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Minnka áhrif Vestfirðinga áMinnka áhrif Vestfirðinga áMinnka áhrif Vestfirðinga áMinnka áhrif Vestfirðinga áMinnka áhrif Vestfirðinga á
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Landsþing Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga, sem
haldið er á fjögurra ára fresti,
verður haldið á Akureyri undir
lok þessa mánaðar. Þar verða
m.a. samþykkt ný lög fyrir
sambandið og sýnist sitt hverj-
um um þau drög að lögum
sem fyrir þinginu munu liggja.
Gert er ráð fyrir því að áhrif
landsbyggðarinnar minnki
nokkuð innan sambandsins og
fleiri sæti í fulltrúaráði, stjórn-
um og öðrum færist til höfuð-
borgarsvæðisins. Þetta er
sama þróun og gerist við kosn-
ingar til Alþingis við kjör-
dæmabreytinguna.

Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar, treyst-
ir sér ekki til að segja um
hvort þessar breytingar muni
hafa einhverjar sérstakar af-
leiðingar fyrir sveitarfélög á
landsbyggðinni. „Þessi valda-
hlutföll segja ef til vill ekki
allt um það hvernig sveitarfé-
lögum gengur í lífsbaráttunni,

ef svo má komast að orði“,
segir Halldór.

„Ekki síst verður það at-
hyglisvert fyrir okkur héðan
að vestan að sjá hvernig valda-
hlutföllin munu skiptast innan

hins nýja Norðvesturkjör-
dæmis við þessar nýju að-
stæður. Við erum vön að takast
á um það, hvaða fulltrúar frá
hvaða sveitarfélögum á Vest-
fjörðum komast í hinar og

þessar stjórnir á vegum sam-
bandsins. Nú munum við aftur
á móti að takast á við öll sveit-
arfélög frá Fljótum í Skaga-
firði og suður í Hvalfjarðar-
botn. Ég bendi hins vegar á þá

staðreynd, að Ísafjarðarbær er
næststærsta sveitarfélagið í
Norðvesturkjördæmi. Í því
ljósi þurfum við að láta að
okkur kveða“, segir Halldór
Halldórsson bæjarstjóri.

– sjá viðtal við Ingimar
Sigurðsson, atvinnu-
flugmann á bls. 6
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Fulltrúi skipafélags í kynnisferð um Ísafjörð og nágrenniFulltrúi skipafélags í kynnisferð um Ísafjörð og nágrenniFulltrúi skipafélags í kynnisferð um Ísafjörð og nágrenniFulltrúi skipafélags í kynnisferð um Ísafjörð og nágrenniFulltrúi skipafélags í kynnisferð um Ísafjörð og nágrenni

Von á 800 farþega skipiVon á 800 farþega skipiVon á 800 farþega skipiVon á 800 farþega skipiVon á 800 farþega skipi
Herman van Deursen,

fulltrúi skipafélagsins Hol-
land-American Cruise Line,
skoðaði ásamt eiginkonu
sinni Ísafjörð og nágrenni í
síðustu viku undir leiðsögn
Ólafs Arnar Ólafssonar hót-

elstjóra og Guðmundar M.
Kristjánssonar hafnarstjóra.
Skipafélagið hefur í hyggju
að senda 800 farþega
skemmtiferðaskip til Ísafjarð-
ar sumarið 2004 og var erindið
að kynna sér aðstæður.

Farið var víða um norður-
svæði Vestfjarða og helstu
viðkomustaðir ferðamanna
skoðaðir. Lét van Deursen
mjög vel af þessari kynnis-
ferð, að sögn Guðmundar M.
Kristjánssonar.

Guðmundur M. Kristjánsson segir hollensku hjónunum
frá munum á Byggðasafninu í Neðstakaupstað.
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Leysum frá skjóðunniLeysum frá skjóðunniLeysum frá skjóðunniLeysum frá skjóðunniLeysum frá skjóðunni
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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SUMARBÚSTAÐIR TIL SÖLU
Til sölu eru þrír sumarbústaðir við
Oddatún á Flateyri. Bústaðirnir eru
byggðir árið 1995 og voru fluttir til
Flateyrar eftir snjóflóðið í október
1995. Bústaðina þarf að fjarlægja af
núverandi stað eigi síðar en á komandi
vori. Eftirtaldir bústaðir eru til sölu:
Oddatún 2, fnr. 222-4833, 56,1m²
Oddatún 3, fnr. 222-4834, 53,6m²
Oddatún 5, fnr. 222-4836, 60,0m²
Þeir sem hafa áhuga sendi skriflegt
kauptilboð á skrifstofu Ísafjarðarbæjar
að Hafnarstræti 1, Ísafirði, í síðasta
lagi 7. október nk. Tilboð verða opnuð
þann 10. október nk. á skrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar á Ísafirði. Ísafjarðarbær
áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði
sem er eða hafna öllum. Allar frekari
upplýsingar eru veittar á skrifstofu
Ísafjarðarbæjar á Ísafirði.

Bæjarritari Ísafjarðarbæjar.

HafnarstjórHafnarstjórHafnarstjórHafnarstjórHafnarstjórn vill breyta framkvæmdaröð í Bolungarvíkurhöfnn vill breyta framkvæmdaröð í Bolungarvíkurhöfnn vill breyta framkvæmdaröð í Bolungarvíkurhöfnn vill breyta framkvæmdaröð í Bolungarvíkurhöfnn vill breyta framkvæmdaröð í Bolungarvíkurhöfn

Ráðist verði í dýpkunRáðist verði í dýpkunRáðist verði í dýpkunRáðist verði í dýpkunRáðist verði í dýpkun
fyrir djúprist loðnuskipfyrir djúprist loðnuskipfyrir djúprist loðnuskipfyrir djúprist loðnuskipfyrir djúprist loðnuskip
– mikilvægi loðnuverksmiðjunnar fyrir atvinnulífið haft til hliðsjónar

Hafnarstjórn Bolungarvík-
ur hefur samþykkt að ráðist
verði í dýpkun innsiglingar-
innar í Bolungarvíkurhöfn og
við Grundargarð, þar sem
loðnuskip leggjast að þegar
þau koma með hráefni til vinn-
slu hjá Loðnuverksmiðjunni
Gná. Þessar umbætur eru
nauðsynlegar til að taka á móti
og þjóna djúpristum loðnu-
skipum. Við þessa ákvörðun

um breytta framkvæmdaröð
frá tillögum til hafnaáætlunar
2003-2006 er höfð til hliðsjón-
ar sú mikla þýðing sem starf-
semi og rekstur loðnuverk-
smiðjunnar hefur fyrir starfs-
fólk verksmiðjunnar og fyrir
iðnaðar- og þjónustufyrirtæki
í Bolungarvík, sem og fyrir
tekjur hafnarinnar, eins og
segir í bókun hafnarstjórrnar.

Samhliða verði hugað að

lengingu stálþils við Grund-
argarð og nauðsynlegri endur-
nýjun stálþils í krika Brim-
brjóts. Þessar ákvarðanir hafn-
arstjórnar verða lagðar fyrir
næsta bæjarstjórnarfund til
samþykktar.

Meðal gagna sem lögð voru
fram á fundi hafnarstjórnar
þegar þetta mál var rætt voru
upplýsingar um fjárhæðir sem
Loðnuverksmiðjan Gná hefur

innt af hendi sl. tíu ár eða frá
árinu 1993. Fram kom að
verksmiðjan hefur á þessum
tíma greitt kr. 350 milljónir í
laun til starfsfólks, kr. 430
milljónir króna til iðnaðar- og
þjónustufyrirtækja og kr. 70
milljónir til hafnarsjóðs Bol-
ungarvíkur, eða samtals kr.
850 milljónir samanlagt undir
þessum þremur liðum.

FangaðiFangaðiFangaðiFangaðiFangaði
stórt fiðrildistórt fiðrildistórt fiðrildistórt fiðrildistórt fiðrildi

Hafliði Emil Barðason,
9 ára Súðvíkingur, fann á
sunnudag þetta fiðrildi á
baðherberginu heima hjá
sér. Fiðrildinu náði hann
lifandi og þótti það merki-
lega stórt.

Þorleifur Eiríksson, for-
stöðumaður Náttúrustofu
Vestfjarða, fékk senda
mynd af fiðrildinu og segir
það einhvers konar nátt-
fiðrildi, væntanlega útlent.
„Ég þyrfti að fá að sjá það
með berum augum til að
geta greint það almenni-
lega“, segir Þorleifur.

Nýi skattstjórinn á Vestfjörðum kominn til starfaNýi skattstjórinn á Vestfjörðum kominn til starfaNýi skattstjórinn á Vestfjörðum kominn til starfaNýi skattstjórinn á Vestfjörðum kominn til starfaNýi skattstjórinn á Vestfjörðum kominn til starfa

„Ísafjörður er miklu„Ísafjörður er miklu„Ísafjörður er miklu„Ísafjörður er miklu„Ísafjörður er miklu
stærri bær en ég hélt“stærri bær en ég hélt“stærri bær en ég hélt“stærri bær en ég hélt“stærri bær en ég hélt“

Guðrún Björg Bragadóttir,
þrjátíu og þriggja ára við-
skiptafræðingur með sér-

menntun í skattalögum, tók
á mánudag til starfa sem

skattsjóri Vestfjarðaumdæm-
is. Síðustu fjögur árin hefur

Guðrún Björg unnið hjá
dönsku skatt- og tollskrif-

stofunni en tvö ár þar á und-
an starfaði hún hjá Ríkis-

skattstjóra. „Ég var bara að
koma í dag en mér líst strax
afskaplega vel á þetta. Ísa-
fjörður er miklu stærri bær
en ég hélt. Ég hef reyndar

komið hingað áður en þá var
ég bara í stuttu fríi. Ég var

mjög ánægð að sjá að hér er
allt til alls. Mér líst mjög vel
á aðstöðu skattstjóraembætt-

isins og starfsfólkið hérna.
Embættisbústaðurinn lítur

líka mjög vel út“, sagði
Guðrún Björg í samtali við

blaðið á fyrsta vinnudegi
sínum á Ísafirði.

Guðrún Björg Bragadóttir
á skrifstofu sinni á Skattstofu
Vestfjarðaumdæmis.

Einar J. Skúlason ehf.,
og Netos ehf., á Ísafirði
hafa gert með sér sam-
komulag þess efnis að

Netos bætist í hóp end-
ursölu- og þjónustuaðila
Dell vélbúnaðar. „Það er
okkur mikið ánægjuefni
að ganga til samstarfs

við Netos. EJS er að
auka þjónustu Dell á ís-

lenska markaðnum og er
þetta liður í því átaki okk-

ar,“ segir Jón Viggó
Gunnarsson, sölustjóri
hjá EJS. „Netos er að

útvíkka starfsemina með
það að markmiði að

auka þjónustu við Vest-
firðinga. Dell er heims-

þekkt hágæða vörumerki
og Dell tölvur eru vinsæl-
ustu tölvurnar í heiminum

í dag. Það er okkur því
mikil ánægja að geta

boðið þessa vöru hér á
Vestfjörðum,“ segir Þór-
ólfur Halldórsson, fram-

kvæmdastjóri Netos.

Magnús Gaut-Magnús Gaut-Magnús Gaut-Magnús Gaut-Magnús Gaut-
ur sigraðiur sigraðiur sigraðiur sigraðiur sigraði
Metþátttaka var á

Kambsmótinu í golfi,
sem fram fór á Tungu-

dalsvelli á sunnudag, en
mót þetta er kennt við
Fiskvinnsluna Kamb á

Flateyri. Keppendur voru
53, sem er mesta þátt-

taka á 18 holu golfmóti á
Tungudalsvelli í sumar.

Sigurvegari varð Magnús
Gíslason á 81 höggi, í
öðru sæti varð Bjarni

Pétursson á 83 höggum
og þriðji Birkir H. Sverris-

son á 84 höggum. Með
forgjöf sigraði Magnús
Helgi Guðmundsson á

67 höggum, annar varð
Birkir H. Sverrisson á 70

höggum og þriðji Kristján
Grétar Schmidt á 70

höggum.

Vissulega skýtur skökku við í þjóðfélagi, þar sem litið er á frelsi einstaklingsins
sem eina af undirstöðum framfara og velferðar, hversu gjörðir ráðamanna eru oft á
tíðum huldar miklum þagnarhjúpi. Þögn Steingríms Ara Arasonar, fulltrúa fjármála-
ráðherra í einkavæðingarnefnd ríkisstjórnarinnar, sem nýverið sagði sig úr
nefndinni með þeim ummælum, að hann hefði ,,aldrei kynnst öðrum eins
vinnubrögðum“ og þar voru viðhöfð, er afgerandi dæmi um, á hvern hátt
upplýsingum er haldið frá almenningi um mál er varða þjóðarhag.

Afsögnin kom fjármálaráðherra á óvart. Hann kvað þó ekkert við þessu að gera.
Steingrímur Ari væri ósammála öðrum nefndarnönnum. Því væri  eðlilegt að hann
hætti. Iðnaðarráðherra dró hins vegar enga dul á vald sitt er þau orð féllu (efnislega)
að fátítt væri að embættismenn settu sig upp á móti vilja ráðherra!

Steingrímur Ari stendur einn. Ósagt skal látið hvort brotthvarf hans er á rökum
reist eða því valdi einhver hugsanavilla. Um það velkjast menn í vafa. Honum er
aftur á móti fyrirmunað að gera nánari grein fyrir afstöðu sinni. Maðurinn er bundinn
þagnarskyldu, sem þýðir á mannamáli að almenning varðar ekkert um þann djúpstæða
ágreining um sölu Landsbankans, sem olli því að einn nefndarmanna gekk á dyr,
komandi þeim skilaboðum einum til þjóðarinnar, að ,,öðrum eins vinnubrögðum“

og einkavæðingarnefndin viðhafði í þessu máli hafi hann ekki kynnst!  Aðrir nefnd-
armenn og ráðherranefndin, hið endanlega yfirvald einkavæðingarmála, sitja eftir
og láta sem ekkert sé.

,,Mál sem þetta vekur mikla athygli en jafnframt hefur almenningur
ekki þá vitneskju sem hann þarf til að geta tekið afstöðu til þess. Það er því
spurning hvort ríkisstjórnin eigi ekki, auk þess að biðja Ríkisendurskoðun

að yfirfara vinnubrögð nefndarinnar, að leysa Steingrím Ara undan trúnaðarskyldu
hans, þannig að hægt sé að ræða ásakanir hans á opinberum vettvangi,“ segir í leið-
ara Morgunblaðsins  þrettánda september.

Sá kækur margra stjórnmálamanna að afgreiða óþægilegar spurningar með því að
málin séu svo flókin að ekki sé hægt að ætlast til að almenningur beri skynbragð á,
fer dvínandi. Bæjarins besta hefur ekki legið á skoðunum sínum varðandi það þraut-
aráð margra, að mæta óþægilegum spurningum með þögninni í trausti gleymsku og
uppgjafar.

