
ar 2ja og 3ja herb. íbúðir á eyr-
inni. Uppl. í síma 894 6666.

Til sölu er húsnæði Baðstofunn-
ar að Silfurgötu 9. Upplýsingar
í síma 456 4229.

Til sölu er nýleg Brio barnakerra.
Uppl. í síma 861 4654.

Til sölu er Subaru Impresa, rauð
að lit, ekinn 100 þús. km., árg.
1996. Vetrardekk fylgja. Ásett
verð er kr. 500 þúsund. Uppl.
í síma 898 7698.

Fjögurra manna fjölskyldu vant-
ar 4ra herb. íbúð til leigu á Ísa-
firði frá 30. ágúst. Uppl. í síma
477 1927 og 698 2227.

Til sölu eru tvö ný silunganet
og AEG eldavél. Á sama stað
fæst borðstofuborð og sex stól-
ar. Uppl. í síma 456 3976.

Vegna flutnings er til sölu King
Size, amerískt rúm, sófasett, ís-
skápur, þvottavél og þurrkari.
Uppl. í síma 456 3115.

Ungt, reyklaust og reglusamt
par óskar eftir að leigja íbúð á
Ísafirði. Erum bíllaus. Hringið í
síma 866 9870 eftir kl. 17.

Töku að okkur hvers konar þrif
á bílum. Upplýsingar í síma 896
0542.

Til sölu er Zetor traktor, 4x4,
ásamt góðum vagni. Ámokst-
urstæki fylgja, árg. 1999. Uppl.
í s. 456 7398 og 892 3652.

Til leigu er lítil íbúð á eyrinni á
Ísafirði. Laus frá og með 15.
júlí. Uppl. í síma 896 0542.

Framkvæmdir við frágang
lóðar á hinni nýju þjónustu-
miðstöð Súðavíkurhrepps
hefjast innan tíðar, en eins og
komið hefur fram hér í blaðinu
var ágreiningur varðandi út-
boð á verkinu. Ásel ehf. átti
lægsta boð í verkið, sem hljóð-
aði upp á kr. 15.359.310, en
BJ-verktakar buðu tæplega
50.000 krónum hærra og vildu
forsvarsmenn fyrirtækisins
meina að galli hefði verið á
útboðinu.

Í kjölfar kvartana frá BJ-
verktökum leitaði Súðavíkur-
hreppur álits lögfræðings á

málinu, en því hefur nú lyktað
með þeim hætti að tilboði
Ásels var tekið, enda telur
Súðavíkurhreppur sig í fullum
rétti til þess að velja og hafna
tilboðum að vild. Munu því
framkvæmdir við þjónustu-
miðstöðina hefjast innan tíðar.

Verkið felst í frágangi á lóð
þjónustumiðstöðvar Súðavík-
ur, hellulagningu, steypu-
vinnu, raflögnum og gerð
gróðursvæða. Einnig mun
verktakinn sjá um að útbúa
plan fyrir bensínstöð Skelj-
ungs, sem flyst fljótlega í
þjónustumiðstöðina.

Þjónustumiðstöð SúðavíkurhreppsÞjónustumiðstöð SúðavíkurhreppsÞjónustumiðstöð SúðavíkurhreppsÞjónustumiðstöð SúðavíkurhreppsÞjónustumiðstöð Súðavíkurhrepps

Ásel ehf. sér umÁsel ehf. sér umÁsel ehf. sér umÁsel ehf. sér umÁsel ehf. sér um
frágang lóðarfrágang lóðarfrágang lóðarfrágang lóðarfrágang lóðar

Hin árlega Sæluhelgi á Suð-
ureyri hefst á morgun og sem
fyrr mun vera ætlunin að gera
Sæluhelgi þessa árs að þeirri
glæsilegustu sem haldin hefur
verið. Fyrsti dagskrárliðurinn
verður kl. 13 á morgun á Ís-
versplaninu á Suðureyri, en
þar geta Sæluhelgargestir leigt
sér rafmagnsbíla á sérstöku
sæluverði sér til skemmtunar.
Þá um kvöldið frumsýnir svo
leikfélagið súgfirska Hall-
varður súgandi Sæluhelgar-
stykki ársins. „Draumur í dós“
nefnist leikrit þessa árs og er
það Súgfirðingurinn Unnar
Þór Reynisson sem fer með
leikstjórn, en hann er jafn-
framt formaður leikfélagsins.

Á föstudaginn verður einn-
ig margt um dýrðir og má þar
nefna Skothólsgöngu 11 ára
og yngri með tilheyrandi leikj-
um og fjöri og fjölskylduferð

í Staðardal þar sem ýmislegt
verður gert til skemmtunar
fram eftir kvöldi. Þá fer hin
sívinsæla Mansakeppni fram
á laugardaginn, en segja má
að Sæluhelgarhátíðin sé að
ákveðnu leyti sniðin í kringum
hana. Sem fyrr snýst hún um
að veiða sem flesta marhnúta
úr Suðureyrarhöfn á sem
skemmstum tíma. Skagfirski
sveiflukóngurinn Geirmundur
Valtýsson sér svo um fjörið á
Sæluhelgardansleiknum, sem
verður að þessu sinni með
átján ára aldurstakmarki.

Ítarlega dagskrá Sæluhelg-
arinnar má nálgast Suðureyr-
arvefnum (www.sudureyri.
is), en hér hefur aðeins verið
nefnt lítið brot af þeim fjölda
dagskrárliða sem verða í boði
á Sæluhelgi þessa árs. Sem
fyrr eru það Mansavinir sem
bera mesta ábyrgð á hátíðar-

höldunum og dagskrá þeirra.
Til þess að geta gert hátíðina
sem veglegasta verða yfir
helgina seld sérstök merki
Sæluhelgarinnar á afar vægu
verði. Auk þess að vera mikil

barmprýði veita Sæluhelgar-
merkin aðgang að öllum
dagskrárliðum helgarinnar,
utan dansleiks á laugardags-
kvöldið og leiksýninga Hall-
varðar Súganda.

Stefnt að því að hátíðin verðiStefnt að því að hátíðin verðiStefnt að því að hátíðin verðiStefnt að því að hátíðin verðiStefnt að því að hátíðin verði
sú glæsilegasta til þessasú glæsilegasta til þessasú glæsilegasta til þessasú glæsilegasta til þessasú glæsilegasta til þessa

Sæluhelgin á Suðureyri hefst á morgunSæluhelgin á Suðureyri hefst á morgunSæluhelgin á Suðureyri hefst á morgunSæluhelgin á Suðureyri hefst á morgunSæluhelgin á Suðureyri hefst á morgun

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Leitað álitsLeitað álitsLeitað álitsLeitað álitsLeitað álits
sérfróðrasérfróðrasérfróðrasérfróðrasérfróðra

aðilaaðilaaðilaaðilaaðila
Bæjaryfirvöldum í Bol-

ungarvík hefur borist bréf
frá Ofanflóðanefnd þess
efnis að leitað verði álits
sérfróðra aðila á því mati
sem matsnefnd eignar-
námsbóta gerði í liðnum
mánuði. Eins og kunnugt
er ákvað bæjarstjórn Bol-
ungarvíkur að bíða við-
bragða Ofanflóðanefndar
áður en ákveðið yrði
hvernig brugðist yrði við.

„Þegar álitið liggur fyrir
mun Ofanflóðanefnd
senda okkur umsögn sem
lögð verður til umræðu í
bæjarstjórn og framhaldið
þá ákveðið“, segir Ólafur
Kristjánsson, bæjarstjóri
í Bolungarvík.

Fjölmargir gestir heimsóttu harmonikkusafn Ásgeirs Sigurðssonar um helginaFjölmargir gestir heimsóttu harmonikkusafn Ásgeirs Sigurðssonar um helginaFjölmargir gestir heimsóttu harmonikkusafn Ásgeirs Sigurðssonar um helginaFjölmargir gestir heimsóttu harmonikkusafn Ásgeirs Sigurðssonar um helginaFjölmargir gestir heimsóttu harmonikkusafn Ásgeirs Sigurðssonar um helgina

Framtíðarhúsnæði safnsins ekki fundiðFramtíðarhúsnæði safnsins ekki fundiðFramtíðarhúsnæði safnsins ekki fundiðFramtíðarhúsnæði safnsins ekki fundiðFramtíðarhúsnæði safnsins ekki fundið
Harmonikkusafn Ásgeirs S.

Sigurðssonar var opnað í
Gamla sjúkrahúsinu á Ísafirði
síðdegis á föstudag.

Fjölmenni var við opnun-
ina, enda var hún liður í dag-
skrá fjölsótts landsmóts har-
monikkuunnenda er fram fór
um helgina. Safn Ásgeirs er
nokkuð stórt, en við opnunina
bættist við 62. nikkan. Hljóð-
færið gaf Þorsteinn Þorsteins-
son úr Reykjavík. Í tölu sem
Ásgeir S. hélt við opnun safns-
ins sagði hann að sér væri efst
í huga þakklæti til þeirra fjöl-
mörgu sem hefðu aðstoðað
hann við að koma upp safninu.
Nefndi hann þar helst konu
sína, Messíönu Marzellíusar-
dóttur og Pétur Bjarnason.

Við opnunina léku þeir
Vilberg Vilbergsson og Magn-
ús Reynir Guðmundsson lag
eftir Vilberg sem bar heitið
„Vals fyrir Ásgeir“ sem var,
eins og nafnið gefur til kynna,
samið fyrir Ásgeir sjálfan.
Þess má geta að harmonikku-
safn Ásgeirs hefur fengið vil-
yrði fyrir 300.000 króna styrk
frá ríkissjóði og á hann eflaust
eftir að renna nýjum stoðum
undir rekstur safnsins.

Á sama tíma og harmo-
nikkusafnið var opnað, sýndi
Sigurjón Samúelsson frá
Hrafnabjörgum hljómplötu-
safn sitt, sem er eitt það stær-
sta á landinu. Sigurjóni þótti
vel við hæfi að leggja áherslu
á að leika harmonikkutónlist

undir það hefur enn ekki
fundist. Ásgeir segir að safnið
fari nú aftur í geymslu á heim-
ili hans þar til varanlegt hús-
næði undir það hefur fundist.

„Ég vona að bæjarfulltrúar
og -yfirvöld geti aðstoðað mig
við að finna því samastað í
bænum,“ segir Ásgeir.

frá ýmsum tímum og virtist
músíkin leggjast vel í safn-
gesti.

