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BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Enn hæsturEnn hæsturEnn hæsturEnn hæsturEnn hæstur
yfir landiðyfir landiðyfir landiðyfir landiðyfir landið
Tíu af þeim tuttugu

krókaaflamarksbátum sem
hafa mestan kvóta á ný-
byrjuðu fiskveiðiári bera
einkennisstafina ÍS. Hæst-
ur er sem fyrr Guðmundur
Einarsson í Bolungarvík en
hann er með 464 þorsk-
ígildistonn.

Í 4. sæti er Hrólfur Ein-
arsson með 382 tonn, í 5.
sæti er Hrönn með 337
tonn, í 6. sæti er Jakob Val-
geir með 329 tonn, í 8. sæti
er Hrefna með 308 tonn, í
13. sæti er Hermóður með
257 tonn, í 15. sæti er
Huldu Keli með 245 tonn,
í 17. -18. sæti eru Gæfan
og Sóley með 238 tonn og
í 19. sæti er Berti G með
234 tonn. Í þessum tölum
sem Fiskifréttir unnu upp
úr gögnum Fiskistofu er
ekki tekið tillit til sérúthlut-
unar.

Af smábátum með afla-
mark er Ingimar Magnús-
son ÍS í 3. sæti, Mýrafell
ÍS í 8. sæti og Kristín Finn-
bogadóttir BA í 16. sæti.
Af tuttugu efstu eru ekki
fleiri skráðir á Vestfjörð-
um.

Guðmundur Einarsson.

Skólameistari Menntaskólans á Ísafirði á götunni í haust?Skólameistari Menntaskólans á Ísafirði á götunni í haust?Skólameistari Menntaskólans á Ísafirði á götunni í haust?Skólameistari Menntaskólans á Ísafirði á götunni í haust?Skólameistari Menntaskólans á Ísafirði á götunni í haust?

Ríkissjóður auglýsir eftirRíkissjóður auglýsir eftirRíkissjóður auglýsir eftirRíkissjóður auglýsir eftirRíkissjóður auglýsir eftir
húsi fyrir embættisbústaðhúsi fyrir embættisbústaðhúsi fyrir embættisbústaðhúsi fyrir embættisbústaðhúsi fyrir embættisbústað

Í Morgunblaðinu á sunnu-
dag auglýsir ríkissjóður eftir
kaupum á einbýlishúsi á Ísa-
firði, um 200 ferm. að stærð
að meðtöldum bílskúr. Hér er
um að ræða væntanlegan em-
bættisbústað fyrir skólameist-
ara Menntaskólans á Ísafirði,

en rýma þarf núverandi leigu-
húsnæði skólameistara nú í
haust. Frestur til að skila inn
tilboðum er því skammur og
rennur út í lok þessarar viku.
Skólinn hefur á að skipa þrem-
ur kennaraíbúðum í húsi við
Sundstræti, auk einstaklings-

íbúða fyrir kennara í húsi
heimavistarinnar, en fyrir
nokkrum árum seldi ríkissjóð-
ur einbýlishús í Holtahverfi
sem tilheyrði skólanum.

Bæjarstjórn Ísafjarðar sam-
þykkti á fundi sínum á
fimmtudag að taka þátt í kaup-

um á embættisbústað fyrir
skólameistara. Ef Bolungar-
víkurkaupstaður og Súðavík-
urhreppur gera það einnig,
eins og við er búist, verður
hlutur ríkisins í kaupunum
60% en sveitarfélaganna 3ja
við Djúp 40%.

HólmavíkHólmavíkHólmavíkHólmavíkHólmavík
hernuminhernuminhernuminhernuminhernumin
af konum?af konum?af konum?af konum?af konum?

– sjá nánar viðtöl í miðopnu við
þríeykið sem stjórnar Hólmavík
– sjá nánar viðtöl í miðopnu við
þríeykið sem stjórnar Hólmavík
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Ráðning bæjarstjóra í Bolungarvík í stað Ólafs KristjánssonarRáðning bæjarstjóra í Bolungarvík í stað Ólafs KristjánssonarRáðning bæjarstjóra í Bolungarvík í stað Ólafs KristjánssonarRáðning bæjarstjóra í Bolungarvík í stað Ólafs KristjánssonarRáðning bæjarstjóra í Bolungarvík í stað Ólafs Kristjánssonar

Erum að þreifa fyrir okkurErum að þreifa fyrir okkurErum að þreifa fyrir okkurErum að þreifa fyrir okkurErum að þreifa fyrir okkur
„Ég er með ráðningarsamn-

ing til 1. nóvember. Ef þess
yrði óskað er ég alveg tilbúinn
að starfa með nýjum bæjar-
stjóra fram til áramóta og að-
stoða hann meðan hann er að
komast inn í starfið. Að öðru

leyti verð ég að vísa á forseta
bæjarstjórnar. Það væri óeðli-
legt ef ég væri eitthvað að
hnýsast í þetta mál“, segir Ól-
afur Kristjánsson, sem lætur
senn af starfi bæjarstjóra í Bol-
ungarvík

„Við erum að þreifa fyrir
okkur þó að það fari ekki hátt.
Í sjálfu sér er ekkert annað að
frétta af þessu máli“, sagði
Elías Jónatansson, forseti
bæjarstjórnar Bolungarvíkur,
þegar hann var spurður um

ráðningu nýs bæjarstjóra í
stað Ólafs. Elías sagði að
sjálfur yrði hann alls ekki bæj-
arstjóri en um það hefur verið
þrálátur orðrómur. „Ég hef
varla við að bera þetta af mér,“
sagði Elías.
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Guðmundur IngiGuðmundur IngiGuðmundur IngiGuðmundur IngiGuðmundur Ingi
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: Linda
Rut Ásgeirsdóttir, Arnarflöt 9,
sími 586 2192. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Anna Signý
Magnúsdóttir, Hlíðargötu 14,
sími 456 8233.
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AðgengiAðgengiAðgengiAðgengiAðgengi
verður bættverður bættverður bættverður bættverður bætt

Skógræktarfélag Ísa-
fjarðar mun næsta

sumar hefja þátttöku í
samstarfsverkefninu Op-

inn skógur sem Skóg-
ræktarfélags Íslands,

Olís og Alcan á Íslandi
hf. standa að. Í verkefn-

inu felst að auka aðgengi
almennings að skógum

og útivistarsvæðum. Í
Tunguskógi á Ísafirði

verður aðgengið bætt
með gerð göngustíga og

ýmsum öðrum hætti.

OfaníburðurOfaníburðurOfaníburðurOfaníburðurOfaníburður
á heiðinaá heiðinaá heiðinaá heiðinaá heiðina

Á Þorskafjarðarheiði er
nú verið að mala efni

sem ætlað er til ofaní-
burðar á heiðinni. Veg-
urinn um heiðina hefur
lengi verið afspyrnulé-

legur, sérstaklega þegar
litið er til þess hversu
mikil umferðin er, og

hljóta ökumenn að taka
öllum lagfæringum á

honum fegins hendi. Þær
upplýsingar fengust hjá

Vegagerðinni á Hólmavík
að ætlunin sé að bera
ofan í hluta vegarins.

Halldór Rafnsson frá
Golfklúbbi Akureyrar

sigraði á Sparisjóðsmóti
Golfklúbbs Glámu á

Þingeyri á laugardaginn.
Um var að ræða högg-
leik án forgjafar og fór

Halldór á 78 höggum. Í
öðru sæti varð Birgir

Thomsen Karlsson, Golf-
klúbbnum Glámu, á 87
höggum og þriðji varð

Veera Khiansanthia,
Golfklúbbi Bolungarvíkur,
á 93 höggum. Keppt var

í A- og B-flokki og tóku
alls 18 manns þátt.

Halldór Rafns-Halldór Rafns-Halldór Rafns-Halldór Rafns-Halldór Rafns-
son sigraðison sigraðison sigraðison sigraðison sigraði

,,Nú sái ég höfrum í mjúka mold / í margfaldrar uppskeru von. / Þó vinn ég
ei arðsins vegna, /  þá veldi ég aðra leið,“  sagði hinn önfirski bóndason í ljó-
ðinu Vornótt, þar sem heimatúnin voru græn og angan grundarinnar
og ilmur gróðursins bárust til guðs í hljóðri bæn.

Önfirski bóndasonurinn, sem átti trúna á landið að veganesti og
fylltist  fögnuði í vornóttinni þegar fræið, sem hann vænti að skilaði
komandi kynslóðum ávöxtum iðju sinnar, féll úr hendi hans í mórauða mold-
ina, var Guðmundur Ingi Kristjánsson, skáld og bóndi á Kirkjubóli í Bjarnardal
í Önundarfirði, heiðurborgari Ísafjarðarbæjar. Hann lést í hárri elli 30. ágúst
og var jarðsettur í Holti á laugardaginn.

Guðmundur Ingi var lengst af bóndi að aðalstarfi þótt hann á langri starfs-
ævi legði víða gjörva hönd á plóginn. Þrátt fyrir margvísleg störf má ætla að
ljóð hans muni öðru fremur halda nafni hans á lofti. Að minnsta kosti á meðan
Íslendingar meta einhvers þá andans íþrótt, sem ljóðagerð kallast og lifað hef-
ur með þjóðinni öldum saman. Hiklaust má telja Guðmund Inga með merkari
íslenskum skáldum síðustu aldar. Flest ljóða hans munu hafa orðið til í amstri

dagsins, enda bera þau þess ríkulega vitni, hversu náinn hann var landinu og
samofinn starfinu, sem hann gekk að hverju sinni: ,,Þú átt að vernda og verja,

/ þótt virðist það ekki fært, / allt sem er hug þínum heilagt / og hjarta
þínu kært.“

Aldið að árum leit skáldið og bóndinn um öxl: ,,Hér er mitt bú.
/ Og hér er minn fæðingarstaður. / Handtök mín / voru bundin þessari

sveit. / Hér hef ég verið / vorsins hamingjumaður. / Vísnagerð mín / er sprottin
úr þessum reit,“ Nýir tímar eru runnir upp. Leið önfirska bóndasonarins blífur
ekki lengur. Arðurinn er orðinn herra mannsins: ,,Lokin í nánd. / Og þá neita
ég ekki hinu / að nú eru málin / komin í erfiðan hnút. / Fjárhúsin hrörleg, / fjór-
ar sléttur í sinu, / og fullvirðisrétturinn / er leigður út.“

Guðmundur Ingi Kristjánsson var í senn víðsýnn heimsborgari, sem lét sig
varða örlög heimsins og hugsjónamaður, sem aldrei þreyttist á  að brýna
skyldurnar við fósturjörðina fyrir samferðamönnum sínum.

Með Guðmundi Inga Kristjánssyni er genginn einn af merkari sonum Vest-
fjarða. s.h.

Yfirvöld í Ísafjarðarbæ hafa
lýst yfir áhuga á að taka þátt í
rannsóknarverkefni um sjáv-
arbyggðir í Kanada og á norð-
urslóðum. Verkefnið ber titil-
inn „Fishing in the North. A
comparative study of devel-

opmental and coping strateg-
ies“.

Við vinnslu verkefnisins
eru bornir saman ýmsir þættir
í samfélögum á norðurslóðum
og litið sérstaklega til þess
hvernig fiskveiðar hafa þróast

úr sjálfþurftaveiðum yfir í iðn-
að og viðskipti með afurðir.
Þá er litið til þess hvaða áhrif
aukin tækni hefur haft á sjáv-
arbyggðir.

Ef af verður, mun hluti verk-
efnisins verða unninn í Ísa-

fjarðarbæ, ásamt því sem ráð-
stefna um verkefnið verður
haldin í bænum. Útlagður
kostnaður er þó lítill, en bæjar-
yfirvöld hafa lýst yfir vilja til
að aðstoða við útvegun að-
stöðu og upplýsinga.

Ísafjarðarbær hefur áhuga á þátttökuÍsafjarðarbær hefur áhuga á þátttökuÍsafjarðarbær hefur áhuga á þátttökuÍsafjarðarbær hefur áhuga á þátttökuÍsafjarðarbær hefur áhuga á þátttöku
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7,9 milljóna7,9 milljóna7,9 milljóna7,9 milljóna7,9 milljóna
króna lottó-króna lottó-króna lottó-króna lottó-króna lottó-
vinningurvinningurvinningurvinningurvinningur
Viðskiptavinur Shell-

skálans í Bolungarvík
hagnaðist um ófáar millj-
ónir af því að kaupa þar
lottómiða. Sá heppni hlaut
fimmfaldan vinning sem
dreginn var út á laugardag-
inn fyrir rúmri viku, reynd-
ar við fjórða mann, og fékk
í sinn hlut rúmar 7,9 millj-
ónir.

Vinningshafinn hefur
gefið sig fram í gegnum
síma en hefur ekki enn sótt
vinninginn. Ekki er vitað
hvort vinningshafinn er
Bolvíkingur eða ferðalang-
ur. Þess má geta að Fjórð-
ungsþing Vestfirðinga stóð
yfir í Bolungarvík þegar
miðinn var keyptur og
margir aðkomumenn því í
bænum.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Jórvík annastJórvík annastJórvík annastJórvík annastJórvík annast
sjúkraflugiðsjúkraflugiðsjúkraflugiðsjúkraflugiðsjúkraflugið
Flugfélagið Íslandsflug,

sem hefur samning við rík-
ið um sjúkra- og áætlunar-
flug á Vestfjörðum, hefur
samið við flugfélagið Jór-
vík um rekstur flugvélar á
Ísafirði. Þær upplýsingar
fengust hjá Jórvík að til
stæði að nota vél af gerð-
inni Cessna 402C til verks-
ins, en vél slíkrar gerðar
var til skamms tíma notuð
í sjúkraflugi á Vestfjörðum.

„Við erum einmitt að
leita að húsnæði fyrir flug-
mennina“, segir Jón Grétar
Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri Jórvíkur.“

Samkvæmt samningi
skal flugvél vera til staðar
á Ísafirði frá 1. október. Þá
skal haldið úti áætlunar-
flugi milli Ísafjarðar og
Bíldudals frá 1. desember
og út apríl, nema heiðar
milli haldist opnar.

Bæjaryfirvöld í BolungarvíkBæjaryfirvöld í BolungarvíkBæjaryfirvöld í BolungarvíkBæjaryfirvöld í BolungarvíkBæjaryfirvöld í Bolungarvík

Óska eftir endurupptökuÓska eftir endurupptökuÓska eftir endurupptökuÓska eftir endurupptökuÓska eftir endurupptöku
eignarnámsbótamálseignarnámsbótamálseignarnámsbótamálseignarnámsbótamálseignarnámsbótamáls

Bæjaryfirvöld í Bolung-
arvík hafa falið Andra Árna-
syni bæjarlögmanni að óska
eftir endurupptöku hjá
matsnefnd eignarnámsbóta
á máli eigenda þriggja húsa
við Dísarland í Bolungar-
vík.

Bæjaryfirvöldum barst

bréf frá Ofanflóðasjóði 22.
ágúst þar sem fram kom að
ekki yrði unað úrskurði mats-
nefndarinnar, sem ákvað
snemma í júní að eigendum
húsanna þriggja skyldu
greiddar samtals 57 milljónir
króna í bætur, yrðu hús þeirra
tekin eignarnámi.

„Við höfum ákveðið að
fara þessa leið til að reyna
að flýta fyrir og forðast það
að málið fari fyrir dómstóla.
Andra hefur þó einnig verið
falið að kanna réttarstöðu
bæjarsjóðs í þessu máli“,
segir Ólafur Kristjánsson,
bæjarstjóri í Bolungarvík.

Fjórðungsþing Vestfirðinga
vill að Menntaskólinn á Ísa-
firði (MÍ) verði gerður að
móðurskóla fyrir sjómanna-
og stýrimannanám á Íslandi.

„Mikilvægt er að efla iðn-
nám í fjórðungnum og gera
nemendum kleift að ljúka
sveins- og meistaraprófi á
Vestfjörðum. Leggja ber áher-
slu á þær greinar verknáms
sem eru atvinnuskapandi fyrir
fjórðunginn og geta byggt á
þekkingu og verkkunnáttu
heimamanna“, segir í ályktun
þingsins, og lagt er til að í því
samhengi verði MÍ gerður að
miðstöð sjómanna- og stýri-
mannamenntunar hérlendis.