Sala Landsbankans varðar ekki öryggi þjóðarinnar. Hún er ekki ríkisleyndarmál.
Steingrímur Ari á skilyrðislaust að fá að gera þjóðinni fulla grein fyrir ákvörðun
sinni. Annað er óverjandi með öllu. s.h.
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Nýtt tölvu- og ráðgjafarfyrirtæki tekið til starfa á ÍsafirðiNýtt tölvu- og ráðgjafarfyrirtæki tekið til starfa á ÍsafirðiNýtt tölvu- og ráðgjafarfyrirtæki tekið til starfa á ÍsafirðiNýtt tölvu- og ráðgjafarfyrirtæki tekið til starfa á ÍsafirðiNýtt tölvu- og ráðgjafarfyrirtæki tekið til starfa á Ísafirði

Veitir óháða ráðgjöf um flest sem við-Veitir óháða ráðgjöf um flest sem við-Veitir óháða ráðgjöf um flest sem við-Veitir óháða ráðgjöf um flest sem við-Veitir óháða ráðgjöf um flest sem við-
kemur tölvu- og upplýsingatæknikemur tölvu- og upplýsingatæknikemur tölvu- og upplýsingatæknikemur tölvu- og upplýsingatæknikemur tölvu- og upplýsingatækni

Stofnað hefur verið á Ísa-
firði tölvu- og ráðgjafarfyrir-
tæki sem hlotið hefur nafnið
Netheimar. Fyrirtækið hefur
aðstöðu að Aðalstræti 18, á 2.
hæð pósthússins á Ísafirði, og
sérhæfir sig í þjónustu við
tölvu- og upplýsingakerfi, vef-
lausnum og tölvufræðslu
ásamt því að veita óháða ráð-
gjöf um flest sem viðkemur
tölvu- og upplýsingatækni.
Netheimar eru ekki seljandi
ákveðinna vörumerkja í vél-
búnaði eða hugbúnaði og seg-
ir forsvarsmaður fyrirtækisins
það vera mikilvægan þátt í að
veita viðskiptavinum ráðgjöf
og þjónustu á grundvelli hag-
kvæmustu lausna hverju
sinni.

Netheimar hyggjast einnig
taka að sér verkefni á öðrum
sviðum, svo sem skipulagn-
ingu og framkvæmdastjórn
vegna funda, ráðstefna, mál-

þinga, sýninga, fyrirlestra og
skyldra hluta, ásamt rann-
sóknum, úttektum, skýrslu-
gerð og fleiru sem til fellur.
Stofnendur Netheima eru
Magnús Hávarðarson og Lár-
us G. Valdimarsson og eru
þeir jafnframt starfsmenn
þess. Magnús er tölvu- og
kerfisfræðingur frá Rafiðnað-
arskólanum og MCSE frá
Microsoft en Lárus hefur há-
skólagráðu í eðlisfræði frá
Uppsalaháskóla í Svíþjóð.

„Ég mun fyrst og fremst
sinna tölvu- og upplýsinga-
tæknimálunum en Lárus ann-
arri starfsemi svo sem verk-
efnaöflun, þjónustusamning-
um, rannsóknum og skýrslu-
gerð. Við viljum með stofnun
Netheima láta reyna á hvort
starfsemi af þessu tagi þrífst á
Vestfjörðum. Við vitum að
möguleikarnir og verkefnin
eru fyrir hendi og nægir í því

sambandi að benda á að veru-
legum fjármunum er varið ár-
lega á Vestfjörðum í úttektir,
ráðgjöf, rannsóknir og
skýrslugerð. Mín tilfinning er
hins vegar sú að þessi vinna
sé í mjög litlum mæli unnin
hér heima og væri gaman að
sjá breytingu þar á“, segir
Magnús. Hann segir einnig
að þeir félagar skilgreini
starfssvið fyrirtækisins með-
vitað mjög vítt. „Á litlu mark-
aðssvæði er slíkt nauðsyn að
okkar mati. Við munum, jafn-
framt því að þjónusta Vest-
firði, freista þess að ná í verk-
efni utan þeirra“, segir Magn-
ús.

Netheimar eru um þessar
mundir að hefja samstarf við
Fræðslumiðstöð Vestfjarða,
og mun fyrirtækið bjóða Vest-
firðingum ýmis námskeið sem
snúa að tölvum og netnotkun.
„Okkar helsta námskeið er

líkara eiginlegu námi. Það er
yfirgripsmikið og vandað
einnar annar nám, 140 kenn-
slustundir, sem fer fram þrisv-
ar í viku, og er ætlað þeim
sem vilja starfa við vefsmíðar
eða skilja betur möguleika Int-

ernetsins og framsetningu efn-
is á því. Við munum einnig
bjóða upp á önnur styttri nám-
skeið, vefsíðugerð með Active
Server Pages eða Dreamwea-
ver, HTML-kóðun og fleira.
Þá bjóðum við upp á tölvu-

námskeið, sérhönnuð fyrir
konur annars vegar og karla
hins vegar. Það er mín tilfinn-
ing að konur sem hafa viljað
koma á námskeið vilji vera út
af fyrir sig og það sama gildir
um karlana“, segir Magnús.

Magnús Hávarðarson í húsakynnum Netheima.

Héraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur Vestfjarða

Fleiri einstaklingarFleiri einstaklingarFleiri einstaklingarFleiri einstaklingarFleiri einstaklingar
til gjaldþrotaskiptatil gjaldþrotaskiptatil gjaldþrotaskiptatil gjaldþrotaskiptatil gjaldþrotaskipta

Gjaldþrotabeiðnum hefur
fjölgað hjá Héraðsdómi
Vestfjarða á síðustu tveimur
árum. Það sem af er þessu
ári hafa verið lagðar inn hjá
dómnum 32 slíkar beiðnir,
en sé reiknað með jöfnu
streymi má gera ráð fyrir
því að við árslok 2002 verði
þær orðnar 45.

Árið 2001 voru gjald-
þrotabeiðnirnar 40 en árið

2000 voru þær 33. Það vekur
athygli að fleiri einstakling-
ar eru teknir til gjaldþrota-
skipta en færri fyrirtæki.
Árið 2000 voru 13 fyrirtæki
og 5 einstaklingar úrskurð-
uð gjaldþrota. Ári síðar voru
það 11 fyrirtæki og 10 ein-
staklingar og það sem af er
þessu ári hafa 5 fyrirtæki og
4 einstaklingar verið tekin
til gjaldþrotaskipta.

Fiskvinnslan Fjölnir ehf. á ÞingeyriFiskvinnslan Fjölnir ehf. á ÞingeyriFiskvinnslan Fjölnir ehf. á ÞingeyriFiskvinnslan Fjölnir ehf. á ÞingeyriFiskvinnslan Fjölnir ehf. á Þingeyri

Tapaði 124 milljónumTapaði 124 milljónumTapaði 124 milljónumTapaði 124 milljónumTapaði 124 milljónum
Fiskvinnslan Fjölnir ehf., á

Þingeyri hagnaðist um 73
milljónir króna fyrir afskriftir
og fjármagnskostnað á síðasta
ári. Að teknu tilliti til framan-
greindra þátta nam tap fyrir-
tækisins 124 milljónum
króna. Þetta kom fram á aðal-
fundi fyrirtækisins sem hald-
inn var í síðustu viku.

„Gangurinn er ágætur. Það
er eins með þetta fyrirtæki og

önnur í þessum geira, það tap-
aði á gengisþróuninni. Rekst-
urinn gengur samt nokkurn
veginn eftir væntingum og við
ætlum að klára að byggja þetta
fyrirtæki upp á fimm ára tíma-
bili, eins og ákveðið var fyrir
þremur árum,“ segir Pétur H.
Pálsson, stjórnarformaður
Fjölnis.

Tekjur fyrirtækisins námu
einungis 194 milljónum króna

stofnunar, en eins og kunnugt
er hefur Fjölnir yfir þó nokkr-
um „byggðakvóta“ að ráða.

Samkvæmt samkomulag-
inu fær Vísir ákveðið magn
veiðiheimilda frá Fjölni, en
skilar tvöfalt meiri afla á land
á Þingeyri. Vísir er stærsti
hluthafinn í Fjölni, en á beinan
og óbeinan hátt hefur fyrir-
tækið umráð yfir tæplega 50%
hlutafjár.

og skýrist lítil velta af því að
fiskvinnslan Fjölnir vinnur
sem verktaki fyrir sjávarút-
vegsfyrirtækið Vísi í Grinda-
vík. Það mun gert samkvæmt
þríhliða samkomulagi milli
Vísis, Fjölnis og Byggða-

Íþróttasvæðið á TorfnesiÍþróttasvæðið á TorfnesiÍþróttasvæðið á TorfnesiÍþróttasvæðið á TorfnesiÍþróttasvæðið á Torfnesi

GervigrasvöllurGervigrasvöllurGervigrasvöllurGervigrasvöllurGervigrasvöllur
næsta sumar?næsta sumar?næsta sumar?næsta sumar?næsta sumar?

Lögð hafa verið fram
drög að samningi milli Ísa-
fjarðarbæjar og Boltafélags
Ísafjarðar um framkvæmdir
við uppbyggingu íþróttaað-
stöðu á Torfnesi. Í drögun-
um, sem unnið hefur verið
að með hléum síðan í júní,
er gert ráð fyrir verkefnum
verði forgangsraðað og nái
áformin fram að ganga,
verður upplýstur gervigras-
völlur orðinn nothæfur á
Torfnesi snemma næsta
sumar.

„Það verður allt annað líf.
Hægt verður að spila fram
að jólum á mjög góðu gervi-
grasi“, segir Björn Helga-
son, íþrótta- og æskulýðs-

fulltrúi Ísafjarðarbæjar.
Kostnaður sveitarfélagsins
vegna þessa er áætlaður um
88,5 milljónir króna á næstu
þremur árum. Fyrirhugað
svæði fyrir gervigrasvöllinn
er þar sem malarvöllurinn er.

Þá er gert ráð fyrir því að
á næsta ári verði hafist
handa við frekari uppbygg-
ingu íþróttamannvirkja á
Torfnesi; endurbætur á gras-
velli, bílastæðagerð og
byggingu áhaldasvæðis og
girðingar. Bæjarráð Ísa-
fjarðarbæjar hefur vísað
drögunum til íþrótta- og
æskulýðsnefndar og Hér-
aðssambands Vestfirðinga
til umsagnar.

Menntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á Ísafirði

Boðið upp á áfanga íBoðið upp á áfanga íBoðið upp á áfanga íBoðið upp á áfanga íBoðið upp á áfanga í
útivist og fjallamennskuútivist og fjallamennskuútivist og fjallamennskuútivist og fjallamennskuútivist og fjallamennsku

Í haust verður nemendum
við Menntaskólann á Ísafirði
boðið upp á valáfanga í útivist
og fjallamennsku. Í fyrra var
boðið upp á kennslu í kajak-
róðri, en að þessum nýjungum
stendur Hermann Níelsson,
íþróttakennari við skólann.
Boðið er upp á áfangann í
samvinnu við þekkta fjalla-
garpa, þá Rúnar Óla Karlsson,
Jón Björnsson, Gísla Hjartar-
son og Jón Reynir Sigurvins-
son. Þá mun Skátafélagið Ein-
herjar aðstoða við að útvega
námsefni og útbúnað.

Markmið áfangans er að

nemendur læri að ferðast fót-
gangandi um óbyggðir og
njóti þess að fræðast um sögu-
slóðir, örnefni og íslenska
náttúru. Þá er miðað við að
nemendur geti gerst leiðsögu-
menn og hópstjórar í göngu-
ferðum.

Í áfanganum eru tólf nem-
endur. Á laugardag fóru þeir í
sína fyrstu gönguferð er þeir
gengu á Kaldbak í Dýrafirði,
hæsta fjall Vestfjarða, með
Þóri Erni Guðmundssyni og
Rúnari Óla Karlssyni. Laugar-
daginn 21. september fara
nemendur svo í sína mestu

göngu er þeir arka frá Dynj-
anda í Leirufirði, að Grunna-
vík, yfir Bjarnagnúp og að
Sandeyri.

Nemendurnir þurfa svo að
skila ritgerð áður en þeir fara
í stutta lokaferð í snjó og
klaka.

Menntaskólinn á Ísafirði.
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ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður
að kvöldi til ...Götur Ísafjarðar eru óhörðnuð-

um unglingum vandrataðar og gildir
þá einu hvort að þeir hafa aldur til að
þeysast um þær á vélknúnum ökutækjum í
eigu vina og foreldra eða þurfa að mæla þær
á tveimur jafnfljótum. Þegar brottfluttir
koma í heimsókn og bregða sér í göngutúr
komast þeir fljótt að því að fátt hefur breyst
þó að nokkuð sé umliðið síðan þeir fetuðu
þessar götur ungir að árum. Sömu vanda-
málin og áhyggjurnar plaga unga huga og
sama grínið gleður, en alltaf lifir vonin um
eitthvað nýtt og spennandi. Rúnturinn er
eilífur og ferjar ungmenni Ísafjarðar hring
eftir hring, ekki svo ólíkur klukkunni sem
færir þau nær fullorðinsárunum með hverju
slagi. Við skulum bregða okkur á bæjarrölt.

Hamraborg er einsHamraborg er einsHamraborg er einsHamraborg er einsHamraborg er eins
og félagsmiðstöðog félagsmiðstöðog félagsmiðstöðog félagsmiðstöðog félagsmiðstöð

Guðmundur Orri, Baldur
Ingi, Þórdís Anna, Sandra

Berg, Jón Kristinn og
Sindri Már.

Það er kvöld og þessi ungl-
ingahópur er rétt stiginn út úr
versluninni Hamraborg.
Krakkarnir heita (frá vinstri)
Guðmundur Orri, Baldur Ingi,
Þórdís Anna, Sandra Berg, Jón
Kristinn og Sindri Már. Þau
eru á aldrinum 13-18 ára og
vita fátt skemmtilegra en að
ganga um götur bæjarins,
hvernig sem viðrar, en þetta
kvöld er óblítt veður, rigningin
lemur göturnar og ljósastaur-
arnir í myrkum miðbæ Ísa-
fjarðar gera ekki mikið til þess
að lýsa veg unga fólksins þar
sem þeir eru allir perulausir.

„Við reynum að hanga eins
mikið úti í bæ og við getum“,
segir eitt þeirra og hin taka
undir. „Hamraborg er eigin-
lega eins og félagsmiðstöð,
þar er gaman að fara og hitta
aðra krakka og spjalla eða
grínast. Maður þarf bara að
kaupa sér sleikjó eða eitthvað
og þá lætur afgreiðslufólkið
mann vera. Þegar veðrið er
betra erum við samt meira á
röltinu í bænum, reynum að
komast á rúntinn og svona“,
segir Sindri Már og með því
sama rekur óþolinmóð bíl-
flauta upp skerandi væl. „Við
erum einmitt á leiðinni á rúnt-
inn núna, vinur okkar er kom-
inn að sækja okkur.“

Unglingarnir segjast ekki
sækja félagsmiðstöð grunn-
skólans reglulega. „Hún er
ekkert skemmtileg. Þar má
ekki fíflast neitt eða rusla til,
bannað að vera með læti og
svona. Svo lokar hún líka allt
of snemma. Við förum samt
stundum þangað og gerum
eitthvert grín, við erum til
dæmis nýkomin þaðan núna.

Flest okkar komast ekki inn í
Gamla Apótekið vegna ald-
urstakmarka en það er svo sem
allt í lagi því það er alltaf
sama fólkið þar hvort sem er
og lítið fjör. Á helgum horfum
við svo á sjónvarp, leikum
okkur á snjóbrettum eða hjóla-
brettum þegar það er hægt eða
slæpumst bara og hlustum á
tónlist. Ekkert okkar drekkur
áfengi og því er það ekki inni
í myndinni um helgar.“

– Finnst ykkur vanta eitt-
hvað í bæinn fyrir ykkar ald-
urshóp?

„Það vantar almennilega
aðstöðu til þess að fara á hjóla-
bretti, svona skeitpark eins og
er í Reykjavík. Hjólabretta-
gaurar Ísafjarðar hafa engan
stað til að hanga á og ég veit
að það er fullt af fólki sem
myndi nýta þannig stað reglu-
lega“, segir einn, en öðrum
finnst helst skorta ljósaperur

á ljósastaura miðbæjarins.
„Þetta er ekkert smá drunga-
legt svona á haustin þegar allar
perurnar eru farnar. Maður sér
ekki neitt. Ísafjörður er dauður
á kvöldin nema þegar við
komum út og hristum aðeins
upp í honum“, og í þessum
töluðum orðum hleypur ungl-
ingaskarinn inn í bíl, en eins
og þau segja er „ekkert mál
að komast á rúntinn ef maður
þekkir rétta fólkið.“

Þórir og Arnar.