Aðsókn á safnið var ákaf-
lega góð alla helgina og segir
Ásgeir að viðtökurnar hafi
komið á óvart.„Safnið hlaut
stórkostlegar viðtökur,“ segir
Ásgeir. „Ég var mjög snortinn
af því hve margir Ísfirðingar

og nærsveitungar mínir komu
til þess að líta safnið augum
og það gladdi mig meira en
flest annað á helginni hvað
hinn almenni borgari sýndi
þessu tiltæki mikinn áhuga.“

Ekki er víst hvenær hinn
almenni borgari fær næst að
líta harmonikkusafnið augum,
þar sem varanlegt húsnæði

Ásgeir S. og Messíana við opnun safnsins.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

4.400 tonn á4.400 tonn á4.400 tonn á4.400 tonn á4.400 tonn á
land í júníland í júníland í júníland í júníland í júní
Alls komu rúmlega

4.400 tonn af sjávarfangi
á land í Bolungarvík í
júní. Þar af var landað
rétt tæpum 3.400 tonnum
af loðnu til bræðslu og
rúmum 270 tonnum af
iðnaðarrækju. Þá komu á
land um 77 tonn af stein-
bít, 89 tonn af ýsu, 9 tonn
af ufsa og 556 tonn af
þorski. Að sögn kunnugra
er veiðin þokkaleg þegar
gefur, en bræla hefur háð
bolvískum sjómönnum
nokkuð.

Eins og svo oft áður er
Guðmundur Einarsson
aflahæstur línubáta, en
áhöfn hans veiddi alls tæp
58 tonn í júní, þar af tæp
25,5 tonn. Þá var Bernsk-
an aflahæst handfærabáta.

25% afsláttur af öll-
um fatnaði frá

fimmtudeginum
11. júlí til laugar-

dagsins 13. júlí!

40-60%
Útsalan
hefst
mánu-
daginn
15. júlí!
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Lærði meiraLærði meiraLærði meiraLærði meiraLærði meira
á viku í Newá viku í Newá viku í Newá viku í Newá viku í New
York en áYork en áYork en áYork en áYork en á
síðustu þrem-síðustu þrem-síðustu þrem-síðustu þrem-síðustu þrem-
ur árum í skólaur árum í skólaur árum í skólaur árum í skólaur árum í skóla
– segir Bolvíkingurinn Haukur Sigurðsson, sem
nýlega tók þátt í barnaþingi Sameinuðu þjóðanna
– segir Bolvíkingurinn Haukur Sigurðsson, sem
nýlega tók þátt í barnaþingi Sameinuðu þjóðanna

Lærði meiraLærði meiraLærði meiraLærði meiraLærði meira
á viku í Newá viku í Newá viku í Newá viku í Newá viku í New
York en áYork en áYork en áYork en áYork en á
síðustu þrem-síðustu þrem-síðustu þrem-síðustu þrem-síðustu þrem-
ur árum í skólaur árum í skólaur árum í skólaur árum í skólaur árum í skóla
Haukur Sigurðsson heitir átján vetra gamall

Bolvíkingur sem nýlega gerði víðreist, alla leið
til stórborgarinnar Nýju Jórvíkur í Banda-
ríkjum Norður-Ameríku. Tilgangur ferðar-
innar var að taka fyrir hönd íslenskra ung-

menna þátt í barnaþingi Sameinuðu þjóð-
anna, sem haldið var til undirbúnings fyrir

auka-allsherjarþing SÞ um málefni barna og
unglinga sem Haukur sat einnig. Hann dvald-

ist í viku í einni af stærstu borgum heims
ásamt íslenskri jafnöldru sinni, sem einnig
sótti þingið. Og þó að flestir dagarnir hafi

farið í stíf fundahöld lét hann það ekki aftra
sér frá því að ferðast um borgina, sjá helstu

minjarnar og kynnast frændum okkar í vestri
ögn betur.

Ferðinni frestað vegnaFerðinni frestað vegnaFerðinni frestað vegnaFerðinni frestað vegnaFerðinni frestað vegna
hryðjuverkannahryðjuverkannahryðjuverkannahryðjuverkannahryðjuverkanna

Ekki er hægt að segja annað
en að hryðjuverkin sem fram-
in voru þann 11. september,
þegar meintir liðsmenn Al-
Queda hreyfingar Sádi-Arab-
ans Osama Bin Laden rændu
farþegaþotum og flugu þeim
á turna World Trade bygging-
arinnar, hafi haft áhrif á ferða-
lag Hauks. Barnaþinginu sem
hann sat var upphaflega ætlað
að hefjast þann 14. september,
aðeins fjórum dögum eftir að
árásin varð, og þurfti því að
fresta því um óákveðinn tíma.

„Ég var nú ekki farinn að
pakka niður ennþá og þakka
það íslenska kæruleysinu“,
segir Haukur, „Engu að síður
var ég undirbúinn að flestu
öðru leyti og farinn að hlakka
til ferðarinnar, þannig að mér
brá kannski öðrum fremur
þegar ég frétti hvað hefði gerst
í New York. Ég var vantrúaður
fyrst þegar ég frétti af þessu,
skólafélagarnir sögðu mér að
einhver hefði keyrt flugvél á

eitthvert háhýsi í New York
og ég vissi vart hvort að ég
ætti að taka þá alvarlega, enda
spéfuglar þar á ferð.

Þegar ég kom heim til
ömmu í Bolungarvík og
kveikti á sjónvarpinu runnu
hins vegar á mig tvær grímur.
Þarna var allt í rúst. Hryðju-
verkin komu mér á óvart, eins
og heimsbyggðinni allri, og
ég velti lengi fyrir mér hvers
kyns mannhatarar hefðu verið
þar að verki.“

„Eyðileggingin„Eyðileggingin„Eyðileggingin„Eyðileggingin„Eyðileggingin
var yfirþyrmandi“var yfirþyrmandi“var yfirþyrmandi“var yfirþyrmandi“var yfirþyrmandi“
Fljótlega í kjölfar hryðju-

verkanna var hringt í Hauk og
hann látinn vita að þinginu,
og ferðinni þar með, hefði ver-
ið frestað um óákveðinn tíma.
„Ég þóttist nú vita að til þess
myndi koma, enda fáar þjóðir
heims sem hætta á að senda
ungviði sitt beint inn í svona
skelfilega atburðarás“, segir
Haukur. Engu að síður hefur
ferðin nú, rúmu hálfu ári síðar,
verið farin og Haukur er snú-
inn heim til ömmu sinnar og

afa í Bolungarvíkinni heill á
húfi.

„Ég skoðaði rústirnar þegar
ég var í New York og eyðilegg-
ingin sem blasti við þar var
yfirþyrmandi. Þarna var alveg
risastórt svæði ekkert nema
rústir einar. Nærliggjandi
byggingar voru að hruni kom-
nar og girtar af og hvar sem
augað leit sást ekkert annað
en eyðilegging. Þarna hafði
fólk komið fyrir ýmsum minn-
ismerkjum um horfna ástvini
og ég varð verulega snortinn
af því að sjá hve margir höfðu
þurft að upplifa missi í kjölfar
hryðjuverkanna. Þau höfðu
greinilega mikil áhrif á þjóð-
arsálina og það sást kannski
best á gífurlegum fjölda
bandarískra fána í borginni.
Hvert sem maður fór gat mað-
ur fundið fánann eða annars
konar tákn um föðurlandsást.“

Málmleitartæki ogMálmleitartæki ogMálmleitartæki ogMálmleitartæki ogMálmleitartæki og
hefðbundið þuklhefðbundið þuklhefðbundið þuklhefðbundið þuklhefðbundið þukl

– Hvernig stóð á því að þú
varst valinn til ferðarinnar?

„Íris Ósk, stúlkan sem fór
með mér á þingið, hafði þegar
verið valin til ferðarinnar og
það vantaði einn strák með
henni þar sem hver þjóð sendi
tvo fulltrúa af sitt hvoru kyn-
inu. Það fór svo að haft var
samband við Gamla Apótek-
ið, kaffi- og menningarhús
ungs fólks á Vestfjörðum, þar
sem ég hef starfað sem kaffi-
skenkill undanfarið, og óskað
eftir einu stykki vestfirskum
dreng. Ég sló til og sótti um
að fá að fara og var loks valinn
úr hópi þriggja umsækjenda
til þess að taka þátt í þinginu.“

Haukur lenti á JFK-flug-
velli í New York að kvöldi 4.
maí og var ferðalöngunum þá
strax ekið áleiðis að Plaza-

Fifty hótelinu þar sem þeir
gistu vikuna sem þingstörf
tóku. Með honum í för var
sem áður sagði Íris, sem einn-
ig var þátttakandi í barnaþing-
inu, auk tveggja barnapía sem
höfðu það hlutverk eitt að
gæta Hauks og samferðar-
konu hans öllum stundum.
Hann segir að sér hafi þótt
ögn skrýtið að hafa barna-
gæslukonu sér við hlið öllum
stundum, en að hann hafi
skilið tilganginn, enda ekki
öllum unglingum treystandi
til þess að bjarga sér á eigin
spýtur í stórborginni New
York.

„Þegar ég vaknaði morg-
uninn eftir að ég kom til
borgarinnar héldum við strax
að SÞ-byggingunni á Man-
hattan-eyju. Til þess að kom-
ast þangað þurftum við að fara
í gegnum stranga öryggis-
gæslu. Götunni sem bygging-
in stendur við var allri lokað á
meðan þinginu stóð og til þess
að komast inn á hana þurftum
við að fara í gegnum vega-
tálma og sýna öll skilríki og
vegabréf margoft. Ekki tók
betra við þegar að bygging-
unni sjálfri var komið því að
þar voru fleiri öryggishlið sem

Haukur á Times Square torginu fræga.
þurfti að fara í gegnum. Þegar
ég loksins komst inn í SÞ-
bygginguna var margbúið að
leita á mér ansi gaumgæfilega,
bæði með málmleitartæki og
hefðbundnu þukli.“

Lærði meira en áLærði meira en áLærði meira en áLærði meira en áLærði meira en á
þremur árum í skólaþremur árum í skólaþremur árum í skólaþremur árum í skólaþremur árum í skóla

Þátttakendur í þinginu gátu
valið milli sjö málefna til að
ræða um. Þau voru menntun,
vernd, heilsa, HIV, þátttaka,
mismunun og umhverfið og
var skipt í hópa eftir því.
Haukur valdi að ræða um
menntun þar sem hún er hon-
um hjartfólgin og var honum
skipað í umræðuhóp ásamt
krökkum úr nokkrum löndum
Vestur-Evrópu. Í hópnum var
þeim ætlað að ræða sín á milli
hvað mætti betur fara varðandi
menntamál og aðgengi að
menntun í heiminum og skila
úrbótatillögum. Þær skyldu
síðan ræddar af öllum þátttak-
endum í fundarsal á síðasta
degi þingsins. Ef þær yrðu
samþykktar skyldu þær síðan
sendar áfram til auka-allsherj-
arfundarins um málefni barna
og unglinga sem fór fram að
barnaþinginu loknu. Var með

því verið að veita rödd barna
heimsins og skoðunum aukna
vigt á þessum vettvangi „full-
orðna fólksins“.

– Vann auka-allsherjarþing-
ið mikið eftir þeim tillögum
sem gerðar voru á barnaþing-
inu?