Lögð er á það áhersla að
MÍ sé skóli fyrir allan fjórð-
unginn og þannig verði hann
að geta haft fjölbreytt nám í

boði, jafnt í bóklegum sem
verklegum greinum. „Nauð-
synlegt er að við fjárveitingar

til skólans sé tekið tillit til
sérstöðu hans sem eina fram-
haldsskólans á afar stóru

landsvæði“, segir í samþykkt
Fjórðungsþings Vestfirðinga.

Fjórðungsþing Vestfirðinga sem haldið var í BolungarvíkFjórðungsþing Vestfirðinga sem haldið var í BolungarvíkFjórðungsþing Vestfirðinga sem haldið var í BolungarvíkFjórðungsþing Vestfirðinga sem haldið var í BolungarvíkFjórðungsþing Vestfirðinga sem haldið var í Bolungarvík

Vill að MÍ verði móðurskóli sjó-Vill að MÍ verði móðurskóli sjó-Vill að MÍ verði móðurskóli sjó-Vill að MÍ verði móðurskóli sjó-Vill að MÍ verði móðurskóli sjó-
manna- og stýrimannanámsmanna- og stýrimannanámsmanna- og stýrimannanámsmanna- og stýrimannanámsmanna- og stýrimannanáms
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Erlendir gestir á norrænum þingmannafundi komu beint frá Keflavík til ÍsafjarðarErlendir gestir á norrænum þingmannafundi komu beint frá Keflavík til ÍsafjarðarErlendir gestir á norrænum þingmannafundi komu beint frá Keflavík til ÍsafjarðarErlendir gestir á norrænum þingmannafundi komu beint frá Keflavík til ÍsafjarðarErlendir gestir á norrænum þingmannafundi komu beint frá Keflavík til Ísafjarðar

„Auðvelt fyrir okkur hér á Vestfjörð-„Auðvelt fyrir okkur hér á Vestfjörð-„Auðvelt fyrir okkur hér á Vestfjörð-„Auðvelt fyrir okkur hér á Vestfjörð-„Auðvelt fyrir okkur hér á Vestfjörð-
um að halda alþjóðlegar ráðstefnur“um að halda alþjóðlegar ráðstefnur“um að halda alþjóðlegar ráðstefnur“um að halda alþjóðlegar ráðstefnur“um að halda alþjóðlegar ráðstefnur“

– segir Einar K. Guðfinnsson og rómar mjög allar aðstæður og viðurgerning hér vestra

„Mér finnst það mjög at-
hyglisvert að erlendu gestirnir
komu flugleiðis beint frá
Keflavíkurflugvelli hingað
vestur. Í mínum huga undir-
strikar það fyrst og fremst þá
staðreynd, að það er auðvelt
fyrir okkur hér á Vestfjörðum
að halda alþjóðlegar ráðstefn-
ur“, segir Einar K. Guðfinns-
son, formaður Íslandsdeildar
Alþjóða þingmannasam-
bandsins. Á sunnudag kom
til Ísafjarðar tuttugu manna
hópur þingmanna frá Íslandi,
Noregi, Danmörku, Svíþjóð
og Finnlandi ásamt starfs-
mönnum þjóðþinga landanna
og dvaldist vestra fram á
þriðjudag. Hér var um að ræða
fulltrúa sem sækja munu fund
Alþjóða þingmannasam-
bandsins í Genf síðar í haust.
Íslensku fulltrúarnir sem
komu til Ísafjarðar voru þing-
mennirnir Einar Kristinn Guð-
finnsson, Gísli S. Einarsson
og Ásta Möller.

„Við höfðum tækifæri til
að skoða okkur aðeins um á
Ísafirði á sunnudagskvöldið.
Það fór ekki á milli mála að
gestirnir voru mjög hrifnir af

umhverfinu og náttúrunni hér.
Jafnframt var mikil ánægja
ríkjandi með allar aðstæður,
viðtökur og viðurgerning
heimamanna. Aðstæður til að
halda hér fundi hafa reynst
mjög góðar. Að mínu mati er
tvímælalaust rétt að stuðla að
því að ráðstefnur af þessu tagi
séu haldnar hér vestra, og þá
einnig stuttir fundir sem taka
ekki nema einn dag. Þá er
hægt að koma að morgni og
erlendir gestir geta haldið utan
og til síns heima sama kvöld
ef þeir óska. Við getum dregið
mikinn lærdóm af þessu.
Stundum er sagt að við séum
svo „langt í burtu“ hérna fyrir
vestan en þetta dæmi sýnir að
svo er ekki.“

Á mánudagsmorgun sátu
þingmennirnir fund á Hótel
Ísafirði, síðdegis var farið í
skoðunarferð um nágrennið
og um kvöldið var snæddur
kvöldverður í Vigur. Á þriðju-
dag var haldið suður og er-
lendu gestirnir héldu utan
samdægurs.

„Það er árvisst að við norr-
ænu þingmennirnir hittumst
til þess að undirbúa okkur fyrir

þingið og stilla saman hina
norrænu strengi“, sagði Einar
K. Guðfinnsson alþingismað-
ur varðandi fundahöldin hér
vestra. „Þannig stendur á nú
að Ísland fer með formennsk-
una í þessu óformlega sam-

bandi okkar. Þar með lá fyrir
að fundurinn yrði á Íslandi og
ég taldi einfaldlega fara lang-
best á því að fundurinn yrði
hérna fyrir vestan hjá okkur“,
sagði Einar Kristinn. „Þetta
var mjög ánægjulegur fundur

og gaman að taka á móti þess-
um góða hópi. Við fórum yfir
þau mál sem verða efst á baugi
á þingi Alþjóðaþingmanna-
sambandsins. Þar get ég nefnt
plagg sem ég hef verið að
vinna að með tveimur öðrum

þingmönnum, öðrum frá Suð-
ur-Afríku og hinum frá Thai-
landi. Það er athyglisvert að
þessi vinna hefur að mestu
farið fram með tölvupósti og
það sannar enn hvað staðsetn-
ing manna skiptir litlu máli.“

Þingmannahópurinn á Silfurtorgi á mánudaginn.

LögregLögregLögregLögregLögreglan á Ísafirði upplýsti tvö fíkniefnamál í síðustu vikulan á Ísafirði upplýsti tvö fíkniefnamál í síðustu vikulan á Ísafirði upplýsti tvö fíkniefnamál í síðustu vikulan á Ísafirði upplýsti tvö fíkniefnamál í síðustu vikulan á Ísafirði upplýsti tvö fíkniefnamál í síðustu viku

Ók undir áhrifum fíkniefnaÓk undir áhrifum fíkniefnaÓk undir áhrifum fíkniefnaÓk undir áhrifum fíkniefnaÓk undir áhrifum fíkniefna
frá Bolungarvík til Ísafjarðarfrá Bolungarvík til Ísafjarðarfrá Bolungarvík til Ísafjarðarfrá Bolungarvík til Ísafjarðarfrá Bolungarvík til Ísafjarðar

Í síðustu viku handtók
lögreglan á Ísafirði karl-
mann sem grunaður var um
að hafa ekið bifreið sinni
frá Bolungarvík til Ísafjarð-
ar undir áhrifum fíkniefna.
Maðurinn gisti fanga-
geymslur á Ísafirði þar til
daginn eftir þegar víman
hafði af honum runnið. Þá
var framkvæmd húsleit á

heimili mannsins í Bolungar-
vík og fundust þar nokkur
áhöld sem hann kannaðist við
að hafa notað til fíkniefna-
neyslu.

Maðurinn er grunaður um
að hafa verið undir áhrifum
amfetamíns þegar umræddur
akstur átti sér stað. Brot sem
þetta varðar ökuleyfissvipt-
ingu og fjársektir.

Seinni part laugardagsins
fann lögreglan á Ísafirði fíkni-
efni, rúmlega 1 gramm af tó-
baksblönduðu hassi. Fíkni-
efnin fundust eftir að lögregl-
an hafði stöðvað akstur bif-
reiðar á Ísafirði. Í bifreiðinni
voru tveir menn, annar 17 ára
en hinn 22 ára gamall. Leitað
var að fíkniefnum í bifreiðinni
og eins á báðum þessum

mönnum. Fíkniefnin fund-
ust á þeim eldri. Hann við-
urkenndi að hafa átt efnin
og ætlað þau til neyslu.
Hann á von á refsingu vegna
brots á lögum um ávana- og
fíkniefni.

Sá sem var handtekinn
með fíkniefnin hefur ekki
áður komið við sögu lög-
reglu vegna fíkniefnamála.

Ísfirsku sýnendurÍsfirsku sýnendurÍsfirsku sýnendurÍsfirsku sýnendurÍsfirsku sýnendurnir á sjávarútvegssýningunni í Kópavoginir á sjávarútvegssýningunni í Kópavoginir á sjávarútvegssýningunni í Kópavoginir á sjávarútvegssýningunni í Kópavoginir á sjávarútvegssýningunni í Kópavogi

Kynningin hafði tilætluð áhrifKynningin hafði tilætluð áhrifKynningin hafði tilætluð áhrifKynningin hafði tilætluð áhrifKynningin hafði tilætluð áhrif
Íslenska sjávarútvegssýn-

ingin var haldin í Kópavogi í
síðustu viku. Forsvarsmenn
þeirra vestfirsku fyrirtækja og
stofnanna sem þátt tóku á
sýningunni eru sammála um
að vel hafi til tekist og að
kynningin hafi haft tilætluð
áhrif. Ísfirsku fyrirtækin Póls
og 3X-Stál höfðu sinn básinn
hvort á sýningunni, en þar að
auki höfðu hafnir Ísafjarðar-

bæjar og 11 önnur vestfirsk
fyrirtæki sýningaraðstöðu.

„Ég held að þetta hafi
gengið mjög vel hjá okkur, en
það er erfitt að meta árangur-
inn strax að lokinni sýningu
“, segir Guðmundur Kristjáns-
son, hafnarstjóri Ísafjarðar-
bæjar. „Mín tilfinning er sú
að okkur hafi tekist að ná til
okkar markhóps, sem eru
smábátasjómenn. Margir

þeirra sóttu básinn, þar af
nokkrir sem höfðu landað hjá
okkur áður og gátu sagt hvað
þeim fannst um aðstöðuna“,
segir Guðmundur.

Ellert Berg Guðjónsson,
markaðsstjóri Póls hf., segir
að miklir sölumöguleikar hafi
skapast á sýningunni. „Við
vorum að kynna nýja hugsun
í gerð flokkara, en Póls hefur
gert samstarfssamning við

Fiskvélar hf. um þróunar- og
markaðsmál, og vorum við að
kynna fyrstu afurðir þess
samnings. Þar er um að ræða
nýja línu flokkara, sem byggð-
ir eru upp í einingum svo hægt
er að stækka eða minnka tæk-
in eftir þörfum“, segir Ellert.

Póls seldi nokkuð magn
skipavoga á sýningunni. „Að
auki eru alls kyns þreifingar í
gangi og erum við að vinna úr

samböndum sem náðust á
sýningunni“, segir Ellert.

Jón Páll Hreinsson, mark-
aðsstjóri 3X-Stáls á Ísafirði,
segir sýninguna hafa verið
gagnlega og skemmtilega.

„Það var mikil umferð af
fólki og miklir sölumöguleik-

ar sköpuðust. Við vorum að
sýna karalyftu og snyrtilínu,
en margir sýndu vörunum
mikinn áhuga. Við verðum í
sambandi við þessa aðila og
erum bjartsýnir á framhaldið“,
segir Jón Páll.

Guðmundur M. Kristjánsson yfirmaður hafna Ísafjarðar-
bæjar (til hægri) á tali við færeyska sýningargesti.

Jóhann Jónasson hjá 3X-Stáli (til hægri) ásamt gestum.
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Spænskt blaðafólk kynnir sér dásemdir náttúrunnar við ÍsafjarðardjúpSpænskt blaðafólk kynnir sér dásemdir náttúrunnar við ÍsafjarðardjúpSpænskt blaðafólk kynnir sér dásemdir náttúrunnar við ÍsafjarðardjúpSpænskt blaðafólk kynnir sér dásemdir náttúrunnar við ÍsafjarðardjúpSpænskt blaðafólk kynnir sér dásemdir náttúrunnar við Ísafjarðardjúp

„Prufukeyra“„Prufukeyra“„Prufukeyra“„Prufukeyra“„Prufukeyra“
óvenjulegaróvenjulegaróvenjulegaróvenjulegaróvenjulegar
brúðkaupsferðirbrúðkaupsferðirbrúðkaupsferðirbrúðkaupsferðirbrúðkaupsferðir

Blaðamaður og ljós-
myndari frá spænska

tímaritinu Lunas de Miel,
sem fjallar eingöngu um
brúðkaupsferðir eins og

nafnið bendir til, voru
fyrir síðustu helgi á ferð

um Ísafjörð og nágrenni. Í
fyllingu tímans er ætlunin

að í tímaritinu birtist út-
tekt á dásemdum svæðis-

ins fyrir fólk sem vill fara í
óvenjulega brúðkaupsferð.

Blaðafólk þetta var karl
og kona eins og telja má

við hæfi þegar brúðkaups-

ferðir eru „prufukeyrðar“.
Meðal annars fóru þau til

Bolungarvíkur og út í
Vigur. Síðdegis á föstudag
reru þau á kajökum undir

leiðsögn heimamanns úr
Suðurtanganum á Ísafirði

yfir á Ísafjarðarflugvöll.
Þau tóku land við suður-

enda flugbrautarinnar og
gengu þaðan til flugstöðv-

arinnar og fóru síðan
flugleiðis suður. Tímaritið

sem um ræðir kemur út
fjórum sinnum á ári. Það
er allt hið glæsilegasta og

vel á þriðja hundrað blað-
síður hverju sinni. Ekki

var annað á blaðafólkinu

að heyra en hér vestra
væri margt sem freistað
gæti ástfanginna Spán-

verja í brúðkaupsferðinni.
Hver veit nema nema

spænskar turtildúfur verði

fyrr en varir kurrandi á
hverju strái við Ísafjarðar-

djúp?

Spænska blaðafólkið við landtökuna við flugbrautarendann á Ísafirði eftir kajakferð úr Suðurtanganum.

Fjölmenni í Skálavík í Bolungarvíkurkaupstað á menningarminjadegi EvrópuFjölmenni í Skálavík í Bolungarvíkurkaupstað á menningarminjadegi EvrópuFjölmenni í Skálavík í Bolungarvíkurkaupstað á menningarminjadegi EvrópuFjölmenni í Skálavík í Bolungarvíkurkaupstað á menningarminjadegi EvrópuFjölmenni í Skálavík í Bolungarvíkurkaupstað á menningarminjadegi Evrópu

New York háskóli styrkir uppgröftNew York háskóli styrkir uppgröftNew York háskóli styrkir uppgröftNew York háskóli styrkir uppgröftNew York háskóli styrkir uppgröft
og fornleifarannsóknir í Skálavíkog fornleifarannsóknir í Skálavíkog fornleifarannsóknir í Skálavíkog fornleifarannsóknir í Skálavíkog fornleifarannsóknir í Skálavík
Minjadagar voru haldnir í

Skálavík handan Bolungar-
víkur og víðar á landinu um
helgina. Tilefnið var Menn-
ingarminjadagur Evrópu (The
European Heritage Days) sem
efnt hefur verið til að frum-
kvæði Evrópuráðsins og með

stuðningi Evrópubandalags-
ins frá árinu 1991. Í Skálavík
gafst fólki kostur á að skoða
minjar verstöðvar þar sem var
útróður frá landnámsöld og
fram á 20. öld undir leiðsögn
fornleifafræðingsins Ragnars
Edvardssonar í Bolungarvík,

sem hefur unnið þar að upp-
grefti í sumar.