Nennum ekki aðNennum ekki aðNennum ekki aðNennum ekki aðNennum ekki að
rölta um göturnarrölta um göturnarrölta um göturnarrölta um göturnarrölta um göturnar
Þessir ungu piltar heita Þór-

ir og Arnar og voru nýkomnir
af rúntinum. Þeir eru að eigin
sögn svo heppnir að eiga eldri
vini og komast því alltaf á
rúntinn þegar þá langar. „Við
nennum ekkert að vera að
rölta um göturnar á kvöldin,
það er ómögulegt maður“,
segir Arnar. Báðir stunda þeir
unglingastarf björgunarsveit-
arinnar grimmt og þreyta þar
ýmsar aflraunir milli þess sem
þeir læra gagnlega hluti er við-
koma björgunarstarfi og fjár-
öflun. Körfuboltinn er strák-
unum einnig hugleikinn en
framtíðardraumar þeirra fela
í sér flutning til útlanda þar
sem þeir vilja eyða ævinni, –
„til Spánar eða Ítalíu, bara ein-
hvers staðar þar sem er hlýtt“,
segja þeir.

„Við höfum alveg nóg að
gera á kvöldin. Við lærum
náttúrlega heima og ætlum að
koma sterkir til leiks í sam-
ræmdu prófunum. Svo getur
maður horft á sjónvarpið eða
farið í félagsmiðstöðina ef
mann langar.“ Drengirnir

segjast nokkuð ánægðir með
það félagsstarf sem þeirra ald-
urshópi er boðið upp á en hafa
vissulega nokkrar hugmyndir
um betrumbætur.

„Það vantar einhvern svona
djammstað fyrir unglinga,
ekki eins og félagsmiðstöðina
þar sem maður fer í billjard
og borðtennis heldur einhvern
stað þar sem krakkar geta hist
og talað saman. Svo væri líka
frábært að geta farið í go-kart
á veturna“, segir Arnar, en
hann er einmitt nýbakaður Ísa-
fjarðarmeistari í þeirri íþrótt.

EkkertEkkertEkkertEkkertEkkert
mál aðmál aðmál aðmál aðmál að
finnafinnafinnafinnafinna

sér eitt-sér eitt-sér eitt-sér eitt-sér eitt-
hvað aðhvað aðhvað aðhvað aðhvað að

gerageragerageragera
Í Sjallanum sátu fjórir átján

ára strákar að spjalli, þeir Gísli
Sveinn, Ívar Már, Karl og
Birgir Fannar.

„Við komum nú sjaldan í
Sjallann til að spjalla. Yfirleitt
er maður bara að sinna áhuga-
málum, dunda við bílavið-
gerðir, rúnta um eða bara eitt-
hvað. Það er ekkert mál að
finna sér eitthvað að gera ef
maður hefur smá hugmynda-
flug“, segja strákarnir. Að-
spurðir hvort þeir stundi að
einhverju marki Gamla Apó-
tekið, kaffi- og menningarhús
ungs fólks á norðanverðum
Vestfjörðum, segja þeir svo
ekki vera. „Þangað höfum við
lítið að sækja. Það er mikið til
sama fólkið sem stundar það
að staðaldri og það hentar því
fólki ágætlega en við gerum
frekar eitthvað annað. Gamla
Apótekið er fínt fyrir þá sem
fíla það, það þarf ekkert að
breyta því neitt fyrir okkur.“

Strákarnir drekka allir að
staðaldri og segja ekkert til-
tökumál að útvega áfengi þeg-
ar svo ber við. „Það er alltaf

„Gamla Apótekið„Gamla Apótekið„Gamla Apótekið„Gamla Apótekið„Gamla Apótekið
er fínt fyrir þáer fínt fyrir þáer fínt fyrir þáer fínt fyrir þáer fínt fyrir þá

sem fíla það...“sem fíla það...“sem fíla það...“sem fíla það...“sem fíla það...“
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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

Gísli Sveinn, Ívar Már, Karl og Birgir Fannar.
hægt að fá einhvern til þess
að fara í Ríkið fyrir sig, það er
minnsta málið. Það myndi
ekki breyta neinu þó áfengis-
aldurinn yrði lækkaður í átján
ár, þeir drekka sem vilja og
hinir sleppa því. Aldurstak-
markið segir ekki neitt.“

Fíkniefni segja þeir vissu-
lega til staðar á Ísafirði en
neita því að hafa neytt slíkra
efna. „Það væri samt ekkert
mál fyrir okkur að redda dópi
ef við vildum, ekki mikið erf-
iðara en að útvega áfengi. Það
er ekki svo stór hópur sem
neytir vímuefna hér í bæ en
það eru engu að síður krakkar
sem stunda þetta að staðaldri.
Maður heyrir það og sér á
götunni.“

– Hvað gerið þið svo þegar
þið drekkið?

„Það er vinsælt að fara á
böll þegar þau eru haldin, ann-
ars eru bara partí og svona.
Vinir hittast, fá sér í glas sam-
an og hafa gaman af. Það er
allt of sjaldan fjör í bænum en
þegar eitthvað gerist þá er það

yfirleitt alveg frábært. Annars
finnur maður sér bara eitthvað
að gera ef ekkert annað er,
það eru sjaldnast nein vand-
ræði með það.“

Þeir stunda allir nema einn
nám við Menntaskólann á Ísa-
firði og segjast kunna ágæt-
lega við veruna þar, en segjast
allir stefna að því að flytjast á
brott þegar þeir hafa útskrifast.
„Ég ætla að vera hérna í mesta
lagi 3-4 ár til viðbótar, ekki
meira“, segir Karl, sem stefnir
að því að starfa í flugbransan-
um þegar hann kemst til
manns, og hinir taka í sama
streng. „Það er svo sem ekkert
erfitt að ímynda sér okkur sitj-
andi hér eftir fjörutíu ár eða
svo en það yrði þá væntanlega
í heimsókn til þess að rifja
upp gamla tíma. Það er ekkert
voðalega spennandi að búa
hér til frambúðar en kannski
maður komi einhvern tímann
aftur. Það er aldrei að vita“,
segja þeir og halda áfram að
sötra gosdrykki og spjalla um
lífið og tilveruna.

Árni Breiðfjörð Ólafsson,
veitingamaður á Ísafirði,
sem rekið hefur veit-
ingastaðinn Á Eyrinni á
Ísafirði undanfarin ár,
hefur opnað veitinga-
stað í Bolungarvík. Á
Eyrinni hefur nú verið
lokað og verða því þrír
veitingastaðir nú reknir á
vegum Árna, þ.e. Tóki
munkur á Þingeyri og
Vagninn á Flateyri. Hinn
nýi veitingastaður í Bol-
ungarvík, sem gefið hef-
ur verið nafnið Rabb-
barinn, er til húsa þar
sem Jón Bakan var áður
með starfsemi.

Árni opnarÁrni opnarÁrni opnarÁrni opnarÁrni opnar
veitingastaðveitingastaðveitingastaðveitingastaðveitingastað

Ellefu millj-Ellefu millj-Ellefu millj-Ellefu millj-Ellefu millj-
ónir til HSV?ónir til HSV?ónir til HSV?ónir til HSV?ónir til HSV?
Á fundi bæjarráðs Ísa-
fjarðarbæjar í síðustu
viku voru lögð fram drög
að tveggja ára sam-
starfssamningi milli Hér-
aðssambands Vestfirð-
inga og sveitarfélagsins
til eflingar á æskulýðs-
starfi íþróttafélaganna.
Samkvæmt drögunum
nemur rekstrarstyrkurinn
5,5 milljónum króna á
ári eða ellefu milljónir á
samningstímanum.
Markmið samningsins er
að auka gæði íþrótta í
Ísafjarðarbæ, fjölga
þátttakendum, stuðla að
því að unnið sé sam-
kvæmt fagstefnu og efla
meðvitað forvarnarstarf
íþróttafélaganna svo fátt
eitt sé nefnt.

Fundir umFundir umFundir umFundir umFundir um
fíkniefnamálfíkniefnamálfíkniefnamálfíkniefnamálfíkniefnamál
Í síðustu viku hélt lög-
reglan í Bolungarvík
fundi með nemendum
6.-10. bekkjar Grunn-
skóla Bolungarvíkur
sem og foreldrum þar
sem aðalumræðuefnið
var vímuefnanotkun
unglinga og sú hætta
sem stafar af svokölluðu
sniffi, sem aðeins hefur
örlað á í bænum. Auk
lögreglunnar í Bolungar-
vík, var á fundinum lög-
reglumaður sem einkum
sinnir forvörnum og
fræðslu um skaðsemi
fíkniefna. Fundirnir voru
vel sóttir og þóttust tak-
ast hið besta að áliti
lögreglunnar.

Liðlega þrítugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaLiðlega þrítugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaLiðlega þrítugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaLiðlega þrítugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaLiðlega þrítugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða

Tíu mánaða óskilorðsbundið fang-Tíu mánaða óskilorðsbundið fang-Tíu mánaða óskilorðsbundið fang-Tíu mánaða óskilorðsbundið fang-Tíu mánaða óskilorðsbundið fang-
elsi eftir skrautlega afbrotahrinuelsi eftir skrautlega afbrotahrinuelsi eftir skrautlega afbrotahrinuelsi eftir skrautlega afbrotahrinuelsi eftir skrautlega afbrotahrinu

Liðlega þrítugur Ísfirðingur
var í síðustu viku dæmdur í
Héraðsdómi Vestfjarða í tíu
mánaða óskilorðisbundið
fangelsi fyrir fjölmörg afbrot
sem hann hefur framið á lið-
lega einu ári, einkum innbrot
og þjófnaði auk fíkniefna-
brota. Einnig var hann fundinn
sekur um fólskulega líkams-
árás á þáverandi eiginkonu
sína. Eiginkonan var einnig
fundin sek um líkamsárás á
manninn en refsing hennar var
felld niður. Maðurinn á langan
afbrotaferil að baki. Konan
hefur líka hlotið marga refsi-
dóma en hefur að mati dóms-
ins sýnt af sér bætta hegðun.

Brot þau sem maðurinn var
ákærður og sakfelldur fyrir eru
í stuttu máli fíkniefnabrot á
Ísafirði í fyrrasumar, innbrot
og þjófnaður í togara í Ísa-
fjarðarhöfn í fyrrahaust þar
sem hann stal ýmsum verð-
mætum auk lyfja og sprautu-
nála, hnupl í verslun á Ísafirði
í vetur og fíkniefnabrot á svip-
uðum tíma, innbrot í ýmis
fyrirtæki í Vestrahúsinu á
Ísafirði í febrúar, þar sem hann
vann skemmdarverk og rótaði
til í leit að verðmætum, og

Svona var umhorfs hjá Orkubúi Vestfjarða hf. eftir að mað-
urinn hafði brotist þar inn.

innbrot í skip í Reykjavík
sömu erinda skömmu síðar.
Síðan tók við mikill brotaferill
sem hófst í júlímánuði síðast-
liðnum og stóð til 23. ágúst
þegar hann var handtekinn og
síðan úrskurðaður í gæslu-
varðhald sem hann hefur setið
í síðan. Þar má nefna búðar-
hnupl í Kringlunni í Reykja-
vík, lyfjaþjófnað úr skipi í
slipp í Reykjavík, innbrot og
tilraunir til lyfjaþjófnaðar í
skipum í Ísafjarðarhöfn, inn-
brot, skemmdarverk og þjófn-
að í fyrirtækjum í Vestrahús-
inu á Ísafirði, innbrot,
skemmdarverk og tilraun til
þjófnaðar í aðalstöðvum
Orkubús Vestfjarða á Ísafirði,
innbrot og lyfjaþjófnað á
læknastofu í Reykjavík, inn-
brot, skemmdarverk og þjófn-
að á lyfjum og ýmsum verð-
mætum í skipi í slipp í Reykja-
vík, þjófnaði í úraverslunum í
Reykjavík og innbrot í íbúð í
Reykjavík í leit að lyfjum og
verðmætum. Þá var hann
handtekinn á innbrotsstað og
hefur setið inni síðan.

Eins og áður segir var mað-
urinn ákærður og sakfelldur
fyrir líkamsárás á þáverandi

eiginkonu sína en atvikið átti
sér stað í fyrrasumar. Þau lentu
þá í átökum á heimili sínu á
Ísafirði og voru bæði ákærð
fyrir líkamsárás hvort á annað.
Maðurinn var ákærður fyrir
að hafa tekið um kverkar kon-
unnar og slegið hana í andlitið
með þeim afleiðingum að hún
hlaut bólgu og mar hægra
megin í andliti. Konan var
ákærð fyrir að hafa í sömu
átökum stungið manninn í
bakið með vasahnífi svo af
hlaust grunnur skurður, um
tveir sentimetrar á lengd,
hægra megin á aftanverðum
brjóstkassa. Ákæruvaldið
krafðist þess að bæði yrðu
dæmd til refsingar fyrir þessa
verknaði.

Í dómnum segir, að konan
hafi frá árinu 1989 hlotið átta
dóma fyrir hegningarlagabrot,
síðast með dómi Hæstaréttar
Íslands í maí 1997, er hún var
dæmd í 15 mánaða fangelsi.
„Þá var hún árið 1991 sektuð
tvisvar, fyrir fíkniefnalagabrot
og umferðarlagabrot. Eftir að
nefndur hæstaréttardómur
gekk hefur hún ekki sætt öðr-
um refsingum en tveimur
sektum fyrir umferðarlaga-
brot. Ákærða hefur aldrei sætt
refsingu fyrir líkamsárás.
Upplýst var við aðalmeðferð
málsins að ákærða hafi nýlega
verið metin hæf til samfélags-
þjónustu. Ákærða hefur sam-
kvæmt þessu sýnt af sér bætta
hegðun undanfarið.“

Þótt leitt hafi verið í ljós að
mati dómsins, að maðurinn
hafi náð yfirhöndinni í átökun-
um við konu sína, þótti dómn-
um ekki verða byggt á því að
hann hafi verið byrjaður svo
alvarlega atlögu að ákærðu
að henni verði metið það refsi-
laust á grundvelli neyðarvarn-
ar að beita svo hættulegu
áhaldi sem hnífi þeim sem
hún notaði. Var hún því ekki
sýknuð af ákæru fyrir líkams-
árás en rétt þótti að refsing
félli niður.

Fram kemur að maðurinn
hefur frá árinu 1988 sætt 11
refsidómum og sex sáttum
fyrir hegningar-, fíkniefna- og
umferðarlagabrot, þar af sjö
refsidómum fyrir m.a. þjófnað
og skjalafals. Síðast var hann
dæmdur í fangelsi í tvo mán-
uði árið 1999 fyrir þjófnað,
en hefur síðan sætt einni sekt
samkvæmt dómi árið 2000
fyrir fíkniefnalagabrot. Hann
hefur ekki áður sætt refsingu
fyrir líkamsárás. Frá refsingu
ákærða dregst með fullri daga-
tölu gæsluvarðhald frá 23.
ágúst 2002 allt til 11. septem-
ber 2002.

Við ákvörðun refsingar
mannsins leit dómurinn til
þess að ákærði var nú sak-
felldur „fyrir mörg innbrot og
innbrotstilraunir, sem hann

hefur framið á skömmum tíma
og í sumum tilvikum valdið
með þeim umtalsverðu tjóni
og óþægindum. Hefur hann
sýnt af sér einbeittan ásetning
til þessarar brotastarfsemi.“
Var honum gert að sæta fang-
elsi í tíu mánuði auk þess sem
fíkniefni sem lagt hafði verið
hald á voru gerð upptæk.

Konunni var gert að greiða
málsvarnarlaun skipaðs verj-
anda síns, Björns Jóhannes-

sonar hdl., og kostnað vegna
áverkavottorðs. Manninum
var gert að greiða annan sak-
arkostnað, þar með talin máls-
varnarlaun skipaðs verjanda
síns, Tryggva Guðmundsson-
ar hdl. Dómurinn var kveðinn
upp að dómfelldu og verjend-
um þeirra viðstöddum.

