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Skapa mikið öryggi í umferðSkapa mikið öryggi í umferðSkapa mikið öryggi í umferðSkapa mikið öryggi í umferðSkapa mikið öryggi í umferð
Starfsmenn Vegagerðarinn-

ar á Ísafirði hafa í sumar unnið
að lagningu leiðara, eða veg-
riða, á Hnífsdalsvegi og Ós-
hlíðarvegi. Á köflum eru
hættulegar beygjur á þessum
vegum og hátt niður í sjó,
þannig að hinir nýju leiðarar
munu skapa mikið öryggi.

„Nú er lokið uppsetningu
leiðara milli Ísafjarðar og Bol-
ungarvíkur eins og gert var
ráð fyrir í áætlun fyrir nokkr-
um árum. Þessar framkvæmd-
ir hófust raunar árið 2000 en
mikill kraftur var settur í þær
í sumar og er þeim nú lokið.
Alls hafa verið lagðir 1.300
metrar af leiðurum og hafa
framkvæmdirnar kostað lið-
lega 8 milljónir króna“, segir
Geir Sigurðsson, rekstrarstjóri

Vegagerðarinnar á Vestfjörð-
um.

Fjármagn hefur fengist fyrir
áframhaldandi leiðaralagn-

ingum á Vestfjörðum. „Á
næsta sumri verða lagðir leið-
arar meðfram veginum upp
Bjarnardal í Önundarfirði, þar

sem farið er upp á Gemlu-
fallsheiði. Þá verða lengdir
leiðarar meðfram Kirkjubóls-
hlíð í Skutulsfirði“, segir Geir.

Vegagerðarmenn leggja leiðara á Hnífsdalsvegi.

Nýir vegNýir vegNýir vegNýir vegNýir vegleiðarar á Hnífsdalsvegi og Óshlíðleiðarar á Hnífsdalsvegi og Óshlíðleiðarar á Hnífsdalsvegi og Óshlíðleiðarar á Hnífsdalsvegi og Óshlíðleiðarar á Hnífsdalsvegi og Óshlíð

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

FramnesiðFramnesiðFramnesiðFramnesiðFramnesið
með bilaðameð bilaðameð bilaðameð bilaðameð bilaða

aðalvélaðalvélaðalvélaðalvélaðalvél
Aðalvélin í rækjutogar-

anum Framnesi bilaði á
sunnudag er skipið var að
veiðum á svokölluðum
Norðurkanti, um 50 sjómíl-
ur norður af Horni.

Togarinn Andey tók
skipið á síðuna og leiddi
það til hafnar á Ísafirði, en
bæði skipin eru í eigu Hrað-
frystihússins – Gunnvarar.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Ungur maður með lið-
lega hálfsmánaðar gamalt
ökuskírteini var gripinn á
112 km hraða á Hnífsdals-
vegi um helgina. Sá hinn
sami var síðar stöðvaður
með fullan bíl af farþegum
og reyndist enginn þeirra
vera með öryggisbelti. Þá
barst lögreglu tilkynning
um að stolið hefði verið
fatnaði úr fatahengi Fjórð-
ungssjúkrahússins á Ísa-
firði, þykkbotna X-18 skóm
og hálfsíðum jakka úr leð-
urlíki.

Ungur öku-Ungur öku-Ungur öku-Ungur öku-Ungur öku-
þjarkurþjarkurþjarkurþjarkurþjarkur

– sjá viðtal í miðopnu við
Hörpu Jónsdóttur, kennara
á Ísafirði, sem hlaut Ís-
lensku barnabókaverð-
launin 2002
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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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Kristinn sigr-Kristinn sigr-Kristinn sigr-Kristinn sigr-Kristinn sigr-
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Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna svaraði frambjóðandi í Ísafjarðarbæ spurn-
ingu um hvað honum finndist um afstöðu flokks síns í tilteknu máli, því einu að hann
styddi flokkinn í góðum málum. Um stuðninginn við góðu málin skal ekki efast. Svarið
segir hins vegar allt  um vanmátt minni spámannanna þegar stefna þeirra á
ekki upp á pallborðið hjá flokksforustunni. Þá dregur góður vilji skammt.

Vefsíðugrein Einars K. Guðfinnssonar, alþingismanns, ,,Fjögur dæmi um
flutning ríkisverkefna,“ styður fullyrðinguna um vanmáttinn, en í henni
fjallar hann m.a. um veiðarfærarannsóknir og veiðieftirlit: ,,Fyrir nokkrum árum gerði
ég ásamt mörgum góðum mönnum tilraun til þess að uppbygging veiðarfærarannsókna
færi fram á Ísafirði, undir forystu Hafrannsóknastofnunar og í samvinnu við fyrirtæki
á þessu sviði. Ástæðan var einföld. Slík þekking var þá ekki til staðar nema næsta
takmörkuð innan stofnunarinnar. Á Ísafirði var hins vegar búsettur sérmenntaður mað-
ur á þessu sviði, sem hafði áhuga á að sinna þessu verkefni, en með einu skilyrði þó.
Hann fengi að búa og starfa fyrir vestan. Fyrir lá að fyrirtæki á svæðinu voru tilbúin að
veita þessu máli brautargengi. Og alþekkt er að innan Netagerðar Vestfjarða hefur
byggst upp mikil þekking á veiðarfærarannsóknum. Fátt virtist rökréttara en að þarna
yrði byggt upp lítið vísindasamfélag, sem starfaði út frá höfuðstöðvum Hafró í Reykja-
vík.“

Á þetta var ekki hlustað.
Um veiðieftirlitið segir þingmaðurinn m.a.: ,,Æ oní æ hefur verið farið þess á leit að

þessir menn (eftirlitsmennirnir) hefðu bækistöðvar sínar á landsbyggðinni. Ekki síst í
ljósi þess að Fiskistofa er með nokkrar starfsstöðvar úti á landi.“  En hverjar
eru lyktirnar? ,,Umtalsverð fjölgun í veiðieftirliti, en sú fjölgun hefur öll-
nákvæmlega öll- orðið í starfsliðinu fyrir sunnan. Þó vita allir að veiðieftirlitið
er ekki framkvæmt frá Reykjavíkurhöfn, heldur frá öllum höfnum landsins.“

Bæði þessi mál heyra undir sjávarútvegsráðuneytið. Við réttmætum ábendingum í
þeim efnum ,,hefur skollaeyrunum frægu verið skellt,“ segir þingmaðurinn, réttilega
og bendir á, að opinber störf ,,eigi ekki (sjálfkrafa) heima í Reykjavík,“ - hafi þar ekki
lögheimili eða séu þar sem þinglýst kvöð og réttur.“ Einar Kristinn segir efnislegar
forsendur eiga að ráða ákvörðunum í málum sem þessum. ,,Það er ekki gert í dag. Núna
eru þessar ákvarðanir teknar af hinni ósýnilegu hönd vanans sem öllu ræður í bland við
þekkingarleysi og fordóma. Það er byggðastefna í raun, byggðastefna fyrir
höfuðborgarsvæðið.“

Harður dómur þingmanns, um byggðastefnu sem gengur þvert á fögur fyrirheit
stjórnvalda.

s.h.

Smærri verkefni framundan hjá Ágústi og Flosa ehf.Smærri verkefni framundan hjá Ágústi og Flosa ehf.Smærri verkefni framundan hjá Ágústi og Flosa ehf.Smærri verkefni framundan hjá Ágústi og Flosa ehf.Smærri verkefni framundan hjá Ágústi og Flosa ehf.

Fækka verður starfs-Fækka verður starfs-Fækka verður starfs-Fækka verður starfs-Fækka verður starfs-
mönnum eitthvaðmönnum eitthvaðmönnum eitthvaðmönnum eitthvaðmönnum eitthvað

Framkvæmdum við versl-
unar- og skrifstofubygging-
una Neista á Ísafirði er að
mestu lokið en bygging henn-
ar er langstærsta einstaka
verkefnið af því tagi á svæðinu
síðustu árin. Eftir er að inn-
rétta alla þriðju hæðina og um
120 fermetra rými á annarri
hæð en allt plássið er einangr-
að og að nokkru klætt að inn-
an.

Verktakafyrirtækið Ágúst
og Flosi ehf. á Ísafirði, sem
hafði byggingu Neista með
höndum, var einnig með ýmis
önnur verk í takinu á sama
tíma. Starfsmenn hjá fyrirtæk-
inu hafa verið milli 25 og 30
en með undirverktökum mun
fleiri eða allt upp í 40 manns.

Ágúst Gíslason bygginga-
meistari segir að ýmis verk-
efni séu framundan, misjafn-
lega stór en þó flest smá. Ljóst
sé að starfsmönnum þurfi að
fækka eitthvað með haustinu.

„Vandinn við að koma út úr
stóru verki eins og Neista er
að það eru ekki allt lærðir
smiðir sem hafa getað nýst
við slíka stórframkvæmd.
Smáverkefnin sem bíða okkar
hingað og þangað eru fyrst og
fremst smíðavinna fyrir fag-
fólk. Þess vegna sýnist mér
fyrirsjáanlegt að við þurfum
því miður að fækka um nokkra
menn með haustinu“, segir
Ágúst.

„Núna erum við að hreinsa
út úr gamla kaupfélagshúsinu

þar sem Samkaup voru áður.
Húsnæðið má heita tilbúið
undir tréverk en ekki er ennþá
ljóst hversu mikið við þurfum
að koma að frekari innrétting-
um“, segir Ágúst. Þarna er
um að ræða 360 fermetra á
fyrstu hæð og 380 fermetra í
kjallara. Hvor flötur er einn
geimur fyrir utan burðarsúlur.
„Þetta er geysilega lipurt og
haganlegt hús til breytinga“,
segir Ágúst. „Við erum að
hugsa um að setja eitt og sama
gólfefnið á þetta allt, koma
upp lýsingu og búta svo niður
eftir þörfum.“ Þessu húsplássi
er enn óráðstafað. „Það eru
aðilar sem vilja taka á leigu
bút og bút og eiginlega stend-
ur upp á mig klára það mál.“ Flosi Kristjánsson og Ágúst Gíslason.

Haustmót í golfi var
haldið á vegum Golf-

klúbbs Ísafjarðar á
Tungudalsvelli á laugar-

dag. Án forgjafar sigraði
Kristinn Kristjánsson

með því að fara hringinn
á 82 höggum. Næstur

kom Magnús Gíslason á
83 höggum en Sigurður

Dagbjartsson var í þriðja
sæti á 96 höggum.

Gunnar P. Ólason var
hlutskarpastur þegar

reiknað var með forgjöf
og fór hringinn á 74

höggum. Næstur var
Kristinn Kristjánsson,

einnig með 74 högg, en
Jón Hjörtur Jóhannsson
var í þriðja sæti með 75

högg.

Bandaríkja-Bandaríkja-Bandaríkja-Bandaríkja-Bandaríkja-
maður til KFÍmaður til KFÍmaður til KFÍmaður til KFÍmaður til KFÍ
Körfuknattleiksfélag Ísa-

fjarðar (KFÍ) hefur fengið
til liðs við sig bandarísk-
an körfuboltamann, Jer-
emy Sargent, tuttugu og

þriggja ára að aldri.
Hann leikur sinn fyrsta

leik fyrir félagið á föstu-
dag, þegar KFÍ fer til

Þorlákshafnar og leikur
við Þór. „Hann kom á

laugardaginn og var al-
veg heillaður enda hafa

allir tekið mjög vel á móti
honum“, segir Guðjón

Þorsteinsson, fram-
kvæmdastjóri KFÍ.

Jeremy Sargent. KATTAEIGENDUR Í ÍSAFJARÐARBÆ
Kattaeigendur í Ísafjarðarbæ! Athugið
að á næstu vikum fer fram útrýming á
flækingsköttum í sveitarfélaginu. Vin-
samlegast athugið að til að komast
hjá óþægindum, eru ábyrgir kattaeig-
endur beðnir um að merkja heimilis-
ketti tryggilega með bjöllu og hálsól
þar sem kemur fram nafn eiganda,
heimilisfang og símanúmer.
Anton Helgason, heilbrigðisfulltrúi.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?

Sushi-verksmiðjan SindrabergSushi-verksmiðjan SindrabergSushi-verksmiðjan SindrabergSushi-verksmiðjan SindrabergSushi-verksmiðjan Sindraberg

Aukin afköst lækka kostnaðAukin afköst lækka kostnaðAukin afköst lækka kostnaðAukin afköst lækka kostnaðAukin afköst lækka kostnað
Árangur hefur náðst í þeirri

viðleitni að auka afköst hvers
starfsmanns í sushiverksmiðj-
unni Sindrabergi á Ísafirði.
Kostnaður á hverja einingu
afurðar hefur lækkað í hlutfalli
við aukin afköst og segir Elías
Jónatansson, framkvæmda-

stjóri Sindrabergs, að þar á
bæ séu menn nokkuð ánægðir
með árangur í rekstri.

„Síðasti mánuður er betri
en mánuðirnir þar á undan.
Við finnum að við erum búin
að ná betri afköstum og
höldum áfram að vinna okkur

upp. Við settum okkur mark-
mið um að lækka rekstrar-
kostnað. Nú er kostnaður á
hvert framleitt kíló minni en
áður og sá árangur skiptir máli
þegar kemur að því að lækka
rekstrarkostnað“, segir Elías.