„Í sannleika sagt er ég ekki
alveg viss. Niðurstöður auka-
allsherjarþingsins eru komnar
á blað en ég hef ekki ennþá
fengið þær í hendur. Sjálfsagt
hefur eitthvert tillit verið tekið
til tillagnanna en ég efast um
að þær hafi haft einhver úr-
slitaáhrif. Burtséð frá því, þá
lærði ég afskaplega mikið á
því að taka þátt í þessu þingi,
meira en á síðustu þremur
árum í skóla.“

Það hafa þaðÞað hafa þaðÞað hafa þaðÞað hafa þaðÞað hafa það
ekki allir jafn gottekki allir jafn gottekki allir jafn gottekki allir jafn gottekki allir jafn gott

„Af frásögnum barna frá
þriðja heiminum varð mér æ
betur ljóst hve mikill ójöfnuð-
ur ríkir í heiminum og hversu
gífurleg misskipting við-
gengst þar. Krakkarnir frá
Mið-Ameríku töluðu til dæm-
is um að þar væri skólahald
óreglulegt í meira lagi og að
þeir fáu landar þeirra sem
menntuðu sig eitthvað af ráði
flyttu til Bandaríkjanna þann-
ig að það verður sáralítil
endurnýjun. Menntamennir-
nir flytjast allir á brott með
sína þekkingu og því verður
engin uppbygging. Á öðrum
stöðum fá svo börnin ekki að
sækja skóla, heldur þurfa þau
að vinna fyrir fjölskyldum sín-
um frá unga aldri og enn ann-
ars staðar er ekki boðið upp á
neitt slíkt. Mér varð öðru betur
ljóst hve gífurlega heppin við
erum hérna á Íslandi og á Vest-
urlöndum og hvað við höfum
það ofsalega gott. Ég hef
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Haukur og stúlkan sem fór með honum utan við ráðhús
New York (City Hall).

Haukur utan við S.Þ. bygginguna.

Haukur á efstu hæð Empire State byggingarinnar.

gífurlega þakklátur fyrir hvað
við höfum hér og ætla að
reyna að njóta þess til fulls.
Jafnframt því ætla ég að sýna
aðgát og reyna að troða ekki
neinum um tær með lifnaðar-
háttum mínum. Það er verk-
efni meiri manna en mín að
bæta heiminn. En ég er tilbú-
inn að leggja þeim lið við
hvert tækifæri.“

sjaldan eða aldrei verið eins
þakklátur fyrir það hve góð
lífsskilyrði okkar eru og þegar
ég sneri heim af þinginu.“

– Hvernig hyggstu nýta þér
þá reynslu sem þú öðlaðist á
þinginu? Ætlar þú að vinna
að því að bæta kjör bágstaddra
eða bara að reyna að njóta
lífsins sem við höfum hér til
fullnustu?

„Ég er eins og áður sagði

Haukur á heimleið við limósínuna sem ók ferðalöngunum
á JFK-flugvöllinn að þinginu loknu.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Átján holuÁtján holuÁtján holuÁtján holuÁtján holu
golfvöllurgolfvöllurgolfvöllurgolfvöllurgolfvöllur

vígður meðvígður meðvígður meðvígður meðvígður með
mótimótimótimótimóti

Sigurvegarar í kvennaflokki. F.v. Anna Ragnheiður Grétarsdóttir, Pimonlask Rodpitake
og Margrét Ólafsdóttir. Á myndinni eru einnig þeir Ásgeir Sólbergsson, sparisjóðsstjóri
Sparisjóðs Bolungarvíkur og Helgi Birgisson, formaður Golfklúbbs Bolungarvíkur.

Golfklúlbbur Bolungar-
víkur hélt vígslumót nýs 18
holu Syðridalsvallar á laug-
ardag. Tæplega 60 kylfingar
tóku þátt í mótinu sem fór
fram í ágætis veðri. Sigur-
vegari í karlaflokki án for-
gjafar var Einar Bjarni Jóns-
son, GKJ, sem lék á 73
höggum, eða tveimur yfir
pari. Halldór Pálmi Bjarka-
son varð í öðru sæti og
Magnús Gautur Gíslason í
því þriðja.

Bjarni Pétur Jónsson
GBO varð hlutskarpastur
þeirra sem léku með forgjöf,
en Karl Fannar Gunnarsson
og Einar Karlsson fylgdu í
kjölfarið. Í kvennaflokki
sigraði Anna Ragnheiður
Grétarsdóttir, GÍ. Í öðru sæti
lenti Pimonlask Rodpitake
og Margrét Ólafsdóttir varð
í þriðja sæti.

Sigurvegari í unglinga-
flokki var Gunnar Már
Elíasson, GBO. Annar varð
Sigurður Fannar Grétars-
son, GÍ, en Kristinn Gauti
Einarsson, GBO, varð í
þriðja sæti. Í öldungaflokki
sigraði Birgir Sigurbjarts-
son, GBO, en í öðru og
þriðja sæti urðu þeir Karl
Svanhólm Þórðarson, GL,
og Kristján Grétar Schmidt,
GÍ.

Þrír efstu í unglingaflokki. F.v. Kristinn Gauti Einarsson, Gunnar Már Elíasson og Sig-
urður Fannar Grétarsson ásamt þeim Helga Birgissyni og Ásgeir Sólbergssyni. Ljós-
myndir: Grétar Sigurðsson.

Bænahúsið í Furufirði á HorBænahúsið í Furufirði á HorBænahúsið í Furufirði á HorBænahúsið í Furufirði á HorBænahúsið í Furufirði á Hornströndumnströndumnströndumnströndumnströndum

Messað í tilefni 100 áraMessað í tilefni 100 áraMessað í tilefni 100 áraMessað í tilefni 100 áraMessað í tilefni 100 ára
vígsluafmælis kirkjunnarvígsluafmælis kirkjunnarvígsluafmælis kirkjunnarvígsluafmælis kirkjunnarvígsluafmælis kirkjunnar

Í Furufirði á Hornströndum
er lítið bænhús sem þjónaði
söfnuði sínum norðan Skor-
arheiðar meðan búið var þar.
Lokið var við byggingu húss-
ins 1899, en það var ekki vígt
fyrr en 2. júní 1902.

Meðan búið var á svæðinu
var bænhúsinu þjónað frá Stað
í Grunnavík, en eftir að Stað-
arprestakall lagðist af hefur
því ýmist verið þjónað frá Ísa-
firði eða Bolungarvík. Messað
hefur verið í bænhúsinu
nokkrum sinnum á síðustu ár-
um og hafa fyrrum sóknarbörn
þess m.a. notað það til kirkju-
athafna innan fjölskyldna
sinna.

Síðast var fermt þar sumarið
1999. Í tilefni af 100 ára víg-
sluafmæli bænhúss ætlar séra
Agnes Sigurðardóttir messa
þar þann 21. júlí n.k. Allir eru
velkomnir til þessarar athafn-
ar og býður heimafólk í Furu-
firði kirkjugestum í kaffi að
athöfn lokinni. Þeim sem
áhuga hafa fyrir að vera í Furu-
firði þennan dag er bent á að
hafa sambandi við Vesturferð-
ir á Ísafirði til að fá upplýs-
ingar um ferðir.

Meðan búið var norðan
Skorarheiðar og regluleg
notkun var á bænhúsinu var
því haldið við. En eftir að
byggð lagðist af og þar til
fólk flutti aftur í Furufjörð upp
úr 1970 var ekkert fyrir húsið

gert og var það verulega farið
að láta ásjá. Nú stendur yfir
viðgerð á húsinu og er ætlunin
að koma því í upprunanlegt
horf. Um verkið sér Guð-
mundur Ketill Guðfinnsson
frá Reykjarfirði, en afi hans

Benedikt Hermannsson sá um
smíði hússins á sínum tíma.
Þeir sem vilja styrkja þessa
framkvæmd með fjárframlög-
um geta lagt framlag sitt inn á
reikn. nr.400518 í Sparisjóði
Bolungarvíkur.

Bænahúsið í Furufirði á Hornströndum.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Banaslys í umferðinni 2001Banaslys í umferðinni 2001Banaslys í umferðinni 2001Banaslys í umferðinni 2001Banaslys í umferðinni 2001 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:

Er Brasilía verð-Er Brasilía verð-Er Brasilía verð-Er Brasilía verð-Er Brasilía verð-
ugir heimsmeist-ugir heimsmeist-ugir heimsmeist-ugir heimsmeist-ugir heimsmeist-
arar í knatt-arar í knatt-arar í knatt-arar í knatt-arar í knatt-
spyrnu?spyrnu?spyrnu?spyrnu?spyrnu?
Alls svöruðu 363.
Já sögðu 314 eða 86,50%
Nei sögðu 49 eða 13,50%

Út er komin skýrsla rannsóknarnefndar umferðarslysa er ber heitið ,,Banaslys
í umferðinni 2001”. Niðurstaða hennar sem hæst ber er auðvitað sú að á fyrra ári
létu 24 lífið í umferðinni í 19 umferðarslysum. Einn þeirra var ungur Súðvíkingur,
sem lét lífið í útafkeyrslu og bílveltu á þjóðveginum í Súðavík. Útafakstur mun
reyndar vera algengasta orsök banaslysa í umferðinni hérlendis. Þar á eftir koma
framanákeyrslur og hliðarárekstrar.

Ölvun við akstur kom þrisvar við sögu á síðasta ári, en alls 16 sinnum á árunum
1998 til 2001. Bílbeltanotkun kom nokkuð við sögu. Á síðasta
ári tengdist hún banaslysum með eftirfarandi hætti: Tvisvar
notaði farþegi ekki bílbelti. Einu sinni átti það við um ökumann,
einu sinni notaði farþegi það ranglega og einu sinni tók farþegi
það af sér til þess að sofa. Eftirtektarvert er að í 13 tilvikum banaslysa árin 1998
- 2001 notaði  ökumaður ekki bílbelti. Lestur skýrslunnar vekur upp nokkrar
spurningar og ein þeirra tengist óneitanlega bílbeltanotkun eða öllu heldur því að
fólk noti þau ekki. Í ábendingum nefndarinnar með skýrslunni kemur fram að á
árunum 1998 til 2001 benda verulegar líkur til þess að 23 af látnum, nærri fjórð-
ungur, hefðu lifað að því gefnu að þeir hefðu notað bílbelti. Hér er komin sönnun
þess að beltin bjarga. Því miður er það svo að fólk er alltof kærulaust varðandi
notkun þessara öryggistækja og bera sumir því við að beltin séu óþægileg eða
þeir séu bara að skreppa innanbæjar. Báðar afsakanirnar eru út í hött. Tæplega
helmingur þeirra er létust í bílslysum 2001 notaði ekki bílbelti. Og sagan sýnir

að óráðlegt sé að taka beltin af sér eftir að ferð er hafin. Rétt notkun bílbelta ætti
því að vera sjálfsagður þáttur í þeirri athöfn að setjast upp í bíl.