Ákærða kvaðst una dómi.
Ákærði kvaðst taka sér frest
til að ákveða hvort hann uni
dómi.

Og svona var umhorfs í Vestra-húsinu.

LeiðréttingLeiðréttingLeiðréttingLeiðréttingLeiðrétting
Í síðasta blaði var sú
leiða missögn, að heið-
ursborgarar Ísfirðinga á
undan Guðmundi Inga
Kristjánssyni hefðu
aðeins verið tveir. Hér
láðist að geta Jónasar
Tómassonar tónskálds
og organista.Beðist er
velvirðingar á þessum
mistökum.
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Eftir póstflugiðEftir póstflugiðEftir póstflugiðEftir póstflugiðEftir póstflugið
varð ekki aftur snúiðvarð ekki aftur snúiðvarð ekki aftur snúiðvarð ekki aftur snúiðvarð ekki aftur snúiðIngimar Sigurðsson starfaði síðasta vetur

sem aðstoðarflugmaður á sjúkraflugvél sem
höfð var til staðar á Ísafirði. Árafjöldi er
liðinn síðan Ingimar ákvað að verða at-

vinnuflugmaður, en eins og alkunna er þarf
allt sem snýr að flugi miklu meiri tíma og

fjárútlát enn í upphafi er ætlað. Þrátt fyrir að
ekki hafi allar áætlanir Ingimars gengið

eftir, og það er vægt til orða tekið, sér hann
ekki eftir því að hafa byrjað að læra að
fljúga. Námið er farið að bera ávöxt og

Ingimar lítur björtum augum á framtíðina.
Ingimar fæddist á Ísafirði

fyrir rúmum þrjátíu árum. „Ég
bjó þó ekki lengi fyrir vestan
því foreldrarnir drösluðu mér
suður til Akraness þegar ég
var eins árs gamall, en móðir
er af Skaganum. Þar ólst ég
upp en þegar ég var sextán
ára fluttum við aftur vestur.

Mér leist nú ekkert alltof
vel á Ísafjörð þegar ég kom
þangað fyrst. Mér hundleidd-
ist og fór fljótlega aftur á
Skagann. Þar fannst mér ekk-
ert skemmtilegra að vera, ætli
þetta hafi ekki bara verið eitt-
hvert tímabil í lífinu þegar
ekkert var gaman. Ég fór þess
vegna aftur til Ísafjarðar og
næstu árin var ég að flakka á
milli fiskvinnslu og mennta-
skóla.“

Fékk póstflugFékk póstflugFékk póstflugFékk póstflugFékk póstflug
í afmælisgjöfí afmælisgjöfí afmælisgjöfí afmælisgjöfí afmælisgjöf

Um þetta leyti var hópur
Ísfirðinga að læra að fljúga.
Flugskólinn á Akureyri var
fenginn til að hafa vél fyrir
vestan á sumrin og halda bók-
legt námskeið yfir veturinn.

„Nokkru áður, þegar ég varð
sextán ára, fékk ég ferð um
Vestfirði með póstflugvél í
afmælisgjöf. Eftir það gekk
ég með flugbakteríuna í mag-
anum og langaði alltaf óskap-
lega að byrja að læra að fljúga.

Ég kom mér inn í þennan
hóp sem var að læra. Eins og
gengur og gerist gekk flest á
afturfótunum. Það var mikill
hörgull á kennurum yfir sum-
artímann, því að flestir ungir
flugmenn fengu verkefni við
leiguflug á Grænlandi. Vegna
þessa þurfti alltaf að redda
nýjum og nýjum kennara vest-
ur. Ég held ég hafi verið með
6 eða 7 kennara og svoleiðis
hrókeringar draga úr öllum
framförum. Þetta kom þó allt
fyrir rest og ég útskrifaðist að
lokum með einkaflugmanns-
próf.“

Eignaðist hlut í flug-Eignaðist hlut í flug-Eignaðist hlut í flug-Eignaðist hlut í flug-Eignaðist hlut í flug-
vél sem eyðilagðistvél sem eyðilagðistvél sem eyðilagðistvél sem eyðilagðistvél sem eyðilagðist
Þegar Ingimar nam hin

merku vísindi háloftanna
keypti hann við áttunda mann

forláta Piper Tri-Pacer vél.
„Þeirri vél entist ekki lífið til
að ég fengi að nota hana, því
skömmu áður en ég fékk
prófið eyðilagðist hún í lend-
ingu á Hólmavík.

Við vorum að spá í að kaupa
okkur aðra svipaða flugvél.
Hópurinn sem lærði með mér
tvístraðist hins vegar mjög
fljótlega og við vorum ekki
nógu margir eftir í bænum til
að geta safnað fyrri nýrri vél.“

Ingimar tók fljótlega þá
ákvörðun að láta ekki staðar
numið við einkaflugmanns-
prófið. Hann þráði meira og
fór að velta fyrir sér möguleik-
um á atvinnuflugnámi. „Ég
skoðaði skóla og komst þá að
sjálfsögðu að því að námið
kostaði ógurlegan pening.
Fyrst ætlaði ég í flugskólann
hér heima á Íslandi, en þá var
sett það skilyrði að menn
þyrftu stúdendspróf til að
komast inn.

Ég átti þrjár annir eftir af
menntaskóla. Ég vildi taka
þetta á eins stuttum tíma og
mögulegt væri. Skólayfirvöld
á Ísafirði sýndu því lítinn
skilning og vildu ekki leyfa
mér að læra of mikið á of
stuttum tíma. Þess vegna fór
ég suður og lærði við Fjöl-
brautarskólann í Ármúla, þar
sem ég fékk að þjappa náminu
saman.“

Til Bretlands í námTil Bretlands í námTil Bretlands í námTil Bretlands í námTil Bretlands í nám
Nýútskrifaður stúdent ætl-

aði Ingimar að hefja atvinnu-
flugnámið. „Að sjálfsögðu var
þá skilyrðið um stúdentspróf
fellt aftur út og í staðinn voru
menn látnir þreyta inntöku-
próf. Þá gafst ég upp og ákvað
að fara til útlanda að læra.

Ég vissi að til stóð að taka
upp samevrópskar flugreglur,
svokallaðar JAR-reglur, og
gefa út JAR-skírteini sem
gilda myndi alls staðar í Evr-
ópu. Ég fór því fyrir fjórum
árum til Bretlands og byrjaði
að læra.“

Til að gera langa sögu stutta
má segja að eftir nám í Eng-
landi, auk þess sem Ingimar
safnaði flugtímum í Banda-
ríkjunum, útskrifaðist hann
sem atvinnuflugmaður. Skít-

blankur kom hann heim til
Íslands. „Mig vantaði ennþá
blindflugsáritun og ætlaði að
fá hana á Íslandi. Þá mætti ég
einkennilegu viðhorfi Íslend-
inga gagnvart samevrópsku
reglunum, sem þá voru að taka
gildi í áföngum. Menn sáu
þær sem eins konar svartan
vegg sem nálgaðist og óttuð-
ust að reglurnar myndu valda
miklum vandræðum í flugi á
Íslandi.

Enginn sá kostina og tæki-
færin sem fylgdu. Þegar ég
ætlaði að nýta mér þessar regl-
ur og smyrja íslenskri blind-
flugsáritun ofan á breska skír-
teinið mitt, rak menn í roga-
stans. Enginn vildi kannast
við að JAR-reglurnar gætu
hjálpað manni. Þegar menn
höfðu athugað málið í fjóra
mánuði fékk ég loksins hreint
og ákveðið afsvar. Þá hringdi
ég í flugmálayfirvöld í Bret-
landi og þar tók ekki nema
fimm mínútur að fá svar. Bret-
arnir gáfu grænt ljós og föx-
uðu svar til Flugmálastjórnar
sem síðan samþykkti þetta.“

Kostir og gallarKostir og gallarKostir og gallarKostir og gallarKostir og gallar

En hvernig finnst Ingimari
að fljúga á Íslandi? Hvernig
stenst Ísland samanburð við
önnur lönd þegar kemur að
flugi, hverjir eru kostir og gall-
ar þess að fljúga innanlands?

„Að vissu leyti hefur maður
töluvert frelsi í flugi á Íslandi.
Hér þarf maður ekkert að spá
í bannsvæði en bæði í Bret-
landi og Bandaríkjunum eru
svæði út um allt sem bannað
er að fljúga yfir. Ef maður
ætlar í yfirlandsflug þarf mað-
ur að þræða nálaraugu út um
allt. Við flugvöllinn þar sem
ég var mest í Bretlandi var
fimm mílna breiður flöskuháls
sem þurfti að fljúga í gegnum
til að lenda ekki á bannsvæði.

Þar að auki eru engin lend-
ingargjöld á íslenskum flug-
völlum eins og er víða. Í Bret-
landi heyrði ég oftar en einu
sinni að menn þurftu að gefa
upp greiðslukortanúmer í tal-
stöðina til þess að fá að taka
aðflug að velli.“

Saknaði landslagsinsSaknaði landslagsinsSaknaði landslagsinsSaknaði landslagsinsSaknaði landslagsins

„Flugfrelsið er samt eigin-
lega mest í Bandaríkjunum
og þar er hræbillegt að fljúga.
Þar eru engin lendingargjöld
og í Flórída, þar sem ég var að
læra, er rosalega vinsælt að
fljúga og umferðin gífurleg.
Maður þarf öllum stundum
að hafa augun hjá sér og fylgj-
ast með öðrum flugvélum sem
sveima út um allt og mynda

þétt flugvélager.
Það er samt ekki hægt að

segja að það sé voðalega
spennandi að fljúga úti. Bæði
í Suður-Bretlandi og í Flórída
er nákvæmlega ekkert lands-
lag. Maður saknaði alltaf fjall-
anna heima, því ytra var ekkert
að sjá nema endalausa flatn-
eskju. Í Flórída voru flugvell-
irnir ferlega svipaðir hver öðr-
um og það kom fyrir að menn
lentu á allt öðrum völlum en
þeir ætluðu sér.“

Komst loksKomst loksKomst loksKomst loksKomst loks
í „alvöru“ flugí „alvöru“ flugí „alvöru“ flugí „alvöru“ flugí „alvöru“ flug

Þegar Ingimar lauk atvinnu-
flugnámi léku lukkudísirnar
við hann, enda kannski tími
til kominn. Varla var hann bú-
inn að fá skírteinið í hendurnar
þegar hann fékk vinnu. „Það

getur verið mjög erfitt að fá
vinnu um leið og menn út-
skrifast. Ég hafði þó safnað
nokkuð mörgum flugtímum
og var varla búinn að fá skír-
teinið í hendurnar þegar mér
bauðst vinna sem aðstoðar-
flugmaður á sjúkraflugvél á
Ísafirði. Ég var í raun alveg
ótrúlega heppinn, því rétt eftir
þetta voru miklar uppsagnir
hjá Flugleiðum og urmull
flugmanna kom út á vinnu-
markaðinn.

Það er varla hægt að bera
sjúkraflug saman við kennslu-
flug. Þó svo að maður geti
verið undir pressu í kennslu-
flugi, þá komst ég loks í „al-
vöru“ flug síðasta vetur.
Sjúkraflugið er rosalega krefj-
andi og að sjálfsögðu gefandi
líka þegar maður finnur að
maður hefur gert gagn. Síðasti

vetur var mjög lærdómsríkur.
Það er alveg ómetanlegt að fá
að fljúga með mönnum með
áralanga reynslu eins og Halla
Ingólfs.“

Bíður bara tilbúinnBíður bara tilbúinnBíður bara tilbúinnBíður bara tilbúinnBíður bara tilbúinn
Yfir sumartímann er engin

sjúkraflugvél staðsett á Ísa-
firði. Í sumar hefur Ingimar
starfað við hlið föður síns í
Rörtækni á Ísafirði, en hvað
tekur við næsta vetur? Heldur
Ingimar áfram í sjúkraflug-
inu? „Það er óvíst hvernig
þetta verður næsta vetur. Það
er nú ljóst að flugfélagið Jór-
vík mun hafa sjúkraflugið
með höndum og hefur stað-
setta flugvél á Ísafirði, en það
hefur ekki enn verið gengið
frá því hverjir verða flugmenn
á þeirri vél. En ég bíð bara
tilbúinn.“
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Nýr veitinga- og skemmtistaður á ÍsafirðiNýr veitinga- og skemmtistaður á ÍsafirðiNýr veitinga- og skemmtistaður á ÍsafirðiNýr veitinga- og skemmtistaður á ÍsafirðiNýr veitinga- og skemmtistaður á Ísafirði

Kaffi ÍsafjörðurKaffi ÍsafjörðurKaffi ÍsafjörðurKaffi ÍsafjörðurKaffi Ísafjörður
opnar innan tíðaropnar innan tíðaropnar innan tíðaropnar innan tíðaropnar innan tíðar

Nýr samkomu- og veitinga-
staður sem hljóta mun nafnið
Kaffi Ísafjörður – bistro bar
verður opnaður innan tíðar að
Mánagötu 1 á Ísafirði, þar sem
veitingastaðurinn Á Eyrinni
var til skamms tíma.

Elías Guðmundsson, einn
rekstraraðila, segir að bistro
bar sé eins konar sambland af
matsölustað og skemmtistað.
„Þar verða þó ekki seldir nein-

ir skyndibitar“, segir Elías.
Gert er ráð fyrir því að staður-
inn verði opnaður eftir 2-3
vikur en vinna þarf að lagfær-
ingum á húsnæðinu. Unnið er
að því þessa dagana að ráða
starfsfólk og munu enn nokk-
rar stöður vera lausar.

Félagið Hvíldarklettur, sem
er í eigu Elíasar og eiginkonu
hans, eignaðist húsnæðið að
Mánagötu 1 í júní af Íslands-

banka sem keypti húsið á
uppboði árið 1998 og hafði
það verið til sölu síðan. Í félagi
Erlu Ebbu Gunnarsdóttur
keypti Elías svo helming
hlutafjár í veitingastaðnum Á
Eyrinni en þau gengu fljótlega
út úr félaginu. „Stundum er
bara betra að gera hlutina
sjálfur, svo einfalt er það“,
segir Elías.

Hinn nýi veitinga- og skemmtistaður verður til húsa þar sem Á Eyrinni var áður.

80 ára80 ára80 ára80 ára80 ára
Petólína Sigmundsdóttir,

sem búsett er á Hlíf 1, Torf-
nesi, varð áttræð mánudag-
inn 16. september. Hún er
fædd í Hælavík, dóttir hjón-
anna Sigmundar Guðnason-
ar og Bjargeyjar Pétursdótt-
ur. Tvíburasystir hennar er
Hjálmfríður sem býr í Kefla-
vík.

Petólína giftist Guðmundi
Óla Guðjónssyni frá Skjald-
bjarnarvík á Ströndum. Þau
fluttu til Ísafjarðar árið 1947.
Guðmundur Óli fórst vorið
1954 í bjargsigi í Hornbjargi
frá eiginkonu og þremur
ungum börnum. Petólína
fluttust síðar að Mosvöllum
í Önundarfirði og var þar í
sambúð með Birni Hjálm-
arssyni. Þau áttu saman tvö
börn. Petólína og Björn flutt-
ust til Ísafjarðar 1966. Björn
lést árið 1974. Petólína vann
lengst af á elliheimilinu við
Mánagötu á Ísafirði.

Petólína heldur upp á af-
mælið fyrir ættingja, vini og
venslafólk, laugardaginn 21.
september kl. 15:30 í borðsal
Hlífar á  Torfnesi.