„Ég sýndi fólki minjar og
sagði frá verstöðinni sem er
líklega frá miðöldum, en það-
an var róið allt fram á 20.
öld“, segir Ragnar. „Fjöldi
fólks kom um helgina og ég

er mjög ánægður með þann
áhuga sem menn sýna forn-
minjunum.“

Í sumar hefur Ragnar grafið
upp í einni verbúðinni lög frá
17. og 18. öld. „Núna er ég að
loka uppgreftinum en ætla að
opna hann aftur næsta vor. Þá

er ætlunin að halda áfram
þessari vinnu, reyna að kom-
ast að þróun búsetu í Skálavík
og aldursgreina minjarnar
með meiri nákvæmni“, segir
Ragnar. Uppgröfturinn í
Skálavík er hluti af doktors-
verkefni Ragnars, en skóli
hans, New York háskóli, styrk-
ir hann til vinnunnar.

Menningardeginum er ætl-
að að vekja athygli á áþreif-
anlegum minjum sem liðnar
kynslóðir hafa látið eftir sig
og þeirri menningararfleifð
sem íslenskt númtímaþjóðfé-
lag byggir á. Íslendingar hafa
tekið þátt í menningarminja-
degi Evrópu frá árinu 1998.

Ragnar Edwardsson sýnir gestum uppgröft í Skálavík.



MIÐVIKUDAGUR 11. SEPTEMBER 2002      5

Stuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.is

LoksinsLoksinsLoksinsLoksinsLoksins
kemur ljóskemur ljóskemur ljóskemur ljóskemur ljós

Þjóðahátíð áÞjóðahátíð áÞjóðahátíð áÞjóðahátíð áÞjóðahátíð á
TálknafirðiTálknafirðiTálknafirðiTálknafirðiTálknafirði

Uppsetning ljóskastara
við höggmyndina Úr
álögum við Fjórðungs-
sjúkrahúsið á Ísafirði er
komin er komin á lista
hjá Áhaldahúsi Ísafjarð-
arbæjar og verða þeir
settir upp þegar hægist
um hjá bæjarstarfs-
mönnunum, að sögn
Sigurðar Mar Óskars-
sonar bæjartæknifræð-
ings. Ýmsum hefur þótt
hægt ganga að lýsa
verkið upp eins og hér
hefur áður verið fjallað
um. Í sumar var gert ráð
fyrir að búið yrði að
koma kösturunum upp
fyrir lok ágústmánaðar.
Styttan var sett upp
sumarið 2000 en kast-
ararnir voru keyptir á
síðasta ári og raflögn að
henni var komið í jörð í
fyrrasumar.

Áheyrnar-Áheyrnar-Áheyrnar-Áheyrnar-Áheyrnar-
fulltrúifulltrúifulltrúifulltrúifulltrúi
Samþykkt var á fyrsta
fundi bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar eftir
sumarleyfi að heimila
Magnúsi Reyni Guð-
mundssyni bæjarfulltrúa
F-lista setu sem áheyrn-
arfulltrúi í bæjarráði. Í
ráðinu eiga sæti Guðni
G. Jóhannesson frá B-
lista, Ragnheiður Há-
konardóttir frá D-lista og
Lárus G. Valdimarsson
frá S-lista. Fjórir fram-
boðslistar fengu kjörna
fulltrúa í bæjarstjórn í
vor en þar sem bæjar-
ráð skipa aðeins þrír
fulltrúar var ljóst að ekki
gætu allir listar sem
aðild eiga að bæjar-
stjórn fengið mann í
bæjarráð.Magnús Reyn-
ir mun ekki fá laun fyrir
setu sína sem áheyrnar-
fulltrúi í bæjarráði nema
á þeim tíma þegar sum-
arleyfi bæjarstjórnar
stendur yfir en þá gegnir
bæjarráð hlutverki
bæjarstjórnar.

Öll félög innan ASV brátt sameinuð í Verkalýðsfélagi Vestfirðinga?Öll félög innan ASV brátt sameinuð í Verkalýðsfélagi Vestfirðinga?Öll félög innan ASV brátt sameinuð í Verkalýðsfélagi Vestfirðinga?Öll félög innan ASV brátt sameinuð í Verkalýðsfélagi Vestfirðinga?Öll félög innan ASV brátt sameinuð í Verkalýðsfélagi Vestfirðinga?

Aðeins spurninginAðeins spurninginAðeins spurninginAðeins spurninginAðeins spurningin
hvenær en ekki hvorthvenær en ekki hvorthvenær en ekki hvorthvenær en ekki hvorthvenær en ekki hvort

– að mati Péturs Sigurðssonar, forseta ASV og formanns bráðabirgðastjórnar VV
„Ég vonast til þess að þegar

yfir lýkur verði búið að sam-
eina öll félög í Alþýðusam-
bandi Vestfjarða í Verkalýðs-
félagi Vestfirðinga. Þetta er
frekar spurning um tíma en
hvort af þessu verði eða ekki“,
segir Pétur Sigurðsson, forseti
Alþýðusambands Vestfjarða
(ASV) og formaður bráða-
birgðastjórnar hins nýja
Verkalýðsfélags Vestfirðinga
(VV). Um helgina var sam-
þykkt í Verkalýðsfélagi Pat-
reksfjarðar með aðeins einu
mótatkvæði að félagið skuli

ganga inn í VV. „Sameining
við Verkalýðsfélag Vestfirð-
inga er einnig mjög til umræðu
í fleiri félögum, einkum í Fé-
lagi járniðnaðarmanna á Ísa-
firði og Verslunarmannafélagi
Ísafjarðar og reyndar líka
bæði á Drangsnesi og Reyk-
hólum“, segir Pétur. Formleg-
ur stofnfundur Verkalýðsfé-
lags Vestfirðinga verður hald-
inn á Ísafirði um aðra helgi.

„Þegar við fórum af stað
með þessa umræðu fyrir sjö
til átta árum voru villtustu
draumarnir þeir að hægt yrði

að gera Alþýðusamband Vest-
fjarða að „félagi félaganna“
eins og það hefur í rauninni
alltaf starfað. Nú er komið
mjög langt á leið að þetta tak-
mark náist. Ef það gengur upp
að járniðnaðarmenn og versl-
unarmenn komi auk Patreks-
firðinga inn í Verkalýðsfélag
Vestfirðinga, eins og góðar
vonir standa til, þá verða kom-
nir í félagið um 1.500 manns
af um 2.050 sem eru í Al-
þýðusambandi Vestfjarða“,
segir Pétur.

Seint á síðasta ári var

ákveðið í sex verkalýðsfélög-
um að sameinast í hinu nýja
Verkalýðsfélagi Vestfirðinga,
þ.e. í félögunum á Bíldudal,
Þingeyri, Flateyri, Ísafirði, í
Súðavík og á Hólmavík. Í Súg-
andafirði var sameiningin hins
vegar felld með þriggja at-
kvæða mun.

Ætlunin að efna til formlegs
stofnfundar í Verkalýðsfélagi
Vestfirðinga á Ísafirði 21. sept-
ember enda þótt langt sé liðið
frá því að sameining fyrstu
félaganna sex var ákveðin og
bráðabirgðastjórn kjörin.

„Þetta er deildaskipt félag
og formenn í deildunum sjálf-
kjörnir í aðalstjórn og verða
því að fara fram aðalfundir í
öllum deildunum áður en í
félaginu sjálfu getur farið fram
aðalfundur sem uppfyllir lög-
in í heild. Þangað til starfar
félagið samkvæmt bráða-
birgðaákvæðum. Þegar kemur
fram í apríl má ætla að öllum
formsatriðum í þessum ferli
hafi verið fullnægt og komin
stjórn sem byggð er á lögum
félagsins“, segir Pétur Sig-
urðsson.

Pétur Sigurðsson.

Starfsmannafélag OrkubúsinsStarfsmannafélag OrkubúsinsStarfsmannafélag OrkubúsinsStarfsmannafélag OrkubúsinsStarfsmannafélag Orkubúsins

Fagnar ályktunFagnar ályktunFagnar ályktunFagnar ályktunFagnar ályktun
fjórðungsþingsfjórðungsþingsfjórðungsþingsfjórðungsþingsfjórðungsþings

um orkumálum orkumálum orkumálum orkumálum orkumál
Aðalfundur starfsmanna-

félags Orkubús Vestfjarða
sem haldinn var 3. septem-
ber sl., fagnar og styður
ályktun 47. Fjórðungsþings
Vestfirðinga um orkumál.
Þá hvetur aðalfundur S.O.V.
hvetur sveitarstjórnarmenn
á Vestfjörðum og þingmenn
hins nýja Norð-vesturkjör-
dæmis (Vesturlands, Vest-
fjarða og Norðurlands-vest-
ra) til að fylgja ályktuninni
eftir að festu, við ráðherra
iðnaðar- og viðskiptamála
svo og við ríkisstjórn Ís-
lands.

Í ályktun þingsins segir:
„47. Fjórðungsþing Vest-
firðinga, haldið í Bolungar-
vík 30. og 31. ágúst 2002,
skorar á iðnaðar- og við-
skiptaráðherra að falla frá
áformum sínum um sam-
einingu Rarik, Orkubús
Vestfjarða og Norðurorku
með höfuðstöðvar á Akur-
eyri. Nái þessi áform iðn-
aðarráðherra fram að ganga
má telja líklegt, að störfum
að orkumálum fækki á

Vestfjörðum þrátt fyrir sam-
komulag við ríkisstjórn Ís-
lands um eflingu þessarar
starfsemi í fjórðungnum.

Þingið skorar á ráðherra
að efla Orkubú Vestfjarða
með því að víkka starfs-
svæði þess, þannig að það
nái til alls hins nýja Norð-
vesturkjördæmis. Bent skal
á, að umdæmin tvö sem um
ræðir hjá Rarik eru nú þegar
rekin að mestu sem sjálf-
stæðar einingar. Sú þjón-
usta sem þessi umdæmi fá
frá höfuðstöðvum Rarik í
Reykjavík er sú sama og
höfuðstöðvar Orkubúsins
eru með í dag fyrir sitt veitu-
svæði.

Þingið tekur undir álykt-
un stjórnar Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga, sem
kynnt er á þinginu, og hvet-
ur ráðherra til að hraða við-
ræðum um framtíðarstöðu
orkumála á Vestfjörðum við
forsvarsmenn sveitarfélag-
anna og starfsmenn Orku-
bús Vestfjarða hf.“

Grunnskóli ÖnundarfjarðarGrunnskóli ÖnundarfjarðarGrunnskóli ÖnundarfjarðarGrunnskóli ÖnundarfjarðarGrunnskóli Önundarfjarðar

Góð börn jafnt sem fróðGóð börn jafnt sem fróðGóð börn jafnt sem fróðGóð börn jafnt sem fróðGóð börn jafnt sem fróð
Í Grunnskóla Önundar-

fjarðar ríkir skólastefna sem
er frábrugðin stefnu margra
annarra skóla, svokölluð
„Lífsleiknistefna“ sem var
sett á laggirnar í byrjun
skólaárs 2000. Skólastjórn-
endur á Flateyri fengu Jón

Baldvin Hannesson frá Ís-
lensku menntasamtökunum
til liðs við sig við framgang
stefnunnar en einnig kom
starfsfólk skólans að henni.

„Við ákváðum að einblína
á mannrækt, sam-mannlegar
dygðir, þjónustu við samfé-

lagið og alheimsskilning,“
sagði Vigdís Garðarsdóttir,
skólastjóri á Flateyri í samtali
við blaðið.

Allir nemendur koma sam-
an á sal skólans á hverjum
morgni þar sem jákvæð hug-
tök eins og kurteisi, umburðar-

lyndi, virðing, vinnusemi,
metnaður og fleira er rætt fram
og til baka.

„Svo gerum við hressandi

morgunæfingar fyrir líkama
og sál, syngjum og förum
svo glöð og ánægð í skóla-
stofurnar,“ sagði Vigdís.

Morgunstund í Grunnskóla Önundarfjarðar.

Menntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á Ísafirði

Þjóðahátíð Vestfirðinga,
sem stóð til að halda á
Tálknafirði dagana 14.
og 15. september nk.
hefur verið frestað fram
í byrjun október. Að
sögn Sigríðar Ingibjarg-
ar Birgisdóttur, annars
tveggja framkvæmda-
stjóra hátíðarinnar, gekk
erfiðlega að hefja undir-
búning dagskrárinnar en
hún mun nú vera nær
fullkláruð. Þjóðahátíðin
hefst föstudagskvöldið
4. október með tónleik-
um og þjóðbúningasýn-
ingu í íþróttahúsinu á
Tálknafirði.

Nemendur Menntaskólans
á Ísafirði fengu í síðustu

viku að kynnast vinnubrögð-
um við endurlífgun undir

leiðsögn Hermanns Níels-
sonar kennara. Þetta var gert
í tengslum við Evrópudag í
skyndihjálp sem landsfélög

Rauða krossins í Evrópu
standa fyrir. Nemendum

líkaði þessi tilbreytni vel og
höfðu bæði gagn og gaman

af.  Að sögn Bryndísar
Friðgeirsdóttur, svæðisfull-
trúa Rauða kross Íslands á
Vestfjörðum, hefur Rauði

kross Íslands á undanförn-
um árum lagt mikla áherslu
á að sem flestir læri undir-

stöðuatriði í endurlífgun.
Niðurstöður alþjóðlegra

rannsókna sýni, að hægt sé
að koma í veg fyrir fimmta

hvert banaslys í umferðinni
ef þeir sem koma að um-

ferðaslysum kunna undir-
stöðuatriði skyndihjálpar.
„Þúsundir Íslendinga hafa

notið leiðsagnar Rauða
krossins í skyndihjálp. Full-
yrða má að fólk sem ræður
yfir þekkingu á skyndihjálp

hefur bjargað mörgum
mannslífum“, segir Bryndís.

Nemendum kennd hand-Nemendum kennd hand-Nemendum kennd hand-Nemendum kennd hand-Nemendum kennd hand-
tökin við endurlífguntökin við endurlífguntökin við endurlífguntökin við endurlífguntökin við endurlífgun

Tekið á við hjartahnoðið í Menntaskólanum á Ísafirði.
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Undanfarið hefur oft verið talað um „kvennaveldið“,
„kvennaríkið“ eða jafnvel „konuríkið“ á Hólmavík

eða eitthvað í þeim dúr. Í embætti sóknarprestsins þar
hefur að vísu lengi eða liðugan áratug verið kona, sr.

Sigríður Óladóttir, en í vor komu líka konur í embætti
sýslumanns og sveitarstjóra, þær Áslaug Þórarins-

dóttir og Ásdís Leifsdóttir. Þannig er forsjá andlegra

og veraldlegra málefna á Hólmavík, og jafnt á sviði
sveitarfélags og ríkis, komin í hendur kvenna. Ekki

hefur annað heyrst en Hólmvíkingar láti sér þetta
kvenræði vel líka og séu jafnvel stoltir af því. Þessar
þrjár forystukonur féllust á að koma saman á falleg-
um stað til að láta taka af sér mynd saman og spjalla
svolítið við blaðið um veruna á Hólmavík og störfin.

Konurnar hertaka Hólmavík!Konurnar hertaka Hólmavík!Konurnar hertaka Hólmavík!Konurnar hertaka Hólmavík!Konurnar hertaka Hólmavík!
Prestur í víðlendu ogPrestur í víðlendu ogPrestur í víðlendu ogPrestur í víðlendu ogPrestur í víðlendu og

stækkandi prestakallistækkandi prestakallistækkandi prestakallistækkandi prestakallistækkandi prestakalli

Sr. Sigríður Óladóttir.

fræðin varð fyrir valinu?
„Það má segja að ég sé að

nokkru leyti alin upp í kirkj-
unni. Ég tók mikinn þátt í
kirkjulegu starfi á Akranesi,
starfaði mikið með KFUM og
K og söng í kirkjukórnum
þegar ég var unglingur. Ég
kunni ákaflega vel við mig í
kirkjunni og guðfræðinámið
má heita beint framhald af
því.“

– Óneitanlega vekur það
athygli hversu margar konur
eru þjónandi prestar á Vest-
fjörðum eða einar fimm talsins
– séra Agnes prófastur í Bol-
ungarvík, séra Guðrún Edda
á Þingeyri, séra Stína í Holti,
séra Auður Inga Einarsdóttir
á Bíldudal og svo þú. Hlut-
fallið gerist tæplega hærra í
öðrum landshlutum.