Hið árlega skólahlaup
Grunnskólans á Ísafirði

var þreytt í síðustu viku.
Fyrst hlupu nemendur

1.-4. bekkjar frá gatna-
mótum Seljalandsvegar

og Urðarvegar inn að
Engi við höfuðstöðvar

Orkubús Vestfjarða og til
baka. Síðan hlupu eldri
nemendur og flestir alla
leið inn í Tunguskóg. Á
myndinni er vasklegur

hópur að leggja af stað í
hlaupið.
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Trébáturinn Kisa úr Vigur,
sem í fjölda ára hefur staðið
í Norðurtanganum á Ísafirði,
er nú á leið til Bolungarvík-
ur. Þar bíður hennar rækileg
yfirhalning en hagleiksmað-
urinn Ragnar Jakobsson frá
Reykjafirði á Ströndum
mun sjá um það mikla verk.
Kisa var í eigu Hraðfrysti-
hússins Norðurtanga, en frá
því fyrirtækið hætti rekstri,
hefur báturinn grotnað

niður.
Að sögn Ragnars er Kisa

illa á sig komin en þó mun
margt heillegt vera í henni.
„Kjölurinn er góður og
stefnin en byrðingurinn er
lélegur“, segir Ragnar.

Kisa er ekki fyrsti trébát-
urinn sem Ragnar tekur að
sér að bæta. Áður hafa bát-
arnir Friðþjófur og Ögri
fengið andlitslyftingu, svo
vægt sé til orða tekið.

Kisa frá VigurKisa frá VigurKisa frá VigurKisa frá VigurKisa frá Vigur
fær yfirhalningufær yfirhalningufær yfirhalningufær yfirhalningufær yfirhalningu

Enn einn báturinn kominn íEnn einn báturinn kominn íEnn einn báturinn kominn íEnn einn báturinn kominn íEnn einn báturinn kominn í

hendur Ragnars Jakobssonarhendur Ragnars Jakobssonarhendur Ragnars Jakobssonarhendur Ragnars Jakobssonarhendur Ragnars Jakobssonar

Ragnar Jakobsson (t.v.) fylgist með þegar Kisu er lyft
upp á vörubílspall í Norðurtanganum á Ísafirði.

Stórhýsið Neisti á Ísafirði formlega tekið í notkunStórhýsið Neisti á Ísafirði formlega tekið í notkunStórhýsið Neisti á Ísafirði formlega tekið í notkunStórhýsið Neisti á Ísafirði formlega tekið í notkunStórhýsið Neisti á Ísafirði formlega tekið í notkun

Fjölmenni á uppskeruhátíðFjölmenni á uppskeruhátíðFjölmenni á uppskeruhátíðFjölmenni á uppskeruhátíðFjölmenni á uppskeruhátíð
„Uppskeruhátíð“ var haldin

síðdegis á föstudag í stórhýs-
inu Neista að Hafnarstræti 9-
13 á Ísafirði, sem nú er að
mestu leyti fullgert. Þar með
var húsið formlega tekið í
notkun enda þótt ýmsar versl-
anir og önnur starfsemi hafi
verið þar í fullum gangi um
nokkurt skeið. Umsvifamesti
reksturinn í húsinu er verslun
Samkaupa sem tekur veruleg-
an hluta af jarðhæðinni. Til
uppskeruhátíðarinnar var boð-
ið fjölmörgum gestum, bæði
þeim sem komið hafa að verk-
inu með einum eða öðrum

hætti og þeim sem hafa keypt
eða tekið á leigu aðstöðu í
húsinu.

Verktakafyrirtækið Ágúst
og Flosi ehf. á Ísafirði byggði
húsið og flutti Ágúst Gíslason
byggingameistari ávarp þar
sem hann rakti sögu fram-
kvæmdarinnar í stórum drátt-
um. Hann afhenti síðan full-
trúa húsfélagsins táknrænan
lykil að húsinu og málverk
eftir Agnesi Aspelund, mynd-
listarkonu á Ísafirði, af gömlu
húsunum sem til skamms tíma
stóðu þar sem Neisti er nú
risinn af grunni.

Grétar Helgason, fulltrúi húsfélags Neista (t.v.) tekur við
gjöfum frá Ágústi og Flosa úr hendi Ágústs Gíslasonar, þar
á meðal málverki Agnesar Aspelund af gömlu húsunum
sem stóðu þar sem Neisti er nú.

Fjölmenni var á uppskeruhátíðinni.
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Sker sig úrSker sig úrSker sig úrSker sig úrSker sig úr
í bændasam-í bændasam-í bændasam-í bændasam-í bændasam-
félaginu ífélaginu ífélaginu ífélaginu ífélaginu í
BorgarfirðiBorgarfirðiBorgarfirðiBorgarfirðiBorgarfirði

Sker sig úrSker sig úrSker sig úrSker sig úrSker sig úr
í bændasam-í bændasam-í bændasam-í bændasam-í bændasam-
félaginu ífélaginu ífélaginu ífélaginu ífélaginu í
BorgarfirðiBorgarfirðiBorgarfirðiBorgarfirðiBorgarfirði

Vefnaðarkennarinn, bóndinn, mynd-
listarkonan og Ísfirðingurinn Snjólaug

Guðmundsdóttir sneri aftur í heima-
hagana seint í sumar til að halda sýn-

ingu á vefnaði sínum, flóka, ljóðum og
vatnslitamyndum í Edinborgarhúsinu

á Ísafirði. Opnun sýningarinnar var
geysifjölmenn og segir Snjólaug að

það hafi komið sér mjög á óvart
 hversu vel henni var tekið og hversu
vel fólk mundi eftir henni, en hálfur

fjórði áratugur er liðinn síðan hún
flutti frá Ísafirði, tvítug að aldri.

„Ég held að Ísfirðingar
megi alveg fá að heyra hvað
þeir eru yndislegir. Það var

alveg ótrúlega vel tekið á
móti mér þegar ég kom. Mér
finnst Ísafjörður hafa breyst

mjög mikið síðan ég flutti
héðan, auðvitað til hins

betra. Það er búið að gera
upp fjöldamörg hús sem

voru að hruni komin þegar
ég bjó í bænum, verslanirnar

eru fallegar og vöruúrval
með ágætum. Fólkið er

glaðlegt, elskulegt og opið

eins og í gamla daga.“

Flóki er mikiðFlóki er mikiðFlóki er mikiðFlóki er mikiðFlóki er mikið
undraefniundraefniundraefniundraefniundraefni

Flókamyndir Snjólaugar
vöktu mikla lukku á

sýningunni í Edinborgar-
húsinu og seldust nær allar.

Snjólaug er mjög hrifin af
flóka og segir að hægt sé að

nota efnið í ótrúlegustu
hluti. „Efnið er búið þannig

til að tekin er ullarkemba,
hún bleytt, sápuborin og

nudduð þar til úr verður fast
efni. Úr þessu geri ég

myndir, töskur, hatta, veski,
kúlur, bjöllur og einfaldlega

það sem mér dettur í hug.
Ég geri nær eingöngu

náttúrumyndir, enda sæki ég
hugmyndir mínar mikið í

náttúruna. Ég yrki ljóð, sem
fylgja stóru ofnu veggtepp-
unum, til að undirstrika þá

stemningu sem ég vil fá
fram í teppunum. Ég prenta

ljóðin á hvítan pappír sem
ég svo lita með kaffi og lími

á steina og kort.“

Naut foreldra sinnaNaut foreldra sinnaNaut foreldra sinnaNaut foreldra sinnaNaut foreldra sinna

Athygli vakti hversu vel
sýning Snjólaugar var sótt,

og þá sérstaklega á opnunar-
degi. Viðtökurnar virðast

hafa komið Snjólaugu sjálfri
mest á óvart. „Mér var svo

ótrúlega vel tekið. Þetta var
alveg yndislegt og ég ætlaði

ekki að trúa því hversu
margir mundu eftir mér. Ég
held reyndar að þar hafi ég

notið foreldra minna svo-
lítið, því þau voru vel þekkt
í bænum og mig grunar að

margir hafi þekkt mig vegna
þeirra. Einn maður benti
mér á þetta og vonaði að

hann væri ekki að móðga
mig með því, en það var af

og frá. Mér þótti mjög vænt
um heyra þetta.“ Snjólaug er

dóttir Guðmundar Bárðar-
sonar vélstjóra og Margrétar

I. Bjarnadóttur vefnaðar-
kennara, sem bæði létust um

aldur fram. „Síðustu þrjú
árin sem mamma lifði rak

hún vefstofu og þar lærði ég
mín fyrstu handtök. Þegar
hún dó fór ég í Myndlista-

og handíðaskólann og lærði
vefnað. Að námi loknu flutti

ég aftur vestur og bjó á
Ísafirði einn vetur.“

HreppsskrifstofaHreppsskrifstofaHreppsskrifstofaHreppsskrifstofaHreppsskrifstofa
heima viðheima viðheima viðheima viðheima við

Eftir einn vetur á Ísafirði
flutti Snjólaug að Varma-

landi í Borgarfirði. „Ég fékk
stöðu sem vefnaðarkennari á

Varmalandi og átti eftir að
vera þar í níu ár. Ég kynntist

eiginmanni mínum, Guð-
brandi Brynjúlfssyni, á
Hvanneyri, en hann var

nemandi þar. Við fórum að
búa á Brúarlandi 1973 á jörð

foreldra hans.“
Fyrstu árin á Mýrum hafði
Snjólaug ekki mikinn tíma

til annars en að sinna
börnum og búi. „Við gátum

lítið farið, því það er mjög
erfitt að komast frá þegar
maður er bóndi. Það eru

ekki bara börnin sem þarf að
hugsa um, því skepnurnar

þurfa líka umhirðu. Maður-
inn minn var líka oddviti
Hraunhrepps í tólf ár og

eldhúsið heima var notað
sem höfuðstöðvar hreppsins

um tíma. Þessi störf hans
urðu ekki til að auka

ferðafrelsi okkar.“

Hefur lítið gamanHefur lítið gamanHefur lítið gamanHefur lítið gamanHefur lítið gaman
af húsdýrumaf húsdýrumaf húsdýrumaf húsdýrumaf húsdýrum

„Þó að það hafi vissulega
verið gefandi að sjá um börn
og bú, þá vildi ég alltaf gera

eitthvað meira. Ég hugsaði
með mér hvað ég gæti gert á

Brúarlandi og hvernig ég

gæti nýtt mína menntun þar.
Ég óf þegar ég hafði tíma til,

og hægt og rólega fór ég að
hafa meiri tíma og fór þá
líka að prófa nýja hluti í

vefnaði og ýmiskonar
handverksvinnu.“ Nú eru

börnin vaxin úr grasi og
undanfarið hefur Snjólaug

getað sinnt hugðarefnum
sínum af meiri alúð en áður.

Á Brúarlandi er hún með
vinnustofu og er þeirrar
gæfu aðnjótandi að geta

unnið við listina. „Það er
líka eins gott, því ég hef

aldrei haft neitt sérstaklega
gaman af húsdýrum, og það

er vægt til orða tekið. Ég á
þó hund sem mér þykir

afskaplega vænt um.“

Sker sig úr íSker sig úr íSker sig úr íSker sig úr íSker sig úr í
BorgarfirðinumBorgarfirðinumBorgarfirðinumBorgarfirðinumBorgarfirðinum

„Undanfarin ár hef ég líka
átt auðveldara með að kom-
ast frá búinu en áður. Núna

get ég leyft mér hluti sem ég
gat ekki áður, eins og að

koma til Ísafjarðar með sýn-
ingu og vera þar í viku eða

tvær.“ – Þú aðstoðar þó
bóndann af og til við

skepnuhirðinguna, eða
hvað? „Ég reyni nú að kom-

ast hjá því og hefur tekist
það ágætlega hingað til. Við

erum með vinnumann, og
þar að auki búa sonur okkar
og tengdadóttir líka hjá okk-
ur og hjálpa til. Ég tek þó að
sjálfsögðu þátt í heyskap og

slíku yfir hábjargræðis-
tímann. Aftur á móti kem ég

lítið nálægt skepnunum,
enda lítið fyrir þær gefin og

sker mig þannig svolítið úr í
bændasamfélaginu í

Borgarfirðinum.“

Það er munÞað er munÞað er munÞað er munÞað er mun
ódýrara að veraódýrara að veraódýrara að veraódýrara að veraódýrara að vera

áskrifandi!áskrifandi!áskrifandi!áskrifandi!áskrifandi!
Kannaðu málið!Kannaðu málið!Kannaðu málið!Kannaðu málið!Kannaðu málið!
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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

Áberandi ölv-Áberandi ölv-Áberandi ölv-Áberandi ölv-Áberandi ölv-
unaraksturunaraksturunaraksturunaraksturunarakstur
Maður var tekinn á Ísa-
firði aðfaranótt laugar-
dags grunaður um ölvun
við akstur, en hann virð-
ist ekki hafa gert tilraun
til að fara leynt með
akstur sinn. Vart varð við
akstur mannsins þegar
hann ók fruntalega út af
bílastæði við Fjarðar-
stræti með tilheyrandi
spóli svo að söng og
hvein í öllu. Lögregla
stöðvaði manninn sem
reyndi að taka til fótanna
en gafst ekki ráðrúm til.