Hið athyglisverða við ályktanir sem dregnar eru af skýrslunni er hve mikinn
þátt ölvun og svefn, það er að ökumaður sofni við akstur, eiga að máli þegar bana-
slys og orsakir þeirra eru skoðaðar. Einkum vekur það athygli lesanda að einung-
is tvö atriði megi rekja til annarra þátta en mannlegrar breytni ökumanna og far-
þega. Þau eru aðskotahlutur á vegi og ófullnægjandi viðbrögð eða hjálp annarra.

Enn eru tvö atriði sem fram koma í skýrslunni gerð að
umræðuefni hér. Ökumenn virðast ótrúlega kærulausir varðandi
það að aka undir áhrifum áfengis og hitt að 56% slysanna verða
á laugardögum og sunnudögum væntanlega í tengslum við

helgarskemmtanir svo sem virðist raunin af samkomu ungmennanna fyrir sunnan,
í Þjórsárdal, en þar voru víst teknir tveir tugir grunaðir um ölvun við akstur. Aftur
að skýrslunni sem sýnir að 38% látinna í fyrra voru á aldrinum 15-24 ára. Á það
er minnt að hluti ökumanna er ósjálfráða og því í raun á ábyrgð foreldra sinna í
umferðinni. Menn verða fyrst sjálfráða 18 ára gamlir. Enn upp úr stendur al-
mennt virðingarleysi fyrir sjálfum sér og samferðamönnum í umferðinni, þótt
meirihlutinn sé til friðs. Of mikið er í húfi til að líða þessa villimennsku á þjóð-
vegunum. Notið bílbelti, akið ódrukkin er boðskapurinn. Vestfirðingar! Virðum
umferðarlög og verum fyrirmynd.

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf.Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf.Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf.Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf.Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf.

4,6 milljóna króna hagn-4,6 milljóna króna hagn-4,6 milljóna króna hagn-4,6 milljóna króna hagn-4,6 milljóna króna hagn-
aður á síðasta starfsáriaður á síðasta starfsáriaður á síðasta starfsáriaður á síðasta starfsáriaður á síðasta starfsári
Í ársskýrslu Atvinnuþróun-

arfélags Vestfjarða fyrir árið
2001, sem lögð var fram á
aðalfundi félagsins fyrir
stuttu, kemur fram að heildar-
tekjur félagsins á síðasta
rekstrarári þess voru 42,4
milljónir króna. Rekstrargjöld
námu 37,6 milljónum króna
og því er árið gert upp með
um 4,6 milljóna króna hagn-
aði eftir skatta. Hagnaður af
rekstri félagsins skýrist að öllu
leyti af umsýslu félagsins með

kalkþörungaverkefninu svo-
kallaða, en það er tilrauna-
verkefni á vegum félagsins
sem ætlað er að rannsaka
möguleika á vinnslu kalkþör-
unga í Húnaflóa og Arnarfirði.

Á sama hátt hefur kalkþör-
ungaverkefnið haft áhrif á
efnahag félagsins, en eignir
þess hafa hækkað um níu
milljónir króna frá fyrra ári
og nema nú um 20 milljónum
króna. Skuldir félagsins hafa
einnig aukist um 4,3 milljónir

króna og nema 9,7 milljónum
í dag, en stærsti hluti þeirra,
alls þrjár milljónir, er vegna
fjárfestinga í Íslenska Kalk-
þörungafélaginu ehf..

Atvinnuþróunarfélagið
stofnaði Íslenska Kalkþör-
ungafélagið ehf um mitt síð-
asta ár. Félagið er að öllu leyti
í eigu Atvinnuþróunarfélags-
ins, en hlutafé nemur 6,1 millj-
ón kr. Með stofnun félagsins
er þróunarkostnaður vegna
kalkþörungaverkefnisins að
hluta eignfærður hjá Atvinn-
þróunarfélaginu. Íslenska
kalkþörungafélagið ehf. tók
einnig við umsjón kalkþör-
ungaverkefnisins fyrir hönd
Atvinnurþróunarfélagsins.
Talsvert tap er af rekstri þess
og jafnar það út hagnað í árs-
reikningi. Þar sem enn er veru-
leg óvissa um framgang kalk-
þörungaverkefnisins, er því
jafnt hagnaður ársins 2001,
sem og eignarhlutur Atvinnu-
þróunarfélagsins kalkþör-
ungafélaginu, í raun reiknis-
legar stærðir sem ekki er enn
ljóst hvers virði eru.

Almennur rekstur Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða
byggir að meginhluta á fram-
lögum frá Fjórðungssambandi
Vestfjarða og Byggðastofnun
samkvæmt samkomulagi þar
að lútandi. Af 21,1 milljón
króna sem stofnanirnar tvær
greiða samtals til Atvinnuþró-
unarfélags Vestfjarða er hlutur
Byggðastofnunar 16,1 milljón
króna á ári og Fjórðungssam-

bands Vestfirðinga fimm
milljónir. Þessi framlög hafa
verið óbreytt frá árinu 1998. Í
ársskýrslunni segir að miðað
við almennar verðlagshækk-
anir ættu framlög þessa árs að
nema um 25,7 milljónum
króna og að þess sé vænst að
í nýjum samningum verði
framlög hækkuð auk þess sem
aukið tillit verði tekið til stöðu
atvinnulífs og fólksfækkunar
á Vestfjörðum.

Byggðastofnun sagði upp
samningum sínum við At-
vinnuþróunarfélagið í lok árs
2000, en hefur þó greitt sam-
kvæmt samkomulaginu til
þessa dags. Í skýrslunni kem-
ur fram að frá þeim tíma hafa
viðræður átt sér stað milli fé-
lagsins og Byggðastofnunar,
en engin niðurstaða hafi feng-
ist. Þetta veldur nokkurri
óvissu um framlög til félags-
ins og gerir skipulagningu á
starfsemi þess erfitt fyrir að
því er segir ársskýrslunni.
Þess ber að geta að á stjórnar-
fundi Byggðastofnunar í Bol-
ungarvík þann 20. júní sl., að
aðalfundi Atvinnuþróunarfé-
lagsins loknum, var ákveðið
að gera átak í málefnum at-
vinnuþróunarfélaga á landinu.
Þá var m.a. samþykkt að fram-
lengja ótímabundið sam-
starfssamning við vestfirsk
sveitarfélög um rekstur At-
vinnuþróunarfélags Vest-
fjarða og hækka jafnframt
framlög til þess um 2 milljónir
króna árlega.

Sól og fegurð á Ísafirði verður lokuð frá
og með 12. júlí til 12. ágúst vegna sumar-
leyfa. Hittumst hress og kát.

Lokað vegna sumarleyfa

Upledger höfuð-Upledger höfuð-Upledger höfuð-Upledger höfuð-Upledger höfuð-
beina- og spjald-beina- og spjald-beina- og spjald-beina- og spjald-beina- og spjald-
hryggjar meðferðhryggjar meðferðhryggjar meðferðhryggjar meðferðhryggjar meðferð
„Introduction to CranioSacral Therapy“

námskeið verður haldið 10. og 11. ágúst
á Ísafirði.

Námskeiðið er ætlað almenningi sem
vill fræðast um meðferðina og læra grunn-
handtök til að nota á sína nánustu.

Kennarar eru Erla Ólafsdóttir, sjúkraþjálf-
ari og Birgir Hilmarsson, nuddfræðingur.
Þau hafa réttindi frá Upledger Institute.

Verð fyrir námskeiðið er kr. 15.000.- og
er kennslubók innifalin.

Upplýsingar gefa Erla í síma 566 7803
og Birgir í síma 864 1694.
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Verðlaunahafar á VÍS-mótinu. F.v. Pétur Þór Birgisson, Tryggvi Guðmundsson, Haukur
Eiríksson, Kristinn Kristjánsson og Sigurður Fannar Grétarsson. Ljósmynd: Grétar Sig-
urðsson.

VÍS-mótið í golfi var haldið
í Tungudal á sunnudag. Leik-
nar voru átján holur í opnum
flokki og sigraði Haukur Ei-
ríksson án forgjafar, en hann
fór hringina á 81 höggi. Í öðru
og þriðja sæti lentu þeir Krist-
inn Kristjánsson og Tryggvi
Guðmundsson sem léku báðir
á 84 höggum.

Með forgjöf sigraði Pétur
Þór Birgisson, en hann lék
hringina á 66 höggum. Það
gerði Haukur Eiríksson einn-
ig, en Sigurður Fannar Grét-
arsson sló tvö högg til við-
bótar og lenti í þriðja sæti.

VÍS-mótið í golfiVÍS-mótið í golfiVÍS-mótið í golfiVÍS-mótið í golfiVÍS-mótið í golfi

HaukurHaukurHaukurHaukurHaukur
sigraðisigraðisigraðisigraðisigraði

Krakkarnir á leikskólan-
um Eyrarskjóli á Ísafirði
hafa undanfarna daga verið
með hendurnar á kafi í rusli
og sjaldan skemmt sér betur.
Orsakast það ekki af því að
krakkarnir hafi verið sérlega
sóðalegir upp á síðkastið,
heldur nánast hinu gagn-
stæða. Gámaþjónusta Vest-
fjarða hefur undanfarnar
vikur átt samstarf við leik-
skóla Ísafjarðarbæjar um
verkefni sem vekja á athygli
á nauðsyn sorpflokkunar á
heimilum og hafa elstu
börnin á þeim því staðið í
ströngu við að týna og
flokka rusl í nágrenni sínu.

Starfsmenn Gámaþjón-
ustunnar hafa mætt að
morgni til og spjallað við
börnin á elstu deildum
leikskólanna um endurvinn-
slu og í framhaldinu afhent
þeim poka og einnota han-
ska. Með þessa kostagripi í
farteskinu hafa krakkarnir
síðan haldið í gönguferðir
um nágrenni leikskóla sinna
og týnt upp rusl á víðavangi,
sem þau hafa svo meðferðis
aftur á leikskólann og flokka
í góðu tómi. Deginum eftir
hafa Gámaþjónustumenn
svo snúið aftur og tekið við
ruslinu í þartilgerða gáma,
leyft börnunum að lítast um
í ruslabílunum og kynnt
þeim starfsemi Gámaþjón-
ustunnar. Ragnar Ágúst
Kristinsson, framkvæmda-

stjóri Gámaþjónustunar,
segir að verkefnið sé
skemmtileg leið til þess að
vekja athygli á nauðsyn þess
að flokka sorp og efast ekki
um að það eigi eftir að skila
árangri.