„Já, ég held að Vestfirðingar
séu ágætlega settir hvað þetta
snertir!“

Sóknirnar í Hólmavíkur-
prestakalli sem sr. Sigríður
þjónar eru nú fjórar – Hólma-
víkursókn, Drangsnessókn,
Kollafjarðarnessókn og
Kaldrananessókn. Hins vegar
stefnir í að sóknirnar geti orðið
átta áður en mjög langt um
líður. Þegar Sigríður er spurð
hvort hún sé nokkuð að hugsa

Sr. Sigríður Óladóttir er
löngu rótgróin á Hólmavík,
öfugt við þær Áslaugu sýslu-
mann og Ásdísi sveitarstjóra,
enda rúm tíu ár liðin síðan
hún vígðist þangað að loknu
guðfræðiprófi, þá liðlega þrí-
tug að aldri. Hún tók sér nokk-
urt hlé frá skólagöngu áður en
hún fór í háskóla, var um skeið
á vinnumarkaðinum og fór
síðan til Þýskalands um tíma
til að nema þar þýsku og fleira.
„En það var bara millistig.
Svo fór ég í guðfræðideildina
eftir að ég kom heim.“

– Er það einhver stefna hjá
Hólmvíkingum að hafa konur
í forsvari á sem flestum svið-
um – er það kannski að feng-
inni reynslu af prestinum sín-
um sem þeir eru nú líka kom-
nir með konur í stöður sýslu-
manns og sveitarstjóra?

„Ég skal nú ekkert segja
um það“, segir sr. Sigríður.
„Og því má ekki gleyma, að
Hólmvíkingar voru komnir

með konu í embætti sýslu-
manns löngu áður en þeir
fengu konu í prestsstarfið!“

Hér vísar sr. Sigríður til
þess, að á sínum tíma varð
Hjördís Hákonardóttir fyrst
kvenna til að gegna sýslu-
mannsembætti á Íslandi þegar
hún tók við því starfi einmitt
á Hólmavík fyrir allmörgum
árum.

– Hefurðu nokkuð séð út
undan þér á svipnum á körlum
hér á Hólmavík hvað þeim

finnst um allt þetta kvenna-
veldi?

„Þeir taka þessu ágætlega.“
– Ekkert kúgaðir á svipinn?
„Nei, ég get ekki ímyndað

mér að þeim finnist þeir neitt
kúgaðir!“

Sr. Sigríður er ættuð frá
Hólmavík. „Foreldrar mínir
eru héðan en fluttust burt áður
en ég fæddist. Eldri bræður
mínir eru fæddir hér. Fjöl-
skyldan fluttist suður til Kefla-
víkur og síðan á Akranes og
þar er ég alin upp.“

– Var það tilviljun að þú
valdir að starfa á Hólmavík
eða var það vegna upprunans?

„Það var nú ekki alveg til-
viljun. Ég þekkti hér til en
líka stóð þannig á þegar ég
var að ljúka prófinu, að það
var prestlaust hérna. Prestur-
inn hafði farið í námsleyfi og
sagði síðan af sér embættinu
og það hafði enginn sóst eftir
því í nokkra mánuði.“

– Hvað olli því helst að guð-

sér til hreyfings eftir meira en
áratug á Hólmavík og farin að
huga að stærra brauði, er því
ekki undarlegt þó að hún svari
á þessa leið:

„Brauðið fer nú að stækka!
Það stendur til að sameina
prestaköll hér á svæðinu þann-
ig að brauðið á eiginlega að
stækka í allar áttir. Ætlunin er
að ég taki við hluta af gamla
brauðinu hans séra Baldurs í
Vatnsfirði og með tímanum á
Árnesprestakall að sameinast
Hólmavíkurprestakalli. Síðan
er séra Ágúst á Prestbakka að
hætta. Prestakallið hans verð-
ur að líkindum lagt niður og
væntanlega verður því skipt
upp með einhverjum hætti.
Þetta er stefnan enda eru þetta
orðin fámenn prestaköll.“

Vegalengdir eru miklar í
sóknum sr. Sigríðar en eiga
eftir að aukast stórlega þegar
fleiri sóknir bætast við presta-
kallið. Hún kvíðir samt engu,
hvorki misjöfnum veðrum né
misjafnri færð, og minnir á að
séra Andrés Ólafsson, sem var
prestur á Hólmavík í 34 ár
eða liðugan þriðjung aldar,
þjónaði Árnessókn að auki ár-
um eða jafnvel áratugum sam-
an. Starfið er samt erilsamt
og bindandi þótt ekki bætist

fleiri sóknir við.
„Svæðið er talsvert stórt nú

þegar og starfinu fylgir að
verða að vera alltaf til staðar
þegar á þarf að halda. Svo fer
ég um sveitirnar með barna-
starf og annað. Þetta er vissu-
lega annasamt og líka langt í
næstu presta til að leysa af.“

Utan embættis er sr. Sigríð-
ur áhugasöm um félagsmál
og hefur mikinn áhuga á tón-
list. „Ég réðst í það ásamt
öðrum að stofna hér kvenna-
kór og svo lenti ég í því að
stjórna honum, eiginlega ó-
vart! Þetta er mjög öflugur og
skemmtilegur félagsskapur.“

Þrátt fyrir áhuga sinn á kór-
starfi er sr. Sigríður af skiljan-
legum ástæðum eina konan á
Hólmavík sem hefur ekki tök
á því að syngja í kirkjukórnum
við messur.

„Já, en ég hef samt sungið
með honum við önnur tilefni
og stundum æft með honum.
En auðvitað get ég ekki sungið
í honum við messurnar!“

– Þú ert ekkert að hugsa um
að koma hér á fót einhverjum
sérstökum kvennaklúbbi?

„Nei. Ég starfa af fullum
krafti með kvennakórnum og
hann má nú eiginlega teljast
eins konar kvennaklúbbur.“
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Ásdís Leifsdóttir sveitar-
stjóri á Hólmavík tók við
starfinu í kjölfar sveitar-
stjórnarkosninganna í vor.
Hún er rekstrarfræðingur að
mennt, 44 ára að aldri, og
kom til Hólmavíkur úr
Garðabænum. Annars er
hún fædd og uppalin í
Reykjavík og telur sig
Reykvíking, – „ef á annað
borð er hægt að segja að
einhver sé Reykvíkingur“,
segir hún.

Ástæðu þess að Ásdís
lenti á Hólmavík má rekja
til þess að Hannes Leifsson
bróðir hennar réðst þangað
sem lögregluvarðstjóri fyrir
rúmu ári. „Honum hefur lík-
að vistin hér afar vel og hef-
ur talað svo vel um Hólma-
vík og Hólmvíkinga að það
var í rauninni hann sem
hvatti mig til þess að sækja
um sveitarstjórastöðuna
þegar hún var auglýst.“

– Og þú hefur ekki orðið
fyrir vonbrigðum?

„Langt því frá!“
– Hefurðu unnið sam-

bærileg störf áður?
„Í raun og veru ekki, en

ég hef unnið mikið fyrir
Reykjavíkurborg. Þegar
byrjað var að greiða út húsa-
leigubætur var ég deildar-
stjóri yfir þeim. Síðan vann
ég á Ráðgjafastofu um fjár-
mál heimilanna. Eftir það
var ég fjármálastjóri hjá Fé-
lagsbústöðum og núna síð-
ast vann ég hjá Íbúðalána-
sjóði.“

– Þannig að þú ert afar
vel kunnug ákveðum þátt-
um kerfisins...

„Já, og líka starfaði ég
hjá Reykjavíkurhöfn áður
en ég fór í áframhaldandi
nám í rekstrarfræði á Bif-
röst.“

Ásdís er ekkert sérstak-
lega spennt fyrir sérstökum
klúbbum karla og kvenna.
„Það er örugglega ekkert
verra en hvað annað en ég
held að maður þurfi þó að
verða fyrir áhrifum frá bæði
körlum og konum. Og ég
kann því vel að reyna að
hafa áhrif á mitt samfélag
og þá ekki bara á konurnar
heldur karlmennina líka.“

– Nú eru karlarnir enn
sem komið er ráðandi í
stjórnunarstöðum hérlend-
is. Eru öfgarnar ef til vill
komnar á hinn veginn á
Hólmavík?

„Ég veit það nú ekki. Það
er búið að vera að grínast
með þetta og tala um
kvennaríki hérna. Ég veit
hreinlega ekki hvort þetta
er einhver meðvituð stefna
hjá Hólmvíkingum eða
hvort þetta hefur bara æxlast
svona. En ég get ekki
ímyndað mér að þetta geti
verið neitt slæmt, hvorki
fyrir Hólmvíkinga né aðra.“

– Þú verður þess ekki vör

að karlarnir kvarti og
kveini?

„Nei, eiginlega þveröf-
ugt. Og mér hefur sýnst að
allir þeir sem ég hef átt sam-
skipti við hafi alveg sætt
sig við að mæta kven-
manni.“

Ásdís hefur haft miklar
annir í starfinu þessa mán-
uði sem liðnir eru. „Já, það
er margt sem hér er verið að
gera. Við erum að byggja
sundlaug og íþróttahús og
stækka leikskólann og síð-
an er sameining Hólmavík-
urhrepps og Kirkjubóls-
hrepps nýtilkomin. Svo eru
þessi daglegu störf, að taka
á móti fólki og leysa einstök
mál sem upp koma hverju
sinni. Þetta er oft langur
vinnudagur en starfið er
mjög fjölbreytilegt og ótrú-
lega skemmtilegt!“

– Fylgir vinnan þér heim
um kvöldin og um helgar?

„Já, ósjálfrátt gerir hún
það. En langur vinnudagur
hjá mér getur líka skýrst af
því að ég er svo nýtekin við
þessari stöðu og hef þurft
að kynna mér ansi mörg
mál. Það er nú einu sinni
svo, að ég vil þekkja helst
alla málavexti til hlítar áður
en ég tek ákvarðanir, þannig
að við því má búast að þetta
breytist þegar ég er komin
betur inn í málin.“

– Hvernig var að byrja í
þessu starfi? Fannst þér það
erfitt fyrstu dagana?

„Nei, langt því frá. Fólkið
hérna er alveg yndislegt og
það voru margir sem ég gat
leitað til ef mig vantaði svör
eða ráðleggingar. Ég var
mjög lánsöm að því leyti.

„Þá sjaldan að þú getur
um frjálst höfuð strokið,
hvað viltu helst gera þér til
dægrastyttingar?

„Það er einna helst úti-
vera og ekki síst hestamenn-
ska. Ég er búin að heita
sjálfri mér því að koma mér
upp hestum hér og farin að
huga að því núna. Það hefur
ekki gefist mikill tími til
þess fram undir þetta.“

– Hefurðu stundað hesta-
mennsku lengi?

„Já, alveg frá því að ég
var krakki. Ég geng með
bakteríu sem virðist seint
ætla að deyja“, segir Ásdís
Leifsdóttir, sveitarstjóri á
Hólmavík.

Ásdís Leifsdóttir.

SveitarstjórinnSveitarstjórinnSveitarstjórinnSveitarstjórinnSveitarstjórinn
er með hesta-er með hesta-er með hesta-er með hesta-er með hesta-
bakteríunabakteríunabakteríunabakteríunabakteríuna

Borgarbarnið semBorgarbarnið semBorgarbarnið semBorgarbarnið semBorgarbarnið sem
settist að úti á landisettist að úti á landisettist að úti á landisettist að úti á landisettist að úti á landi

Áslaug Þórarinsdóttir
sýslumaður á Hólmavík tók
við starfinu 15. mars í vor.
Hún fór seinna í langskóla-
nám en algengast er og réðst
þá ekki á garðinn þar sem
hann er lægstur. Eftir að hafa
farið í öldungadeild, stundað
námið þar jafnhliða vinnu og
tekið stúdentspróf fór hún í
lögfræðina og útskrifaðist úr
lagadeildinni árið 1989, þá rétt
liðlega fertug. En hvernig stóð
á þessu framtaki að rífa sig
upp á fullorðinsárum og fara í
öldungadeildina með stefnu á
erfitt háskólanám?

„Ég hafði alltaf haft áhuga
á lögfræði. Og þó að ég væri
búin að vera um árabil úti á
vinnumarkaðinum var ljóst að
ég ætti eftir um 25-30 ára af
starfsævinni að loknu laga-
námi.“

– Var það ekki gríðarlegt
átak að fara í nám af þessu
tagi?

„Jú, það var átak og fólk
furðaði sig á því að ég væri að
fara í svona langt nám á
þessum aldri. En þetta heillaði
mig.“

– Þú hefur komist klakk-
laust í gegnum fallsíuna al-
ræmdu á fyrsta ári?

„Já, ég gerði það reyndar í
fyrstu atrennu. En þetta var
alveg nýr heimur fyrir mig.
Ég var búin að vera úti á
vinnumarkaðinum og þó að
ég væri í öldungadeildinni tók
ég hana með vinnunni og var
aldrei í miklum tengslum við
skólafélagana. Svo kemur
maður í lagadeildina og þá er
þetta hefðbundinn skóli.“

– Þú hefur þá ekki gert mik-
ið annað á meðan.

„Nei, ég vann ekki með
laganáminu enda held ég að
það geti enginn. Það er alls
ekki hlaupið að því að taka
sig til á ný og fara í langskóla-
nám. Ég var bara svo heppin
að ég átti góðan mann sem
studdi mig ákaflega vel. Ég
sá að námið í deildinni var
eldri nemendum erfitt og þá
ekki síst fjárhagslega. Fólk
fær t.d. ekki sjálfstætt námslán
ef makinn er yfir ákveðnum
viðmiðunarmörkum og verð-
ur þá að reiða sig á makann.“

Strax eftir lagapróf fyrir 13
árum fór Áslaug til starfa í
dómsmálaráðuneytinu og
vann þar allt þangað til hún
var beðin um að fara til
Hólmavíkur árið 1998 og
gegna þar störfum sýslu-
manns um stundarsakir til að
brúa ákveðið bil. Síðan var
Bjarni Stefánsson sýslumaður
í Neskaupstað skipaður sýslu-
maður á Hólmavík en Áslaug
tók við embætti hans fyrir
austan og gegndi því uns það
embætti var sameinað sýslu-
mannsembættinu á Eskifirði.

Og Áslaug sér ekki eftir því
að hafa komið til Hólmavíkur.
„Mér finnst mjög gott að vera
komin hingað aftur! Ég er afar
ánægð með að vera í svona
mikilli nálægð við fólk og

finnast að maður geti gert eitt-
hvað gagn“, segir hún. „Það
má segja að eftir að ég kom
hingað fyrst og kynntist starfi
sýslumannsins, eftir að hafa
alið allan minn aldur í Reykja-
vík, þá hafi verið alveg ljóst
að ég vildi vera úti á landi.
Mér finnst það alveg yndis-
legt. Borgarbarnið vildi fara
úr ráðuneytinu og setjast að
úti á landsbyggðinni! Auk
þess er starf sýslumanns mjög
fjölbreytt og skemmtilegt. Það
má því segja að dvölin mín
hér á Hólmavík árið 1998 hafi
skipt sköpum fyrir mig.“

– Ef til vill er ekki eins
mikið af rykföllnum möppum
í sýslumannsstarfinu og í
dómsmálaráðuneytinu?

„Rykfallnar möppur eru al-
veg liðin tíð í ráðuneytinu,
hafi þær einhvern tíma verið
til þar! Ég var líka í málaflokki
þar sem verður að halda mjög
vel á spöðunum. Ég var í mála-
flokki tengdum málefnum
fjölskyldunnar, m.a. að úr-
skurða í forsjármálum og um
meðlagsgreiðslur með börn-
um og um umgengnisrétt.
Þetta er mjög erfiður og krefj-
andi málaflokkur enda brenna
þessi málefni mjög á því fólki
sem í hlut á.“

– Nú er það hluti af starfi
sýslumanns að vera lögreglu-
stjóri. Veistu hvernig lögreglu-
mennirnir á Hólmavík kunna
því að hafa konu sem yfir-
mann?