Runólfur Pétursson í
Bolungarvík, fyrrverandi
skipstjóri á frystitogar-
anum Guðbjörgu ÍS, og
faðir hans Pétur Run-
ólfsson, hafa fengið nýj-
an 12,3 tonna bát af
gerðinni Cleopatra 33
frá Trefjum hf. Báturinn
hefur hlotið nafnið Siggi
Bjartar ÍS og verður
gerður út frá Bolungar-
vík. Hann er útbúinn til
línuveiða og í lest er
rúm fyrir 17 fiskikör (380
lítra).

Nýr SiggiNýr SiggiNýr SiggiNýr SiggiNýr Siggi
Bjartar ÍSBjartar ÍSBjartar ÍSBjartar ÍSBjartar ÍS

PrófkjörPrófkjörPrófkjörPrófkjörPrófkjör
ákveðiðákveðiðákveðiðákveðiðákveðið
Ákveðið var á kjördæm-
isþingi Sjálfstæðisflokks-
ins í Norðvesturkjör-
dæmi, sem haldið var í
Ólafsvík um helgina, að
efna til prófkjörs 9. nóv-
ember vegna Alþingis-
kosninganna í vor.
Kosningarétt í prófkjör-
inu munu þeir eiga, sem
eru flokksbundnir í Sjálf-
stæðisflokknum eða
undirrita yfirlýsingu um
stuðning við flokkinn.

Vonir standa til að gler
verði komið í turnglugga
Ísafjarðarkirkju innan
tveggja eða þriggja ára
að sögn sr. Magnúsar
Erlingssonar, sóknar-
prests á Ísafirði. „Frá því
að kirkjan var vígð árið
1995 höfum við verið að
fikra okkur smátt og
smátt áfram. Í upphafi
var einungis kirkjuskipið
sjálft í notkun, en síðan
hefur þetta komið hægt
og rólega eftir því
hversu mikið fjármagn
er til á hverjum tíma. Á
síðasta ári var vígður
safnaðarsalur og ég
vona að gengið verði frá
turninum innan skamms,
en hann er algerlega
hrár að innan“, segir
séra Magnús. Ætlunin
mun vera að koma fyrir
ljósi í turni kirkjunnar.

Kláraður inn-Kláraður inn-Kláraður inn-Kláraður inn-Kláraður inn-
an fárra áraan fárra áraan fárra áraan fárra áraan fárra ára

Olíudreifing ehf. á hrakhólum með olíutanka á ÍsafirðiOlíudreifing ehf. á hrakhólum með olíutanka á ÍsafirðiOlíudreifing ehf. á hrakhólum með olíutanka á ÍsafirðiOlíudreifing ehf. á hrakhólum með olíutanka á ÍsafirðiOlíudreifing ehf. á hrakhólum með olíutanka á Ísafirði

Leitað eftir framtíðar-Leitað eftir framtíðar-Leitað eftir framtíðar-Leitað eftir framtíðar-Leitað eftir framtíðar-
stað fyrir bensínbirgðastöðstað fyrir bensínbirgðastöðstað fyrir bensínbirgðastöðstað fyrir bensínbirgðastöðstað fyrir bensínbirgðastöð

Lóðarleigusamningur fyrir
olíubirgðastöð Olíudreifingar
ehf. í Mjósundum á Ísafirði er
útrunninn og leitar fyrirtækið
nú fyrir sér eftir framtíðarað-
stöðu fyrir bensín- og olíu-
birgðir. Á annarri leigulóð við
Suðurgötu rétt þar hjá rekur
fyrirtækið ásamt Skeljungi hf.
aðra birgðastöð en 47 ár eru
eftir af þeim lóðarleigusamn-
ingi. Í bréfi til bæjaryfirvalda
segir að Olíudreifing hafi fyrir
sitt leyti hug á að vera með

starfsemi sína þar til framtíðar
en stöðin uppfylli ekki í dag
þær kröfur sem gerðar eru
vegna mengunarvarna. Hins
vegar sé í gildi frestur til 2005
til að bæta þar úr og möguleiki
sé á að í slíkar framkvæmdir
verði farið fyrir þann tíma.

„Þar sem bensínbirgðir
Olíudreifingar eru nú í stöð-
inni við Mjósund þarf félagið
að finna bensínbirgðastöð
sinni á norðanverðum Vest-
fjörðum nýjan stað til fram-

tíðar litið“, segir í bréfi fyrir-
tækisins. Farið er fram á lóð-
arúthlutun á sama svæði við
Suðurgötu, á stað þar sem áður
var einnig bensínbirgðastöð.
Hætt var að nota hana fyrir
nokkrum árum en þar eru enn-
þá niðurgrafnir geymar.

„Rétt er að benda á að fé-
laginu þykir ekki fýsilegur
kostur að reisa bensínbirgða-
stöð á Suðurtanga vegna fyr-
irsjáanlegs mikils kostnaðar
við uppbyggingu slíkrar stöð-

var, en uppbygging á þeim
stað hefur verið í umræðunni
um nokkurt skeið. Til vara
sækir Olíudreifing ehf. um
það til bæjarráðs Ísafjarðar að
gerður verði lóðarleigusamn-
ingur til bráðabirgða til ársins
2005 um áframhaldandi veru
bensínbirgðastöðvar félagsins
við Mjósund en aðrir geymar
og búnaður verði fjarlægð“,
segir í bréfinu. Mál þetta er
um þessar mundir í athugun
hjá Ísafjarðarbæ.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Tvær flugvél-Tvær flugvél-Tvær flugvél-Tvær flugvél-Tvær flugvél-
ar á Ísafirðiar á Ísafirðiar á Ísafirðiar á Ísafirðiar á Ísafirði
Flugskólinn Flugsýn

hyggst hafa vél á Ísafirði í
vetur og bjóða Vestfirðing-
um upp á einkaflugmanns-
nám.

Í fyrstu verður aðeins
verkleg kennsla í boði en
stefnt er að bóklegu nám-
skeiði síðar í vetur. Friðrik
Ómarsson annast kennsl-
una en hann mun einnig
starfa sem aðstoðarflug-
maður í sjúkra- og áætlun-
arflugi á Vestfjörðum í vet-
ur. Við kennsluna notar
Friðrik 4ra sæta vél af gerð-
inni Piper Cherokee en.

Friðrik mun búa á Ísafirði
en flugstjórarnir Garðar
Árnason og Stefán Bárðar-
son skiptast á að dvelja þar.

Verknámsnemar og kennararnir Tryggvi Sigtryggsson og Guðmundur Einarsson (lengst
til hægri) hæstánægðir með samfestingana.

3X-Stál styður verkmenntanemendur3X-Stál styður verkmenntanemendur3X-Stál styður verkmenntanemendur3X-Stál styður verkmenntanemendur3X-Stál styður verkmenntanemendur

Fengu vinnusam-Fengu vinnusam-Fengu vinnusam-Fengu vinnusam-Fengu vinnusam-
festinga að gjöffestinga að gjöffestinga að gjöffestinga að gjöffestinga að gjöf

3X-Stál ehf. á Ísafirði af-
henti á föstudag nemendum í
málmiðnum og vélstjórn við
Menntaskólann á Ísafirði (MÍ)
vinnusamfestinga, merkta
fyrirtækinu og með einkenn-
isstöfum skólans.

Forráðamenn 3X-Stáls buð-
ust til að gefa skólanum sam-
festingana til að minnka
námskostnað þessara verk-
menntanema og laða fleiri
nema í iðnnám, enda er mikil-
vægt fyrir fyrirtækið að skól-
inn skili lærðum málmsmið-

um út á vinnumarkaðinn á
svæðinu.

„Oft tala yfirvöld mennta-
mála um lélega aðsókn ungs
fólks í verknám. Á sama tíma
eru nemendur verknáms skatt-
lagðir sérstaklega í formi efn-
isgjalds. Ekki eru ákveðnir
efnisreikningar að baki gjald-
inu og þá er þetta skattur sem
leggst sérstaklega á verk-
námsnemendur“, segir Guð-
mundur Einarsson, iðngreina-
kennari við MÍ.

KnattspyrKnattspyrKnattspyrKnattspyrKnattspyrnulandslið kvenna 17 ára og yngrinulandslið kvenna 17 ára og yngrinulandslið kvenna 17 ára og yngrinulandslið kvenna 17 ára og yngrinulandslið kvenna 17 ára og yngri

Knattspyrnusamband Ís-
lands (KSÍ) hefur valið Valdísi
Maríu Einarsdóttur, sóknar-
leikmann hjá Boltafélagi Ísa-
fjarðar, til að spila á úrtöku-
mótum fyrir landslið Íslands
17 ára og yngri. Fyrsta æfinga-
mótið var haldið í Reykjavík

um helgina.
Eins og fram hefur komið

fram var Valdís María, sem er
16 ára gömul, útnefnd Knatt-
spyrnukona ársins 2002 hjá
Boltafélagi Ísafjarðar á upp-
skeruhátíð félagsins um fyrri
helgi.

Valdís María val-Valdís María val-Valdís María val-Valdís María val-Valdís María val-
in á úrtökumótin á úrtökumótin á úrtökumótin á úrtökumótin á úrtökumót

Valdís María Einarsdóttir með heiðursviðurkenningarnar
sínar á uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar um fyrri helgi.
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„Ég skrifaði fyrstu gerðina
af þessari bók fyrir rúmlega
þremur árum“, segir Harpa
Jónsdóttir, kennari við Grunn-
skóla Ísafjarðar, sem í síðustu
viku hlaut Íslensku barna-
bókaverðlaunin 2002 fyrir
fyrstu bók sína. „Ferðin til
Samiraka er dularfull og gríp-
andi saga sem heldur lesanda
spenntum frá upphafi til enda.
Höfundi tekst á skemmtilegan
hátt að flétta saman íslenskum
veruleika og framandi heimi
þar sem baráttunni milli góðs
og ills er lýst á áhrifamikinn
hátt“, segir m.a. í umsögn
dómnefndar.

Var hafnað hjáVar hafnað hjáVar hafnað hjáVar hafnað hjáVar hafnað hjá
nokkrum forlögumnokkrum forlögumnokkrum forlögumnokkrum forlögumnokkrum forlögum

Eins og algengt er með
fyrstu bók höfundar reyndist
ekki auðvelt að fá útgefanda.
Þekkt eru fjölmörg dæmi þess
að hvert forlagið á fætur öðru
hafi hafnað verkum sem síðan
eru margverðlaunuð og halda
nöfnum höfunda sinna á lofti.
„Já, áður en ég sendi söguna í
þessa keppni var ég búin að
senda hana í nokkur forlög og
fá höfnun“, segir Harpa.

– Hafðirðu trú á því strax í
upphafi að þetta yrði að bók
sem fengist gefin út og fengi
svona viðtökur?

„Kannski ekki svona við-
tökur en ég hafði alltaf trú á
því að hún yrði gefin út enda
stefndi ég að því.“

– Hvaða aðferð notaðirðu
við að skrifa söguna? Varstu
með efnið mótað í huganum
áður en þú byrjaðir?

„Nei, alls ekki. Ég spann
þetta bara áfram. Punktaði
ekkert niður áður.“

Fáir vissu umFáir vissu umFáir vissu umFáir vissu umFáir vissu um
ritstörfinritstörfinritstörfinritstörfinritstörfin

Eiginmaður Hörpu er Krist-
inn J. Níelsson tónlistarkenn-
ari, sem er Ísfirðingur að upp-
runa og kominn aftur á heima-
slóðir fyrir alllöngu. Sjálf er
Harpa uppalin í Kópavogin-
um og átti þar heima þangað
til hún hafði lokið mennta-
skóla en ættuð úr Húnavatns-
sýslu og Skagafirði. Fyrst eftir
komuna vestur fyrir sjö árum
kenndi hún á Flateyri, þar sem
Kristinn var einnig skólastjóri
Tónlistarskólans, en undan-
farin ár hefur hún kennt á Ísa-
firði. Nú er hún bekkjarkenn-

ari 3-H sem hún hefur haft
undir sínum verndarvæng frá
því í fyrsta bekk. Auk þess
hefur hún kennt svolítið í eldri
bekkjum „sitt á hvað“, eins
og hún segir. „Svo kenndi ég
líka smávegis úti í Danmörku
fyrir mjög mörgum árum.“

– Vissu krakkarnir í skólan-
um að þú varst að skrifa bók?
Vissi það kannski enginn?

„Nei, krakkarnir vissu það
ekki. Einhverjir vissu það
samt. Ég var búin að vita það
dálítinn tíma að ég myndi fá
þessi verðlaun en ég mátti
auðvitað ekki segja frá því.
Bara Kristinn og foreldrar
mínir vissu það.“

GGGGGlöð – en ekkilöð – en ekkilöð – en ekkilöð – en ekkilöð – en ekki
mjög hissa!mjög hissa!mjög hissa!mjög hissa!mjög hissa!

En hvað skyldi hafa valdið
því að Harpa gerðist rithöf-
undur? Ætli það hafi verið að
brjótast í henni alla tíð?