Ferðaþjónusta Margrétar og Guðna ehf. á ÍsafirðiFerðaþjónusta Margrétar og Guðna ehf. á ÍsafirðiFerðaþjónusta Margrétar og Guðna ehf. á ÍsafirðiFerðaþjónusta Margrétar og Guðna ehf. á ÍsafirðiFerðaþjónusta Margrétar og Guðna ehf. á Ísafirði

Opnar bílaþvottastöðOpnar bílaþvottastöðOpnar bílaþvottastöðOpnar bílaþvottastöðOpnar bílaþvottastöð
Ferðaþjónusta Margrétar

og Guðna ehf. (FMG) hef-
ur opnað bílaþvottastöð í
húsnæði sínu við Sindra-
götu á Ísafirði. Stöðin er
opin almenningi og var

sérstakt opnunartilboð á
laugardag, en þá kostaði

þvotturinn eitt þúsund
krónur fyrir allar tegundir

bíla sem á annað borð
pössuðu í stöðina, að sögn

Guðna Geirs Jóhannes-
sonar, framkvæmdastjóra

FMG. Til þess máttu
bílarnir ekki vera hærri en

2,5 metrar og ekki breiðari
en 2,15 metrar.

Slagur landsbygSlagur landsbygSlagur landsbygSlagur landsbygSlagur landsbyggðarþingmanna um „öruggðarþingmanna um „öruggðarþingmanna um „öruggðarþingmanna um „öruggðarþingmanna um „örugg“ sæti verður harðurg“ sæti verður harðurg“ sæti verður harðurg“ sæti verður harðurg“ sæti verður harður

Þingmönnum landsbyggð-Þingmönnum landsbyggð-Þingmönnum landsbyggð-Þingmönnum landsbyggð-Þingmönnum landsbyggð-
arkjördæmanna fækkararkjördæmanna fækkararkjördæmanna fækkararkjördæmanna fækkararkjördæmanna fækkar

Vegna hinnar róttæku breyt-
ingar sem verður á kjördæma-
skipan á Íslandi við komandi
alþingiskosningar, sem haldn-
ar verða 10. maí í vor, má
búast við mun harðari baráttu
um „örugg“ sæti á framboðs-
listum en venjulega. Ástæðan
er sú, að þingmönnum lands-
byggðarkjördæmanna fækkar
og því er ljóst, að ýmsir þeirra
sem nú sitja á þingi og vilja
halda áfram þingsetu munu
ekki komast að.

Þannig mun hið nýja Norð-
vesturkjördæmi fá 10 þing-
menn en kjördæmin þrjú sem
sameinuð munu mynda hið
nýja kjördæmi hafa nú 15
þingmenn. Af þeim á Sjálf-
stæðisflokkurinn 6, Samfylk-
ingin 4, Framsóknarflokkur-
inn 3, Vinstri grænir 1 og
Frjálslyndi flokkurinn 1. Svo
að eitt dæmi sé tekið, þá má
teljast fremur ólíklegt að
Sjálfstæðisflokkurinn fái
nema þrjá þingmenn í Norð-
vesturkjördæmi í komandi
kosningum en a.m.k. fimm af

sex þingmönnum flokksins í
gömlu kjördæmunum þremur
hafa lýst því yfir að þeir sækist
eftir áframhaldandi þingsetu.

Baráttan innan flokkanna
um efstu sætin á framboðs-
listum er þegar hafin í ýmsum
tilvikum, þótt e.t.v. beri ekki
mikið á því á yfirborðinu og
lítið liggi enn fyrir um tilhög-
un uppröðunar á framboðs-
lista, þ.e. hvort um uppstill-
ingu verður að ræða eða próf-
kjör af einhverju tagi. Ef mið-
að er við fjölda kjósenda í
hverju hinna gömlu kjördæma
og gert ráð fyrir því að kjós-
endur styðji fyrst og fremst
„sinn“ mann í prófkjöri, þar
sem slíkt verður viðhaft, er
hætt við að róður Vestfirðinga
og Norðlendinga í Norðvest-
urkjördæminu geti orðið
þungur. Raunar virðist einnig
hætta á slíku þótt um uppstill-
ingu verði að ræða, þar sem
líklegt er að uppstillingar-
nefndir telji í einhverjum til-
vikum þá frambjóðendur
vænlegri í þingkosningunum

sem eiga rótgróið fylgi í Vest-
urlandskjördæmi sem er mun
mannfleira en Vestfjarðakjör-
dæmi og Norðurlandskjör-
dæmi vestra.

Norðvesturkjördæmið nýja
verður myndað úr núverandi
Vesturlandskjördæmi, Vest-
fjarðakjördæmi og Norður-
landskjördæmi vestra, með
þeirri undantekningu, að
Siglufjörður mun tilheyra
Norðausturkjördæmi en til-
heyrir nú Norðurlandskjör-
dæmi vestra. Mannfjöldi á
svæði hins nýja Norðvestur-

kjördæmis er um 30 þúsund
manns. Í núverandi Vestur-
landskjördæmi búa nú rúm-
lega 14 þúsund manns, í Vest-

fjarðakjördæmi um 8 þúsund
manns og í Norðurlands-
kjördæmi vestra rúmlega 9
þúsund manns.

Kjördæmin samkvæmt hinni nýju kjördæmaskipan sem kosið verður eftir í fyrsta sinn 10.
maí 2003.

Áskrifendur ath!Áskrifendur ath!Áskrifendur ath!Áskrifendur ath!Áskrifendur ath!
Enn eiga nokkrir áskrifendur eftir að gera

skil á áskriftargjöldum vegna janúar-febrúar,
mars -apríl og maí-júní.

Vinsamlegast gerið skil hið fyrsta.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Framtíðarsýn og kosningarFramtíðarsýn og kosningarFramtíðarsýn og kosningarFramtíðarsýn og kosningarFramtíðarsýn og kosningar 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:

Ætti að hækkaÆtti að hækkaÆtti að hækkaÆtti að hækkaÆtti að hækka
hámarkshraða áhámarkshraða áhámarkshraða áhámarkshraða áhámarkshraða á
Skutulsfjarðar-Skutulsfjarðar-Skutulsfjarðar-Skutulsfjarðar-Skutulsfjarðar-
braut í 70 km/braut í 70 km/braut í 70 km/braut í 70 km/braut í 70 km/
klst?klst?klst?klst?klst?
Alls svöruðu 767.
Já sögðu 592 eða 77,18%
Nei sögðu 175 eða 22,82%

HjartalæknirHjartalæknirHjartalæknirHjartalæknirHjartalæknir
Davíð Arnar, sérfræðingur í hjartasjúkdóm-

um verður með móttöku á Ísafirði dagana
25.-27. september.

Tímapantanir í síma 450 4500, milli kl.
08:00 og 16:00 alla virka daga.

AðalfundarboðAðalfundarboðAðalfundarboðAðalfundarboðAðalfundarboð
Aðalfundur Sjálfstæðisfélags launþega í

Ísafjarðarbæ verður haldinn í félagsheimili
Sjálfstæðisflokksins, Hafnarstræti 12, Ísa-
firði, fimmtudaginn 18. september kl. 20.

Fundarefni:
Venjuleg aðalfundarstörf, þar á meðal

stjórnarkjör og kosning fulltrúa til annarra
trúnaðarstarfa eftir því sem venjur, lög og
reglur segja til um. Stjórnin.

Svo sem búast mátti við skipuðu málefni Orkubús Vestfjarða veglegan sess á Fjórð-
ungsþingi Vestfirðinga. Samþykktar voru ályktanir um að Orkubúið yrði ekki selt.
Allir hugsandi Vestfirðingar telja hag sínum betur borgið, skipist mál endanlega á
þann veg að Orkubúið verði á forræði okkar sjálfra, en stjórnun þess hverfi ekki annað.
Oft hefur verið vikið að þeim mikilvæga þætti sem OV stendur fyrir varðandi sjálf-
stæði Vestfirðinga eða öllu heldur ímynd okkar um sjálfstæði. Því verður ekki neitað
með rökum að ímyndin, einkum sjálfsímyndin, ræður miklu um hvert menn stefna og
til hvers þeir treysta sér.

Einmitt þess vegna er fróðlegt að skoða afrakstur Fjórðungsþings-
ins er haldið var í Safnaðarheimilinu í Bolungarvík. Kannski fundar-
staðurinn hafi haft róandi áhrif á þingmenn þess. Auk samþykkta
um Orkubú Vestfjarða bar mest á samgöngumálum. Aldrei verður
of ítrekað að samgöngurnar ráða miklu um byggðaþróun. Þó er flestum athugulum
mönnum það ljóst að fleira ræður búsetu en þær einar. Há laun hafa gjarnan meiri áhrif
en góðar samgöngur varðandi val búsetu. Reyndar hefur sú staðreynd hvort menn hafa
yfirleitt atvinnu mjög mikið að segja í flestum tilfellum. Því næst líta margir, einkum
fólk sem aflað hefur sér framhaldsmenntunar, að ekki sé talað um þá er lokið hafa há-
skólaprófi, til þess hvort atvinnan, megin viðfangsefni þeirra, fullnægi væntingum
þeirra til viðfangs stærstan hluta vökutímans.

Að þessu sögðu verður vart hjá því komist að álykta sem svo, að metnaðarfulla um-
ræðu hafi nokkuð skort á Fjórðungsþinginu. Ekkert eitt atriði mun snúa byggðaþróun

við á Vestfjörðum. En ljóst er að mikilvægustu sóknarfærin liggja í því að skapa
áhugaverð störf sem nýta menntun fólks. Til þess að fá ,,börnin heim” þarf mörg ný
störf fyrir háskólamenntaða og tæknimenntaða menn, karla jafnt og konur.  Fræðslusetrið
er vissulega gott, en það er aðeins fyrsta litla skrefið af þeim fjölmörgu sem verður að
stíga til þess að fólkið sem við tölum um á hátíðarstundum að óskað sé eftir hér á Vest-
fjörðum komi. Það sem gert hefur dugar ekki til að draga ,,börnin heim” hvað þá að
fleiri flytji hingað.

Tækifæri vestfirskra sveitarstjórnarmanna til að setja fram stefnumörkun fyrir
kosningavetur, sem skiptir Vestfirðinga í nýju og stóru kjördæmi
öllu, var ekki notað. Þarna áttu menn að leggja línur og móta fram-
tíðarsýn, gera sanngjarnar kröfur um verulega aukna háskóla-
menntun í héraði. Útibú frá ríkisháskólanum, Háskóla Íslands í

Reykjavík, er grundvallaratriði. Fjarnám er vissulega kostur, en miklu meira þarf til.
Hvergi sér stað metnaðarfullum hugmyndum um að gera Ísafjörð að alvöru menntasetri,
sem byggir á því að fá fólk að til að stunda menntun hér vestra.

Er það virkilega svo að krafturinn og þorið hafi horfið með fiskinum? Á Vestfjörðum
vantar aðdráttaraflið fyrir fasta búsetu. Ferðamenn eru góðir, en duga ekki til ef snúa
á vörn í sókn. Ísafjarðarbær er stærsta sveitarfélagið. Vonandi sýna þeir bæjarstjórnar-
menn einhvern metnað fyrir alþingiskosningar og setja fram byggðastefnu sem dugar.
Munið! Í Grafarvogi, yngsta hverfinu í Reykjavík, býr þrefaldur fjöldi Vestfirðinga.
Kosningar eru að vori. Tíminn líður og tækifærin verður að grípa í tíma.

Hátíð Hnífsdælinga um land allt haldin syðra í mánaðarlokHátíð Hnífsdælinga um land allt haldin syðra í mánaðarlokHátíð Hnífsdælinga um land allt haldin syðra í mánaðarlokHátíð Hnífsdælinga um land allt haldin syðra í mánaðarlokHátíð Hnífsdælinga um land allt haldin syðra í mánaðarlok

Lofa hnitmiðaðri dagskrá ogLofa hnitmiðaðri dagskrá ogLofa hnitmiðaðri dagskrá ogLofa hnitmiðaðri dagskrá ogLofa hnitmiðaðri dagskrá og
vel æfðum skemmtiatriðumvel æfðum skemmtiatriðumvel æfðum skemmtiatriðumvel æfðum skemmtiatriðumvel æfðum skemmtiatriðum

Hnífsdælingar, hvar sem
þeir eru búsettir á landinu,

hafa ákveðið að hittast í
Reykjavík í lok þessa mán-
aðar. Að sögn aðstandenda

mótsins er hátíðarstund sem
þessi kærkomin öllum

Hnífsdælingum til að halda í
upprunann, rifja upp gömul

kynni og stofna til nýrra.
Mótið verður haldið laugar-

daginn 28. september í
Akóges-salnum í Sóltúni í

Reykjavík. Þessa dagana er
verið að senda dreifirit í

bústaði meintra Hnífsdæl-
inga og á ritið að innihalda

allar nánari upplýsingar um
mótið.

Forsagan er sú, að nokkrir
Hnífsdælingar, búsettir á
suðvesturhorni landsins,
tóku sig saman fyrir átta

árum og fengu á leigu sal
undir mót. Síðan hefur

gleðskapur af þessu tagi

verið árviss og hefur hann
ávallt tekist með ágætum.

Fyrir rúmu ári kom upp sú
hugmynd að halda hátíðina

annað hvert ár og mæltist
það vel fyrir. Hnífsdæling-
urinn Kristján Freyr Hall-

dórsson (Helgasonar,
Björnssonar) er einn

skipuleggjenda mótsins og
segir hann tilvalið að halda

mótið á tveggja ára fresti.
„Dagskráin verður hnit-

miðaðri, verðandi gestir
spenntari og skemmtiatriðin

æfðari. Ég hvet alla Hnífs-
dælinga til að mæta, jafnt
unga sem aldna, því lögð

verður mikil áhersla á
skemmtanagildið í ár“, segir

Kristján Freyr.
Þeir sem vilja frekari

upplýsingar um mótið geta
hringt í Finneyju í síma 899

5505 eða Kristján í síma
897 6751.

Héraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur Vestfjarða

Dæmdir fyrirDæmdir fyrirDæmdir fyrirDæmdir fyrirDæmdir fyrir
líkamsáráslíkamsáráslíkamsáráslíkamsáráslíkamsárás

Tæplega tvítugur Bolvík-
ingur var fyrir skömmu
dæmdur í Héraðsdómi Vest-
fjarða í eins mánaðar skil-
orðsbundið fangelsi fyrir
líkamsárás. Tveir aðrir
menn, báðir átján ára og
búsettir syðra, voru í sama
máli fundnir sekir en
ákvörðun refsingar var
frestað skilorðsbundið í tvö
ár. Atburðir þessir urðu fyrir
utan Víkurbæ aðfaranótt 9.
desember í vetur.
Sá þeirra ákærðu sem fang-
elsisdóminn hlaut og annar
hinna voru ákærðir og sak-
felldir fyrir að ráðast að

ungum manni, búsettum
syðra, berja hann og fella
hann síðan til jarðar og
halda áfram að berja hann
með hnefum í andlitið og
veita honum með því um-
talsverða áverka. Þriðji
maðurinn var ákærður og
fundinn sekur um að hafa á
sama tíma ráðist að öðrum
ungum manni, búsettum í
Bolungarvík, tekið hann
hálstaki og skellt honum
þrívegis í jörðina þannig að
talsverðir áverkar hlutust af.

Ákærðu höfðu ekki sætt
refsingum, að þeim elsta
frátöldum.

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

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

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð.
Austurvegur 13: Efri hæð og ris.
Laus eftir 2 mánuði.
Verð kr. 5.500.000,-
 Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð á

1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m².
Verð kr. 5.800.000,-
Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð. Verð kr.
3.000.000.- Laus.
Hlíðarvegur 16: Lítil 3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.

PATREKSFJÖRÐUR:
Aðalstræti 119: 140 m² sérhæð  í
tvíbýlishúsi.
Aðalstræti 51: 162 m² sérhæð.
Sigtún 6: 252 m² einbýlishús,
ófullgert. Verð 4.600.000,-
Sigtún 21: 115 m² raðhús.
Stekkjar 14: 173m² tvílyft ein-
býlishús. Verð 4.700.000,-. Laust.

ÞINGEYRI:
Fjarðargata 34a: rúmlega 100m²
parhús. Húsið er laust.