„Ég get sagt það alveg um-
búðalaust, að lögreglumenn-
irnir hér hafa tekið mér alveg
óskaplega vel og sama var í
Neskaupstað. Ég hef aldrei
fundið fyrir því, hvorki hér né
þar, að það væri nokkurn tím-
ann á það minnst varðandi
starfið að ég er kona.“

– Hvernig kanntu við þig í
einkennisbúningi sýslu-
manns?

„Ég er nú ekki oft í ein-
kennisbúningi. Aðeins við há-
tíðleg tækifæri og þegar ég
þarf að fara í sérstök erfið
verkefni. Venjulega er ég bara
í mínum eigin klæðnaði. Mér
finnst það eiga betur við. En
vissulega koma tilefni til að
fara í búninginn og þá til að
undirstrika að maður er að
gegna ákveðnu starfi. Það
gildir t.d. þegar sýslumaður
þarf að fara í uppboð og bjóða
upp á vettvangi, þó að ekki
hafi reynt á það hér. Við tæki-
færi af því tagi finnst mér við
hæfi að vera í búningi sýslu-
mannsins til að það sé alveg
skýrt að það er embættið eða
ákveðið verkfæri ríkisvaldsins
sem er að framkvæma ákveð-
na gerð en ekki persónan Ás-
laug. Ég vil skilja skýrt þar á
milli. Í þessu starfi þarf að
framkvæma ýmsa erfiða hluti
og þá er gott að fólk sjái að
þar er um embættið að ræða
en ekki persónuna sem gegnir
því, ekki Áslaugu sem fólkið
hittir svo úti í kaupfélagi eða
við önnur óformleg tækifæri.“

– Er embættið erilsamt?
„Já, það er talsvert að gera.

Sýslumannsembættin annast
mjög marga málaflokka sem
snerta fólk. Síðan er enginn
lögfræðingur hér í umdæminu
þannig að fólk þarf oft að leita
aðstoðar og leiðbeininga. Ég
reyni auðvitað að sinna því
eftir því sem ég get, þó að það
tengist ekki beint því sem við
erum að fást hér á skrifstof-
unni. Fólk virðist vera vant
því hér að leita til sýslumanns-
ins og sýsluskrifstofunnar
með ýmsa hluti og það finnst
mér ánægjulegt. Þegar ég kom
upphaflega árið 1998 kom það
mér dálítið á óvart hvað það
var mikið að gera. En það er
bara skemmtilegra að hafa
nóg að gera.“

Ekki líst Áslaugu á þá hug-
mynd að konurnar í kvenna-
veldinu á Hólmavík stofni sér-
stakan rótarýklúbb fyrir konur
eða eitthvað í þeim dúr.

„Nei. Mér finnst að vísu
mjög gott að umgangast konur
og það er auðvitað gott að
hafa kvennahópa. Hins vegar
finnst mér sterkast að starfa í
félögum með körlum. Ég á
margar góðar vinkonur sem
eru í stjórnunarstörfum og við
hittumst og berum saman
bækur okkar en ég starfa ekki
í neinum sérstökum kvennafé-
lögum. Ég er búin að starfa
mikið með körlum í ráðuneyt-

inu og finnst það mjög þægi-
legt og gott. Ég held að jafn-
réttið náist alveg eins vel með
því. Ég hef aldrei fundið það
bitna á mér á nokkurn hátt að
ég er kona. Við konurnar hér á
Hólmavík munum sjálfsagt
hittast og hafa talsvert sam-
band með óformlegum hætti
en ég held að við förum ekki
að stofna neinn sérstakan
kvennaklúbb.“

Helstu áhugamál Áslaugar
sýslumanns eru bóklestur og
þá finnst henni ekki síður
gaman að hlusta á tónlist.
„Mér fannst mjög gott að
slappa af við bóklestur og
tónlist þegar ég kom heim úr
vinnunni í ráðuneytinu og það
á enn við. En við flutning
minn út á land hefur áhugi
minn á útivist verið að auk-
ast“, segir Áslaug.

Og þess má að lokum geta
að hún er fædd á Vestfjörðum.
„Ég er fædd á Flateyri þar
sem afi minn og amma bjuggu
en ég er uppalin að öllu leyti í
Reykjavík. Ég verð því að telj-
ast Reykvíkingur þó að ættir
mínar í móðurætt liggi vest-
ur.“

Áslaug Þórarinsdóttir.

Námskeið fyrir vænt-Námskeið fyrir vænt-Námskeið fyrir vænt-Námskeið fyrir vænt-Námskeið fyrir vænt-
anlega veiðikortshafaanlega veiðikortshafaanlega veiðikortshafaanlega veiðikortshafaanlega veiðikortshafa
Fyrirhugað er undirbúningsnámskeið fyrir

hæfnispróf veiðimanna á Hótel Ísafirði,
sunnudaginn 15. september kl. 14:00.

Námskeiðinu lýkur með prófi. Námskeiðs-
gjald er kr. 6.000.-

Nánari upplýsingar og skráning á nám-
skeiðið er hjá Veiðistjóraembættinu í síma
462 2820.

Veiðistjóri.

AugnlæknirAugnlæknirAugnlæknirAugnlæknirAugnlæknir
Augnlæknir verður með móttöku á Ísafirði

dagana 16.-20. september nk.
Tímapantanir í síma 450 4500, á milli kl.

08:00 og 16:00 alla virka daga.

bb.is – dagblað á netinu!
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Gengisfall OrkubúsinsGengisfall OrkubúsinsGengisfall OrkubúsinsGengisfall OrkubúsinsGengisfall Orkubúsins 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:

NáttúrufræðingurNáttúrufræðingurNáttúrufræðingurNáttúrufræðingurNáttúrufræðingur
Náttúrustofa Vestfjarða óskast eftir að ráða

náttúrufræðing (líffræði, landafræði, um-
hverfisfræði eða sambærileg menntun).

Umsóknarfrestur er til 23. september nk.
Náttúrustofa Vestfjarða,

Aðalstræti 21, Bolungarvík,
sími 456 7005, netfang: nv@isholf.is,

veffang: http://www.snerpa.is/nv

Orkubú Vestfjarða var ekki aðeins framfaraspor á sínum tíma. Það var stórt
stökk fram á veginn, inn í nútímann. Margar litlar rafveitur sameinuðust í eina og
heildsöluþátturinn var tekinn í fyrirtækið, því Rafmagnsveitur ríkisins lögðu
sinn skerf starfseminnar inn í nýja heild. Þetta var fyrir aldarfjórðungi og stofnun
OV jók íbúum á Vestfjörðum bjartsýni og þor. Ekki voru allir jafn bjartsýnir á ár-
angurinn, sem sannast sagna verður að segja að hafi orðið framar björtustu von-
um. Allir þættir varðandi orkusölu hafa tekið miklum framförum og fáum hefði
dottið í hug að hægt yrði að koma upp hitaveitum í þéttbýli á
Vestfjörðum, sem byggja á því að kynda upp vatn inn á sam-
eiginlegt dreifikerfi eins raunin hefur orðið.

Þarflaust er að rekja söguna frekar en á ýmsu hefur gengið,
einkum þó til framfara. Þó deila margir um ágæti þess að sveitarfélögin skyldu
samþykkja að ríkið leysti til sín þeirra hlut í félaginu. Þegar það var ráðið blasti
við að fjárvana sveitarfélögum var fárra kosta völ. Ríkið bauð gott verð. Sá sem
enga peninga á en þarf þeirra við er tilneyddur að grípa til ráða sem ekki yrðu not-
uð þegar allt gengur vel. Auðvitað seldu sveitarfélögin hlutinn sinn enda ekki á
öðru völ. Margt var jú orðið breytt á rúmum tveimur áratugum. Sveitarfélög sátu
uppi með þunga skuldabyrði vegna félagslegs húsnæðis eðli málsins samkvæmt.
Þau báru skyldu til að kaupa af þinglýstum eigendum, sem stundum höfðu í raun
eignast húsin fyrir gráglettni áratuga langrar verðbólgu en sumir áttu lítið í, vart

annað en réttinn til þess að kallast eigandi. Fækkun íbúa undanfarin einn og hálf-
an áratug var farin að segja rækilega til sín er litið var á tekjur sveitarfélaganna
á Vestfjörðum.

Orkubúið átti þrátt fyrir allt að teljast stolt sveitarfélaganna á Vestfjörðum.
Fyrirtækið er vel rekið og hefur verið sýnt góða afkomu nokkra tíð eftir að hinni
brýnu uppbyggingu lauk í framhaldi af stofnun þess. Kjarni málsins er auðvitað
sá að sveitarfélögin seldu ríkinu sinn hlut, eign sem vaxið hafði mjög frá stofnun.

Verðið var gott og aðstæður ýttu undir. Nú er hins vegar svo
komið að fyrrverandi bæjarstjóri á Ísafirði, sem tók með sér
skuttogara þegar hann fór til Akureyrar vill nú fá OV líka. Svo
segir að minnsta kosti almannarómur og máltækið segir hann

sjaldan ljúga. Stofna skal nýtt fyrirtæki úr Norðurorku á Akureyri, Rarik og OV.
Skyndilega hefur verðmæti OV fallið niður í nærri þriðjung af því sem ríkð gaf
fyrir hann. Einar Oddur Kristjánsson er hinn eini sem mótmælir framgangi iðn-
aðaráðherra í þessum efnum kröftuglega og bendir á ósanngirnina sem fylgir,
enda allar líkur á því að forræði á OV tapist annað og þá til Akureyrar ef af verður.

Ósagt skal látið hvort í raun sé skynsamlegt að kaupa OV aftur. En standa
verður vörð um að halda starfseminni innan héraðs. Ekki má gleyma upphafinu,
bjartsýninni og kjarkinum, sem segir okkur einfaldlega á táknrænan hátt að það
teljist ósigur ef  OV yrði stýrt að norðan eða annars staðar en frá Ísafirði.

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

Samdrátt-Samdrátt-Samdrátt-Samdrátt-Samdrátt-
ur í söluur í söluur í söluur í söluur í sölu

nýrra bílanýrra bílanýrra bílanýrra bílanýrra bíla
Bílasalar á Ísafirði eru

sammála um að sala á nýj-
um bílum hafi dregist
saman að undanförnu.
Hjá Bílagarði ehf., feng-
ust þær upplýsingar að
bílasala hafi verið góð síð-
ustu ár en mikils samdrátt-
ar hafi orðið vart að und-
anförnu. Hjá Bílasölunni
á Ísafjarðarflugvelli var
svipað uppi í tengingnum.
Þar sögðu menn meiri
hreyfingu í sölu á ódýrari
bifreiðum.

Bergmann Ólafsson hjá
Bílatanga ehf., sagðist
ekki vera mikið var við
samdrátt í sölu nýrra bif-
reiða. „Mig hefur skort
bíla og sem dæmi má
nefna að helgina eftir
verslunarmannahelgi
voru fjórtán manns á
biðlista eftir Toyota RAV
jepplingi. Ég gæti trúað
að það væri 11-12% sam-
dráttur í sölu nýrra bíla
sem er álíka og í höfuð-
stöðvunum fyrir sunnan.
Aftur á móti er a.m.k. 25%
samdráttur í sölu notaðra
bíla. Mest seldu bílarnir
eru Toyota Yaris og Toyota
RAV. Ef ég hefði getað
fengið alla þá bíla sem ég
vildi, væri enginn sam-
dráttur,“ sagði Bergmann.

Hótelrekendur í Bjarka-
lundi í Reykhólahreppi og
Flókalundi í Vatnsfirði eru
sammála um að rigningartíð í
júlí hafi dregið verulega úr
ferðalögum Íslendinga. Þegar
litið er á sumarið í heild eru
menn hins vegar nokkuð sáttir.
„Það gekk vel fram til 15. júlí
en þá fór að rigna og ferða-

mannastraumurinn minnkaði
verulega. Fjöldi gistinótta var
á svipuðu róli og síðasta sum-
ar en í júní voru þær heldur
fleiri en á sama tíma í fyrra“,
segir Guðmundur Ólafsson,
hóteleigandi í Bjarkalundi.

Greiðasala verður í Bjarka-
lundi frá kl. 10-19 virka daga
út september þar sem hægt

verður að nálgast sætindi, gos
og eldsneyti svo fátt eitt sé
nefnt. „Svo verður matsala um
helgar auk þess sem boðið
verður upp á svefnpokagist-
ingu“, segir Guðmundur.
Sævar Pálsson, einn rekstrar-
aðila Hótel Flókalundar, segir
sumarið koma ágætlega út.
„Nýting gistirýma var betri

en í fyrra. Aftur á móti setti
rigningin í júlí strik í reikn-
inginn, sérstaklega hvað varð-
ar nýtingu á tjaldstæði. Stað-
reyndin er sú að Íslendingar
ferðast ekki þegar rignir“, seg-
ir Sævar.

Opið verður í Flókalundi
fram að síðustu helginni í sept-
ember.

Hótelrekendur í BjarkalundiHótelrekendur í BjarkalundiHótelrekendur í BjarkalundiHótelrekendur í BjarkalundiHótelrekendur í Bjarkalundi
og Flókalundi eru þó ánægðirog Flókalundi eru þó ánægðirog Flókalundi eru þó ánægðirog Flókalundi eru þó ánægðirog Flókalundi eru þó ánægðir

Rigningartíð í júlí dró úr ferðalögum um VestfirðiRigningartíð í júlí dró úr ferðalögum um VestfirðiRigningartíð í júlí dró úr ferðalögum um VestfirðiRigningartíð í júlí dró úr ferðalögum um VestfirðiRigningartíð í júlí dró úr ferðalögum um Vestfirði

Guðmundur Ingi Kristjáns-
son skáld á Kirkjubóli, sem
nú er látinn, var eini heiðurs-
borgari Ísafjarðarbæjar. Fyrri
heiðursborgarar Ísafjarðar-
kaupstaðar, eins og bæjarfé-
lagið hét fyrir sameiningu
sveitarfélaga á norðanverðum
Vestfjörðum, voru Úlfur

Gunnarsson læknir og Ragnar
H. Ragnar skólastjóri.

Ekki eru neinar reglur um
útnefningu heiðursborgara
heldur gætu þeir verið fleiri
en einn samtímis eða enginn
eftir atvikum. Ekki mun hafa
verið fjallað neitt um útnefn-
ingu fleiri heiðursborgara Ísa-

fjarðarbæjar á undanförnum
árum, að minnsta kosti ekki
formlega.

Annar heiðurstitill hjá Ísa-
fjarðarbæ er nafnbótin bæjar-
listamaður en hún er veitt í
eitt ár í senn. Bæjarlistamaður
Ísafjarðarbæjar árið 2002 er
Vilberg Vilbergsson tónlistar-
maður en árið 2001 bar Jónas
Tómasson tónskáld þetta virð-
ingarnafn. Engar skyldur
fylgja nafnbótinni og engin
réttindi, heldur einungis heið-
urinn og nokkur fjárupphæð.

Eini heiðursborgari Ísa-Eini heiðursborgari Ísa-Eini heiðursborgari Ísa-Eini heiðursborgari Ísa-Eini heiðursborgari Ísa-
fjarðarbæjar fallinn fráfjarðarbæjar fallinn fráfjarðarbæjar fallinn fráfjarðarbæjar fallinn fráfjarðarbæjar fallinn frá

Engar regEngar regEngar regEngar regEngar reglur til um útnefningu heiðursborgaralur til um útnefningu heiðursborgaralur til um útnefningu heiðursborgaralur til um útnefningu heiðursborgaralur til um útnefningu heiðursborgara

Nýliðarnir um borð í Gunnari Friðrikssyni á sunnudag.

Björgunarfélag ÍsafjarðarBjörgunarfélag ÍsafjarðarBjörgunarfélag ÍsafjarðarBjörgunarfélag ÍsafjarðarBjörgunarfélag Ísafjarðar

Nýjum félögumNýjum félögumNýjum félögumNýjum félögumNýjum félögum
kynntur björg-kynntur björg-kynntur björg-kynntur björg-kynntur björg-

unarbúnaðurinnunarbúnaðurinnunarbúnaðurinnunarbúnaðurinnunarbúnaðurinn
Nítján ungmenni á aldrin-

um 13-16 ára voru mætt til að
taka þátt í árlegum nýliðadegi
unglingadeildar Björgunarfé-
lags Ísafjarðar á sunnudag.