„Ég eiginlega veit það ekki.
Mig langaði einfaldlega að
skrifa bók og þess vegna byrj-
aði ég á því. Nei, kannski ekki
alla tíð. Ég var í fjarnámi í
Kennaraháskólanum [Harpa
lauk kennaraprófi fyrir tveim-

ur árum] og þurfti að skrifa
mikið af ritgerðum. Mér
fannst það gaman og ákvað
bara að prófa að skrifa bók.“

– Hvernig varð þér við
þegar þú fréttir að þú fengir
þessi verðlaun?

„Ég varð óskaplega glöð.“
– Ekki hissa?
„Eiginlega ekki. Ég fór í

þessa keppni til að vinna!
– Þú virðist ekki haldin

neinni minnimáttarkennd ...
„Nei, ég er komin yfir það.

Ætli ég hafi ekki klárað það á
unglingsárum að mestu leyti.

– Ertu með fleiri bækur á
prjónunum?

„Jaá“, segir Harpa og dreg-
ur seiminn eins og hún vilji
eiginlega ekki segja frá því.
„Ég er aðeins byrjuð að vinna
að annarri bók. Ég ætla að
halda áfram.“

– Hvernig bók verður það?
Barnabók líka? Eða er það
leyndarmál?

„Hún er framhald af þess-
ari.“

– Hvað tók vinnan við Ferð-
ina til Samiraka langan tíma?

„Ég veit það ekki. Fyrst
vann ég við hana í nokkra
mánuði, svo lá hún mjög lengi
og síðan tók ég aftur upp þráð-

inn. Ég veit ekki hvað ég var
lengi í allt. Ég vann þetta í
skorpum.“

„Ég syng svolítið“„Ég syng svolítið“„Ég syng svolítið“„Ég syng svolítið“„Ég syng svolítið“
Harpa kveðst eiginlega ekki

hafa skrifað neitt áður. Og þó.
Þegar hún er spurð hvort sú
hugmynd hafi komið upp að
þau Kristinn vinni saman eitt-
hvert verk í tali og tónum,
texti frá henni og tónlist frá
honum, þá segir hún:

„Við höfum nú einu sinni
borið það við. Þegar Litli leik-
klúbburinn á Ísafirði færði upp
leikritið Fuglinn í fjörunni fyr-
ir fáum árum, þá samdi ég
söngtextana en hann sá um
tónlistina. Það gekk mjög vel.
Við eigum örugglega eftir að
vinna meira saman. Reyndar
er Kristinn líka mjög lipur
penni sjálfur.“

Þegar Harpa er spurð hvort
hún sé þá kannski sjálf í mús-
íkinni líka, segir hún hæversk-
lega: „Ég syng svolítið.“

Harpa kann mjög vel við
sig hér fyrir vestan. „Annars
væri ég ekki búin að kaupa
mér hús hérna!“ segir hún, en
þar er um að ræða húsið að
Hrannargötu 1 á Ísafirði sem

þau Kristinn keyptu nýlega.
„Við ætlum aldrei að flytja
þaðan – eða það segi ég að
minnsta kosti“, segir Harpa
og hlær.

Sigrún er nýfluttSigrún er nýfluttSigrún er nýfluttSigrún er nýfluttSigrún er nýflutt
til Ísafjarðar ...til Ísafjarðar ...til Ísafjarðar ...til Ísafjarðar ...til Ísafjarðar ...

Ferðin til Samiraka kom út
hjá Vöku-Helgafelli daginn
þegar Harpa tók við verðlaun-
unum sínum við hátíðlega
athöfn í Þjóðmenningarhús-
inu í Reykjavík í síðustu viku.
Verðlaunasjóður íslenskra
barnabóka veitir Íslensku
barnabókaverðlaunin en Ferð-
in til Samiraka er átjánda bók-
in sem fellur þessi heiður í
skaut. Að þessu sinni bárust
um tuttugu handrit í sam-
keppnina.

Í Ferðinni til Samiraka segir
frá Sigrúnu sem er nýflutt til
Ísafjarðar. Dag einn verður
hún fyrir undarlegri upplifun
og dregst inn í veröld sem er
gjörólík þeirri sem hún þekkir.
Hún tekur þátt í að aðstoða
fólk sem berst fyrir frelsi sínu
en óvinurinn virðist vera að
fara með sigur af hólmi.

– segir Harpa Jónsdóttir, kennari á Ísafirði, sem hlaut Íslensku barnabókaverðlaunin 2002

„Ég fór í þessa keppni til að vinna!“„Ég fór í þessa keppni til að vinna!“„Ég fór í þessa keppni til að vinna!“„Ég fór í þessa keppni til að vinna!“„Ég fór í þessa keppni til að vinna!“
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Stefnumótun  í vegamálum er skýrStefnumótun  í vegamálum er skýrStefnumótun  í vegamálum er skýrStefnumótun  í vegamálum er skýrStefnumótun  í vegamálum er skýr
Vígsla  Kleifaheiðarinnar

á milli Patreksfjarðar og
Barðastrandar sl. föstudag
var ánægjulegur atburður.
Einnig var hann táknrænn
vitnisburður um þá stefnu-
mörkun sem við höfum
fylgt í vegamálum Vest-
fjarða. Þessi stefnumörkun
hefur farið fram á vettvangi
sveitarstjórna og meðal
annars birst í samþykktum
Fjórðungsþings Vestfirð-
inga. Og hjá okkur þing-
mönnum hefur hún birst
með skýrum hætti í þeim
áherslum sem við höfum
allir sameiginlega lagt um
uppbyggingu vegamála á
Vestfjörðum í samræmi við
langtímaáætlun í vegamál-
um sem hefur gilt í megin-
atriðum frá árinu 1998

Með samþykkt nefndrar
langtímaáætlunar í vega-
málum var brotið í blað. Þá

var í fyrsta sinn gengið út frá
því að vegir frá þéttbýlisstöð-
um á Vestfjörðum að aðal-
þjóðvegakerfinu yrðu jafn
settir og hinn svo nefndi
hringvegur. Þetta var gríðar-
lega þýðingarmikið fyrir okk-
ur. Á þessum tíma var undir-
ritaður formaður Samgöngu-
nefndar Alþingis  og kom því
að þessari stefnumótun

MegináherslurnarMegináherslurnarMegináherslurnarMegináherslurnarMegináherslurnar
í vegmálunumí vegmálunumí vegmálunumí vegmálunumí vegmálunum

Á grundvelli þessara meg-
inlína höfum við þingmenn
Vestfirðinga unnið. Þannig
hafa megináherslurnar í reynd
orðið tvær.

Annars vegar er það upp-
bygging Djúpvegarins og
tenging norðursvæðis Vest-
fjarða við aðal þjóðvegakerfi
landsins. Hins vegar tenging
þéttbýlisstaðanna í Vestur

Barðastrandarsýslu við þjóð-
veg númer 1.

Ráðist gegn helstuRáðist gegn helstuRáðist gegn helstuRáðist gegn helstuRáðist gegn helstu
farartálmunumfarartálmunumfarartálmunumfarartálmunumfarartálmunum

Með sérstöku fjármagni
sem ákveðið var til nokkurra
ára á árinu 1999 var hægt að
hleypa stórauknum krafti í
uppbyggingu vega hér á Vest-
fjörðum. Einkum skilaði þetta
sér í vegagerðina um Kleifa-
heiði sem nú er sem sé lokið
og gaf okkur síðan langþráð
færi á að hefjast handa við
stórvirkið vegagerð um
Klettsháls; mesta farartálm-
ann á leið manna til og frá
Vestur Barðastrandarsýslu.

Við höfum fylgtVið höfum fylgtVið höfum fylgtVið höfum fylgtVið höfum fylgt
skýrri stefnumörkunskýrri stefnumörkunskýrri stefnumörkunskýrri stefnumörkunskýrri stefnumörkun

Af þesu má ráða að stefnu-
mörkun í uppbyggingu vega-

mála á Vestfjörðum hefur leg-
ið fyrir lengi og skýrt afmörk-
uð. Að því verki hafa komið
sveitarstjórnarmenn sem og
þingmenn og er innsigluð í
langtímaáætlun í vegagerð allt
frá árinu 1998. Það er þýðing-
armikið að menn hafi þetta í
huga þegar rætt er um vega-
málin almennt. Við höfum
þannig í reynd fylgt alveg
klárri stefnumótun  í þessum
mikilvæga málaflokki

Við þurfumVið þurfumVið þurfumVið þurfumVið þurfum
aukið fjármagnaukið fjármagnaukið fjármagnaukið fjármagnaukið fjármagn

Í mínum huga er enginn efi,
að við eigum að vinna áfram í
þessum anda. Þannig náum
við lengst í því nauðsynlega
markmiði sem við urðum
sammála um, að tengja þétt-
býlisstaðina við aðalþjóð-
vegakerfið. Jafnframt er lík-
legast að sátt myndist manna
í millum á Vestfjörðum.

Einar Kristinn Guðfinnsson,
fyrsti þingmaður Vestfjarða skrifar

,,Við eigum að
vinna áfram í
þessum anda“

Fjórðungssambandið lagði
það til, eftir talsverðar umræð-
ur meðal annars á sérstöku
vegamálaþingi sínu, að leitast
yrði við að fá það fjármagn
sem sparaðist þegar flóabáts-
ins Baldurs yrði ekki þörf, til
þess að stórefla vegagerð á
Vestfjörðum. Sá sem hér ritar
og ýmsir aðrir höfðu þá þegar
talað fyrir slíku. Sveitarfélög-
in á sunnanverðum Vestfjörð-
um höfðu þannig ályktað um
málið. Nú er málið enn til

umræðu og verðum við að
vænta þess að við fáum
fylgi við slíka hugmynd.

Nýir áfangar í vegamál-
um, svo sem eins og teng-
ing Kleifaheiðarinnar sýnir
okkur vel og vendilega
hversu nauðsynlegt slíkt er
og hvaða möguleika það
skapar byggðunum okkar.
Það eflir okkur til frekari
átaka.

Einar K. Guðfinnsson, 1.
þingmaður Vestfjarða.

Skipulagsbreytingar vegna útþenslu hjá Póls hf.Skipulagsbreytingar vegna útþenslu hjá Póls hf.Skipulagsbreytingar vegna útþenslu hjá Póls hf.Skipulagsbreytingar vegna útþenslu hjá Póls hf.Skipulagsbreytingar vegna útþenslu hjá Póls hf.

Nýr fjármálastjóri ráðinnNýr fjármálastjóri ráðinnNýr fjármálastjóri ráðinnNýr fjármálastjóri ráðinnNýr fjármálastjóri ráðinn
Gengið hefur verið frá

ráðningu Halldórs Halldórs-
sonar viðskiptafræðings í
stöðu fjármálastjóra hjá Póls
hf. á Ísafirði. Halldór er tæp-
lega fertugur að aldri og hefur
verið framkvæmdastjóri Þör-
ungaverksmiðjunnar á Reyk-
hólum undanfarin ár. Þegar
fyrrverandi fjármálastjóri Póls
lét af starfi og fluttist brott á
síðasta vori tók Hörður Ing-

ólfsson stjórnarformaður Póls
hf. að sér verkefni hans til
bráðabirgða og hefur haft þau
á sinni könnu síðan. Halldór
Halldórsson mun taka við
starfinu 1. nóvember.

Að undanförnu hafa staðið
yfir skipulagsbreytingar hjá
Póls hf. vegna hins öra vaxtar
fyrirtækisins, að sögn Ellerts
Berg Guðjónssonar, sem tók
við starfi framkvæmdastjóra

hjá Póls 1. september en
gegndi áður starfi markaðs-
stjóra. „Veltuaukningin hjá
okkur hefur verið um 45% á
ári síðustu árin. Við erum með
mikið af nýjum búnaði í þróun
og ætlunin með skipulags-
breytingunum er að auka afl
fyrirtækisins í nýsköpun og
tækninýjungum og nýta sem
best þau tækifæri sem fyrir-
tækið hefur“, sagði Ellert.

FlugmálastjórFlugmálastjórFlugmálastjórFlugmálastjórFlugmálastjórn með hæfnispróf fyrir flugmennn með hæfnispróf fyrir flugmennn með hæfnispróf fyrir flugmennn með hæfnispróf fyrir flugmennn með hæfnispróf fyrir flugmenn

Óvenjulegt að sendaÓvenjulegt að sendaÓvenjulegt að sendaÓvenjulegt að sendaÓvenjulegt að senda
prófdómara út á landprófdómara út á landprófdómara út á landprófdómara út á landprófdómara út á land

Torfi Sigurjónsson, flug-
maður hjá Flugleiðum og
prófdómari í hjáverkum,
kom til Ísafjarðar í síðustu
viku til að taka tvo ísfirska
flugmenn í hæfnisskoðun-
arpróf (Proficiency Flight
Test). Torfi kom vestur á C-
152 flugvél Jóns Björns-
sonar, forstöðumanns fé-

lagsmiðstöðvarinnar á Ísa-
firði, sem staðsett var í
Reykjavík. Fyrra prófið sem
Torfi dæmdi var þreytt á lítilli
kennsluflugvél en það síðara
á enn minni Avid Flyer,
heimasmíðaðri vél í eigu Hálf-
dáns Ingólfssonar og fleiri.

„Það var rosalega gaman
að fá að fljúga á henni, það

fullkomnaði daginn“, sagði
Torfi. Það mun vera mjög
óvenjulegt að prófdómarar
Flugmálastjórnar fari með
þjónustu sína út á land. Alla
jafna þurfa flugmenn bú-
settir utan höfuðborgar-
svæðisins að fara til
Reykjavíkur til að þreyta
próf.