„Mér datt í hug að það
gæti verið sniðugt að reyna
að virkja krakkana og það
hefur sýnt sig að þau hafa
afar gaman af þessu. Þeim
finnst ægilega flott að fá ein-
nota gúmmíhanska og
barmmerki sem þau fá af-
hent að verkefninu loknu
vekja ekki síður hrifningu.
Við höfum nú lokið yfirreið
okkar um leikskóla bæjarins
og erum þessa stundina að
velta því fyrir okkur að gera
þetta að árlegum viðburði
og fara jafnvel á fleiri leik-
skóla næst. Ég hef á tilfinn-
ingunni að þessir krakkar
verði öflugir í því að flokka
heimilissorpið þegar fram
líða stundir og þeir eiga
væntanlega líka eftir að
vekja foreldrana til umhugs-
unar þegar þau snúa heim
með þessa þekkingu í far-
teskinu,“ segir Ragnar.

Ragnar bendir forsvars-
mönnum leikskóla í ná-
grenninu er kunna að hafa
áhuga á þátttöku í verkefn-
inu að hafa samband við
sig, því framkvæmd þess sé
reglulega skemmtileg og
ekkert því til fyrirstöðu að
ferðast víðar.

Leikskólakrakk-Leikskólakrakk-Leikskólakrakk-Leikskólakrakk-Leikskólakrakk-
ar á kafi í rusliar á kafi í rusliar á kafi í rusliar á kafi í rusliar á kafi í rusli

Gámaþjónusta VestfjarðaGámaþjónusta VestfjarðaGámaþjónusta VestfjarðaGámaþjónusta VestfjarðaGámaþjónusta Vestfjarða

 og leikskólinn Eyrarskjól og leikskólinn Eyrarskjól og leikskólinn Eyrarskjól og leikskólinn Eyrarskjól og leikskólinn Eyrarskjól

Ragnar Á. Kristinsson, framkvæmdastjóri Gámaþjón-
ustunnar, afhendir Ólöfu Gísladóttur, fóstru,  viðurkenn-
ingu fyrir þátttöku leikskólans í verkefninu og krakkarnir
fylgjast spenntir með.
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veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðan 3-8 m/s og skýjað
með köflum á Suður- og
Vesturlandi, en hæg norð-
læg eða breytileg átt
annars staðar og rigning
með köflum. Hiti 7-14 stig,
hlýjast sunnanlands.
Horfur á föstudag:
Hæg suðaustan- eða
austanátt og rigning eða
súld með köflum, en
skýjað og úrkomulítið á
Norðurlandi. Hiti 8-18 stig,
hlýjast norðanlands.
Horfur á laugardag:
Hæg suðaustan- eða
austanátt og rigning eða
súld með köflum, en
skýjað og úrkomulítið á
Norðurlandi. Hiti 8-18 stig,
hlýjast norðanlands.
Horfur á sunnudag:
Hæg norðlæg eða breyti-
leg átt, skýjað með köflum
eða skúrir víða um land.
Hiti 8-15 stig.
Horfur á mánudag:
Hæg norðlæg eða breyti-
leg átt, skýjað með köflum
eða skúrir víða um land.
Hiti 8-15 stig.

Föstudagur 12. júlí
17.00 Lífskraftur (11:12)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (40:90)
18.30 Falda myndavélin (28:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Ævintýri Indiana Jones (6:22)
21.45 Miami-hljómkviðan. (Miami
Rhapsody) Bandarísk gamanmynd frá
1995 um unga konu sem er örlítið tví-
stígandi þegar kærastinn hennar ber upp
bónorðið - og hefur ærna ástæðu til. Að-
alhlutverk: Sarah Jessica Parker, Gil
Bellows, Antonio Banderas, Mia Farrow,
Paul Mazursky og Kevin Pollak.
23.30 Gullmótin. Annað gullmótið í
frjálsum íþróttum fór fram á ólympíu-
leikvanginum í Róm í kvöld. Meðal
keppenda eru allir bestu frjálsíþrótta-
menn heims og í þeim hópi eru Maurice
Greene og Marion Jones frá Bandaríkj-
unum.
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 13. júlí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (41:90)
09.30 Maja (14:52)
09.35 Albertína ballerína (17:26)
09.45 Fallega húsið mitt (2:30)
09.54 Friðþjófur (9:13)
10.01 Babar (36:65)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (16:40)
10.45 Hundrað góðverk (4:20)
11.10 Kastljósið
11.30 Hvernig sem viðrar (7:10)
12.00 Skjáleikurinn
15.30 Gullmótin
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (20:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Fjölskylda mín (1:8) (My Fam-
ily) Gamanþáttaröð um fjölskyldu sem
virðist slétt og felld á yfirborðinu en inn-
byrðis standa meðlimir hennar í sálfræði-
legum skæruhernaði. Aðalhlutverk:
Robert Lindsay, Zoë Wanamaker, Kris
Marshall, Daniela Denby-Ashe og Gabri-
el Thompson.
20.30 Þegar ég hitti Jesú. (Da jag traff
Jesus med sprettert) Norsk fjölskyldu-
mynd sem gerist á fjórða áratug síðustu
aldar og segir frá fjölskyldulífi í skugga
fátæktar og aðsteðjandi styrjaldar.  Aðal-
persónan er ungur drengur sem sér heim-
inn með öðrum augum en fullorðna fólk-
ið í kringum hann. Aðalhlutverk: Fredrik
Stennberg og Martin Raren.
21.55 Halifax réttargeðlæknir. (Hali-
fax f.p. : Takes Two) Áströlsk sakamála-
mynd þar sem réttargeðlæknirinn Jane
Halifax glímir við dularfullt sakamál.
Aðalhlutverk: Rebecca Gibney.
23.30 Straumhvörf. (Before and After)
Bandarísk bíómynd frá 1996. Ungur
maður hverfur eftir að vinkona hans
hefur verið myrt á hroðalegan hátt. e.
Aðalhlutverk: Liam Neeson, Meryl
Streep, Edward Furlong og Alfred Mol-
ina.
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 14. júlí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Nýju fötin keisarans
09.55 Andarteppa (15:26)
10.07 Gleymdu leikföngin (13:13)
10.18 Svona erum við (12:20)
10.28 Ungur uppfinningamaður
11.00 Kastljósið
11.20 Hvernig sem viðrar (7:10)
12.10 Timburmenn (5:8)
12.20 Skjáleikurinn
15.00 Meistaragolf
16.00 Opna breska meistaramótið 2001
17.00 Mannsandlitið (4:4)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Nautabaninn
18.15 Umhverfis jörðina
18.30 Knútur og Knútur (1:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Sigla himinfley (4:4)
21.00 Bláa dúfan (2:8) (Blue Dove)
Breskur myndaflokkur um fjölskyldu
sem rekur postulínsverksmiðju. Þegar
forstjórinn deyr taka börnin við. Rekstur-
inn gengur illa og börnin fá liðsauka en
bjargvætturin hefur annað í huga en að
bjarga fyrirtækinu. Í aðalhlutverkum eru
Paul Nicholls, EstherHall, Nicky Henson.
21.50 Helgarsportið
22.15 Ali Zaoua. (Ali Zaoua) Marokk-
ósk verðlaunamynd frá 2000 sem lýsir
með áhrifamiklum hætti örlögum götu-
barna í Casablanca. Aðalhlutverk: Mou-
nïm Kbab, Mustapha Hansali.
23.45 Kastljósið
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 12. júlí
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Murphy Brown (e)
13.05 Lucas
14.40 Ved Stillebækken (2:26) (e)
15.10 Segemyhr (34:34) (e)
15.35 Andrea (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (e)
17.40 Neighbours
18.05 Friends (24:24) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Digging to China (Alla leið til
Kína) Harriet nálgast unglingsárin en
henni finnst raunveruleikinn heldur
ómerkilegur og nýtir hvert tækifæri til
að hverfa á vit drauma sinna. Móðir
hennar er alkóhólisti, eldri systirin er
gálan í bænum og jafnöldrum hennar
finnst hún vera skrýtin. Það lifnar því
yfir stúlkunni þegar hún kynnist Ricky,
þrítugum þroskaheftum manni sem virð-
ist vera sá eini sem botnar eitthvað í
henni. Fjölskyldur þeirra mistúlka vin-
skapinn en þau eru ákveðin í að halda
honum. Vönduð mynd sem jafnframt er
frumraun leikstjórans Timothys Huttons
sem fékk Óskarsverðlaunin árið 1980
fyrir leik sinn í Ordinary People.  Aðal-
hlutverk: Kevin Bacon, Mary Stuart
Masterson.
21.10 Smallville (13:22)
22.00 Legionnaire. (Útlendingaher-
sveitin) Van Damme er boxari sem sting-
ur af með peninga í eigu mafíunnar og
sér þann kost vænstan að flýja af hólmi.
Hann sér hóp valinkunna manna í
frönsku útlendingahersveitinni á leið úr
landi og slæst í hópinn. Aðalhlutverk:
Jean-Claude Van Damme.
23.35 Payback. (Makleg málagjöld)
Hörkuspennandi mynd um tvo smá-
krimma, Val og Porter, sem í sameiningu
ræna 140 þúsund dollurum af kínverskri
klíku. Val er hins vegar ekki á því að
deila peningunum með öðrum og fær
eiginkonu Porters til að drepa hann. Port-
er lifir morðtilraunina af og er mættur
hálfu ári síðar til að ná fram hefndum.
Aðalhlutverk: Mel Gibson, Gregg Henry,
Maria Bello.
01.15 Go. (Farðu!) Á einum sólarhring
lenda leikararnir Adam og Zack í ótrú-
legum ógöngum. Þeir eru ýmsu vanir úr
heimi sápuóperanna en raunveruleikinn
getur verið lyginni líkastur. Fyrir tilviljun
blandast þeir inn í viðskipti með eiturlyf
og þá verður ekki aftur snúið. Þrátt fyrir
háalvarlegt umfjöllunarefni er grínið
skammt undan í þessari eftirminnilegu
mynd. Aðalhlutverk: Scott Wolf, Jay
Mohr, Sarah Polley, Katie Holmes.
02.55 Ísland í dag
03.20 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 13. júlí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.05 Titan A.E.
11.35 Friends (2:24) (e)
12.00 Bold and the Beautiful
13.45 Butch and Sundance
15.35 Pretty in Pink. (Sæt í bleiku)
Þessi skemmtilega unglingamynd fjallar
um Andy sem er ekki meðal vinsælustu
stelpna skólans. Hún hangir aðallega
með tveimur vina sinna, Ionu og Duckie
sem lengi hefur verið skotinn í henni.
Andie fellur hins vegar fyrir nýja strákn-
um í skólanum sem er bæði ríkur og
sópar að sér vinum. En geta þessir tveir
heimar mæst svo vel sé?  Aðalhlutverk:
Andrew McCarthy, Jon Cryer, Molly
Ringwald.
17.10 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg (19:24)
20.00 Spin City (1:22)
20.30 Reyndu aftur. (Down to You) Al
og Imogen eru háskólanemar í New
York. Þau eru ástfangin en óvíst er hvort
þau vilja skuldbinda sig til framtíðar.
Aðalhlutverk: Freddie Prinze, Jr., Julia
Stiles.
22.00 Pay It Forward. (Góðverkakeðj-
an) Þessi hlýja mynd fjallar um ungan
dreng sem fær allsérstætt heimaverkefni
frá kennaranum sínum. Hann á að finna
leið til að bæta heiminn. Hann ákveður
að að gleðja þrjár persónur og fá þessa
sömu einstaklinga til að gera það sama
við aðra þrjá, og svo koll af kolli. Í fyrstu
virðist tilraunin mistakast hrapallega en
nokkru seinna rekur blaðamaður keðju
góðverka víðs vegar um landið aftur til