„Svipaður hópur mætti í
fyrra og annað eins í hitteð-
fyrra en þá var nýliðadagurinn
haldinn hjá okkur í fyrsta
skipti“, sagði Jóhann Bæring
Pálmason, umsjónarmaður
unglingadeildarinnar. „Á
þessum degi bjóðum við nýja
félaga velkomna í deildina,

sýnum þeim búnaðinn sem
við höfum og leyfum þeim að
prófa eitt og annað.“

Meðal annars var farið með
nýliðana í sjóferð á björgun-
arskipinu Gunnari Friðriks-
syni og gúmmíbátar Björgun-
arfélagsins prófaðir. Síðan var
m.a. farið í æfingar í sigi utan
á olíutönkum Skeljungs á Ísa-
firði og farið í nokkur atriði
varðandi snjóflóðaleit.  Æfing
þessi og kynning stóð allan
daginn.

KörfuknattleikurKörfuknattleikurKörfuknattleikurKörfuknattleikurKörfuknattleikur

Alls munu sjö meistara-
flokks lið taka þátt í Íslands-
mótinu í körfuknattleik sem
hefst innan tíðar þar af eitt
kvennalið. Meistaraflokkur
KFÍ hefur sett stefnuna á
úrvalsdeild á ný og kvenna-
lið KFÍ hefur mikinn hug á

Bandaríkjamaður til KFÍBandaríkjamaður til KFÍBandaríkjamaður til KFÍBandaríkjamaður til KFÍBandaríkjamaður til KFÍ
að leika að nýju í 1. deild.
Mfl. KFÍ mun tefla fram
Bandaríkjamanni í vetur.

KFÍ mun einnig tefla fram
A, B og C liðum í 2. deild
en þar leika einnig Hörður
frá Patreksfirði, Reynir í
Hnífsdal og lið UMFB.

Alls svöruðu 456.
Já sögðu 357 eða 78,29%
Nei sögðu 81 eða 17,76%
Veit ekki sögðu 18 eða
3,95%

Ættu vestfirskÆttu vestfirskÆttu vestfirskÆttu vestfirskÆttu vestfirsk
sveitarfélög aðsveitarfélög aðsveitarfélög aðsveitarfélög aðsveitarfélög að
kaupa Orkubúkaupa Orkubúkaupa Orkubúkaupa Orkubúkaupa Orkubú
Vestfjarða á ný?Vestfjarða á ný?Vestfjarða á ný?Vestfjarða á ný?Vestfjarða á ný?
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Fræðslumiðstöð Vestfjarða flutt í rúmgóð húsakynni í Íshúsfélagshúsinu á ÍsafirðiFræðslumiðstöð Vestfjarða flutt í rúmgóð húsakynni í Íshúsfélagshúsinu á ÍsafirðiFræðslumiðstöð Vestfjarða flutt í rúmgóð húsakynni í Íshúsfélagshúsinu á ÍsafirðiFræðslumiðstöð Vestfjarða flutt í rúmgóð húsakynni í Íshúsfélagshúsinu á ÍsafirðiFræðslumiðstöð Vestfjarða flutt í rúmgóð húsakynni í Íshúsfélagshúsinu á Ísafirði

„Hlýhugur og jafnframt miklar vænt-„Hlýhugur og jafnframt miklar vænt-„Hlýhugur og jafnframt miklar vænt-„Hlýhugur og jafnframt miklar vænt-„Hlýhugur og jafnframt miklar vænt-
ingar til Fræðslumiðstöðvarinnar“ingar til Fræðslumiðstöðvarinnar“ingar til Fræðslumiðstöðvarinnar“ingar til Fræðslumiðstöðvarinnar“ingar til Fræðslumiðstöðvarinnar“

– sagði Smári Haraldsson forstöðumaður að lokinni opnunarathöfn á sunnudag
Um hundrað manns komu í

heimsókn á sunnudag þegar
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
var opnuð formlega í nýjum
húsakynnum í Íshúsfélags-
húsinu á Ísafirði eftir flutning
úr Þróunarsetri Vestfjarða við
Árnagötu. „Ég er afskaplega
ánægður með þennan dag.
Mér þykir vænt um hvað það
komu margir og vænt um að
finna við þetta tækifæri sem
endranær þann hlýhug og þær
miklu væntingar sem fólk hef-
ur gagnvart Fræðslumiðstöð-
inni. Þetta setur auðvitað á
mann ákveðna pressu að
standa sig og standa undir
væntingum, en það er bara
gott“, sagði Smári Haraldsson
forstöðumaður.

Nýja húsnæðið á efstu hæð
Íshúsfélagshússins er um 400
fermetrar. Litlar breytingar
þurfti að gera á því vegna hins
nýja hlutverks þótt nokkur
vinna væri við lagnir fyrir raf-
magn, síma og tölvur. Í hús-
næðinu eru kennslustofa,
tölvuver, vinnuherbergi nem-
enda og skrifstofur.

Léttar veitingar voru á borð-
um og fólki gafst kostur á að
skoða nýju aðstöðuna og ræða

Smári Haraldsson forstöðumaður ávarpar gesti.
við fjölmarga sem standa að
fullorðinsfræðslu á Vestfjörð-
um með einum eða öðrum
hætti. Smári Haraldsson for-
stöðumaður bauð gesti vel-
komna og gerði grein fyrir
Fræðslumiðstöðinni, hlut-
verki hennar og verkefnum
og starfseminni í vetur. Um
kosti og galla þess að flytjast
á hinn nýja stað sagði Smári:

„Þessi aðstaða sem Fræð-
slumiðstöðin hefur nú fengið
skapar nýja möguleika. Nú
verður mestöll starfsemi okk-
ar hér á Ísafirði á einum stað í
stað margra. Þessi aðstaða
auðveldar okkur fylgjast með
námskeiðunum sem við höld-
um. Nú verðum við í stöðugu
sambandi við nemendur okkar
og getum brugðist fyrr við ef
eitthvað þarf að laga. Hér get-
um við boðið fólki upp á nota-
legri aðstæður en í skólum
þar sem varla er hægt að setj-

ast niður milli kennslustunda.
Aðstaðan hérna auðveldar
okkur að bjóða nám á dag-
tíma, hvort sem það er há-
skólanám í fjarkennslu eða
námskeið. Þá skapar tölvu-
verið möguleika á margs kon-
ar tölvutengdu námi á dag-
vinnutína, en áður voru tölvu-
ver skólanna notuð til kennslu
hjá Fræðslumiðstöðinni og
samstarfsaðilum hennar. Eini
ókosturinn við flutninginn
hingað er að fara úr því ágæta
andrúmslofti og skapandi um-
hverfi sem ríkir í Þróunarsetr-
inu. Er hér með notað tæki-
færið til að þakka fyrir sam-
starfið þar.“

Vika símenntunar sem jafn-
framt hófst á sunnudag er
helguð símenntun í atvinnu-
lífinu. Þess vegna var ákveðið
að nota tækifærið við opnun-
arathöfnina til að kynna grein-
ingarkerfið Markviss, sem er
þróað til að meta og greina
menntunarþörf innan fyrir-
tækja og stofnana. Guðrún
Anna Finnbogadóttir flutti er-
indi um kerfið en Kristján G.
Jóakimsson hjá Hraðfrysti-
húsinu-Gunnvöru hf. gerði
grein fyrir Markviss-kerfinu

af sjónarhóli þess sem hefur
reynslu af þjónustunni og
fjallaði um viðhorf sitt og
fyrirtækis síns til þessa verk-
efnis og til Fræðslumiðstöðv-
arinnar.

Starfsmenn Fræðslumið-
stöðvar Vestfjarða nú eru
Smári Haraldsson forstöðu-
maður, Brynjar Ingason sem
er í 60% starfi og Lísbet Guð-
mundsdóttir sem sér um ræst-
ingar. Að auki eru þar ráðgjaf-
ar vegna Markviss-verkefn-
isins þær Guðrún Anna Finn-
bogadóttir og Dagný Svein-
björnsdóttir.

Fjölmenni var við opnun nýs húsnæðis Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða á sunnudag. Frá vinstri: Hallgrímur Kjartansson,
læknir, Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, Einar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður, Guðrún
Anna Finnbogadóttir, Brynjar Ingason og Elías Jónatansson, forseti bæjarstjórnar Bolungarvíkur.

Nokkrir gesta við opnunina
hlýða á ávarp Smára Har-
aldssonar, forstöðumanns
Fræðslumiðstöðvarinnar.
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Til sigurs, eða Remember the Titans, er sannsöguleg kvikmynd fráTil sigurs, eða Remember the Titans, er sannsöguleg kvikmynd fráTil sigurs, eða Remember the Titans, er sannsöguleg kvikmynd fráTil sigurs, eða Remember the Titans, er sannsöguleg kvikmynd fráTil sigurs, eða Remember the Titans, er sannsöguleg kvikmynd frá
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loka tveimur skólum og var nemendum stefnt saman í einn skóla þarloka tveimur skólum og var nemendum stefnt saman í einn skóla þarloka tveimur skólum og var nemendum stefnt saman í einn skóla þarloka tveimur skólum og var nemendum stefnt saman í einn skóla þarloka tveimur skólum og var nemendum stefnt saman í einn skóla þar
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Aðalhlutverk leikur Denzel Washington.Aðalhlutverk leikur Denzel Washington.Aðalhlutverk leikur Denzel Washington.Aðalhlutverk leikur Denzel Washington.Aðalhlutverk leikur Denzel Washington.

Til sigurs

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið
Laugardagur 14. september kl. 10:50

Formúla 1: Bein útsending frá tímatökunni í Monza á Ítalíu
Laugardagur 14. september kl. 12:45

Bein útsending frá lokamótinu í frjálsum íþróttum í París
Laugardagur 14. september kl. 15.50

Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 15. september kl. 11:30

Formúla 1: Bein útsending frá keppninni í Monza á Ítalíu

SýnSýnSýnSýnSýn

Laugardagur 14. september kl. 10:30
Enski boltinn: Leeds – Manchester United

Laugardagur 14. september kl. 01:00
Hnefaleikar: Oscar de la Hoya – Fernando Vargas

Sunnudagur 15. september kl. 13:40
Íslenski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 15. september kl. 16:00

Enski boltinn: Tottenham Hotspur – West Ham United
Mánudagur 16. september kl. 18:50

Enski boltinn: Birmingham – Aston Villa
Þriðjudagur 17. september kl. 18:30

Meistaradeild Evrópu: Roma – Real Madrid
Þriðjudagur 17. september kl. 20:40

Meistaradeild Evrópu: Valencia – Liverpool

Sportið í beinni...Sportið í beinni...

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar óskar
eftir að kaupa 20 feta geymslu-
gám. Upplýsingar gefur Þor-
björn í símum 456 3300 og
893 0418.

Til sölu er Honda Civic 1500,
5 dyra, blá að lit, sjálfskipt með
ABS hemlakerfi og á Lo Profile
dekkjum. Uppl. í símum 456
4244 og 863 4244.

Vestfirðingar! Nú viljum við
biðja ykkur um að kíkja í geym-
sluna og athuga hvort þar sé
ekki eitthvað sem þið viljið losna
við. Við hjá JC-Vestfirðir ætlum
að halda flóamarkað og þiggjum
allt með þökkum. Við komum
og sækjum dótið. Uppl. gefa
Gugga í síma 863 1616 og Sig-
rún í síma 690 3115.

Til sölu er Aðalstræti 26a, neðri
hæð, sem er 5 herb. íbúð með
bílskúr. Uppl. í síma 456 3014.

Til sölu er fallegur og vel með
farinn Toyota 4Runner árg. 92,
ekinn aðeins 106 þús. km. Bíll-
inn er beinskiptur með V-6 vél
og topplúgu. Er í toppstandi.
Ásett verð kr. 580 þús.  Uppl.
í síma 456 3170.

Til sölu er VW Golf, Comfort
line, 1,6 árg. 08/1999, ekinn
62 þús. km. Bíllinn er þriggja
dyra, silfurgrár og 16" álfelgum.
Spoiler, hljómflutningstæki, lit-
að gler. Allir samlitur. Vetrar-
dekk á felgum.  Upplýsingar í
síma 848 0944

Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78 á Ísafirði. Upplýs-
ingar  í símum 456 3928 og
456 4323.

Óska eftir konu til að þrífa heim-
ili aðra hverja viku. Upplýsingar
í síma 692 3580.

Óskum eftir kettlingi. Upplýs-
ingar í síma 866 9761.

Til sölu er BMW 318i árg. 88.
Verð kr. 150 þús. Upplýsingar
í síma 861 4681.

Ertu að taka til í geymslunni?
Áttu gömul tímarit t.d. Vikuna,
Séð&Heyrt og fleiri blöð. Fél-
agsmiðstöðin getur losað þig
við þau. Upplýsingar  í síma
456 3808.

Til leigu er björt og rúmgóð 3ja
herb. íbúð í Stórholti. Á sama
stað er til sölu barnabílstóll og
baðborð. Selst ódýrt. Uppl. í
síma 456 4423 og 846 0230.

Til sölu er vel með farinn Britax
barnabílstóll, 9-18 kg. Upplýs-
ingar í síma 896 3367.

Til sölu er VW Passat árg. 97,
ekinn 77 þús. km. Uppl. í síma
456 4043 og 899 0743.

Námskeið í ungbarnasundi hefst
sunnudaginn 15. september,
bæði byrjenda- og framhalds-
námskeið. Allar nánari upplýs-
ingar hjá Margréti í símum 456
5082 eða 862 1855.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-
inni á Ísafirði. Laus 1. október.
Uppl. í síma 690 2100.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
1999 (frúarbíll). Uppl. gefur
Kristján í símum 895 7171 og
456 3638.

Til sölu er Johnson Marque gít-
armagnari. Einn með öllum eff-
ektum. Líkir eftir flestum teg-
undum magnara. Upplýsingar í
síma 456 4174.