Hálfdán Ingólfsson og Torfi Sigurjónsson við heimasmíðuðu Avid Flyer vélina.

Fundur annað kvöld hjá Krabbameinsfélaginu SigurvonFundur annað kvöld hjá Krabbameinsfélaginu SigurvonFundur annað kvöld hjá Krabbameinsfélaginu SigurvonFundur annað kvöld hjá Krabbameinsfélaginu SigurvonFundur annað kvöld hjá Krabbameinsfélaginu Sigurvon

Þjónustumiðstöð opn-Þjónustumiðstöð opn-Þjónustumiðstöð opn-Þjónustumiðstöð opn-Þjónustumiðstöð opn-
uð á næstu dögumuð á næstu dögumuð á næstu dögumuð á næstu dögumuð á næstu dögum

Sameiginlegur fundur
fyrir þá sem greinst hafa
með krabbamein og að-
standendur þeirra sem
greinst hafa með krabba-
mein verður kl. 20 annað
kvöld, fimmtudagskvöld, í
húsnæði Krabbameinsfé-
lagsins Sigurvonar að
Sindragötu 11 á Ísafirði.
Ekki er endanlega búið að
ákveða fasta fundartíma í
vetur en það mun verða gert

á fundinum og verður þá
einnig gengið frá skipulagn-
ingu starfsins. Formaður Sig-
urvonar er Sigrún Sigurðar-
dóttir hjúkrunarfræðingur og
hvetur hún alla sem tilheyra
framangreindum hópum að
koma og spjalla.

Krabbameinsfélagið Sigur-
von á norðanverðum Vest-
fjörðum var stofnað fyrir tæpu
ári. Félagið opnar nú í byrjun
október þjónustumiðstöð sem

starfa mun með sama hætti
og aðrar sem Krabbameins-
félag Íslands hefur aðstoð-
að við að opna víða um
landið á liðnu ári. Starfs-
maður skrifstofunnar verð-
ur Gylfi Þór Gíslason, lög-
reglumaður á Ísafirði.
Stefnt er að því að hafa opið
tvisvar i viku, um 2 klukku-
stundir í senn. og getur fólk
leitað þar margvíslegra
upplýsinga.

Bakarameistarinn
Gunnar Örn Gunnarsson

var dag einn í síðustu viku
að kenna starfsmönnum
Gamla bakarísins á Ísa-

firði að búa til ís. Daginn
áður bakaði hann súkku-

laðitertur og eplakökur.
Gunnar hefur komið

nokkrum sinnum áður til
Ísafjarðar og kynnt ýmsar
nýjungar í Gamla bakarí-

inu. „Við höfum fengið
hann einu sinni á ári. Þetta
er einn af þessum strákum

sem hafa verið að taka
þátt á Íslandsmeistara-

mótum. Hann er búinn að

læra eiginlega alls staðar
og það er gaman að

fylgjast með honum“,
sagði Árni Aðalbjarnar-

son, bakarameistari í
Gamla bakaríinu. Á

myndinni er Gunnar Örn
við eina hrærivélina í

„Gamla“.

Gestabakari íGestabakari íGestabakari íGestabakari íGestabakari í
Gamla bakaríinuGamla bakaríinuGamla bakaríinuGamla bakaríinuGamla bakaríinu
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

NorðvesturkjördæmiNorðvesturkjördæmiNorðvesturkjördæmiNorðvesturkjördæmiNorðvesturkjördæmi 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:
Finnur þú fyrirFinnur þú fyrirFinnur þú fyrirFinnur þú fyrirFinnur þú fyrir
jákvæðum áhrif-jákvæðum áhrif-jákvæðum áhrif-jákvæðum áhrif-jákvæðum áhrif-
um Byggðastofn-um Byggðastofn-um Byggðastofn-um Byggðastofn-um Byggðastofn-
unar á vestfirsk-unar á vestfirsk-unar á vestfirsk-unar á vestfirsk-unar á vestfirsk-
ar byggðir?ar byggðir?ar byggðir?ar byggðir?ar byggðir?
Alls svöruðu 461.
Já sögðu 75 eða 16,27%
Nei sögðu 362 eða 78,52%
Veit ekki sögðu
24 eða 5,21%

Nú er rétti tíminn til að ná af sér
nokkrum aukakílóum fyrir jólin.

Hafið samband og fáið að bragða á
þessari frábæru næringarvöru.

Betri heilsa – Betra útlit – Betra líf
Sími 863 1614

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

AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Aðalfundur Litla leikklúbbsins verður hald-

inn miðvikudaginn 9. október kl. 20:30 í
Edinborgarhúsinu.

Dagskrá:
Venjulega aðalfundarstörf.
Önnur mál.
Nýir félagar velkomnir. Léttar veitingar.

Stjórnin.

Spennandi tækifæriSpennandi tækifæriSpennandi tækifæriSpennandi tækifæriSpennandi tækifæri
Til sölu er blómaverslunin Blómaturninn

á Ísafirði. Um er að ræða fyrirtæki í fullum
rekstri. Tilvalið tækifæri fyrir dugmikið og
drífandi fólk sem hefur áhuga á sjálfstæðum
atvinnurekstri.

Allar nánari upplýsingar um
eigina gefur Björn Jóhannes-
son hdl., Aðalstræti 24, Ísa-
firði, sími 456 4577.

Ráðherra vígði nýjan vegarkafla um KleifaheiðiRáðherra vígði nýjan vegarkafla um KleifaheiðiRáðherra vígði nýjan vegarkafla um KleifaheiðiRáðherra vígði nýjan vegarkafla um KleifaheiðiRáðherra vígði nýjan vegarkafla um Kleifaheiði

Bundið slitlag komið milliBundið slitlag komið milliBundið slitlag komið milliBundið slitlag komið milliBundið slitlag komið milli
Vatnsfjarðar og BíldudalsVatnsfjarðar og BíldudalsVatnsfjarðar og BíldudalsVatnsfjarðar og BíldudalsVatnsfjarðar og Bíldudals
Með lagningu nýs vegar-

kafla um Kleifaheiði, sem
Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra vígði sl. föstu-
dag, hefur náðst sá áfangi að
komið er samfellt bundið slit-
lag á aðalveginn um byggðina
í Vestur-Barðastrandarsýslu
frá Vatnsfirði til Bíldudals,
samtals um 100 km. Fyrsti
kaflinn var lagður 1983 og
hefur síðan verið unnið að
verkinu á hverju ári.

Þó að þessum áfanga sé náð

er ýmislegt sem þarf að bæta,
m.a. breikka einbreitt slitlag
á nokkrum kafla og endur-
byggja gamlar brýr. Fyrstu
slitlagskaflarnir voru lagðir á
gamla veginn lítt breyttan og
verður þörf á að endurbyggja
suma þeirra síðar, þar sem þeir
fullnægja ekki þeim kröfum
sem nú eru gerðar, eftir því
sem fram kemur í greinargerð
Gísla Eiríkssonar, umdæmis-
verkfræðings Vegagerðarinn-
ar á Vestfjörðum.

Starfsmenn umdæmisskrif-
stofu Vegagerðarinnar á Ísa-
firði hönnuðu veginn og sáu
um eftirlit. Vegarkaflinn var

boðinn út í tvennu lagi, fyrst 5
km í apríl 2000 og síðan 7 km
í mars 2001.

Breiðbandsvæðingin aðeins í ReykjavíkBreiðbandsvæðingin aðeins í ReykjavíkBreiðbandsvæðingin aðeins í ReykjavíkBreiðbandsvæðingin aðeins í ReykjavíkBreiðbandsvæðingin aðeins í Reykjavík

Ekki út á land áEkki út á land áEkki út á land áEkki út á land áEkki út á land á
næstu misserumnæstu misserumnæstu misserumnæstu misserumnæstu misserum

Engar áætlanir eru uppi um
breiðbandstengingar vestur á
fjörðum, né heldur á öðrum
stöðum utan Reykjavíkur.
Landssími Íslands hefur að
undanförnu unnið að upp-
byggingu breiðbandskerfisins
í nokkrum nýjum hverfum í
Reykjavík sem eiga það sam-
eiginlegt að þar er unnið að
annarri lagnavinnu sem gerir
tengingar breiðbandsins auð-
veldari. Eldri hverfi borgar-
innar, sem og önnur svæði á
landinu, eru ekki á dagskrá
hvað þetta snertir enn sem
komið er. Uppbygging kerfis-
ins mun vera kostnaðarsöm
og flókin.

Á breiðbandinu má finna
28 erlendar sjónvarpsstöðvar,
sem hægt er að fá aðgang að í

áskrift, auk 6 innlendra stöðva
í opinni dagskrá. Að auki
sendir breiðbandið út flestar
íslensku útvarpsrásirnar
ásamt 10 erlendum tónlistar-
rásum. Háhraða gagnaflutn-
ingsþjónusta sem er tengd
breiðbandskerfi Símans gefur
kost á sítengdri nettengingu
og geta nú um 15.000 heimili
nýtt sér internettengingu um
breiðband.

Á þeim svörum sem fengust
hjá Landssímanum var að
skilja, að ekki væri tæknilega
flóknara að byggja upp kerfið
á Vestfjörðum en á öðrum
stöðum á landinu. Vestfirð-
ingar og aðrir íbúar landsins
utan Reykjavíkur geta þrátt
fyrir það ekki reiknað með
tengingu á næstu misserum.

Tólf ára ísfirsk stúlkaTólf ára ísfirsk stúlkaTólf ára ísfirsk stúlkaTólf ára ísfirsk stúlkaTólf ára ísfirsk stúlka

Vann fyrsta vinningVann fyrsta vinningVann fyrsta vinningVann fyrsta vinningVann fyrsta vinning
Ólafía Kristjánsdóttir, 12

ára ísfirsk stúlka, vann fyrsta
vinning í sumarleik Kodak og
fékk í dag afhentan ferða-
vinning að verðmæti kr.
100.000 frá Úrval-Útsýn.

Leikurinn fór þannig fram

að viðskiptavinir verslana um
allt land sem selja Kodak-vör-
ur,  svöruðu  laufléttum spurn-
ingum um Kodak filmur.
Dregið var úr réttum svörum
og má segja að Ólafía hafi
dottið í lukkupottinn.

Sjálfstæðisflokkurinn í Norðvesturkjördæmi hefur ákveðið að efna til prófkjörs
fyrir uppstillingu framboðslista í kosningum að vori. Meirihluti þingmanna á
kjördæmisþingi tóku þennan kost, eða  fjórir af hverjum fimm. Um leið liggur
ljóst fyrir að fimm af núverandi sex þingmönnum flokksins, sem kjörnir voru
fyrir rúmum þremur árum, sækjast eftir endurkjöri. Einn þeirra Sigríður Ingvars-
dóttir frá Siglufirði, leitar væntanlega eftir kjöri í Norðausturkjördæmi, en þang-
að flyst Siglufjörður við kjördæmabreytinguna.

Auðvitað má deila um aðferð við upstillingu á lista. Prófkjör er ein leið og hef-
ur oft verið notuð, stundum með góðum árangri, oftast með
ágætlega viðunandi árangri, en stundum með alvarlegum afleið-
ingum og leiðindum. Reyndar er það lang sjaldnast. Hinu má þó
velta fyrir sér hvort ekki hefði verið fýsilegt í stöðunni nú að stilla upp meðan
landslag í nýju margfalt stærra kjördæmi er skoðað og metið.

Á það ber þó að líta að þessi ákvörðun er djarfmannleg og sýnir að sjálfstæðis-
menn í Norðvesturkjördæmi ætla sér að vinna í sem ein heild í nýju kjördæmi og
væntanlega standa með þeim hætti vörð um hagsmuni kjósenda sinna og
kjördæmisins alls. Ekki mun okkur af veita þegar allt stefnir í samdrátt áhrifa og
valda á suðvesturhorninu.

Nú mun hefjast hörð barátta. Í stað þriggja flokkslistaoddvita verður aðeins
einn. Sturla Böðvarsson á Vesturlandi mun væntanlega ekki vilja gefa eftir sinn
sess, enda er hann ráðherra og líklegt, reyndar nánast víst að verði Sjálfstæðisflokk-

ur í ríkisstjórn, þá verða flestir oddvitar í kjördæmunum sex örugglega ráðherrar.
Vestfirðingar ætla sér vísast að halda sínum hlut. Einar Kristinn Guðfinnsson
hefur leitt listann á Vestfjörðum og Vilhjálmur Egilsson á Norðurlandi Vestra.
Nokkuð öruggt má telja að fjórir þingmenn nái kjöri af lista Sjálfstæðisflokks í
Norðvesturkjördæmi. Þá eru þeir Guðjón Guðmundsson og Einar Oddur Krist-
jánsson ákveðnir í því að halda sínum sætum á Alþingi. Hugsanlega verður að-
eins pláss fyrir fjóra en ekki þessa fimm. Og þá spyr kjósandinn: ,,En hvað með
konurnar?” Hin brennandi spurning í hugum kjósenda Sjálfstæðisflokksins á

Vestfjörðum hlýtur að vera: ,,En hvað með Vestfirðinga?” Það
er hin áleitna spurning kjósenda allra flokka. Því hefur oft ver-
ið velt upp áður hver verði staða Vestfirðinga og byggðar á
Vestfjörðum að loknum fyrstu kosningum í nýju kjördæmi.