BÍLDUDALUR:
Arnarbakki 1: 104m² einb.hús.
Laust. Verð kr. 3.200.000,-
Dalbraut 12:113m² einb.hús. Laust.

BOLUNGARVÍK:
Túngata 18: 90 m² 4 herbergja íbúð
á 3. hæð. Laus fljótlega. Verð kr.
6.500.000,-
Heiðarbrún 2, Bolungarvík: Rúml.
140m² einbýlishús ásamt bílskúr.
Laust samkv. samkomulagi.
Höfðastígur 6: Rúmlega 170m² íbúð
á efri hæð og séríbúð í kjallara. Getur
selst sitt í hvoru lagi.
Ljósaland 6: 256,7m² einbýlishús
með innb. bílskúr. Laust. Verð kr.
3.500.000,-
Skólastígur 19: Rúmlega 100m²

SUÐUREYRI:
Eyrargata 2: 112 m² einbýlishús
ásamt 28 m² bílskúr.
Verð kr. 4.000.000,-
Sætún 8: 190 m² raðhús.

Fjarðarstræti 13: Húsið er tvær hæðir og kjallari ásamt 50m² bílskúr. Góð
lóð. Á hvorri hæð er ca. 80m² íbúð og í kjallara ófullgerð minni íbúð. Húsið
selst í einu lagi eða hver íbúð sér.

íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einb.húsi koma til gr.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Traðarland 29: Tvílyft steinhús 182
m2 með innb. bílskúr. Húsið er byggt
1982. Frágangi þess að öllu lokið.
Nýjar eldhúsinnréttingar, fallegur
garður og sólpallur. Húsið getur
losnað fljótlega. Verð kr. 8.600.00.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.
Þjóðólfsvegur 16: 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð. Laus. Verð kr.
1.300.000,-

3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja.
Mjallargata 1: 70m² 2ja-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Seljalandsvegur 54: Einbýlishús í
endurbyggingu eftir bruna. 113 m² .
Verð 4.600.000,-
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari
ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 7: 3ja herb. íbúð á 2. hæð
f.m. Verð kr. 3.800.000. Laus.
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.500.000,-
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 800.000,-
Suðurtangi 2: 160 m² iðnaðarhús-
næði á jarðhæð, 123 m² íbúð á 2.
hæð og 64,5 m² íbúð á jarðhæð.
Tangagata 20 A: 150 m² íbúð í
þríbýlishúsi. Laus.
Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.
Verð kr. 6.500.000,-
Urðarvegur 70: Raðhús með innb.
bílskúr alls um 195m². Laust eftir
samkomulagi. Verð tilboð.
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Grunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á Ísafirði

Í síðustu viku gengu
allir nemendur unglinga-
stigs Grunnskólans á Ísa-

firði á fjöll. Ætlun nem-
enda 9. bekkjar að ganga
frá Skíðheimum og upp á
Kistufell, en vegna þoku

var stefnan tekin á Þjófa-
skörð og niður í Hnífs-

dal.   Þá gengu nemend-
ur 8. bekkjar upp

Breiðadalsheiði og úr
Dagverðadal yfir í Engi-

dal, en elstu nemendur
skólans gengu að Fossa-
vatni. Mikil þoka var á

meðan á göngunni og
varð hún því enn áhuga-
verðari fyrir krakkana.

Rétt er að taka það fram
að engin hætta var á

ferðum þar sem þokan
náði ekki hátt til fjalla.
Í framtíðinni er stefnt

að því að senda alla nem-
endur skólans á fjöll
hvert haust. Þannig

munu nemendur fram-
tíðarinnar hafa farið í 10

fjallgöngur þegar þeir
ljúka námi.

Nemendur skól-Nemendur skól-Nemendur skól-Nemendur skól-Nemendur skól-
ans gengu á fjöllans gengu á fjöllans gengu á fjöllans gengu á fjöllans gengu á fjöll

Nemendur 9. bekkjar GÍ í Þjófaskörðum.
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Óskarsverðlaunahafinn Tom Hanks og Robert Zemeckis, leikstjóriÓskarsverðlaunahafinn Tom Hanks og Robert Zemeckis, leikstjóriÓskarsverðlaunahafinn Tom Hanks og Robert Zemeckis, leikstjóriÓskarsverðlaunahafinn Tom Hanks og Robert Zemeckis, leikstjóriÓskarsverðlaunahafinn Tom Hanks og Robert Zemeckis, leikstjóri
Forrest Cump, leiða saman hesta sína á ný í dramatísku ævintýramynd-Forrest Cump, leiða saman hesta sína á ný í dramatísku ævintýramynd-Forrest Cump, leiða saman hesta sína á ný í dramatísku ævintýramynd-Forrest Cump, leiða saman hesta sína á ný í dramatísku ævintýramynd-Forrest Cump, leiða saman hesta sína á ný í dramatísku ævintýramynd-
inni Cast Away sem sýnd er á Stöð 2 kl. 21:55 á laugardagskvöld.inni Cast Away sem sýnd er á Stöð 2 kl. 21:55 á laugardagskvöld.inni Cast Away sem sýnd er á Stöð 2 kl. 21:55 á laugardagskvöld.inni Cast Away sem sýnd er á Stöð 2 kl. 21:55 á laugardagskvöld.inni Cast Away sem sýnd er á Stöð 2 kl. 21:55 á laugardagskvöld.
Myndin fjallar um metnaðarfullan vinnuþjark sem kemst einn af úrMyndin fjallar um metnaðarfullan vinnuþjark sem kemst einn af úrMyndin fjallar um metnaðarfullan vinnuþjark sem kemst einn af úrMyndin fjallar um metnaðarfullan vinnuþjark sem kemst einn af úrMyndin fjallar um metnaðarfullan vinnuþjark sem kemst einn af úr
flugslysi og skolar upp að ströndum eyðieyju. Möguleikarnir á aðflugslysi og skolar upp að ströndum eyðieyju. Möguleikarnir á aðflugslysi og skolar upp að ströndum eyðieyju. Möguleikarnir á aðflugslysi og skolar upp að ströndum eyðieyju. Möguleikarnir á aðflugslysi og skolar upp að ströndum eyðieyju. Möguleikarnir á að
komast aftur í siðmenninguna eru litlir og verður hann að bjarga sérkomast aftur í siðmenninguna eru litlir og verður hann að bjarga sérkomast aftur í siðmenninguna eru litlir og verður hann að bjarga sérkomast aftur í siðmenninguna eru litlir og verður hann að bjarga sérkomast aftur í siðmenninguna eru litlir og verður hann að bjarga sér
á brjóstvitinu. Fjórum árum síðar hefur honum tekist að setja samaná brjóstvitinu. Fjórum árum síðar hefur honum tekist að setja samaná brjóstvitinu. Fjórum árum síðar hefur honum tekist að setja samaná brjóstvitinu. Fjórum árum síðar hefur honum tekist að setja samaná brjóstvitinu. Fjórum árum síðar hefur honum tekist að setja saman
fleka með segli og freistar þess að komast heim á ný í faðm stúlkunnarfleka með segli og freistar þess að komast heim á ný í faðm stúlkunnarfleka með segli og freistar þess að komast heim á ný í faðm stúlkunnarfleka með segli og freistar þess að komast heim á ný í faðm stúlkunnarfleka með segli og freistar þess að komast heim á ný í faðm stúlkunnar
sem hannætlaði sér að eyða ævinni með.sem hannætlaði sér að eyða ævinni með.sem hannætlaði sér að eyða ævinni með.sem hannætlaði sér að eyða ævinni með.sem hannætlaði sér að eyða ævinni með.

Tom Hanks á eyðieyju

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið
Laugardagur 21. september kl. 16:00

Þýski boltinn: Leikur óákveðinn

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 18. september kl. 18:30

Meistaradeild Evrópu: Bayern München – Deportivo La Coruna
Miðvikudagur 18. september kl. 20:40

Meistaradeild Evrópu: AC Milan – Lens
Laugardagur 21. september kl. 11:00

Enski boltinn: Newcastle – Sunderland
Laugardagur 21. september kl. 13:30
Íslenski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 21. september kl. 19:00

Spænski boltinn: Barcelona – Espanyol
Sunnudagur 22. september kl. 12:55

Gókartkeppni á Reisbrautinni í Reykjanesbæ
Mánudagur 23. september kl. 18:50
Enski boltinn: Fulham – Chelsea

Þriðjudagur 24. september kl. 18:30
Meistaradeild Evrópu: Bayer Leverkusen – Man. United

Þriðjudagur 24. september kl. 20:40
Meistaradeild Evrópu: Newcastle – Feyenoord

Miðvikudagur 25. september kl. 18:30
Meistaradeild Evrópu: PSV Eindhoven – Arsenal

Miðvikudagur 25. september kl. 20:40
Meistaradeild Evrópu: Inter Milan – Ajax

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

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Föstudagur 20. september

17.05 Leiðarljós
18.00 Stubbarnir (58:90)
18.30 Falin myndavél (38:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Mislit vinátta. (The Color of
Friendship) Mynd frá 2001 um hvíta
suður-afríska stúlku sem fær að dvelja
um skeið á heimili þeldökks þingmanns
í Bandaríkjunum. Aðalhlutverk: Lindsey
Haun og Shadia Simmons.
21.35 Skæruliðar. (Militia) Hasar-
mynd frá 2000 um njósnara sem reynir
að koma höndum yfir stolnar miltis-
brandsflaugar. Aðalhlutverk: Dean Cain,
Jennifer Beals og Frederic Forrest
23.00 Blessað barnið. (Maybe Baby)
Bresk gamanmynd frá 2000 um hjón
sem beita öllum ráðum til þess að eignast
barn. e. Aðalhlutverk: Hugh Laurie, Joely
Richardson og Rowan Atkinson.
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 21. september
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (59:90)
09.26 Maja (25:52)
09.33 Merlín og töfrahvolpurinn
09.45 Fallega húsið mitt (12:30)
09.52 Lísa (1:13)
09.57 Babar (46:65)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (27:40)
10.45 Hundrað góðverk (8:20)
11.10 Kastljósið
11.35 Skjáleikurinn
13.30 EM í frjálsum
15.30 Íslandsmótið í fótbolta.
16.00 Þýski fótboltinn.
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (30:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Falleg kona. (Pretty Woman)
Klassísk bíómynd frá 1990 sem skaut
Juliu Roberts upp á stjörnuhimininn og
hún var einnig tilnefnd til óskarsverð-
launa fyrir besta leik í aðalhlutverki.
Myndin fjallar um kaupsýslumann sem
leigir sér fylgdardömu og verður öllum
að óvörum, ástfanginn af henni. Aðal-
hlutverk: Richard Gere, Julia Roberts
og Laura San Giacomo.
22.00 Einkaspæjarinn. (Pepe Carval-
ho: La soledad del manager) Spænsk
sakamálamynd byggð á metsölubók eftir
Manuel Vázquez Montalbán um einka-
spæjarann Pepe Carvalho sem hér glímir
við dularfullt mál. Aðalhlutverk: Juanjo
Puigcorbé, Valeria Marini og Jean Ben-
guigui.
23.40 Háski á báðar hendur. (Clear
and Present Danger) Bandarísk spennu-
mynd frá 1994. Jack Ryan, aðstoðarfor-
stjóri CIA, berst við kólumbíska eitur-
lyfjabaróna eftir að náinn vinur Banda-
ríkjaforseta og fjöldskyldu hans eru myrt
á skútu í Karíbahafi. e. Aðalhlutverk:
Harrison Ford, Williem Dafoe og Anne
Archer.
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 22. september
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.01 Disneystundin
09.25 Sígildar teiknimyndir (4:42)
09.55 Andarteppa
10.07 Kipper (9:13)
10.22 Land í Afríku - Namibía
10.35 Ungur uppfinningamaður
11.00 Kastljósið
11.20 Skjáleikurinn
16.05 Einvígi aldarinnar.
16.35 Líf og læknisfræði (2:6)
17.00 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Littla prinsessan (4:4)
18.15 Konni
18.30 Draumurinn
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Allir hlutir fallegir. Leikrit sem
fjallar um dularfullt samband lýtalæknis
og konu sem er afskræmd eftir hræðileg-
an bruna. Áður en langt um líður kemur
í ljós hvað raunverulega gerðist.  Handrit
og leikstjórn: Ragnar Bragason. Með að-
alhlutverk fara María Ellingssen, Baldur
Trausti Hreinsson, Helga Braga Jóns-
dóttir, Magnús Jónsson og Kolbrún Erna
Pétursdóttir.
20.35 Ást í köldu landi (2:3)
21.30 Helgarsportið
21.55 Sakleysi. (En plein coeur) Frönsk
bíómynd frá 1998. Tvær ungar konur
komast upp á kant við lögin og leita á
náðir lögfræðings sem þær hafa stolið
veski af. Aðalhlutverk: Gérard Lanvin,
Carole Bouquet og Virginie Ledoyen.
23.35 Kastljósið
00.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 20. 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 (12:22)
13.05 Jonathan Creek (7:18)
13.55 Thieves (3:10)
14.40 Ved Stillebækken (12:26)
15.10 King of the Hill (11:25)
(Hill-fjölskyldan)
15.35 Andrea
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.40 Neighbours
18.05 The Osbournes (2:10) (Osbourne
fjölskyldan) Það ríkir hundafár á Os-
bourne-heimilinu og Rokkkóngurinn er
allt annað en ánægður. Hundarnir ganga
lausir og skilja eftir sig ummerki á ólík-
legustu stöðum. Sharon grípur í taumana
og kallar á hundasérfræðing til að bjarga
málunum.
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Greg the Bunny (1:13). (Kanínan
Greg) Í Ameríku búa 3,2 milljónir brúða
og er kanínan Greg ein þeirra. Greg
sannfærir samleigjanda sinn, Jimmy
Bender, um að útvega sér starf við barna-
þátt sem pabbi hans leikstýrir. Greg sækir
um starf aðstoðarmanns en vegna ótrú-
legs klúðurs er hann skyndilega orðinn
stjarna þáttarins.
20.00 Our Lips Are Sealed. (Ekki orð!)
Olsen-systur eru mættar til leiks enn á ný
í skemmtilegri fjölskyldumynd. Stelpur-
nar urðu vitni að glæp og verður vitnis-
burður þeirra til þess að nokkrir innan
mafíunnar eru fangelsaðir. Yfirvöld fara
með stelpurnar í felur víðs vegar um
Bandaríkin en afráða síðan að senda þær
til Ástralíu. Þar lenda þær í alls konar
ævintýrum, kynnast nýjum vinum, hitta
sæta stráka og takast á við útsendara
mafíunnar. Aðalhlutverk: Mary-Kate
Olsen, Ashley Olsen, Jim Meskimen.
21.35 Double Whammy. (Töff á ný)
Þessi grínmynd, sem rataði á Sundance-
kvikmyndahátíðina í Bandaríkjunum,
fjallar um lífsþreytta leynilöggu. Löggan
á í mikilli sálarkreppu vegna þess að
henni mistókst að koma í veg fyrir fjölda-
morð á veitingastað. Hann gerir sitt besta
til að öðlast fyrri frægð innan lögregl-
unnar og hljóta náð fyrir augum almenn-
ings á ný. Aðalhlutverk: Elizabeth Hur-
ley, Steve Buscemi, Denis Leary, Maurice
G. Smith.
23.15 The Hurricane. Mögnuð kvik-
mynd, byggð á sannsögulegum atburð-
um. Rubin Carter var efnilegur hnefaleik-
ari sem fékk viðurnefnið The Hurricane.
Hann þótti einn besti millivigtarboxari
sem fram hafði komið og við honum
blasti glæstur ferill í hringnum. En þá
dundi ógæfan yfir. Carter var ranglega
sakfelldur fyrir hroðalegan glæp og
dæmdur í lífstíðarfangelsi. Árin liðu en
velunnarar hans neituðu að gefast upp,
staðráðnir í færa Carter frelsið á nýjan
leik.  Aðalhlutverk: Denzel Washington,
Deborah Unger, John Hannah, Liev
Schreiber.
01.35 Chips ´99. (Landamæralöggur)
Ponch er aftur kominn í vegalögregluna
og aðstoðar félaga sinn Jon við að upp-
lýsa bílaþjófnaði. Þeir félagar voru aðal-
söguhetjurnar í vinsælum framhalds-
myndaflokki í bandarísku sjónvarpi á
áttunda áratugnum.  Aðalhlutverk: Larry
Wilcox, Erik Estrada.
03.10 Ísland í dag
03.35 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 A Dog of Flanders.
11.35 Friends (11:24)
12.00 Bold and the Beautiful
13.45 Enski boltinn
16.00 Alltaf í boltanum. Vandaður
þáttur þar sem breskir boltaspekingar
fjalla um leiki helgarinnar og skyggnast
bak við tjöldin.
16.25 Oddbods
16.50 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 (3:10) (Osbourne
fjölskyldan) Nýja platan hans Ozzys er
komin út og undirbúningur kynningar-
herferðar hefst. Á meðan á þessu stendur
fagnar fjölskyldan afmæli Kellyar sem
notar tækifærið og sýnir nýja húðflúrið
sitt, Sharon til mikillar mæðu. Ozzy gefur
eiginhandaráritanir og mætir í útvarps-
viðtal þar sem hann ljóstrar því upp að