Föstudagur 13. september
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (56:90)
18.30 Falin myndavél (37:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Peningana eða lífið. (No Deposit,
No Return) Ævintýramynd úr smiðju
Walt Disney og er frá 1976. Myndin
fjallar um spillta krakka sem eru leiðir á
að búa hjá ríka afa sínum og vilja frekar
búa hjá móður sinni í Hong Kong. Til
þess að vekja athygli hennar setja þau á
svið þeirra eigin mannrán. Aðalhlutverk:
David Niven, Darren McGavin og Don
Knotts.
21.40 Dauðir rísa. (Bringing out the
Dead) Úrvalslið leikara fer með aðahlut-
verk í þessari bíómynd sem er frá 1999.
Nicholas Cage leikur sjúkraflutninga-
mann sem er orðinn langþreyttur á lífinu
og tilverunni. Hann fer að sjá sýnir og
honum birtist látin stúlka sem honum
tókst ekki að bjarga. Aðalhlutverk: Nic-
olas Cage, Patricia Arquette, Ving Rha-
mes, John Goodman og Tom Sizemore.
23.25 Löggan í Beverly Hills III. (Bev-
erly Hills Cops III) Hasarmynd frá 1994
þar sem löggan Axel Foley kemst á
snoðir um glæpastarfsemi í skemmti-
garði í Kaliforníu. Aðalhlutverk: Eddie
Murphy, Judge Reinhold, Hector Eliz-
ondo og Theresa Randle.
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 14. september
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (57:90)
09.26 Maja (24:52)
09.33 Merlín og töfrahvolpurinn
09.45 Fallega húsið mitt (11:30)
09.52 Stína stóra systir og spítalinn
09.57 Babar (45:65)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (26:40)
10.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í Monza á
Ítalíu.
12.10 Kastljósið
12.30 Vélhjólasport
12.45 Lokamót í frjálsum. Bein út-
sending frá lokamóti í stigakeppni al-
þjóða frjálsíþróttasambandsins í París.
15.50 Þýski fótboltinn. Sýndur verður
leikur í úrvalsdeildinni.
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (29:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Hörkuspæjari. (Spy Hard) Hin
gamankunni leikari Leslie Nielsen fer á
kostum í þessari grínmynd sem fjallar
um leyniþjónustumanninn Dick Steele
og tilraunir hans til þess að klófesta
illmennið Rancor hershöfðingja.  Aðal-
hlutverk: Leslie Nielsen, Andy Griffith
og Nicollette Sheridan.
21.20 Barnaby ræður gátuna. (Mid-
somer Murders: Faithful unto Death)
Bresk sakamálamynd byggð á sögu eftir
Caroline Graham þar sem Barnaby lög-
reglufulltrúi glímir við dularfullt saka-
mál. Íbúar í Morton Fendle telja sig hafa
verið svikna. Kona auðkýfings hverfur
og Barnaby reynir að ráða gátuna. Aðal-
hlutverk: John Nettles, Daniel Casey,
Michelle Dotrice, Roger Allam og Rosa-
lind Ayres.
23.05 Eitt sinn stríðsmenn... (Once
were Warriors) Nýsjálensk bíómynd frá
1994 um maórafjölskyldu í Auckland
þar sem allt er í báli og brandi vegna
skapofsa og drykkju fjölskylduföðurins.
e. Aðalhlutverk: Rena Owen og Temuera
Morrison.
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 15. september
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.01 Disneystundin
09.25 Sígildar teiknimyndir (3:42)
09.55 Andarteppa
10.07 Kipper (8:13)
10.22 Land í Afríku - Malaví
10.35 Ungur uppfinningamaður
11.00 Kastljósið
11.30 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Monza á Ítalíu.
14.10 Skjáleikurinn
15.25 Tónkvika.
15.55 Bundinn er bátlaus maður.
16.30 Líf og læknisfræði (1:6)
17.00 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Littla prinsessan (3:4)
18.15 Bláa rósin
18.30 Eðlukrúsin (1:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Einvígi aldarinnar. Um þessar
mundir eru þrjátíu ár liðin frá því að

Bobby Fischer sigraði Boris Spassky á
því sem kallað hefur verið einvígi aldar-
innar. Í tilefni af þessum tímamótum er
stemningin rifjuð upp með gömlum
fréttamyndum, auk þess sem rætt er við
nokkra sem tengdust einvíginu, þeirra á
meðal Boris Spassky og Lothar Schmidt,
yfirdómara.
20.35 Ást í köldu landi (1:3) (Love in a
Cold Climate) Framhaldsmynd í þremur
hlutum byggð á skáldsögum eftir Nancy
Mitford um þrjár æskuvinkonur á fjórða
áratug síðustu aldar sem allar leita að
hinni sönnu ást en fara ólíkar leiðir. Aðal-
hlutverk: Rosamund Pike, Elisabeth Der-
mot Walshog Megan Dodds.
21.30 Helgarsportið
21.55 Kátir voru karlar. (Heftig og
Begeistred) Norsk heimildarmynd frá
2001 þar sem félögum í karlakór í Berle-
våg í Norður-Noregi er fylgt eftir um
eins árs skeið. Myndin hefur verið sýnd
á kvikmyndahátíðum víða og unnið til
fjölda verðlauna.
23.35 Kastljósið
23.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 13. september
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Caroline in the City (9:22)
13.05 Jonathan Creek (6:18)
13.55 Thieves (2:10)
14.40 Ved Stillebækken (11:26)
15.10 King of the Hill (7:25)
15.35 Andrea
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.35 Neighbours
18.00 The Osbournes (1:10)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Chairman Of the Board. (Stjórn-
arformaðurinn) Þessi fjöruga gaman-
mynd fjallar um brimbrettakappann og
uppfinningamanninn Edison. Honum
gengur misjafnlega að selja ótrúlegar
uppfinningar sínar en gæfan snýst honum
í hag þegar milljarðamæringurinn Arm-
and McMillan verður á vegi hans. Mill-
anum líkar svo vel við Edison að hann
arfleiðir unga manninn að fyrirtækinu
sínu. Edison nær miklu flugi með hug-
myndum sínum en keppinautarnir bíða
færis og vona að honum verði á í mess-
unni. Þeim verður fljótlega að ósk sinni.
Aðalhlutverk: Raquel Welch, Scott “Car-
rot Top” Thompson, Larry Miller, Mystro
Clark.
21.10 Smallville (21:21) (Tempest)
Hvirfilbylur nálgast grunlausa íbúa
Smallville meðan Clark finnur mikilvæg-
an bút úr geimskipinu sem hann kom á
til jarðar. Búturinn gefur honum vísbend-
ingu um plánetuna sem hann kom upp-
haflega frá. Lex færist einnig nær sann-
leikanum því hann finnur geimskipið í
felum hjá Kent-fjölskyldunni.
21.55 The Watcher. (Á verði) Þessi
spennutryllir fjallar um lögreglumann
sem hefur lengi reynt að klófesta fjölda-
morðingja. Að lokum gefst hann upp og
flytur til annarrar borgar í þeirri von að
vandamál fortíðarinnar láti hann óáreitt-
an. Sú er ekki raunin því morðinginn elt-
ir hann og sendir honum myndir af til-
vonandi fórnarlömbum sínum sama dag
og hann hyggst drepa þau. Eitt þessara
fórnarlamba er sálfræðingur lögreglu-
mannsins og þá æsast leikar.  Aðalhlut-
verk: Keanu Reeves, James Spader, Mar-
isa Tomei.
23.30 187. Trevor Garfield kennir efna-
fræði við skóla í New York þar sem of-
beldisseggir leika lausum hala. Einn
þeirra ræðst á Trevor og veitir honum al-
varlegt stungusár. Honum er nóg boðið,
hættir störfum í skólanum og flyst til
Los Angeles. Fljótlega er Trevor aftur
farinn að kenna en nýju nemendurnir
eru ekkert skárri en þeir gömlu. Nú ætlar
Trevor ekki að láta vaða yfir sig.   Aðal-
hlutverk: Samuel L. Jackson, John He-
ard, Kelly Rowan, Clifton González Gon-
zález, Tony Plana.
01.25 13th Floor. (13. hæðin) Douglas
Hall er í vondum málum. Kollegi hans
var myrtur og grunurinn beinist að Hall.
Sjálfur man hann ekkert eftir kvöldinu
sem ódæðið var framið. Ekki bætir úr
skák blóðug skyrta sem finnst í baðher-
bergi hans og nú er bara eitt til ráða. Hall
verður sjálfur að ráða morðgátuna og
byrjar á því að leita vísbendinga í tölvu
fórnarlambsins. Hann kemst fljótt á spor-
ið en á erfitt með að sætta sig við sannleik-
ann.  Aðalhlutverk: Craig Bierko, Armin
Mueller-Sthal, Gretchen Mol, Vincent
D´Onofrio.

03.00 Ísland í dag
03.25 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 14. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.20 Litla risaeðlan 5
11.35 Friends (10:24)
12.00 Bold and the Beautiful
13.45 Enski boltinn
16.00 Alltaf í boltanum
16.25 Sjálfstætt fólk
17.15 Oliver´s Twist
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 The Osbournes (2:10)
20.00 Spin City (4:22)
20.30 Strike. (Við mótmælum!) Þessi
skemmtilega gamanmynd fjallar um hóp
stúlkna í Godard-kvennaskólanum. Þeim
er ekki skemmt þegar þær frétta að það
stendur til að hleypa strákum inn í skól-
ann og gera hann blandaðan. Þær taka til
sinna ráða og skipuleggja kröftuga her-
ferð gegn boðflennunum.  Aðalhlutverk:
Kirsten Dunst, Gaby Hoffman, Rachael
Leigh Cook.
22.05 Remember the Titans. (Til sigurs)
Þessi átakanlega mynd byggir á sönnum
atburðum frá 1971. Hún gerist í Virginíu-
fylki Bandaríkjanna þar sem ekki var til
siðs að svartir og hvítir gengju í sömu
skóla. Vegna niðurskurðar þurfti að loka
tveimur skólum og var nemendum stefnt
saman í einn skóla þar sem þeldökkir og
hvítir nemendur þurftu að láta sér lynda
samfélag sem einkenndist af kynþáttafor-
dómum. Þeldökkur þjálfari er ráðinn til
að vera með fótboltaliðið og er sagan
sögð út frá sjónarhóli hans og leik-
mannanna sem þurfa að yfirstíga eigin
fordóma til að eiga möguleika á meistara-
titlinum.  Aðalhlutverk: Denzel Washing-
ton, Will Patton, Wood Harris, Ryan
Hurst.
00.00 The Whole Nine Yards. (Vafa-
samur nágranni) Stórskemmtileg grín-
mynd þar sem Matthew Perry fer á kost-
um í hlutverki taugaveiklaðs tannlæknis
sem á sér þá ósk heitasta að skilja við
konuna sína. Hún er sama sinnis en sök-
um fjárhagslegra skuldbindinga er nánast
ómögulegt fyrir þau að skipta búinu.
Þetta breytist þó allt þegar leigumorð-
inginn Jimmy “túlípani” Tudeski flytur í
hverfið og hjónakornin byrja að skipu-
leggja morð hvort í sínu horni.  Aðalhlut-
verk: Bruce Willis, Rosanna Arquette,
Matthew Perry.
01.35 Curse of the Inferno. (Þorpsálög)
Þessi gamanmynd fjallar um Chuck sem
býr í smábænum Inferno. Yfir bænum
hvílir sú bölvun að þeir sem búa þar,
geta aldrei komist þaðan. Chuck ákveður
ásamt félaga sínum að fremja bankarán
svo þeir geti komist frá bænum og
stofnað flugfélag í mildara loftslagi. Að-
alhlutverk: Pauly Shore, Janine Turner.
03.05 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 15. september

08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Undeclared (11:17)
12.00 Neighbours

13.50 Secrets of the Dead (6:6)
14.40 Mótorsport
15.05 Baby Genius
16.35 Making of Enough
16.50 Tónlist
17.15 Andrea
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The Education of Max
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Finding Forrester. (Forrester
fundinn) Vönduð mynd með Sean Conn-
ery í aðalhlutverki. Hann leikur sérvitran
einsetumann og handhafa Pulitzer-
verðlauna sem hefur einungis skrifað
eina bók á ævinni. Á vegi hans verður
hörundsdökkur sextán ára strákur sem
hefur mikla hæfileika bæði sem rithöf-
undur og sem körfuknattleiksleikmaður.
Sérvitringurinn tekur unglinginn undir
sinn verndarvæng og myndast með þeim
einstök vinátta sem neyðir þá báða til að
horfast í augu við fortíð og taka mikil-
vægar ákvarðanir um framtíðina.  Aðal-
hlutverk: Sean Connery, F. Murray
Abraham, Busta Rhymes, Anna Paquin,
Rob Brown.

23.05 Shakespeare in Love. (Ástfanginn
Shakespeare) Stórmynd sem hlaut alls
sjö Óskarsverðlaun. Shakespeare er ung-
ur og upprennandi leikritahöfundur en
er haldinn ritstíflu. Hann kynnist hinni
fögru Violu de Lesseps og hún vekur
skáldagyðjuna af værum svefni. En Viola
er lofuð hinum kaldlynda Wessex lávarði
og nú magnast spennan! Skyldi leikrit
Wills slá í gegn og hreppir hann stúlkuna
að auki? Aðalhlutverk: Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Geoffrey Rush.
01.05 Cold Feet (8:8)
01.55 Rejseholdet (22:30)
02.45 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 13. september
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Vængjaþytur
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Hilmar Þór Jónsson,

starfsmaður Fiskmark-
aðs Suðurnesja  á Ísa-

firði svarar:
,,Ég fer mjög

mikið inn á
vedur.is til að

athuga sjó-
veðurspánna
og komast að

því hversu
mikið ég þarf

að vinna daginn eftir. Til
að fylgjast með fréttum fer

ég inn á síðurnar mbl.is
og bb.is. Ég fer reglulega

inn á russianfront.net,
sem er heimasíða vænt-

anlegs tölvuleiks þar sem
maður leikur annað hvort

Rússa eða Þjóðverja í inn-
rásinni í Rússland í síðari
heimstyrjöldinni. Svo fylg-
ist ég með fréttum af fleiri
tölvuleikjum og spunaspil-

um (hlutverkaspilum) á
hugi.is.“

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Austlæg eða breytileg átt,
3-8 m/s. Skýjað með köfl-

um og yfirleitt þurrt. Hiti
8-16 stig að deginum.

Horfur á föstudag:
Austlæg eða breytileg átt,
3-8 m/s. Skýjað með köfl-

um og yfirleitt þurrt. Hiti
8-16 stig að deginum.
Horfur á laugardag:

Hægviðri og léttskýjað
um mest allt land. Hiti

breytist lítið.
Horfur á sunnudag:

Hægviðri og léttskýjað
um mest allt land. Hiti

breytist lítið.
Horfur á mánudag:

Suðaustlæg átt og vætu-
samt, en hægviðri og

skýjað með köflum
norðantil.

21.00 The Godson. (Guðsonurinn)
Guppy er eina von Calzone-fjölskyld-
unnar, vel þekktra mafíósa í Chicago í
Bandaríkjunum. Gallinn er bara sá að
strákur er hálfgerður aumingi og aðrar
mafíufjölskyldur sjá sér leik á borði og
gera sig líklegar til þess að koma þeim á
kné. Bráðskemmtileg mynd sem gerir
dágott grín að Guðföðurmyndunum.  Að-
alhlutverk: Dom Deluise, Rodney Dang-
erfield, Kevin McDonald.
22.40 Naked Souls. (Sálufélagar) Vís-
indamaðurinn Edward er á uppleið. Hann
starfar við dularfullar rannsóknir þar sem
lík morðingja koma við sögu. Kærasta
Edwards, listakonan Brit, á erfitt með að
sætta sig við viðfangsefni hans og ekki
batnar ástandið við nýjasta verkefnið.
Edward hittir léttruglaðan kollega og
ákveður í framhaldinu að gera tilraunir
með töfraheilsudrykk.  Aðalhlutverk:
Brian Krause, Pamela Anderson, David
Warner, Dean Stockwell.
00.10 Once a Thief. (Eitt sinn þjófur)
Eitt sinn þjófur er gamansöm hasarmynd
úr smiðju hins frábæra leikstjóra John
Woo. Myndin fjallar um þrjá þjófa sem
allir eru munaðarleysingjar og voru aldir
upp af sama manni. Þjófarnir sérhæfa
sig í stuldi á alls kyns listaverkum en
vilja samt sem áður hætta í bransanum.
Þeir undirbúa því hinn hinsta stuld sem
er leyndardómsfullt málverk sem sagan
segir að hvíli bölvun á.  Aðalhlutverk:
Nicholas Lea, Leslie Cheung.
01.40 The Grotesque. (Víxlsporið) Bryt-
inn Fledge kemur til starfa á ríkmannlegu
heimili Sir Hugos Coles ásamt drykk-
felldri konu sinni sem gerist bústýra þar.
Allt virðist slétt og fellt á yfirborðinu en
undir niðri kraumar megn óánægja og
vanlíðan. Húsbóndinn er sérvitur með
afbrigðum og giftur bandarískri konu
sem neitar honum um alla hlýju. Það
liggur því í loftinu að einhver hljóti innan
tíðar að stíga víxlspor með einhverjum.
Aðalhlutverk: Alan Bates, Sting, Theresa
Russell, Lena Headey.
03.15 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 14. september
10.30 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Leeds og Manchester United.
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (3:22)
20.00 MAD TV
21.00 Bravo Two Zero. (Sérsveitin)
Sannsöguleg spennumynd. Átta liðs-
menn bresku SAS-sérsveitarinnar fengu
það erfiða verkefni að trufla flugskeyta-
árásir Íraka í Persaflóastríðinu í janúar
1991. Liðþjálfinn Andy McNab og félag-
ar hans laumuðust yfir víglínu óvinarins
í ótrúlegri hættuför sem var ætlað að
breyta gangi stríðsins. Aðalhlutverk:
Sean Bean, Steve Nicolson, Rick Warden.
23.00 Hnefaleikar-Roy Jones Jr.
01.00 Hnefaleikar-Oscar de la Hoya.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í
Las Vegas. Á meðal þeirra sem mætast
eru millivigtarkapparnir Oscar de la
Hoya og Fernando Vargas en í húfi eru
heimsmeistaratitlar WBA- og WBC-
sambandanna.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 15. september
10.30 Hnefaleikar-Oscar de la Hoya
13.40 Símadeildin. Bein útsending.
16.00 Enski boltinn. Útsending frá leik
Tottenham Hotspur og West Ham.
18.00 Íslensku mörkin
18.30 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
19.30 Golfmót í Bandaríkjunum
20.30 Golfmót í Bandaríkjunum
21.00 The Park Is Mine. (Garðurinn
hernuminn) Stórgóð mynd með Tommy
Lee Jones í hlutverki Mitch sem er ný-
kominn heim eftir að hafa barist fyrir
hönd föðurlands síns í Víetnamstríðinu.
Mitch á í miklum erfiðleikum með að
aðlagast gamla lífinu í New York borg
og finnst sem hann og félagar hans séu
ekki metnir að verðleikum fyrir þátt sinn
í stríðinu. Hann er atvinnulaus og konan
hans er farinn frá honum. Hann er búinn
að fá nóg og ákveður að taka hóp fólks í
Central Park í gíslingu til að vekja athygli
á málstaðnum. Aðalhlutverk: Tommy Lee
Jones, Helen Slater, Yaphet Kotto.
22.40 Metroland. (Svefnbæjarlíf) Chris
og Toni voru bestu vinir fyrir áratug. Þá
var lífið áhyggjulaust og þeir hugsuðu
um það eitt að skemmta sér. Síðan skildi
leiðir, Chris kvæntist Marion og gerðist
ábyrgur fjölskyldufaðir. En nú er Toni
aftur kominn fram á sjónarsviðið og hef-
ur ekkert breyst. Félagarnir endurnýja
kynnin og hjá Chris vakna áleitnar spurn-
ingar um hvort hann sjálfur hafi fetað
rétta braut í lífinu. Aðalhlutverk: Christ-
ian Bale, Emily Watson, Lee Ross, Elsa
Ylberstein.
00.20 Dagskrárlok og skjáleikur
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Föstudagur 13. september
17:30 Muzik.is
18:30 Philly (e)
19:30 Jamie Kennedy Experiment(e)
20:00 Tom Green
21:00 Traders
22:00 Djúpa Laugin. Í fyrsta sinn í ís-
lensku sjónvarpi fóru fram prufur í
beinni útsendingu þegar leit stóð yfir
að umsjónarfólki fyrir Djúpu laugina.
Yfir 200 manns sóttu um að fá að spreyta
sig og af þeim voru valdir 10 einstakl-
ingar til að stjórna prufuþætti. Áhorf-
endur völdu síðan þá sem þeim leist
best á og það eru þau Hálfdan Steinþórs-
son og Kolbrún Björnsdóttir sem fengu
það vandasama hlutverk að stýra hinum
sívinsæla stefnumótaþætti í vetur.
23:00 King og Queens (e)
23:30 The Bachelor(e)
00:15 Jay Leno (e)
01:00 Muzik.is