stráksins. Aðalhlutverk: Helen Hunt,
Kevin Spacey, Haley Joel Osment.
00.05 Ronin. (Málaliðar) Írskur lýð-
veldissinni ræður harðsvíraða málaliða
til þess að hafa uppi á ferðatösku sem er
í vörslu fyrrverandi KGB-njósnara. Inni-
hald töskunnar má ekki komast í rangar
hendur en þegar málaliðarnir viðast hafa
náð takmarkinu kemur í ljós að engum
er treystandi. Hörkuspennandi mynd
með stórleikurum.  Aðalhlutverk: Robert
De Niro, Jean Reno, Stellan Skarsgard,
Sean Bean, Jonathan Pryce.
02.05 Ravenous. (Rándýrseðli) Höfuðs-
maðurinn John Boyd er hækkaður í tign
fyrir hetjudáð en síðar kemst upp að
hann reyndist algjör bleyða á örlaga-
stundu. Hann er því sendur í herbúðir
fyrir helstu úrhrök hersins. Skoskur flæk-
ingur kemur til herbúða Boyds og segir
óhugnanlega sögu af leiðangri sem end-
aði með morðum og mannáti en óhugn-
aðinum er ekki lokið enn.  Aðalhlutverk:
Jeffrey Jones, Guy Pearce, Robert Car-
lyle.
03.45 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 14. júlí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.10 The Simpsons (13:21) (e)
11.35 Undeclared (2:17) (e)
12.00 Neighbours
13.50 Madonna - Úrval
14.35 Mótorsport (e)
15.00 A Night at the Roxbury (Dansinn
dunar) Steve og Doug Butabi vilja koma
á fót næturklúbbi sem á að veita svalasta
klúbbnum í bænum, Roxbury, harða
samkeppni. Gallinn er sá að þeir eru
fjarri því að vera svalir náungar en eru
þó reiðubúnir að gera hvað sem er til
þess að ná takmarki sínu.  Aðalhlutverk:
Will Ferrell, Chris Kattan, Molly Shann-
on.
16.25 Þorsteinn J. (6:12) (e)
16.50 Andrea (e)
17.15 Pukka Tukka (1:4) (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The Education of Max
20.20 Random Passage (3:8)
21.10 The Invisible Circus. (Ásókn
minninga) Phoebe er óhamingjusöm ung
kona. Þegar hún var tíu ára gömul missti
hún pabba sinn og eldri systir hennar
gerðist pólitískur róttæklingur og stakk
af til Evrópu ásamt kærasta sínum. Ári
síðar framdi hún sjálfsmorð í Portúgal.
Phoebe finnst minning þeirra sveipuð
dulúð og ákveður að fara til Evrópu og
hafa uppi á kærastanum. Hún finnur hann
og sterkar sýnir sækja á hana í kjölfarið
og henni finnst hún vera að missa tökin.
Að lokum liggur leiðin til Portúgal þar
sem uppgjör við fortíðina er óhjákvæmi-
legt. Aðalhlutverk: Cameron Diaz,
Christopher Eccleston, Jordana Brew-
ster.
22.40 Random Hearts. (Hverflynd
hjörtu) Hugljúf kvikmynd um tvær
manneskjur sem eiga um sárt að binda.
Dutch og Kaye missa ástvini sína í flug-
slysi. Þau voru bæði sannfærð um að
samband þeirra hefði verið til fyrirmynd-
ar. Við rannsókn flugslyssins kemur hins

vegar í ljós að makar þeirra sátu saman í
vélinni. Í fyrstu álíta þau bæði að tilviljun
hljóti að ráða en svo reynist ekki vera og
sannleikurinn kemur í ljós.  Aðalhlutverk:
Harrison Ford, Kristin Scott Thomas,
Charles Dutton, Bonnie Hunt.
00.50 Cold Feet 2 (4:6) (e)
01.40 Tónlistarmyndbönd
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18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 Lax í Kanada (1:2). Hópur ís-
lenskra stangveiðimanna hélt á ævintýra-
slóðir í Kanada. Ætlunin var að láta gaml-
an draum rætast; Drauminn um að veiða

í útlöndum. Ekki spillti fyrir vitneskjan
um þrjátíu punda laxa og stöku fiska yfir
fjörutíu pundum. Dvalið var í viku við
veiðar í tveimur ám á fylkjamörkum
New Brunswick og Quebec.
20.30 South Park (1:14) (Trufluð til-
vera) Ný þáttaröð í heimsfrægum teikni-
myndaflokki um félagana Kyle, Stan,
Cartman og Kenny.
21.00 Players Club, The. (Leikmenn-
irnir) Dramatísk grínmynd sem fjallar
um einstæða móður sem berst við að
komast í háskólanám. Fjárskortur leiðir
til þess að hún gerist fatafella en sá bransi
er ekki eins saklaus og hann er látinn líta
út fyrir.  Aðalhlutverk: LisaRaye, Bernie
Mac, Monica Calhoun.
22.40 Formula For Death. (Drepsóttin)
Spennumynd. Marissa Blumenthal er
ungur læknir á sjúkrahúsi í stórborg.
Hún rannsakar dularfullan sjúkdóm sem
læknavísindin hafa ekki fundið svör við.
Marissa óttast afleiðingarnar ef sjúkdóm-

Ísfirðingar blóðþrýstings-Ísfirðingar blóðþrýstings-Ísfirðingar blóðþrýstings-Ísfirðingar blóðþrýstings-Ísfirðingar blóðþrýstings-
og kólesterólmældirog kólesterólmældirog kólesterólmældirog kólesterólmældirog kólesterólmældir

Félag hjartasjúklingaFélag hjartasjúklingaFélag hjartasjúklingaFélag hjartasjúklingaFélag hjartasjúklinga

Mælingar á blóðþrýstingi
og kólesteróli sem fram-
kvæmdar voru á Ísafirði við
upphaf júní mánaðar í boði
Félags hjartasjúklinga á
Vestfjörðum komu vel út
þegar á heildina er litið. Á
þeim fjórum klukkustund-
um sem mælingarnar stóðu
yfir komu alls 103 gestir, 72
konur og 31 karlmaður á
aldrinum 21-88 ára.

Efri mörk blóðþrýstings
gestanna reyndust að með-
altali vera 126,5 mmHg og
neðri mörkin 77 mmHg.
Æskilegt er að vera sem
næst 120 mmHg í efri mörk-
um og 80 mmHg í þeim
neðri. Gildið á heildarkól-
esteróli var að meðaltali
4,93 mmol/L, en eftirsókn-
arvert þykir að vera undir 5-
5,5 mmol/L. Karlar mæld-
ust að jafnaði með hærri
blóðþrýsting í könnuninni

og konur með hærri gildi á
kólesteróli.

13% af þeim 103 sem
mældir voru greindust tæp
með háþrýsting, en þar af
var aðeins ein ný greining.
59% gestanna voru með
heildarkólesteról undir 5
mmol/L, 275 voru með 5-6
mmol/L og 14% voru með
yfir 6 mmol/L. Þess ber að
geta að góð útkoma í blóð-
þrýstings- og kólesteról-
mælingum gæti að ein-
hverju leyti verið til komin
vegna þess að tæpur helm-
ingur gestanna notar að
jafnaði blóðþrýstings- og/
eða blóðfitulækkandi lyf.

Niðurstöður útreikninga
á líkamsþyngdarstuðli
reyndust ekki jafn jákvæð-
ar. Aðeins 24% gestanna
reyndust vera í kjörþyngd
miðað við hæð, 43% gest-
anna flokkuðust í ofþyngd.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Áhugaljósmyndarinn
Þorsteinn J. Tómasson
á Ísafirði hefur opnað um-
fangsmiklan vef tileinkað-
an landsmóti Landssam-
bands harmónikkufélaga
er fram fór á Ísafirði á
liðinni helgi. Þar má finna
gífurlegan fjölda mynda er
Þorsteinn tók af móts-
gestum og bæjarbúum við
ýmsar athafnir og
skemmtanir á meðan
mótinu stóð auk þess
sem hægt er að panta
eintök af þeim til einka-
nota. Vef Þorsteins er að
finna á slóðinni http://
notendur.snerpa.is/
steini, en þangað ættu
sem flestir að gera
víðreist og athuga hvort
þar leynist ekki svipmynd
af þeim í góðu glensi.

bb.is

Flúið á vit
draumanna

Þessi vandaða mynd betÞessi vandaða mynd betÞessi vandaða mynd betÞessi vandaða mynd betÞessi vandaða mynd bet
heitið Digging to China, eðaheitið Digging to China, eðaheitið Digging to China, eðaheitið Digging to China, eðaheitið Digging to China, eða

alla leið til Kína, og skartaralla leið til Kína, og skartaralla leið til Kína, og skartaralla leið til Kína, og skartaralla leið til Kína, og skartar
stórstjörnunum Kstórstjörnunum Kstórstjörnunum Kstórstjörnunum Kstórstjörnunum Kevin Baconevin Baconevin Baconevin Baconevin Bacon

og Mary Stuart Masterson íog Mary Stuart Masterson íog Mary Stuart Masterson íog Mary Stuart Masterson íog Mary Stuart Masterson í
óvenjulegum hlutverkum.óvenjulegum hlutverkum.óvenjulegum hlutverkum.óvenjulegum hlutverkum.óvenjulegum hlutverkum.