Eitt mun vera ljóst. Úrslit profkjörs eru engan veginn fyrirséð. Kjósendur hinna
kjördæmanna, Vesturlands og Norðurlands Vestra kunna að ráða úrslitum um
það hverjir Vestfirðinga ná kjöri á hið háa Alþingi. Nú kann að vera að hefjist
mikill pólitískur hráskinnaleikur baksviðs um allt hið nýja kjördæmi. Hvað segja
Skagfirðingar um Ragnheiði Hákonardóttur, Einar Kristinn eða Einar Odd þegar
þeir greiða atkvæði, nú eða Akurnesingar? Hver sem niðurstaðan verður, þá
verður spennandi að fylgjast með því sem gerist á næstu vikum og enn eiga hinir
flokkarnir eftir að ákveða aðferð við sín framboð. Spennandi tímar fara í hönd,
en hvað með framtíð Vestfjarða?
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Flugsaga Íslands

helgarhelgarhelgarhelgarhelgardagbókindagbókindagbókindagbókindagbókin
skskskskskemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf

Flugsaga Íslands er ein viðamesta og vandaðasta heimildarmyndaröðFlugsaga Íslands er ein viðamesta og vandaðasta heimildarmyndaröðFlugsaga Íslands er ein viðamesta og vandaðasta heimildarmyndaröðFlugsaga Íslands er ein viðamesta og vandaðasta heimildarmyndaröðFlugsaga Íslands er ein viðamesta og vandaðasta heimildarmyndaröð
sem framleidd hefur verið hérlendis. Í þessari fjögurra þátta röð ersem framleidd hefur verið hérlendis. Í þessari fjögurra þátta röð ersem framleidd hefur verið hérlendis. Í þessari fjögurra þátta röð ersem framleidd hefur verið hérlendis. Í þessari fjögurra þátta röð ersem framleidd hefur verið hérlendis. Í þessari fjögurra þátta röð er
rakin oft á tíðum ævintýraleg saga flugs á Íslandi, allt frá upphafi henn-rakin oft á tíðum ævintýraleg saga flugs á Íslandi, allt frá upphafi henn-rakin oft á tíðum ævintýraleg saga flugs á Íslandi, allt frá upphafi henn-rakin oft á tíðum ævintýraleg saga flugs á Íslandi, allt frá upphafi henn-rakin oft á tíðum ævintýraleg saga flugs á Íslandi, allt frá upphafi henn-
ar, árið 1919, fram til okkar daga. Á þriðja tug manna sem móta hafaar, árið 1919, fram til okkar daga. Á þriðja tug manna sem móta hafaar, árið 1919, fram til okkar daga. Á þriðja tug manna sem móta hafaar, árið 1919, fram til okkar daga. Á þriðja tug manna sem móta hafaar, árið 1919, fram til okkar daga. Á þriðja tug manna sem móta hafa
flugsöguna á einn eða annan hátt koma fram í þáttaröðinni sem hefstflugsöguna á einn eða annan hátt koma fram í þáttaröðinni sem hefstflugsöguna á einn eða annan hátt koma fram í þáttaröðinni sem hefstflugsöguna á einn eða annan hátt koma fram í þáttaröðinni sem hefstflugsöguna á einn eða annan hátt koma fram í þáttaröðinni sem hefst
í Ríkissjónvarpinu kl. 20:00 á sunnudagskvöld. Í þáttunum var lögðí Ríkissjónvarpinu kl. 20:00 á sunnudagskvöld. Í þáttunum var lögðí Ríkissjónvarpinu kl. 20:00 á sunnudagskvöld. Í þáttunum var lögðí Ríkissjónvarpinu kl. 20:00 á sunnudagskvöld. Í þáttunum var lögðí Ríkissjónvarpinu kl. 20:00 á sunnudagskvöld. Í þáttunum var lögð
áhersla á að finna og sýna myndefni sem ekki hefur komið fyrir auguáhersla á að finna og sýna myndefni sem ekki hefur komið fyrir auguáhersla á að finna og sýna myndefni sem ekki hefur komið fyrir auguáhersla á að finna og sýna myndefni sem ekki hefur komið fyrir auguáhersla á að finna og sýna myndefni sem ekki hefur komið fyrir augu
almennings áður. Fyrsti þátturinn nefnins Draumur sérhvers manns.almennings áður. Fyrsti þátturinn nefnins Draumur sérhvers manns.almennings áður. Fyrsti þátturinn nefnins Draumur sérhvers manns.almennings áður. Fyrsti þátturinn nefnins Draumur sérhvers manns.almennings áður. Fyrsti þátturinn nefnins Draumur sérhvers manns.
Þar er m.a. rætt við nokkra frumkvöðla flugs hérlendis og því lístÞar er m.a. rætt við nokkra frumkvöðla flugs hérlendis og því lístÞar er m.a. rætt við nokkra frumkvöðla flugs hérlendis og því lístÞar er m.a. rætt við nokkra frumkvöðla flugs hérlendis og því lístÞar er m.a. rætt við nokkra frumkvöðla flugs hérlendis og því líst
hvernig menn tókust á við þessa nýju tækni á fyrri hluta síðustu aldar.hvernig menn tókust á við þessa nýju tækni á fyrri hluta síðustu aldar.hvernig menn tókust á við þessa nýju tækni á fyrri hluta síðustu aldar.hvernig menn tókust á við þessa nýju tækni á fyrri hluta síðustu aldar.hvernig menn tókust á við þessa nýju tækni á fyrri hluta síðustu aldar.

Flugsaga Íslands

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið
Laugardagur 5. október kl. 13:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 5. október kl. 16:00

EM í handbolta: Grótta/KR – Svitlotekník Brovary

SýnSýnSýnSýnSýn

Miðvikudagur 2. október kl. 18:30
Meistaradeild Evrópu: Liverpool – Spartak Moskva

Miðvikudagur 2. október kl. 20:40
Meistaradeild Evrópu: Rosenborg – Ajax

Sunnudagur 6. október kl. 12:45
Enski boltinn: Arsenal – Sunderland

Sunnudagur 6. október kl. 14:55
Enski boltinn: Liverpool – Chelsea

Mánudagur 7. október kl. 18:50
Enski boltinn: Manchester United – Everton

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2

Laugardagur 5. október kl. 13:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

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

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Föstudagur 4. október

17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (26:90)
18.30 Falin myndavél (40:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Brettagellurnar. (Rip Girls) Æv-
intýramynd um 13 ára stúlku sem erfir
landareign á Hawaii, eignast þar vini og
lærir að bruna á brimbretti. Aðalhlutverk:
Camilla Belle, Dwier Brown, Stacie Hess
og Brian Stark.
21.35 Einn hinna útskúfuðu. (One of
the Hollywood Ten) Bresk/spænsk mynd
frá 2000. Herbert Biberman, leikstjóri
sem er á svörtum lista í Hollywood á
sjötta áratugnum, reynir að gera kvik-
mynd með óþekktum leikurum. Aðal-
hlutverk: Jeff Goldblum, Greta Scacchi
og Angela Molina.
23.20 Sér er nú hver ástin. (What’s
Love Got to Do with It) Bíómynd frá
1993 um feril söngkonunnar Tinu Turner
frá því að hún kynntist tónlistarmannin-
um Ike Turner þar til hún hóf sólóferil
sinn upp úr 1980. Aðalhlutverk: Angela
Bassett og Laurence Fishburne.
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 5. október
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (54:90)
09.26 Malla mús (25:52)
09.33 Undrahundurinn Merlín
09.45 Fallega húsið mitt (14:30)
09.52 Lísa (3:13)
09.57 Babar (48:65)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (29:40)
10.25 Hundrað góðverk (9:20)
11.10 Kastljósið
11.35 Þannig gerast kaupin (1:2)
12.30 Þannig gerast kaupin (2:2)
13.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.00 EM í handbolta. Bein útsending
frá leik Gróttu/KR og Svitlotekník Bro-
vary frá Úkraínu.
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (31:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Vandinn við Henry. (Regarding
Henry) Bandarísk bíómynd frá 1991 um
lögfræðing sem vaknar minnislaus eftir
að hann verður fyrir skoti.  Aðalhlutverk:
Harrison Ford og Annette Bening.
21.45 Annað föðurland. (My Own
Country) Bandarísk kvikmynd byggð á
sannri sögu læknis frá Austur-Indíum
sem settist að í Tennessee og sinnti þar
einkum eyðnisjúklingum.  Aðalhlutverk:
Naveen Andrews, Glenne eadly, Hal Hol-
brook, Swoosie Kurtz og Marisa Tomei.
23.20 Síðasta lestin. (Le dernier métro)
Bíómynd frá 1980 eftir François Truff-
aut. Myndin fjallar um lífið og listina í
París í seinna stríði. Gyðingurinn Lucas
Steiner er flúinn og konan hans rekur
leikhús fjölskyldunnar eftir bestu getu.
En Lucas er kannski ekki svo langt und-
an. Aðalhlutverk: Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu, Jean Poiret, Heinz
Bennent, Andréa Ferréol. e.
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 6. október
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.01 Disneystundin
09.55 Bubbi byggir (2:26)
10.07 Kobbi (11:13)
10.28 Ungur uppfinningamaður
11.00 Kastljósið
11.30 Andy Warhol (1:2)
12.20 Skjáleikurinn
14.35 Guðbergur (1:2)
15.15 Guðbergur (2:2)
16.00 Víð veröld í þröngum dal. Þáttur
frá 1995 þar sem Eyvindur Erlendsson
talar við Guðmund Inga Kristjánsson
skáld og bónda á Kirkjubóli sem lést
fyrir skömmu. Þeir ræða um lífið og til-
veruna, heimspeki, esperanto, stjórnmál
og skáldskap.
16.30 Líf og læknisfræði (4:6)
17.00 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Nýársprinsessan
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Flugsaga Íslands (1:4) (1. þátt-
ur: Draumur sérhvers manns) Í þættinum
er m.a. rætt við nokkra frumkvöðla flugs
hérlendis og því líst hvernig menn tókust
á við þessa nýju tækni á fyrri hluta síðustu
aldar. Flugið sleit barnsskónum fram að
heimstyrjöldinni síðari og eygðu menn
mikla möguleika í greininni.
20.30 Djarfur leikur (1:2) (Deutsch-
landspiel) Leikin þýsk heimildarmynd

frá 2000 um hrun Berlínarmúrsins og
baktjaldamakkið í aðdraganda þess að
Þýskaland sameinaðist í eitt ríki. Aðal-
hlutverk: Peter Ustinov, Rudolf Wessely,
Udo Samel, Hans-Michael Rehberg,
Rudolf Kowalski, Ezard Haußmann,
Jean-François Balmer, Peter Fitz og
Nicole Heesters.
22.05 Helgarsportið
22.30 Nafnlaus. (Los sin nombre)
Spænsk spennumynd frá 1999 byggð á
skáldsögu eftir Rampsey Campbell.
Kona leitar dóttur sinnar sem er í höndum
undarlegs hóps öfgamanna. Aðalhlut-
verk: Emma Vilarasau, Karra Elejalde,
Tristán Ulloa og Toni Sevilla.
00.10 Kastljósið
00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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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 (21:22)
13.00 Jonathan Creek (9:18)
13.50 Thieves (5:10)
14.45 King of the Hill (18:25)
15.10 Ved Stillebækken (14:26)
15.35 Andrea
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.40 Neighbours
18.05 The Osbournes (4:10). Osbourne-
fjölskyldan hefur fengið nóg af miðaldra
nágrönnum sínum og lyftutónlist þeirra.
Stríði er lýst yfir með tilheyrandi eggja-
kasti og ókvæðisorðum. Löggan mætir á
staðinn og skakkar leikinn.
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Greg the Bunny (3:13)
20.00 Geppetto. Ævintýralegur söng-
leikur fyrir alla fjölskylduna. Geppetto
fær að kynnast föðurhlutverkinu með
af-ar óvenjulegum hætti. Hann upgötvar
fljótt að börn eru ekki fullkomin. Það
eru foreldrar ekki heldur og Geppetto á
sjálfur margt ólært þegar kemur að barna-
uppeldi. Spennandi mynd sem kemur
sífellt á óvart. Aðalhlutverk: Drew Carey,
Julia Louis-Dreyfus, Brent Spiner, Seth
Adkins.
21.30 One Night at McCool´s. (Kvöld
á barnum) Viðskiptavinirnir á McCool´s
eru af ólíku sauðahúsi. Randy barþjónn
hefur því séð margt um dagana en kvöld-
ið sem hann hittir hina kynþokkufullu
Jewel breytist allt. Hún vílar ekki fyrir
sér að skjóta menn í höfuðið ef þeir eiga
það skilið. Randy og Jewel verða kær-
ustupar en fljótt fara að renna tvær grímur
á aumingja barþjóninn.  Aðalhlutverk:
Liv Tyler, Matt Dillon, John Goodman,
Paul Reiser, Michael Douglas.
23.00 Evita. Sögunni um Evu Peron má
líkja við Öskubuskuævintýrið. Við fylgj-
umst með fátæku stúlkunni rísa úr ösku-
stónni og breytast í fallega prinsessu.
Söngleikurinn um Evitu er einn þekktasti
söngleikur allra tíma eftir þá félaga Tim
Rice og Andrew Lloyd Webber. Sagan
um Evitu, tónlist Webbers og frábær
túlkun Madonnu í aðalhlutverkinu skap-
ar glæsilega heild. Aðalhlutverk: Ma-
donna, Antonio Banderas, Jonathan
Pryce.
01.10 Universal Soldier: The Return.
(Ofursveitin snýr aftur) Sjálfstætt fram-
hald kunnrar spennumyndar. Luc Dever-
aux, sem stýrði ofursveitinni eftirminni-
lega í fyrri myndinni, starfar nú sem
tæknilegur ráðgjafi stjórnvalda. Þótt tit-
illinn sé virðulegur fær Deveraux að
svitna hressilega í vinnunni og brátt er
ofursveitin komin aftur á stjá.  Aðalhlut-
verk: Jean-Claude Van Damme, Michael
Jai White, Heidi Schanz.
02.30 Ísland í dag
02.55 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Nellie the Elephant
10.00 Kalli kanína
10.10 Litla risaeðlan 6
11.25 Friends (13:24)
11.50 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
á bak við tjöldin.
16.40 Sjálfstætt fólk
17.10 Oliver´s Twist
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 The Osbournes (5:10) (Osbourne
fjölskyldan) Ozzy og Sharon skipuleggja