hann noti viagra.
20.00 Spin City (5:22)
20.30 The Ladies Man. (Kvennamaður)
Fjörug grínmynd um útvarpsmanninn
og kvennagullið Leon Phelps. Hann
stjórnaði útvarpsþætti þar sem hann veitti
misgóð ráð til hlustenda um samskipti
kynjanna. Orðbragð hans þótti of mun-
aðarfullt fyrir stöðvarstjórana og var
hann því rekinn ásamt framleiðandanum
Julie. Þau fá hvergi vinnu en Leon fær
bréf frá ríkri, fyrrverandi ástkonu sem
hann hefur ekki hugmynd um hver er.
Hún býðst til að halda honum uppi en
reiðir eiginmenn hafa harma að hefna
vegna næturbrölts Leons og vilja hafa
hendur í hári hans. Spurningin er bara
hvort ríka fraukan eða reiðu eiginmenn-
irnir ná til hans fyrst. Aðalhlutverk: Billy
Dee Williams, Tim Meadows, Karyn
Parsons.
21.55 Cast Away. (Á eyðieyju) Robert
Zemeckis, leikstjóri Forrest Gump, og
Tom Hanks leiða saman hesta sína á ný
í þessari dramatísku ævintýramynd.
Myndin fjallar um metnaðarfullan
vinnuþjark sem kemst einn af úr flugslysi
og skolar upp að ströndum eyðieyju.
Möguleikarnir á að komast aftur í sið-
menninguna eru litlir og verður hann að
bjarga sér á brjóstvitinu. Fjórum árum
síðar hefur honum tekist að setja saman
fleka með segli og freistar þess að komast
heim á ný í faðm stúlkunnar sem hann
ætlaði sér að eyða ævinni með.  Aðalhlut-
verk: Tom Hanks, Helen Hunt.
00.20 Top Gun. (Þeir bestu) Samkeppn-
in í flugskólanum er hörð en Maverick
er staðráðinn í að verða besti herflugmað-
ur allra tíma. Hann hrífst af einum kenn-
aranum og það setur þau bæði í erfiða
stöðu.  Aðalhlutverk: Tom Cruise, Kelly
McGillis, Val Kilmer.
02.05 Phantoms. (Ógnvaldurinn) Í smá-
bænum Snowfield í Colorado hafa 700
manns horfið og enginn veit ástæðuna.
Eftir eru aðeins tvær systur, fógetinn og
aðstoðarmaður hans ásamt sérfræðingi í
drepsóttum. Gamall ógnvaldur sem legið
hefur í dvala neðanjarðar svo öldum
skiptir gerir nú vart við sig svo um munar.
Ósvikinn spennutryllir. Aðalhlutverk:
Peter O´Toole, Ben Affleck.
03.40 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 22. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.10 Greg the Bunny (1:13)
11.35 Undeclared (12:17)
12.00 Neighbours
13.55 Tónlist
14.35 Mótorsport
15.00 Prins Valíant
16.50 Einn, tveir og elda. Bryndís
Schram fær til sín góða gesti sem elda
úrvalsrétti í kappi við klukkuna. Kepp-
endum til aðstoðar eru nokkrir af fremstu
kokkum landsins sem tekst iðullega að
búa til meistaramáltíð úr nánast engu.
Bryndís hvetur bæði lið af sinni alkunnu
snilld svo ekki sé minnst á áhorfendur í
sal sem taka virkan þátt í fjörinu.
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 All the Little Animals. (Litlu
skinnin) Bobby Platt, ungur drengur með
heilaskaða, strýkur frá illum stjúpföður
sínum. Á leið sinni hittir hann gamlan
mann sem tekur hann upp á arma sína.
En Bobby er ekki laus við stjúpföður
sinn sem leitar hann uppi og þá er voðinn
vís!  Aðalhlutverk: Christian Bale, John
Hurt.
22.40 One True Thing. (Fjölskyldu-
gildi) Ellen flytur aftur til foreldra sinna
til þess að hafa umsjá með dauðvona
móður sinni. Hún kynnist miðaldra
foreldrum sínum að nýju og sér líf sitt í
nýju ljósi. Hjartnæm mynd með stórleik-
urum. Aðalhlutverk: Meryl Streep,
William Hurt, Reneé Zellweger.
00.45 Cold Feet (1:8)
01.35 Rejseholdet (23:30) (Liðsaukinn)
Eldra par skráir sig inn á fallegt
gistiheimili til að eiga rómantíska helgi
saman. Síðar hringir maðurinn í Ingrid
og segist hafa myrt konuna sína. Upp-
hefst mikil leit að manninum en þetta
mál virðist tengt öðru.
02.25 Tónlistarmyndbönd
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18.00 Sportið
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Vængjaþytur
21.00 City of Industry. (Auga fyrir
auga) Wade, Skip, Roy og bróðir hans
Lee eru smákrimmar sem fremja gim-
steinarán en þegar kemur að því að skipta
fengnum grípur Skip til vopna og drepur
Lee og Wade. Roy hyggur á hefndir
ásamt kærustu bróður síns.  Aðalhlut-
verk: Harvey Keitel, Stephen Dorff, Tim-
othy Hutton, Famke Janssen.
22.35 Body Count. (Glæpagengið)
Glæpagengið ætlaði að fremja hinn full-
komna glæp. Allar ráðagerðir voru pott-
þéttar en þegar á hólminn var komið
fóru hlutirnir ekki eins og til var ætlast.
Óvæntur aðili kom öllu í uppnám og af-

Uppskeruhátíð Boltafélags Ísa-
fjarðar verður haldinn í Félags-
heimilinu í Hnífsdal, laugardag-
inn 21. september kl. 15:00.
Verðlaunaafhendingar, kaffi-
veitingar.

Til sölu er Grand Theft í PC.
Hefur aldrei verið notaður.
Verð kr. 5.000. Á sama stað
óskast sjónvarp fyrir lítinn pen-
ing. Uppl. í símum 456 4428
eða 823 9604.

Fyrsta æfing vetrarins verður
haldin í Holti í Önundarfirði,
fimmtudaginn 19. september
kl. 20:00. Fjölmennum. Karla-
kórinn Ernir.

Óska eftir notuðum, ódýrum
ísskáp. Uppl. gefur Davíð í síma
690 3381.

Til sölu er Daihatsu Feroza árg.
1992. Sumar- og vetrardekk á
felgum fylgja. Góður staðgreið-
sluafsláttur. Upplýsingar í síma
899 5312.

Aðalfundur Skíðafélags Ísfirð-
inga verður haldinn í skíðaskál-
anum í Tungudal, fimmtudag-
inn 26. september kl. 20:00.

Til sölu er VW Golf, Comfort
line, 1,6 árg. 08/1999, ekinn
62 þús. km. Bíllinn er þriggja
dyra, silfurgrár og á 16" álfelg-
um. Spoiler, hljómflutnings-
tæki, litað gler. Allur samlitur.
Vetrardekk á felgum. Uppl. í
síma 848 0944.

Til sölu er Nissan patrol árg.
84. Kraftmikill trukkur á 33"
dekkjum. Upplýsingar í síma
456 2085.

Óska eftir að fá lítinn kettling
(læðu) Uppl. í síma 456 3286.

Til sölu er Brio barnavagn með
burðarrúmi. Notaður af einu
barni. Verð kr. 35 þús. Uppl.
í síma 456 5494.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
1996, ekinn 105 þús. km.
Uppl. í síma 861 2608.

Óska eftir barnapíu, helst ekki
yngri en 12 ára til að passa 4
daga í viku, tvo tíma á dag.
Uppl. í síma 869 2354.

Brúnbröndóttur, mjög gæfur
og fallegur heimilisköttur fannst
í Tunguskógi. Eigandi hafi sam-
band við Ruth í símum 456
3226 og 456 3228.

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

Óska eftir að fá kassavanan
kettling (læðu). Upplýsingar í
síma 456 3286.

Til sölu er Izusu Crew Cap árg.
98. Uppl. í síma 892 0660.

Til sölu er Viking fellihýsi. Upp-
lýsingar í síma 892 0660.

Óska eftir aðstoð einhvers til
að þýða úr norsku yfir á ís-
lensku. Uppl. í s. 690 3990.

Fimm manna fjölskylda óskar
eftir íbúð til leigu á Ísafirði,
sem fyrst. Upplýsingar í síma
894 9103.

Til sölu er svefnsófi. Selst ódýrt.
Uppl. í síma 456 3748.

Til sölu er hreindýrakjöt . Uppl.
í síma 864 1341.
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Horfur á fimmtudag:

Suðaustlæg átt, 3-8 m/s.
Þykknar upp og fer að

rigna sunnan- og vestan-
lands síðdegis, en skýjað

með köflum og þurrt norð-
an og austanlands.

Hiti 8-15 stig.
Horfur á föstudag:

Hæg suðlæg átt og rign-
ing eða súld, einkum

sunnan og vestanlands.
Milt í veðri.

Horfur á laugardag:
Suðlæg átt, 5-10 m/s og

súld eða rigning vestantil,
en hægari, skýjað að
mestu og úrkomulítið
austantil. Áfram hlýtt.
Horfur á sunnudag:

Fremur hvöss suðaustan-
átt og rigning sunnan- og

vestantil, en hægari og
úrkomulítið norðan- og

austanlands. Áfram hlýtt.
Horfur á mánudag:

Suðvestanátt og skúrir
vestantil, en skýjað með
köflum og þurrt að kalla

austantil. Kólnandi veður.

leiðingarnar voru slíkar að því hefði eng-
inn trúað fyrir fram. Hörkuspennandi
glæpamynd sem kemur verulega á óvart.
Aðalhlutverk: David Caruso, Linda Fior-
entino, John Leguizamo, Ving Rhames.
00.00 Backtrack/Catchfire. (Allar
bjargir bannaðar) Spennumynd um
konu sem verður óvart vitni að tveimur
mafíumorðum. Hún leitar til lögreglunn-
ar en kemst fljótt að raun um að þar er
maðkur í mysunni. Mafían hefur ráðið
leigumorðingja til að þagga niður í vitn-
inu og konan á því ekki um annað að
velja en reyna að bjarga sér á eigin spýtur.
Aðalhlutverk: Dennis Hopper, Jodie
Foster, Dean Stockwell, Vincent Price,
John Turturro, Charlie Sheen, Joe Pesci.
01.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 21. september
13.30 Símadeildin. Bein útsending.
16.15 Toyota-mótaröðin í golfi.
17.00 Íþróttir um allan heim
18.00 Íslensku mörkin
18.30 Golfstjarnan Carlos Franco
19.00 Spænski boltinn. Bein útsending
frá leik Barcelona og Espanyol.
21.15 Lottó
21.20 Beautiful Thing. (Vinir í varpa)
Jamie, Ste og Leah búa öll í sama hverf-
inu í London og eyða sumrinu saman.
Þau eiga öll við vandamál að stríða:
Jamie er utanveltu í skólanum, Ste gengur
vel þar en heima hjá honum steðja miklir
erfiðleikar að og Leah hefur verið rekin
úr skóla og er alveg sama. Eina nótt
lendir Ste í því að faðir hans og bróðir
misþyrma honum og hann leitar á náðir
Jamie vinar síns. Nóttin hefur afdrifaríkar
afleiðingar fyrir þá báða.  Aðalhlutverk:
Glen Berry, Linda Henry, Scott Neal.
22.50 Hnefaleikar-Oscar de la Hoya
00.50 Bride on the Run. Erótísk mynd.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 22. september
14.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Newcastle United og Sunderland.
17.00 Meistaradeild Evrópu
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 Golfstjarnan Sergei Garcia
19.30 Heimsfótbolti með West Union
20.00 Muhammad Ali. (Meistarinn
Muhammad Ali) Heimildamynd í tveim-
ur hlutum um Muhammad Ali, einn
þekktasta íþróttamann sögunnar. Ali,
sem fagnaði sextugsafmæli sínu 17. jan-
úar, er talinn fremsti hnefaleikakappi
allra tíma. Hann vann marga glæsta sigra
í hringnum en var jafnan mjög umdeildur
fyrir skoðanir sínar.
21.00 The Last time I Committed Suicide.
(Síðasta sjálfsmorðið mitt) Áhrifarík
kvikmynd sem gerist í Bandaríkjunum á
20. öld. Neal Cassidy er ungur maður í
Denver. Hann hefur útlitið með sér og
kvenfólkið fellur fyrir honum en margir
kynbræðra hans líta hann hornauga.
Lífsstíll Neals er ekki til eftirbreytni en
hann lætur sig það engu varða. Stúlkan
Cherry Mary fær Neal þó til að hugsa sig
tvisvar um.  Aðalhlutverk: Thomas Jane,
Keanu Reeves, Adrien Broody, Tom Bow-
er, John Doe.
22.30 Doctor Zhivago. (Doktor Zhi-
vago) Myndin byggist á samnefndri
skáldsögu rússneska rithöfundarins Bor-
is Paternak. Zhivago er sérlega aðlaðandi
rússneskur læknir. Hann gengur að eiga
Tonyu, sem er stúlka úr yfirstétt en verður
ástfanginn af hjúkrunarkonunni Laru.
Myndin spannar nokkra áratugi, síðari
heimsstyrjöldina og uppreisn Bolsévíka
í Rússlandi.  Aðalhlutverk: Omar Sharif,
Julie Christie, Geraldine Chaplin.
01.35 Dagskrárlok og skjáleikur
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17:30 Muzik.is
18:30 Popppunktur (e)
19:30 Jamie K. Experiment (e)
20:00 The Tom Green Show. Tom
Green gerir allt vitlaust hvar sem hann
fer með ýmsum bellibrögðum hvort sem
það er að mæta með Monicu Lewinsky
inn í svefnherbergi grunlausra foreldra
sinna klukkan þrjú að morgni eða neyða
vini sína til að taka þátt í fáránlegum
uppátækjum sem verða þeim ávallt til
tjóns þótt þeir haldi annað á tímabili.
20:30 Girlfriends. Gamanþáttur um
fjórar vinkonur sem láta sér ekki allt fyr-
ir brjósti brenna og neita alfarið að skrifa
upp á að konur sér konum verstar.
20:55 Haukur í horni. Um er að ræða
stutt innslög í anda “Fávíst fólk á förnum
vegi” innslaga Jay Leno í umsjón Hauks
Sigurðssonar. Haukur fer  í bæinn og
hittir fólk og spyr það spurninga um eitt
og annað sem það á að vita svarið við en
er kannski búið að gleyma...