Myndin fjallar um ungu stúlk-Myndin fjallar um ungu stúlk-Myndin fjallar um ungu stúlk-Myndin fjallar um ungu stúlk-Myndin fjallar um ungu stúlk-
una Harriet sem nálgast ungl-una Harriet sem nálgast ungl-una Harriet sem nálgast ungl-una Harriet sem nálgast ungl-una Harriet sem nálgast ungl-

ingsárin. Henni finnst raun-ingsárin. Henni finnst raun-ingsárin. Henni finnst raun-ingsárin. Henni finnst raun-ingsárin. Henni finnst raun-
veruleikinn heldur ómerki-veruleikinn heldur ómerki-veruleikinn heldur ómerki-veruleikinn heldur ómerki-veruleikinn heldur ómerki-

legur og nýtir hvert tækifærilegur og nýtir hvert tækifærilegur og nýtir hvert tækifærilegur og nýtir hvert tækifærilegur og nýtir hvert tækifæri
til að hverfa á vit draumatil að hverfa á vit draumatil að hverfa á vit draumatil að hverfa á vit draumatil að hverfa á vit drauma

sinna. Móðir hennar er alkó-sinna. Móðir hennar er alkó-sinna. Móðir hennar er alkó-sinna. Móðir hennar er alkó-sinna. Móðir hennar er alkó-
hólisti, eldri systirin er gálan íhólisti, eldri systirin er gálan íhólisti, eldri systirin er gálan íhólisti, eldri systirin er gálan íhólisti, eldri systirin er gálan í
bænum og jafnöldrum henn-bænum og jafnöldrum henn-bænum og jafnöldrum henn-bænum og jafnöldrum henn-bænum og jafnöldrum henn-

ar finnst hún vera skrýtin.ar finnst hún vera skrýtin.ar finnst hún vera skrýtin.ar finnst hún vera skrýtin.ar finnst hún vera skrýtin.
Hún finnur lífsgleðina á nýHún finnur lífsgleðina á nýHún finnur lífsgleðina á nýHún finnur lífsgleðina á nýHún finnur lífsgleðina á ný
þegar hún kynnist þroska-þegar hún kynnist þroska-þegar hún kynnist þroska-þegar hún kynnist þroska-þegar hún kynnist þroska-

heftum manni. Stöð 2 kl.heftum manni. Stöð 2 kl.heftum manni. Stöð 2 kl.heftum manni. Stöð 2 kl.heftum manni. Stöð 2 kl.
19:30 föstudaginn 12. júlí.19:30 föstudaginn 12. júlí.19:30 föstudaginn 12. júlí.19:30 föstudaginn 12. júlí.19:30 föstudaginn 12. júlí.
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Unaðsdalskirkja:

 Guðsþjónusta sunnudag-
inn 14. júlí kl. 11:00. Sr.

Magnús Erlingsson, þjón-
ar fyrir altari.

urinn breiðist út og undrast mjög við-
brögð yfirmanna sjúkrahússins. Það er
engu líkara en þeir kæri sig kollótta og
hér er greinilega eitthvað dularfullt á
seyði.  Aðalhlutverk: Nicollette Sheridan,
William Devane, Stephen Caffrey, Dakin
Matthews.
00.10 Party in the Park. (Risatónleikar
í Hyde Park) Fram koma All Saints,
Christina Aguilera, The Corrs, Craig
David, Destiny´s Child, Gabrielle, Mel-
anie C, Ronan Keating, Savage Garden,
Texas, Travis, Westlife o.fl.
02.15 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 13. júlí
18.00 Íþróttir um allan heim
18.50 Lottó
19.00 Highlander (18:22)
20.00 MAD TV
21.00 Newton Boys, The. (Newton-
bræður) Newton-bræðurnir eru fátækir
bóndasynir sem uppgvötva að bankarán
geta verið býsna arðvænleg. Þeir verða
brátt alræmdir og hyggjast komast á
spjöld sögunnar þegar þeir reyna að
fremja stærsta lestarrán í sögu Bandaríkj-
anna.  Aðalhlutverk: Ethan Hawke, Skeet
Ulrich, Matthew McConaughey.
23.00 Hnefaleikar. (Paul Spadafora -
Angel Manfredy) Útsending frá hnefa-
leikakeppni. Á meðal þeirra sem mættust
voru léttvigtarkapparnir Paul Spadafora
og Angel Manfredy.
01.25 Her Face. Erótísk kvikmynd.
01.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 14. júlí
18.30 South Park (8:17)
19.00 Símadeildin. Bein útsending.
21.15 Golfstjarnan Sergei Garcia
21.45 Golfmót í Bandaríkjunum
22.45 Serial Killer (e)
00.20 Trust In Me. (Undirheimar stór-
borgar) Í undirheimum stórborgarinnar
eru mannslíf lítils metin. Því fékk lög-
reglumaðurinn Dylan Gray að kynnast
af eigin raun og var mjög hætt kominn.

Lögreglumaðurinn fær nú aftur tækifæri
til að halda á vit leyndardóma undir-
heimanna og þrátt fyrir fyrri reynslu
lætur hann ekki segja sér það tvisvar.
Aðalhlutverk: Stacey Keach, Currie
Graham, Sandra Nelson.
01.50 Dagskrárlok og skjáleikur

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

Sturla Halldórsson,
skipstjóri og fyrrv. hafnar-

vörður á Ísafirði verður
áttræður laugardaginn 13.
júlí nk. Hann og eiginkona
hans, Rebekka Stígsdóttir,

verða með heitt á könn-
unni í Kiwanishúsinu á

Skeiði frá kl. 15-18 á
afmælisdaginn.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Jóhanna Ásgeirsdóttir,

nýráðinn aðstoðarskóla-
stjóri Grunnskólans á

Ísafirði svarar:
,,Ég fer oftast

inn á bb.is,
eins og svo
margir aðrir

geri ég það til
að fylgjast

með fréttum
úr bænum.

Svo fer ég mikið inn á
skolatorg.is og lauf.is

sem er heimasíða lands-
samtaka áhugafólks um
flogaveiki. Af einskærri

forvitni fer ég mikið inn á
femin.is. Vinnunnar vegna
fer ég oft inn á heimasíðu

námsgagnastofnunnar,
namsgagnastofnun.is,

en þar liggja oft tillögur að
verkefnum sem fylgja ný-

útgefnum bókum.“

Föstudagur 12. júlí
17:30 Muzik.is
18:30 Hjartsláttur í strætó (e)
19:30 Yes dear (e) Það er svo sannar-
lega ekki tekið út með sældinni að vera
foreldri, hvað þá fullkomið foreldri.
Nýir og sprenghlægilegir þættir um syst-
urnar Kim og Christine sem hafa vægast
sagt ólíkar hugmyndir um foreldrahlut-
verkið.
20:00 Jackass. Bandarísk þáttaröð frá
MTV um prakkarastrik og asnaskap.
Johnny Knoxville og meðreiðarsveinar
hans eru enn og aftur sloppnir af hælinu
og sýna nú vafasamar listir sínar á brett-
um, hjólum og öðrum þeim farartækjum
sem þeir finna.
20:30 Grillpinnar. Grillpinnarnir og
stuðboltarnir Róbert Ólafsson (Robbi)
og Þórir Erlingsson (Dódó) bjóða í grill-
partí á SKJÁEINUM í sumar. Þeir félag-
ar eru grillmeistarar hjá TGI Friday’s á
Íslandi og auk starfa sinna þar munu
þeir skella sér í sveitina og grilla ofan í
vel þekkta, misþekkta og jafnvel lítið
þekkta Íslendinga. Gestir kvöldsins eru
þeir Þorgils Óttar Mathiesen, Sigurður
Sveinsson, Ólafur Stefánsson og Dagur
Sigurðsson
21:00 Traders. Kanadísk þáttaröð um
líf og störf verðbréfasala, ástir þeirra
og örlög. Fylgst er með baráttu félag-

anna hjá Gardner-Ross í viðskiptaheim-
inum, fjandsamlegum yfirtökum, miklum
gróða og stóru tapi
22:00 Djúpa laugin. Lokaþáttur.
23:00 Will & Grace (e) Innanhússhönn-
uðurinn Grace Adler og lögfræðingurinn
Will Truman eru vinir og nágrannar.
Ásamt aðstoðarkonu Grace, Karen, og
æskufélaga Wills, Jack. Þættirnir hafa
fengið frábærar viðtökur enda er þarna á
ferðinni gæðagrín og glens. Þættirnir eru
margverðlaunaðir.
23:30 According to Jim (e)
00:00 Law & Order (e)
00:50 Jay Leno (e)
01:40 Muzik.is

Laugardagur 13. júlí
15:00 Grillpinnar (e)
15:30 Djúpa laugin (e)
16:30 Jay Leno (e)
17:30 Judging Amy (e)
18:30 Dateline (e) Dateline er margverð-
launaður, fréttaskýringaþáttur á dagskrá
NBC sjónvarpsstöðvarinnar í Bandaríkj-
unum. Þættirnir hafa unnið til fjölda við-
urkenninga og eru nær alltaf á topp 20
listanum í Bandaríkjunum yfir áhorf í
sjónvarpi. Stjórnendur þáttarins eru allir
mjög þekktir og virtir fréttamenn eins og
Tom Brokaw, Stone Phillips og Maria
Shriver.
19:30 Sledgehammer (e)
20:00 Malcolm in the middle.  Þessir
frábæru gamanþættir hafa hlotið verð-
skuldaða athygli víða um heim. Þættirnir
fjalla um hinn ofurgáfaða Malcolm , bræð-
ur hans og foreldra sem geta ekki beinlínis
kallast mannvitsbrekkur. Dregurinn á við
það vandamál að stríða að vera gáfaðastur
ífjölskyldunni en það er svosannarlega
enginn leikur.....Frumlegir og fjörlegir
þættir um fjölskyldulíf í blíðu og stríðu...
og allar stóru spurningarnar í tilverunni.
21:00 Klassíski klukkutíminn. Fylgist
með, rifjið upp kynnin við gamla kunn-
ingja og nýja, og látið laugardagskvöldin
koma ykkur á óvart.
22:00 Profiler. Réttarsálfræðingurinn
Rachel er allra kvenna gleggst á hegðun
glæpamanna og ásamt sérsveit FBI í
Atlanta fær hún til rannsóknar erfiðustu
glæpamálin. Baráttan fyrir betri heimi litar
líf hennar allt og hún á í miklum innri
átökum vegna fórnanna sem hún færir. Á
hælum hennar er ósvífinn raðmorðingi,
sem grípur öll tækifæri til að hrella hana.
22:50 Bíómynd (e)
00:20 Jay Leno (e)
02:10 Muzik.is

Sunnudagur 14. júlí
15:00 Jay Leno (e)
16:00 48 Hours
17:00 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
18:00 Providence (e)
19:00 According to Jim (e) Bandarísk
þáttaröð með Jim Belushi og Courtney
Thorne-Smith í aðalhlutverkum. Jim leik-
ur jarðbundinn vertaka og blúsara sem
veit að lykillinn að góðu hjónabandi er að
kinka kolli þegar konan segir eitthvað.
Honum kemur líka vel saman við börnin
því hann er ekki beint vaxinn upp úr
barndómi sjálfur. Inn í líf þeirra spila síð-
an systkini Courtney sem eru hið besta
fólk en vandræðagripir jafnvel þegar best
lætur.
19:30 Grillpinnar (e) Grillpinnarnir og
stuðboltarnir Róbert Ólafsson (Robbi) og
Þórir Erlingsson (Dódó) bjóða í grillpartí
á SKJÁEINUM í sumar. Þeir félagar eru
grillmeistarar hjá TGI Friday’s á Íslandi
og auk starfa sinna þar munu þeir skella
sér í sveitina og grilla ofan í vel þekkta,
misþekkta og jafnvel lítið þekkta Íslend-
inga. Þeir ætla að kenna áhorfendum
SKJÁSEINS hvernig best er að bera sig
við grillið og bera fram ljúffenga kjúkl-
inga-, lamba-, nauta- og svínakjötsrétti.
Nú er bara málið að drífa sig út að grilla
og hækka meðalhitann yfir landinu!
20:00 The King of Queens. Bandarísk
gamanþáttaröð um Doug Hefferman,
sendil í New York sem gerir ekki miklar
kröfur til lífsins. Meðal þess sem honum
þykir vænst um er 70 tommu sjónvarp
sem eiginkonan gaf honum en nú er
tengdapabbinn fluttur inn í sjónvarps-
herbergið og það hefur í för með sér tals-
verðar breytinga á einfaldri tilveru Dougs.
20:30 Will& Grace – Lokaþáttur
21:00 Citizen Baines. Kærasti Dori
hjálpar Baines fyrrverandi þingmanni að
sætta sig við tap sitt. Dori hjálpar reeva
systur sinni að njósna um eiginmann henn-
ar sem stendur kannski í framhjáhaldi.
Ellen list illa á að faðir sinn fari að vinna
með sér.
21:45 Dateline
22:30 Boston Public (e)
23:15 Traders (e) Í dramaþættinum
Traders er fjallað um hóp fólks í sem
vinnur við verðbréfamiðlun í banka. Það
er stutt milli hláturs og gráturs í þessum
heimi þar sem breytingar eru miklar og
þær hafa ekki einugis áhrif á vinnu þessa
fólks heldur tekur sinn toll í einkalífinu.
00:00 Deadline (e)
00:45 Muzik.is

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
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bb.isbb.is
– öflugur frétta- og
upplýsingamiðill!