tónleikaferðina, Kelly týnir gullkortinu
hans pabba gamla í verslunarleiðangri.
Hjónin rífast yfir tæknibrellum á tónleik-
unum og við fylgjumst með Ozzy í þol-
fimigallanum!
20.00 Spin City (7:22)
20.30 About Adam. (Meiri kallinn)
Gamanmynd um ástarmál í hnút. Við
fyrstu sýn virðist Adam hafa allt til að
bera sem prýða má góðan mann. Það er
því ekkert skrýtið þegar Lucy kolfellur
fyrir honum. Hún kynnir hann fyrir fjöl-
skyldu sinni sem er himinlifandi. Þetta
er eiginlega of gott til að vera satt og
auðvitað kemur það líka á daginn.  Aðal-
hlutverk: Stuart Townsend, Frances O´
Connor, Charlotte Bradley, Kate Hud-
son.
22.10 Enemy at the Gates. (Óvinur við
borgarhliðið) Stórbrotin mynd sem ger-
ist í seinni heimsstyrjöldinni. Þjóðverjar
hafa ráðist inn í Sovétríkin og nú er bar-
ist í Stalíngrad. Mannfallið er gríðarlegt
en heimamenn treysta á leyniskyttur eins
og Vassili Zaitsev. Hann stráfellir Þjóð-
verjana sem bregðast við með því að
setja sinn besta mann til höfuðs Vassili.
Aðalhlutverk: Joseph Fiennes, Jude Law,
Rachel Weisz, Bob Hoskins, Ed Harris.
00.20 Blue Streak. (Löggubófinn)
Hörkuspennandi gamanmynd. Fyrir
tveimur árum var Miles Logan handtek-
inn fyrir gimsteinarán. Hann er nú laus
úr fangelsi og ætlar að endurheimta ráns-
fenginn sem aldrei kom í leitirnar. Miles
veit upp á hár hvar gimsteinana er að
finna en honum er nokkuð brugðið þegar
á staðinn er komið. Þar er komin lög-
reglustöð og málið virðist dautt. Miles
er ekki maður sem gefst auðveldlega
upp. Hann gengur í lögregluna og hefst
handa við leitina að ránsfengnum.
Aðalhlutverk: Martin Lawrence, William
Forsythe, Luke Wilson, Peter Greene.
01.50 Tinseltown. (Bíóborgin) Svört
kómedía um félagana Tiger og Max.
Þeir eru komnir til Hollywood og ætla
að slá í gegn en líkurnar á að draumar
þeirra rætist eru hverfandi. Tiger er að
því kominn að gefast upp og halda aftur
heim en þá verða þeir vitni að uppákomu
sem gjörbreytir gangi mála og vekur
nýja von í brjósti þeirra.  Aðalhlutverk:
Tom Wood (II), Arye Gross, Ron Perl-
man, Kristy Swanson.
03.10 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.10 Greg the Bunny (3:13)
11.35 Undeclared (14:17)
12.00 Neighbours
13.55 60 Minutes II
14.40 Mótorsport
15.05 Digging to China. (Alla leið til
Kína) Harriet er að komast á unglingsárin
en henni finnst raunveruleikinn heldur
ómerkilegur og nýtir hvert tækifæri til
að hverfa á vit drauma sinna. Móðir
hennar er alkóhólisti, eldri systirin er
gálan í bænum og jafnöldrum hennar
finnst hún skrýtin. Það lifnar því yfir
stúlkunni þegar hún kynnist Ricky, þrí-
tugum þroskaheftum manni sem virðist
vera sá eini sem botnar eitthvað í henni.
Fjölskyldur þeirra mistúlka vinskapinn

en þau eru ákveðin í að halda honum.
Vönduð mynd sem jafnframt er frum-
raun leikstjórans Timothys Huttons sem
fékk Óskarsverðlaunin árið 1980 fyrir
leik sinn í Ordinary People.  Aðalhlut-
verk: Kevin Bacon, Mary Stuart Master-
son.
16.50 Einn, tveir og elda.
17.15 Andrea
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna miljón?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Uprising. (Uppreisnin) Hörku-
spennandi framhaldsmynd. Þegar Þjóð-
verjar réðust inn í Pólland í seinni heims-
styrjöldinni var 350 þúsund gyðingum
haldið í fátækrahverfi Varsjár. Aðstæður-
nar voru ömurlegar en fólkið lét ekki
bugast. Einhugur gyðinga var með ólík-
indum þrátt fyrir að við ofurefli væri að
etja. Aðalhlutverk: Leelee Sobieski, Hank
Azaria, David Schwimmer, Jon Voight,
Donald Sutherland.
22.35 60 Minutes
23.20 One True Thing. (Fjölskyldu-
gildi) Ellen flytur aftur til foreldra sinna

til þess að hafa umsjá með dauðvona
móður sinni. Hún kynnist miðaldra for-
eldrum sínum að nýju og sér líf sitt í nýju
ljósi. Hjartnæm mynd með stórleikurum.
Aðalhlutverk: Meryl Streep, William
Hurt, Reneé Zellweger.
01.25 Rejseholdet (25:30)
02.20 Tónlistarmyndbönd
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18.00 Sportið
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Veiðiklær
21.00 Big Boss. (Stjórinn) Hasarmynd
af bestu gerð. Cheng hefur ákveðið að
fara í gegnum lífið án þess að beita of-
beldi. Atburðir á vinnustað hans gera
honum þó erfitt fyrir og Cheng verður
að endurmeta afstöðu sína. Aðalhlut-
verk: Bruce Lee, Han Ying Chieh.

Tvíburaforeldrar í Ísafjarðarbæ!
Samvera verður haldin í Sóknar-
heimili Ísafjarðarkirkju laugar-
daginn 5. október kl. 12-14.
Mætum öll með tvíburana okkar
og systkini þeirra og höfum það
skemmtilegt. (Eigum við ekki
að athuga grundvöll fyrir tví-
burafélagi?). Nánari uppl. gefa
Kristín í síma 848 2083 og
Birna í síma 896 3367.

Til sölu er fallegur og mjög vel
með farinn Toyota 4Runner
árg. 1992, ekinn 106 þús. km.
Ásett verð kr. 580 þús. Uppl.
í síma 456 3170.

Óska eftir ísskáp, ódýrt eða gef-
ins. Upplýsingar í símum 867
6046 eða 866 5549.

Óska eftir íbúð til leigu á Ísafirði.
Skilvísum greiðslum heitið.
Uppl. í síma 867 2946.

Tek að mér að passa hunda. Á
sama stað er til sölu WarCraft 3
á kr. 5.500. Upplýsingar í síma
456 4428.

Aðalfundur Slysavarnadeildar-
innar í Hnífsdal verður haldinn
sunnudaginn 13. okt. kl. 15 í
Félagsheimilinu í Hnífsdal. Nýir
félagar velkomnir. Stjórnin.

101. Nú eru síðustu forvöð
fyrir þá sem vilja koma sögum i
5. hefti vestfirskra þjóðsagna
Gísla Hjartar. Komið í kaffi,
sendið tölvupóst (stapi@simnet
.is) eða sendið í pósti.

Óska eftir frystikistu, ódýrri eða
gefins. Uppl. í síma 840 4004.

Til sölu er haglabyssa, tvíhleypa,
u/y með skiptanlegum þreng-
ingum. Á sama stað er til sölu
Magellan GPS-315 staðsetning-
artæki. Gott á rjúpuna. Uppl. í
síma 868 4080.

Til sölu er Volvo 460 GLE,
árg. 1994. Vel með farinn og
góður bíll. Uppl. í s. 862 4279.

Til sölu er björt og sólrík fimm
herb. íbúð á sérhæð á efstu hæð
að Silfurgötu 1 (Björnsbúð).
Uppl. gefa Oddur eða Guðbjörg
í s. 456 4098 og 895 4098.

Til sölu er Johnson Marquis gít-
armagnari með innbyggðum
effektum. Líkir eftir flestum
mögnurum og hátölurum. Uppl.
í síma 456 4174.

Til sölu er MMC Lanver GLXi,
station, árg. 97, sjálfskiptur.
Uppl. í síma 862 4279.

Óska eftir að kaupa myndbands-
tökuvél fyrir lítinn pening. Á
sama stað er til sölu Pioneer
geislaspilari, lítið notaður. Uppl.
í síma 868 4080.

Tek að mér heimilisjálp. Uppl.
í síma 867 0391.

Ég ætla að kaupa mér bíl sem
má kosta á bilinu 3-400 þúsund.
Ef þú á einn slíkan og vilt selja
hann, hafðu þá samband í síma
456 4349 eftir kl. 19.

Nokkur handklæði eru í óskilum
frá unglingalandsmótinu í sum-
ar. Uppl. í síma 456 4349.

Óska eftir hljómborði fyrir nem-
anda sem er að hefja píanónám.
Uppl. í síma 456 5961.

Til sölu er Toyota Corolla Xli,
árg. 96, ekin 88 þús. Uppl. í
síma 456 7035 og 893 7035.

Óska eftir skrifborði. Uppl. í
síma 894 3821.
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Suðvestan og sunnan 3-8
m/s. Skúrir sunnan- og

vestanlands, skýjað með
köflum og þurrt að mestu

á Norðurlandi. Hiti 5-11
stig, hlýjast austalands.

Horfur á föstudag:
Suðaustan 8-13 m/s og

rigning, en hægari og úr-
komulítið á Norðurlandi.

Hiti breytist lítið.
Horfur á laugardag:

Suðvestanátt, súld eða
rigning um mest allt land

og hiti 6 til 14 stig.
Horfur á sunnudag:

Suðvestlæg eða breytileg
átt, vætusamt og kólnandi

veður.
Horfur á mánudag:

Suðvestlæg eða breytileg
átt, vætusamt og kólnandi

veður.