Laugardagur 14. september
13:30 Jay Leno (e)
Tvöfaldur þáttur
15:00 Worlds most amazing videos
16:00 Djúpa Laugin (e)
17:00 First Monday (e)
18:00 Brúðkaupsþátturinn Já  (e)
19:00 Tom Green (e)
19:30 Accordin to Jim (e)
20:00 Jamie Kennedy Experiment.
Jamie Kennedy er uppistandari af guðs
náð en hefur nú tekið til við að koma
fólki í óvæntar aðstæður og fylgjast
með viðbrögðum þeirra. Og allt að sjálf-
sögðu tekið upp á falda myndavél.

20:30 Everybody Loves Raymond
21:00 Popp – Punktur. Popp-Punktur
er nýr þáttur á dagskrá SKJÁSEINS. Hér
er á ferðinni skemmtiþáttur með “fræði-
legu” ívafi þar sem valinkunnuir popparar
glíma við spurningar um popptónlist og
poppmenningu síðustu 50 ára.
22:00 Profiler (e)
22:45 Facing the enemy - Bíómynd
00:20 Tvöfaldur Jay Leno
01:50 Muzik.is

Sunnudagur 15. september
14:00 Dateline (e)
15:00 American Embassy (e)
16:00 Judging Amy (e)
17:00 Innlit – útlit (e)
18:00 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
19:00 King of Queens (e) Doug Heffer-
mann sendibílstjóra sem þykir fátt betra
en að borða og horfa á sjónvarpið með
elskunni sinni verður fyrir því óláni að fá
tengdaföður sinn á heimilið en sá gamli
er uppátækjasamur með afbrigðum og
verður Doug að takast á við afleiðingar
uppátækjanna.
19:30 Ladies Man (e) Jimmy Stiles lifir
ekki þrautalausu lífi enda eini karlmað-
urinn á heimili fullu af konum. Ekki að
það sé endilega slæmt en Jim er einstak-
lega taktlaus og laginn við að móðga
konuna sína. Hún fyrirgefur honum flest
en það gera móðir hans og tengdamóðir
ekki, hvað þá fyrrverandi eiginkona hans
sem gerir honum lífið leitt eins oft og
hægt er.
20:00 Dateline. Þættirnir hafa unnið til
fjölda viðurkenninga 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.
21:00 The Practice
22:00 Popp – Punktur (e)
22:45 Traders (e)
23:30 Deadline (e)
00:15 Muzik.is

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Kirkjuskóli barnanna
verður laugardaginn 14.

september kl. 11:00.
Messa á Hlíf sunnudaginn

15. september kl. 14:00.
Hnífsdalskapella:

Messa sunnudaginn 15.
september kl. 11:00 og

kirkjuskóli sama dag
kl. 13:00.
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BæjaryfirvöldBæjaryfirvöldBæjaryfirvöldBæjaryfirvöldBæjaryfirvöld
ónærgætin?ónærgætin?ónærgætin?ónærgætin?ónærgætin?
„Ég harma þau óþægindi
og það óöryggi sem
starfsfólk þjónustudeildar
Hlífar á Ísafirði hefur
orðið fyrir í samskiptum
sínum við bæjaryfirvöld
undanfarin ár“, segir í
bókun sem Bryndís G.
Friðgeirsdóttir (S) lét
gera á fyrsta fundi bæj-
arstjórnar Ísafjarðarbæj-
ar eftir sumarleyfi í síð-
ustu viku. Til umræðu
voru uppsagnir á þjón-
ustudeild Hlífar í sumar.
„Atvinnumöguleikar fólks
sem þarna á í hlut eru
takmarkaðir og því hafa
samskipti starfsfólks við
bæjaryfirvöld einkennst
af ótta við bæjaryfirvöld
sem hefði mátt koma í
veg fyrir með vandaðri
vinnubrögðum og meiri
nærgætni í samskiptum
við starfsfólkið“, segir
einnig í bókuninni.

Grunur umGrunur umGrunur umGrunur umGrunur um
neyðarmerkineyðarmerkineyðarmerkineyðarmerkineyðarmerki
Björgunarskipið Gunnar
Friðriksson var kallað út
rétt fyrir kl. 22 á fimmtu-
dagskvöld í síðustu viku
vegna merkja sem bár-
ust og talin voru geta
verið frá neyðarsendi.
Ekki fékkst skýring á
þessu en talið er að hér
hafði getað verið um ein-
hverja truflun frá flugi að
ræða. Útilokaðir voru allir
möguleikar á því að um
bát eða skip gæti verið
að ræða. Þegar Tilkynn-
ingaskyldan hafði athug-
að með allar fleytur var
Gunnari Friðrikssyni siglt
aftur inn og kom hann í
höfn á Ísafirði skömmu
eftir miðnætti.

Fyrsti fund-Fyrsti fund-Fyrsti fund-Fyrsti fund-Fyrsti fund-
ur eftir hléur eftir hléur eftir hléur eftir hléur eftir hlé
Fyrsti fundur bæjarstjórn-
ar Ísafjarðarbæjar eftir
sumarhlé var haldinn á
fimmtudagskvöld  í síð-
ustu viku en bæjarstjórn-
in hefur ekki komið
saman síðan 27. júní
eða í rúma tvo mánuði.
Bæjarráð gegnir hlut-
verki bæjarstjórnar
meðan sumarhlé stend-
ur. Fyrir fundinn voru
lagðar um þrjátíu fund-
argerðir nefnda og ráða
á vegum bæjarins sem
safnast hafa upp frá
síðasta fundi.

Guðmundur Ingi Kristjánsson skáld og bóndi á Kirkjubóli kvaddurGuðmundur Ingi Kristjánsson skáld og bóndi á Kirkjubóli kvaddurGuðmundur Ingi Kristjánsson skáld og bóndi á Kirkjubóli kvaddurGuðmundur Ingi Kristjánsson skáld og bóndi á Kirkjubóli kvaddurGuðmundur Ingi Kristjánsson skáld og bóndi á Kirkjubóli kvaddur

Fjölmenni fylgdi heiðursborg-Fjölmenni fylgdi heiðursborg-Fjölmenni fylgdi heiðursborg-Fjölmenni fylgdi heiðursborg-Fjölmenni fylgdi heiðursborg-
ara Ísafjarðarbæjar til grafarara Ísafjarðarbæjar til grafarara Ísafjarðarbæjar til grafarara Ísafjarðarbæjar til grafarara Ísafjarðarbæjar til grafar
Ísafjarðarkirkja var þéttset-

in þegar Guðmundur Ingi
Kristjánsson skáld og bóndi á
Kirkjubóli í Bjarnardal og
heiðursborgari Ísafjarðarbæj-
ar var jarðsunginn. Prestur var
sr. Stína Gísladóttir, sóknar-
prestur í Holti í Önundarfirði.
Kistulagt var í Holti síðdegis
á föstudag og síðan var hús-
kveðja á hlaðinu heima á
Kirkjubóli áður en kistan var
flutt í Ísafjarðarkirkju þar sem
hún stóð fram að athöfninni
kl. 14 á laugardag.

Að henni lokinni var kistan
flutt að Holti, þar sem Guð-
mundur Ingi var jarðsettur í
nýrri viðbót sem gerð hefur
verið við Holtskirkjugarð og
sr. Stína blessaði við þetta
tækifæri. Þessi viðauki er efst
í garðinum og sér þaðan heim
að Kirkjubóli, þar sem skáldið
fæddist og ól aldur sinn langa
ævi. Guðmundur Ingi var jarð-
settur í kistu úr íslensku birki

sem telja má umbúnað við
hæfi þegar þessi vinur gróand-
ans og íslenskra sveita var bú-
inn til hinstu ferðarinnar.

Að athöfninni í Holtskirkju-
garði lokinni bauð Ísafjarðar-
bær til erfisdrykkju í Holts-
skóla, þar sem Guðmundur

Ingi var kennari og skólastjóri
um langan aldur. Mikið fjöl-
menni fylgdi skáldinu síðasta
spölinn, ekki síst í ljósi þess,

að þegar fjörgamall maður á
hlut að máli eru langflestir
vinirnir og samferðamennirnir
farnir yfir móðuna miklu.

Fulltrúar Ísafjarðarbæjar bera kistu skáldsins og heiðursborgarans úr kirkju á Ísafirði.

Versluninni Sandafelli á
Þingeyri hefur verið lokað.
Þar með er engin matvöru-
verslun á staðnum ef und-
anskilin er sú greiðasala
sem er á bensínstöðinni.

„Við erum eiginlega bú-
in að loka. Það er ekkert
umhverfi til að reka svona
verslun. Rekstrar- og flutn-
ingskostnaður er allt of
mikill,“ segir Líni Hannes
Sigurðsson, rafvirkja-
meistari á Þingeyri og einn
rekstraraðila Sandafells.

Verslunin Sandafell hef-
ur verið starfrækt í fjögur
ár. „Ég vil nota tækifærið
og þakka viðskiptin á liðn-
um árum“, segir Líni
Hannes. Engin matvöru-
verslun er heldur starfrækt
á Flateyri né Suðureyri.

ÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyri

RekstriRekstriRekstriRekstriRekstri
Sanda-Sanda-Sanda-Sanda-Sanda-

fells hættfells hættfells hættfells hættfells hætt

Fjórðungsþing Vestfirðinga vill aukið aðgengi Vestfirðinga að námiFjórðungsþing Vestfirðinga vill aukið aðgengi Vestfirðinga að námiFjórðungsþing Vestfirðinga vill aukið aðgengi Vestfirðinga að námiFjórðungsþing Vestfirðinga vill aukið aðgengi Vestfirðinga að námiFjórðungsþing Vestfirðinga vill aukið aðgengi Vestfirðinga að námi

Háskólasetur á Vestfjörðum?Háskólasetur á Vestfjörðum?Háskólasetur á Vestfjörðum?Háskólasetur á Vestfjörðum?Háskólasetur á Vestfjörðum?
Hvatt er til stofnunar há-

skólaseturs á Vestfjörðum í
ályktun sem gerð var á Fjórð-
ungsþingi Vestfirðinga. Slíku
setri verði ætlað að veita há-
skólanámi sem stundað er í
fjórðungnum þá umgjörð sem
þarf til skipulegrar uppbygg-
ingar. Jafnframt er talið nauð-

synlegt að helstu staðir í fjórð-
ungnum utan norðursvæðsins
hafi aðgang að náminu gegn-
um fjarfundabúnað og tölvur.
Samhliða uppbyggingu há-
skólaseturs verði starfsemi
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða
á sviði endurmenntunar og sí-
menntunar efld svo að mið-

stöðin geti enn betur svarað
kröfum samfélagsins um auk-
ið námsframboð.

Fjórðungsþingið fagnaði
jafnframt „þeim framfara-
skrefum sem tekin hafa verið
í menntamálum í fjórðungn-
um á undanförnum misserum,
einkum með stórauknu fram-

boði á námi á háskólastigi.“
Þingið telur brýnt „að auka
enn frekar aðgengi Vestfirð-
inga að námi á öllum skóla-
stigum og að menntamála-
ráðuneytið komi að eflingu
fjarkennslu og aðstöðu til fjar-
náms í samstarfi við mennta-
stofnanir og sveitarfélög“.

Steypa í brúnna yfir Ósá við BolungarvíkSteypa í brúnna yfir Ósá við BolungarvíkSteypa í brúnna yfir Ósá við BolungarvíkSteypa í brúnna yfir Ósá við BolungarvíkSteypa í brúnna yfir Ósá við Bolungarvík

Stóðst ekki brotþolsmælinguStóðst ekki brotþolsmælinguStóðst ekki brotþolsmælinguStóðst ekki brotþolsmælinguStóðst ekki brotþolsmælingu
Steypuframkvæmdir við

gerð nýrrar brúar yfir Ósá við
Bolungarvík hafa tafist nokk-
uð vegna ónógra gæða steyp-
unnar. Þegar 28 dagar voru
liðnir frá því sökklar voru
steyptir, var steypan brotþols-
mæld eins og venja er, og kom
þá í ljós að hún stóðst ekki
kröfur.

Vegagerðin stöðvaði fram-
kvæmdir meðan rannsökuð
voru steypusýni og skýringa
leitað hjá Eyrarsteypu ehf., á
Ísafirði. „Það tók langan tíma,

á þriðju viku. Eftir að blöndun
á steypu hafði verið breytt,
var gefið út nýtt steypuleyfi,“
segir Örnólfur Guðmundsson,
framkvæmdastjóri Hólsvéla
ehf. í Bolungarvík sem hefur
verkið með höndum.

Framkvæmdir ganga vel að
öðru leyti. Steyptir hafa verið
sökklar og stöplar og brúar-
platan verður steypt í kringum
20. september. Gerð nýs vegar
við brúna gengur þokkalega,
en rigningar hafa sett strik í
reikninginn. „Efnið er mjög

blautt og erfitt, en að öðru
leyti er allt í besta lagi“, segir
Örnólfur. Gert er ráð fyrir því

að umferð verði hleypt yfir
hina nýju brú þann 15. sept-
ember á næsta ári.

Frá Ósá við Bolungarvík er framkvæmdir hófust fyrr í sumar.