21:00 Traders
21:50 Haukur í horni
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. Í
Djúpu lauginni sýna Íslendingar af öll-
um stærðum og gerðum sínar bestu
hliðar í von um að komast á stefnumót.
23:00 The King of Queens (e)
23:30 The Bachelor (e)
00:15 Jay Leno (e)
01:00 Muzik.is

Laugardagur 21. september
13:30 Tvöfaldur Jay Leno (e)
15:00 World’s Most Amazing Videos
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 First Monday (e)
18:00 Brúðkaupsþátturinn Já
19:00 The Tom Green Show (e)
19:30 According 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 Popppunktur
22:00 Profiler  - Lokaþáttur (e)
22:45 Living in fear (e)
00:20 Tvöfaldur Jay Leno
01:50 Muzik.is

Sunnudagur 22. september

12:30 Silfur Egils – Ný þáttaröð!
Silfur Egils hefur fest sig í sessi sem
mikils metinn vettvangur pólitískrar og

málefnalegrar umræðu og hefur frá upp-
hafi verið einn umtalaðasti sjónvarpsþátt-
ur landsins; skemmtilegur og óháður.
Hann hefur nú göngu sína á ný, fjórða
veturinn í röð og verður í vetur boðið upp
á ýmsar nýjungar.
14:00 Dateline (e)
15:00 American Embassy (e)
16:00 Judging Amy (e) Hinir vinsælu
þættir um fjölskyldumáladómarann Amy
Gray snúa aftur á skjáinn í haust og fáum
við að njóta þess að sjá Amy, Maxine,
Peter og Vincent kljást við margháttuð
vandamál í bæði starfi og leik.
17:00 Innlit/útlit (e)
18:00 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
19:00 The King of Queens (e) Doug
Heffernan 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. 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 karlmaður-
inn á heimili fullu af konum. Ekki að það
sé endilega slæmt en Jim er einstaklega
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. Magnaður og margþætt-
ur fréttaskýringaþáttur frá NBC. Hinir
víðfrægu fréttamenn Stone Phillips og
Jane Pauley eru í forsvari fyrir hóp vaskra
fréttamanna sem reifa mál líðandi og
stundar og taka hús jafnt hjá forsetum
sem föngum.
21:00 The Practice. Margverðlaunað
lagadrama framleitt af David E. Kelley
sem fjallar um líf og störf verjendanna  á
stofunni Donnell, Young, Dole & Fruitt.
21:45 Silfur Egils (e) – Ný þáttaröð!
23:15 Popppunktur (e)
00:15 Traders (e)
01:45 Muzik.is

BlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaður
Bæjarins besta óskar að ráða blaða-

mann nú þegar. Umsækjendur þurfa að
vera áhugasamir og duglegir og hafa

góða almenna þekkingu, einkum á
málefnum og staðháttum á Vestfjörðum,

hafa gott vald á íslensku máli og geta
unnið hratt, jafnframt því sem nákvæmni í

vinnubrögðum er skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Sigurjón J.

Sigurðsson, ritstjóri í síma 456 4560.

BlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaður

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?

Bergljót Halldórsdóttir,
kennari við Grunn-

skólann á Ísafirði svarar:

,,Ég fer reglu-
lega inn á

skolatorg.is
til að setja inn

fréttir af
Grunn-

skólanum,
vikuáætlanir og fleira. Svo

fer ég inn á bb.is til að
lesa fréttir. Einu sinni fór

ég reglulega inn á strik.is
til að leita að kjaftasögum,

en það er nokkuð langt
síðan ég hætti því. Ég og

einn samkennari minn för-
um vikulega inn á torg.is

til að draga okkur spá-
dómsspil, en fleiri síður fer

ég ekki reglulega inn á.“

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Kirkjuskóli á laugardag kl.
11:00. Messa á sunnudag
kl. 14:00. Sr. Leifur Ragn-

ar Jónsson predikar.
Hnífsdalskapella:

Kirkjuskóli á sunnudag
kl. 13:00.
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Ölvunar- ogÖlvunar- ogÖlvunar- ogÖlvunar- ogÖlvunar- og
hraðaksturhraðaksturhraðaksturhraðaksturhraðakstur
Lögreglan á Ísafirði þurfti
að hafa afskipti af fjölda
ökumanna um helgina.
Einn ökumaður fannst
sofandi í bíl sínum við
kirkjugarðinn í Engidal
árla á sunnudag. Hann
var ölvaður og viður-
kenndi að hafa ekið undir
áhrifum áfengis, stöðvað
bílinn og sofnað. Allmikið
hefur verið um hraðakst-
ur á Skutulsfjarðarbraut
að undanförnu, en þar
sem börn eru nú farin að
sækja skóla er mikilvægt
sem aldrei fyrr að öku-
menn stilli hraðanum í
hóf. Þá var ekið á sauð-
kind neðan við Tungu-
dalsafleggjara Vest-
fjarðaganga á sunnudag.

Ákveðið var á fundi bæj-
arráðs Ísafjarðarbæjar í
síðustu viku, að með öllu
verði bannað hundahald
í fjölbýlishúsum á vegum
húsnæðisnefndar bæjar-
ins, þrátt fyrir heimild til
undanþágu sem fram
kemur í samþykkt um
hundahald í Ísafjarðar-
bæ. Bannið nær þó ekki
til þeirra sem nú þegar
fullt samþykki annarra
íbúa fyrir því að halda
hund í íbúð sinni.

AtvinnuleysiAtvinnuleysiAtvinnuleysiAtvinnuleysiAtvinnuleysi
eykst lítiðeykst lítiðeykst lítiðeykst lítiðeykst lítið
Atvinnuleysi á Vestfjörð-
um hefur vaxið óverulega
milli ára sé miðað við
fjölda atvinnulausra
lokadag ágústmánaða
2001 og 2002. Um síð-
ustu mánaðarmót voru
25 karlmenn og 20 konur
skráð atvinnulaus, sem
svarar til 1% atvinnuleys-
is, en ári áður voru at-
vinnulausir 10 karlar og
30 konur, eða 0,9% af
áætluðum heildarmann-
afla. Þetta er öllu minni
aukning en annars stað-
ar á landinu, þar sem at-
vinnuleysi virðist hafa
tvöfaldast á milli ára, sé
reiknað út frá sömu for-
sendum. Þá var meðal-
atvinnuleysi á Vestfjörð-
um 0,9% í ágúst en 2,2
á landinu öllu. Atvinnu-
leysi var mest á höfuð-
borgarsvæðinu (2,7%)
en minnst á Norðurlandi
vestra (0,6%).

HundahaldHundahaldHundahaldHundahaldHundahald
bannaðbannaðbannaðbannaðbannað

Sushi-verksmiðjan Sindraberg ehf. á ÍsafirðiSushi-verksmiðjan Sindraberg ehf. á ÍsafirðiSushi-verksmiðjan Sindraberg ehf. á ÍsafirðiSushi-verksmiðjan Sindraberg ehf. á ÍsafirðiSushi-verksmiðjan Sindraberg ehf. á Ísafirði

„Fyrirtækið hefur ekki„Fyrirtækið hefur ekki„Fyrirtækið hefur ekki„Fyrirtækið hefur ekki„Fyrirtækið hefur ekki
endalaust úthald“endalaust úthald“endalaust úthald“endalaust úthald“endalaust úthald“

Hugur er í Sindrabergs-
mönnum á Ísafirði þrátt fyrir
að fyrirtækið sé ekki enn farið
að skila hagnaði. Sindraberg
framleiðir sem kunnugt er
sushi-rétti og hefur unnið mik-
ið brautryðjandastarf á því
sviði.

„Við gerðum ekki ráð fyrir
því að vera farnir að skila
hagnaði á þessum tíma“, segir
Elías Jónatansson, fram-
kvæmdastjóri Sindrabergs.

„Það er auðvitað aldrei gott ef
fyrirtæki er ekki rekið með
hagnaði. Þetta eru þó vanda-
mál sem við sáum fyrir en
fyrirtækið hefur að sjálfsögðu
ekki endalaust úthald. Það er
unnið að því að draga alls
staðar úr kostnaði og auka
veltu. Við hefðum viljað sjá
meiri sölu á neytendamarkaði
í Bretlandi en það hefur ekki
gengið eftir. Hins vegar hefur
verið vaxandi sala á veitinga-

markaði í Bretlandi, enda höf-
um við verið í kynningarátaki
með Brakes, dreifingaraðila
okkar ytra, og erum strax farn-
ir að finna fyrir aukinni sölu“,
segir Elías.

„Þá hefur sala á neytenda-
og veitingamarkaði í Þýska-
landi verið að aukast, svo það
má segja að við séum að gera
ágætis hluti á þremur af fjór-
um helstu mörkuðum okkar“,
sagði Elías.

Tvítugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaTvítugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaTvítugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaTvítugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaTvítugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða

Mildandi atriði vógu þungtMildandi atriði vógu þungtMildandi atriði vógu þungtMildandi atriði vógu þungtMildandi atriði vógu þungt
við ákvörðun refsingarvið ákvörðun refsingarvið ákvörðun refsingarvið ákvörðun refsingarvið ákvörðun refsingar

Tvítugur Ísfirðingur var á
föstudag dæmdur í Héraðs-
dómi Vestfjarða í fjögurra
mánaða fangelsi, skilorðs-
bundið í þrjú ár, til greiðslu
60 þúsund króna sektar og til
sviptingar ökuleyfis í eitt ár.
Sakarefni voru nokkrar lík-
amsárásir, ölvunarakstur, hús-
brot, hótanir, eignaspjöll og
brot gegn barnaverndarlögum,
svo og brot gegn valdstjórn-

inni með því að gera lögreglu-
mönnum tálmanir þar sem
þeir voru að gegna skyldu-
störfum.

Fram kemur í dómnum að
öll þau brot sem maðurinn
var ákærður og sakfelldur fyrir
hafi hann framið þegar hann
var mjög drukkinn eða undir
áhrifum vímuefna. Í álitsgerð
sérfræðings sem lögð var fram
í dómnum var talið mjög lík-

legt að maðurinn héldi áfram
á sömu braut hætti hann ekki
áfengis- og fíkniefnaneyslu.
Ákærði eigi við áfengis- og
fíkniefnasjúkdóm að stríða en
hafi engin einkenni annarra
meiriháttar geðraskana og sé
ekki haldinn formlegum geð-
sjúkdómi öðrum.

Einnig kemur fram í dómn-
um að maðurinn hafi sýnt af
sér bætta hegðun og meira en

ár sé liðið frá síðasta broti
hans. Hann sé í föstu sam-
bandi við stúlku sem hann
braut gegn í einu þeirra mála
sem hann var sakfelldur fyrir
og að móðir hennar, sem hann
braut einnig alvarlega gegn,
hafi beðið honum vægðar, og
komi þessi atriði mjög til
mildunar við ákvörðun refs-
ingar. Dóminn kvað upp Erl-
ingur Sigtryggsson.

HestfjörðurHestfjörðurHestfjörðurHestfjörðurHestfjörður

AmfetamínAmfetamínAmfetamínAmfetamínAmfetamín
fannst í bílfannst í bílfannst í bílfannst í bílfannst í bíl
Lögreglan á Ísafirði

stöðvaði í síðustu viku,
bifreið sem ekið var um
Hestfjörð áleiðis til Ísa-
fjarðar og fundust í bílnum
um 200 ofskynjunar-
sveppir og tæplega eitt
gramm af amfetamíni.

Ökumaðurinn sem er
rúmlega 30 Ísfirðingur var
einn í bílnum og var hon-
um sleppt að lokinni yfir-
heyrslu. Lögreglan beinir
því til allra sem minnsta
grun hafa um fíkniefna-
meðhöndlun að tilkynna
slíkt til yfirvalda.

Brotist var inn í Skipanaust ehf., á Ísafirði aðfaranótt laugardags. Að sögn lögreglu
flokkast athæfið undir húsbrot og eignarskemmdir. Brotnar voru rúður og fóru þeir
sem það gerðu um húsið og unnu tjón, meðal annars á stórri slípivél.  „Það er greinilegt
að þarna hafa vímugjafar verið með í för en á vettvangi fundust tæki og tól til vímuefna-
neyslu. Allar upplýsingar um mannaferðir á þessum tíma eru vel þegnar“, segir Ön-
undur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði. Á myndinni skoða þeir Marzellíus Svein-
björnsson, verkstjóri og Halldór Óli Hjálmarsson, starfsmaður Skipanausts, skemmd-
irnar. Ljósmynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Samgöngubætur í ÍsafjarðardjúpiSamgöngubætur í ÍsafjarðardjúpiSamgöngubætur í ÍsafjarðardjúpiSamgöngubætur í ÍsafjarðardjúpiSamgöngubætur í Ísafjarðardjúpi

Mjóifjörður ekkiMjóifjörður ekkiMjóifjörður ekkiMjóifjörður ekkiMjóifjörður ekki
brúaður í bráðbrúaður í bráðbrúaður í bráðbrúaður í bráðbrúaður í bráð

Rósamunda Pálína FriðriksdóttirRósamunda Pálína FriðriksdóttirRósamunda Pálína FriðriksdóttirRósamunda Pálína FriðriksdóttirRósamunda Pálína Friðriksdóttir

Fagnaði 100 árunumFagnaði 100 árunumFagnaði 100 árunumFagnaði 100 árunumFagnaði 100 árunum
Rósamunda Pálína Frið-

riksdóttir (Rósa) átti hundr-
að ára afmæli á föstudag.
Rósa er fædd að Ósi í Bol-
ungarvík en fluttist þaðan
til Súðavíkur þar sem hún ól
upp börnin sín þrjú og bjó í
rúm 50 ár.

Eiginmaður hennar var
Áki Eggertsson frá Kleifum
í Seyðisfirði. Hann lést árið
1981. Barnabörnin eru tólf
talsins og barnabarnabörnin
tuttugu. Afkomendurnir eru
dreifðir um allan heim og
búa m.a. í Vínarborg, Ástra-
líu og Þýskalandi. Rósa
segist fylgjast vel með því
sem drífur á daga þeirra.

„Ég hef alltaf verið
hraust“, sagði Rósa í samtali
við Morgunblaðið. Hún hef-
ur í nógu að snúast í Sunnu-
hlíð þar sem hún býr í dag,
segist prjóna og hekla mikið
og einnig málar hún.

Rósa ásamt syni sínum,
Berki Ákasyni. Ljósmynd:
mbl.is/Kristinn

Ekki verður hafist handa við
þverun Mjóafjarðar við Hrút-
ey fyrr en eftir nokkur ár, verði
fjörðurinn á annað borð brú-
aður. Í nokkurn tíma hefur
Vegagerðin stefnt að því að
fara þá leið, en ákvörðun um
slíkt verður ekki samþykkt
fyrr en að undangengnu um-
hverfismati, sem á að ljúka í
vetur. Þá verður einnig gerð
ný vegaáætlun, en þverun
Mjóafjarðar er ekki inni í áætl-
unum sem gilda til ársins
2004. „Miðað við núverandi
vegaáætlun og fjármagn verð-
ur ekki byrjað á þessu fyrr en
eftir nokkur ár“, segir Gísli
Eiríksson, umdæmisstjóri
Vegagerðarinnar á Ísafirði.

Auk þverun Mjóafjarðar

eru margir áhugamenn um
samgöngubætur í Ísafjarðar-
djúpi hrifnir af því að brúa
Hestfjörð miðjan. Að sögn
Gísla er þarna um gamla hug-
mynd að ræða. „Hestfjörður
er grunnur í mynninu eins og
margir aðrir firðir. Samkvæmt
þessum hugmyndum yrði brú-
að aðeins utan við hálsinn
milli Seyðisfjarðar og Hest-
fjarðar. Þetta er verið að at-
huga lauslega og það gæti vel
verið að menn kæmust að því
að þetta væri hagkvæmt“, seg-
ir Gísli.

Þess má að lokum geta að
Vegagerðin leggur á næstunni
bundið slitlag á tvo 10 kíló-
metra langa vegspotta á Vest-
fjörðum, m.a. í Skötufirði.