Ingólfur Ragnarsson.
Ljósmynd: varden.no.

NoregurNoregurNoregurNoregurNoregur

Vildu 14 áraVildu 14 áraVildu 14 áraVildu 14 áraVildu 14 ára
Ísfirðing íÍsfirðing íÍsfirðing íÍsfirðing íÍsfirðing í
landsliðiðlandsliðiðlandsliðiðlandsliðiðlandsliðið
Ísfirðingurinn Ingólfur

Ragnarsson, sonur Ragn-
ars Haraldssonar og Sig-
ríðar Þórðardóttur, hefur
verið kallaður til æfinga
með U-16 ára unglinga-
landsliði Íslands í knatt-
spyrnu.

Ingólfur, sem varð 14 ára
í apríl, hefur leikið sem
framherji hjá norska liðinu
Siljan að undanförnu.

Fréttir herma að Ingólfur
hafi staðið sig svo vel ytra
að menn hafi viljað fá hann
í norska unglingalandslið-
ið, en þá hafi komið í ljós
að Ingólfur er borinn og
barnfæddur Ísfirðingur og
vart gjaldgengur í landslið
norskra.

Þjónustuhópur aldraðra hjá ÍsafjarðarbæÞjónustuhópur aldraðra hjá ÍsafjarðarbæÞjónustuhópur aldraðra hjá ÍsafjarðarbæÞjónustuhópur aldraðra hjá ÍsafjarðarbæÞjónustuhópur aldraðra hjá Ísafjarðarbæ

Vill fá greidd laun í sam-Vill fá greidd laun í sam-Vill fá greidd laun í sam-Vill fá greidd laun í sam-Vill fá greidd laun í sam-
ræmi við aðrar nefndirræmi við aðrar nefndirræmi við aðrar nefndirræmi við aðrar nefndirræmi við aðrar nefndir

Félagsmálanefnd Ísafjarð-
arbæjar hefur ítrekað til bæjar-
yfirvalda þá afstöðu sína að
störf í þjónustuhópi aldraðra
ættu að vera launuð til sam-
ræmis við það sem gerist í
öðrum fastanefndum sem
starfa á vegum bæjarins.

Í lögum um málefni aldr-
aðra segir að sveitarfélögum
sé skylt að starfrækja og fjár-
magna þjónustuhóp aldraðra,
en starfsemi þeirra miðast við
heilsugæsluumdæmi og ber

því Súðavíkurhreppur kostn-
að af þjónustuhópnum ásamt
Ísafjarðarbæ. Hópurinn er
skipaður öldrunarlækni,
hjúkrunarfræðingi, fulltrúa
Félags eldri borgara og tveim-
ur fulltrúum sveitarfélagsins.

„Í þeim sveitarfélögum sem
ég þekki til eru greidd fundar-
setulaun fyrir störf þjónustu-
hópa aldraðra“, segir Laufey
Jónsdóttir, formaður félags-
málanefndar Ísafjarðarbæjar.

„Hlutverk þjónustuhópsins

er mjög yfirgripsmikið og
hann fundar að meðaltali einu
sinni í mánuði. Það er því
skoðun mín að bæjarfélagið
eigi að greiða laun til nefndar-
manna til samræmis við það
sem gerist í öðrum sveitarfé-
lögum.“

Í erindisbréfi félagsmála-
nefndar kemur fram að for-
maður nefndarinnar eigi jafn-
framt að gegna formennsku
þjónustuhóps aldraðra. Hins-
vegar ákvað nefndin á síðasta

fundi sínum að Hörður
Högnason, sem jafnframt situr
í félagsmálanefnd, tæki við
formennskunni í stað Lauf-
eyjar. „Þetta er liður í því að
dreifa verkefnum milli nefnd-
armanna í félagsmálanefnd-
inni. Auk þess gjörþekkir
Hörður þennan málaflokk og
hefur mjög mikla reynslu í
þessum efnum, sem án efa
verður starfi þjónustuhópsins
til mikils gagns,“ segir Laufey
Jónsdóttir.

Sex sænsk loðnuskip komu til hafnar á ÍsafirðiSex sænsk loðnuskip komu til hafnar á ÍsafirðiSex sænsk loðnuskip komu til hafnar á ÍsafirðiSex sænsk loðnuskip komu til hafnar á ÍsafirðiSex sænsk loðnuskip komu til hafnar á Ísafirði
Ísafjarðarhöfn var þétt setin um helgina er sex sænsk loðnuskip komu til hafnar. Þetta voru skipin Ganthi, Ginneton,
Polar, Tor-Ön, Torland og Bristol. Skipin verða send á loðnuveiðar í grænlenskri lögsögu eins fljótt og auðið er, en ís
hamlaði siglingum á veiðislóð um helgina. Að auki lá rækjuskipið Ýmir við bryggju á Ísafirði og togarinn Páll Pálsson
inn á sunnudag.

S j á v a r ú t v e g s r á ð u -
neytið hefur úthlutað
Hraðfrystihúsinu – Gunn-
vöru hf., 90 tonnum vegna
tilrauna til áframeldis
þorsks í kvíum.

Alls var 385 tonnum út-
hlutað og fékk Útgerðar-
félag Akureyrar hf. jafn-
stóran hlut og HG.

Hraðfrystihúsið –
Gunnvör hf. hefur stundað
tilraunir með áframeldi
þorsks í tveimur kvíum í
Álftafirði og réði í vor sér-
stakan starfsmann til að
hafa umsjón með verkinu.
Það er Þórarinn Ólafsson,
sjávarútvegsfræðingur frá
Háskólanum á Akureyri.

HG fær 90HG fær 90HG fær 90HG fær 90HG fær 90
tonna kvótatonna kvótatonna kvótatonna kvótatonna kvóta

til áfram-til áfram-til áfram-til áfram-til áfram-
eldis þorskseldis þorskseldis þorskseldis þorskseldis þorsks

HnífsdalurHnífsdalurHnífsdalurHnífsdalurHnífsdalur
Íþróttakennari á fertugsaldri dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaÍþróttakennari á fertugsaldri dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaÍþróttakennari á fertugsaldri dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaÍþróttakennari á fertugsaldri dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaÍþróttakennari á fertugsaldri dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt karlmann á fer-
tugsaldri í 5 mánaða fangelsi
fyrir kynferðisbrot gegn
tveimur 13 ára stúlkum og
brot gegn barnaverndarlögum.
Þá var hann dæmdur til að
greiða hvorri stúlkunni um sig
250 þúsund krónur í miska-
bætur. Maðurinn var íþrótta-
þjálfari og íþróttakennari
stúlknanna.

Maðurinn var sakfelldur
fyrir að hafa í nokkur skipti á
heimili sínu strokið stúlkun-
um innan og utan klæða undir
því yfirskyni að um væri að
ræða íþrótta- og slökunar-
nudd. Þetta gerðist síðla árs

annars um sjálfsvígstilraun
sína og tengdi hana sakargift-
um stúlknanna á hendur hon-
um.

Í niðurstöðu dómsins segir,
að fyrir liggi vottorð um að
maðurinn hafi átt við geðhvörf
og þunglyndi að stríða, en
dómurinn telji engan vafa
leika á sakhæfi hans. Með
háttsemi sinni hafi hann
framið alvarlegt trúnaðarbrot
gagnvart stúlkunum með því
að misnota sterkt trúnaðar-
traust þeirra og hrifningu, sem
hann hafði öðlast í krafti stöðu
sinnar sem kennari þeirra og
þjálfari en þær lýstu því m.a.
að maðurinn hafi verið besti

vinur þeirra.
Þá segir í dómnum að hátt-

semi mannsins með því að
senda stúlkunum SMS-skila-
boð og tölvupóst hafi verið
gróf og særandi í garð þeirra
og til þess fallin að vekja með
þeim samviskubit að ósekju.
Maðurinn, sem ekki hafi sýnt
merki þess að hann iðrist hátt-
semi sinnar, hafi síðast angrað
aðra stúlkuna með SMS-skila-
boðum símleiðis í febrúar sl.
Segir dómurinn að þetta horfi
allt til refsiþyngingar og ekki
þyki sérstakar málsbætur fel-
ast í því að hann missti starfa
sinn  eftir að rannsókn lög-
reglu hófst.

Fimm mánaða fangelsi fyrirFimm mánaða fangelsi fyrirFimm mánaða fangelsi fyrirFimm mánaða fangelsi fyrirFimm mánaða fangelsi fyrir
kynferðisbrot gegn stúlkumkynferðisbrot gegn stúlkumkynferðisbrot gegn stúlkumkynferðisbrot gegn stúlkumkynferðisbrot gegn stúlkum

2000 og í byrjun ársins 2001
þegar stúlkurnar voru 13 ára.
Þá var hann sakfelldur fyrir
að hafa í apríl árið 2001 tælt
aðra stúlkuna, þá 14 ára, til
annarra kynferðismaka en
samræðis með því að nýta sér
yfirburðastöðu sína vegna
aldurs- og þroskamunar.

Loks var hann fundinn sek-
ur fyrir brot gegn barnavernd-
arlögum með því að sýna
stúlkunum ruddalegt athæfi
og særa þær en hann sendi
annarri stúlkunni SMS-skila-
boð, þess efnis meðal annars
að hann væri að hugleiða
sjálfsvíg, og hinni tölvupóst
þar sem hann fjallaði meðal