22.45 Dark City. (Myrkraöfl) Dularfull-
ar verur ráða ríkjum í myrkum undir-
heimum þar sem skilin milli raunveru-
leika og ímyndunar eru óljós. Frábær
mynd sem aðdáendur vísindaskáldsagna
ættu ekki að láta fram hjá sér fara. Maltin
gefur þrjár stjörnur.  Aðalhlutverk: Rufus
Sewell, William Hurt, Kiefer Sutherland,
Jennifer Connelly.
00.25 Haunted Heart. (Kæfandi ást)
Þessi tryllir fjallar um háskólapilt sem
vill einbeita sér að námi sínu. Framtíðar-
sýn hans er kollvarpað þegar móðir hans
skerst í leikinn og skiptir sér af framtíðar-
plönum og ástarmálum hins unga manns.
Pilturinn kemst einnig að því að besta
vinkona móður hans girnist hann og er
hún jafnvel tilbúin að fremja morð svo
áætlanir hennar nái fram að ganga.  Aðal-
hlutverk: Diane Ladd, Olympia Dukakis,
Morgan Weisser.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 5. október
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (5:22)
20.00 MAD TV
21.00 Unfaithfully Yours. (Þinn ótrúr)
Dudley Moore fer á kostum í hlutverki
taugaveiklaðs tónlistarmanns sem grunar
konu sína um að vera sér ótrú. Hann
ráðgerir að myrða hana og koma sökinni
á elskhuga hennar. Eitthvað virðist þó
karlinn misskilja málið og er afleiðing
þess vægast sagt sprenghlægileg.  Aðal-
hlutverk: Dudley Moore, Nastassja Kin-
ski, Armand Assante.
22.35 Hnefaleikar. Útsending frá hnefa-
leikakeppni í Las Vegas. Á meðal þeirra
sem mættust voru Erik Morales og Marco
Antonio Barrera en í húfi var heims-
meistaratitill WBC-sambandsins í fjaður-
vigt.
00.00 Emmanuelle 6
01.20 Another Japan (1:12) (Kynlífs-
iðnaðurinn í Japan) Myndaflokkur um
klámmyndaiðnaðinn í Japan. Rætt er við
leikara og framleiðendur í þessum vax-
andi geira sem veltir milljörðum.   Strang-
lega bönnuð börnum.
01.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 6. október
12.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Arsenal og Sunderland.
14.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Liverpool og Chelsea.
17.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í spil-
in fyrir þá næstu.
18.00 Torfærutröll á Suðurskautinu.
Einstök heimildamynd um fjölþjóðlegan
leiðangur til Suðurskautslandsins. Með
í för eru Íslendingarnir Jón Svanþórsson
og Freyr Jónsson sem ætla að vera fyrstir
til að aka breyttum jeppum á þessum af-
skekktasta og kaldranalegasta stað ver-
aldar.
19.00 Cat Stevens
20.00 Rejseholdet 1 (1:16)
21.00 The Winner. (Spilafíkillinn) Philip
hefur aldrei gengið sérstaklega vel í lífinu
og enn síður í spilavítunum í Vegas.
Hann ákveður að binda enda á líf sitt en
freistar þó gæfunnar í síðasta skipti.
Skyndilega virðist sem gæfan sé farin að
brosa við honum er hann vinnur í hvert
skiptið á fætur öðru og verður þekktur
um alla borg fyrir heppni sína í spilum.
En lukkudísirnar eru ekki einar um að
hafa áhuga á kauða. Bráðfyndin mynd
um hvernig á að komast af í spilaborginni
Vegas.  Aðalhlutverk: Vincent D´Ono-
frio, Rebecca De Mornay, Michael Mad-
sen, Delroy Lindo.
22.30 Call Me. (Hringdu í mig) Hún
klæðir sig eins og hann mælti fyrir í sím-
anum. En hann er hvergi sjáanlegur á
barnum. Kannski var þetta ekki sá sem
hún hélt sig vera að tala við? Ef þetta var
ekki hann, í hvað er hún þá búin að
flækja sig? Hver er þessi maður sem
reynir að fá hana til við sig? Þetta er
hættulegur leikur þar sem um líf eða
dauða er að tefla. Aðalhlutverk: Patricia
Charbonneau, Stephen McHattie, Boyd
Gaines, Sam Freed, Patti D´Arbanville.
00.05 On Seventh Avenue. (Á sjöunda
stræti) Tískufyrirtækið Briermere er við
það að fara á hausinn en fjöldi áhuga-
samra aðila vill sölsa undir sig fyrirtækið.
Aðalhlutverk: Wendy Makkena, Stephen
Collins, Damian Chapa.
01.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 4. október
17:30 Muzik.is
18:30 Popppunktur (e)
19:30 Jamie K. Experiment (e)
19:50 Heiti Potturinn
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.
Framleitt af Kelsey Grammer.
20:55 Haukur í horni
21:00 Traders
22:00 Djúpa laugin
23:00 The King of Queens (e)
23:30 The Bachelor (e) Piparsveinn-
inn Alex sem lýsir sjálfum sér sem
“heillandi, fyndnum og gáfuðum” og
hefur gaman af sundi, skíðaferðum og
rómantík leitar durum og dyngjum að
hinni einu réttu. 25 ungar og heillandi
konur eru boðnar og búnar til fylgilags
við hann og í þáttunum má sjá hvernig
honum gengur að finna fjallið eina.
Hver þeirra hreppir hnossið?
00:15 Jay Leno (e)
01:00 Muzik.is

Laugardagur 5. október
13:30 Tvöfaldur Jay Leno (e)
15:00 Heiti Potturinn (e)
15:30 According to Jim (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor 5 (e) Vinsælasti raun-
veruleikaþáttur heims snýr aftur og nú
færist leikurinn til Tælands. 16 manns
munu setjast að á djöflaeyjunni Taratuo
sem áður geymdi fanga af verstu gerð
og há þar baráttu við veður vond, hættu-
leg.
18:00 Fólk – með Sirrý (e)
19:00 First Monday (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   16 liða. Stjórn-
endur þáttarins verða þeir Felix Bergs-
son, leikari sem gegnir hlutverki spyrils,
og Gunnar Hjálmarsson (betur þekktur
sem Dr. Gunni) sem dæmir leikinn og
semur spurningar. Spurningar verða

valdar með tilliti til þátttakenda hverju
sinni.
22:00 Law & Order CI (e)
22:45 Bíó á laugardegi  (e)
00:20 Tvöfaldur Jay Leno
01:50 Muzik.is

Sunnudagur 6. október
12:30 Silfur Egils
14:00 The Drew Carrey Show (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 American Embassy (e)
16:00 Judging Amy (e)
17:00 Innlit/útlit (e)
18:00 Guinnes world records (e)
19:00 Girlfriends (e)
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 Spy TV. Umsjónarmenn SpyTV
leiða venjulegt fólk í smellnar og óvæntar
gildrur, taka upp bráðfyndin viðbrögð
þeirra og sýna okkur.
20:30 Will & Grace.  Hommavinirnir
hugumstóru, Jack og Will elda enn grátt
silfur saman með dyggri aðstoð Grace og
Karen.
21:00 The Practice. Margverðlaunað
lagadrama framleitt af David E. Kelley
sem fjallar um líf og störf verjendanna  á
stofunni Donnell, Young, Dole & Fruitt
og andstæðing þeirra saksóknarann Helen
Gamble sem er jafn umfram um að koma
skjólstæðingum verjendanna í fangelsi
og þeim er að hindra það.
21:45 Silfur Egils (e)  Silfur Egils hefur
fest sig í sessi sem mikils metinn vettvang-
ur pólitískrar og málefnalegrar umræðu.
23:15 Popppunktur (e)
00:00 Traders (e)
01:45 Muzik.is

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Jónas Gunnlaugsson,

framkvæmdastjóri
Bókhlöðunnar - Pennans

á Ísafirði svarar:

,,Ég er nú
ekki mikið að

vafra á net-
inu, en þegar
ég gerið það

fer helst inn á
heimasíðu

Morgunblaðsins, mbl.is, til
að svala minni forvitni og

fréttaþörf. Af sömu ástæðu
fer ég mjög oft inn á bb.is,
en þar fylgist ég líka mikið
með framgangi ljósmynda-
samkeppninnar, sem Bók-
hlaðan – Penninn stendur
að ásamt fleirum. Heima-
síðuna penninn.is skoða

ég líka nokkuð oft, þá
helst til að athuga verð og

nýjungar og komast að því
hvort ég sé ekki örugglega

samkeppnisfær.

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Óska eftir hornhillu úr ljósum
við í eldhús, ókeypis eða fyrir
lítinn pening. Upplýsingar í síma
849 5315.

Til sölu er rimlarúm á kr. 6000.
Lítur vel út. Upplýsingar í síma
456 5057.

Til sölu er 15 kW rafhitunarket-ill
og 300 ltr. ryðfrír neysluvatns-
kútur. Uppl. í síma 896 3688.
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Oddur ÁrnaOddur ÁrnaOddur ÁrnaOddur ÁrnaOddur Árna
fer á Selfossfer á Selfossfer á Selfossfer á Selfossfer á Selfoss
Oddur Árnason, aðal-
varðstjóri lögreglunnar á
Ísafirði, hefur verið skip-
aður aðstoðaryfirlög-
regluþjónn við embætti
sýslumannsins á Sel-
fossi. Aðspurður sagði
Oddur það vissulega
vera spennandi að takast
á við ný verkefni. „Ég er
úr Rangársýslu og er í
rauninni að fara á mínar
heimaslóðir, eða því sem
næst. Ég kom til Ísa-
fjarðar fyrir rúmu 21 ári
og fór í menntaskóla, en
hef starfað í lögreglunni í
rúm 17 ár eða frá júní
1985“. Með þessu er ég
að koma mér í dagvinnu
og þarf ekki að vinna
vaktir. Eða eins og konan
mín segir, þá ætlum við
að halda rauðu dagana á
dagatalinu hátíðlega eins
og venjulegt fólk“, sagði
Oddur.

Útgerðarfélagið Torfnes
ehf. á Ísafirði hefur keypt
ísfisktogarann Skagfirð-
ing SK og hefur hann nú
fengið nafnið Haukur ÍS
847. Togarinn er á leið í
slipp og síðan mun hann
fara á rækjuveiðar í
landhelginni, að sögn
Eiríks Böðvarssonar út-
gerðarmanns. Skagfirð-
ingur SK hefur legið
bundinn við bryggju á
Sauðárkróki sl. þrjú ár.
Togarinn sem er 860
brúttórúmlestir að stærð
var smíðaður í Póllandi
árið 1972. Torfnes ehf.
gerir einnig út neta- og
nóta-skipið Stakkanes ÍS
848 sem áður hét Gígja
VE.

Torfnes ehf.Torfnes ehf.Torfnes ehf.Torfnes ehf.Torfnes ehf.
kaupir togarakaupir togarakaupir togarakaupir togarakaupir togara

Karlmaður um fertugt
hefur verið ákærður í
Héraðsdómi Vestfjarða
fyrir að hafa misnotað
þroskahefta konu kyn-
ferðislega fyrr á þessu
ári. Ákæran felur í sér að
hann hafi notfært sér
andlega annmarka kon-
unnar til kynferðislegra
athafna. Málið var tekið
fyrir í síðustu viku en að-
almeðferð þess frestað
til 1. nóvember vegna
gagnaöflunar.

Ákærður fyrirÁkærður fyrirÁkærður fyrirÁkærður fyrirÁkærður fyrir
misneytingumisneytingumisneytingumisneytingumisneytingu

Aðilar í ferðaþjónustu í Ísa-
fjarðarbæ hittust á hádegis-
fundi í Faktorshúsinu í Hæsta-
kaupstað í síðustu viku og
ræddu um samræmdar að-
gerðir til að kynna sveitarfé-
lagið sem funda- og ráðstefnu-
bæ. Á fundinum var m.a. rætt
um leiðir til að lengja ferða-

mannatímabilið og fá fólk til
bæjarins á jaðartímum, í maí
og í september og október.

„Ein leiðin til þess er að
kynna bæinn sem heppilegan
stað fyrir ýmiskonar samkom-
ur og mannamót, fundi og
ráðstefnur“, segir Rúnar Óli,
Karlsson, ferðamálafulltrúi

Ísafjarðarbæjar.
„Ég heyri að forsvarsmenn

þeirra fyrirtækja og félaga-
samtaka sem hingað hafa
komið í þessum erindagjörð-
um eru mjög ánægðir. Við er-
um með ákveðnar hugmyndir
um hvernig hægt er að kynna
bæinn betur. Nú hefur fengist

fjármagn til þess konar kynn-
ingarstarfs, 200.000 krónur frá
bæjarfélaginu og 500.000
krónur frá Ferðamálaráði. Sá
styrkur er eyrnamerktur aug-
lýsingum á jaðartímum ferða-
mannatímabilsins“, sagði
Rúnar Óli Karlsson í samtali
við blaðið.

Ísafjarðarbær kynntur sem funda- og ráðstefnubærÍsafjarðarbær kynntur sem funda- og ráðstefnubærÍsafjarðarbær kynntur sem funda- og ráðstefnubærÍsafjarðarbær kynntur sem funda- og ráðstefnubærÍsafjarðarbær kynntur sem funda- og ráðstefnubær

Fjármagn hefur fengistFjármagn hefur fengistFjármagn hefur fengistFjármagn hefur fengistFjármagn hefur fengist
til kynningarstarfsinstil kynningarstarfsinstil kynningarstarfsinstil kynningarstarfsinstil kynningarstarfsins

SúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavík

Nú geta Súðvíkingar og
þeir sem leið eiga um bæinn
eingöngu keypt eldsneyti á
bíla sína í sjálfsala. Þessi
breyting var gerð fyrir síð-
ustu helgi. Að sögn Óskars
Elíassonar, verslunarstjóra
Víkurbúðarinnar sem nú
annast bensínsöluna fyrir
Skeljung, tekur sjálfsalinn
eingöngu við greiðslukort-
um og viðskiptakortum
Skeljungs.

„Það er ekki búið að
ganga frá því hver mun sjá
um sjálfsöluna til frambúð-
ar en ég býst við því að við
munum gera það“, segir
Óskar. „Það stendur til að
hafa viðskiptakort í versl-
uninni sem fólk getur feng-
ið lánað, en það er ekki
komið á hreint ennþá“, seg-
ir Óskar. Svipað fyrirkomu-
lag er á bensínsölu á Suður-
eyri.

EingönguEingönguEingönguEingönguEingöngu
kortasjálfsalikortasjálfsalikortasjálfsalikortasjálfsalikortasjálfsali
fyrir bensínfyrir bensínfyrir bensínfyrir bensínfyrir bensín

KarfanKarfanKarfanKarfanKarfan

KFÍ hafnaðiKFÍ hafnaðiKFÍ hafnaðiKFÍ hafnaðiKFÍ hafnaði
sæti í úrvals-sæti í úrvals-sæti í úrvals-sæti í úrvals-sæti í úrvals-

deildinnideildinnideildinnideildinnideildinni
Stjórn KFÍ hefur ákveðið

að taka ekki sæti í úrvals-
deildinni í körfuknattleik,
sem losnaði í kjölfar þess
að Þór á Akureyri ákvað að
leika ekki í deildinni í vetur.
Forráðamenn Skallagríms
úr Borgarnesi ákváðu hins
vegar að gefa kost á sér í
úrvalsdeildina. KKÍ hafði
samband við KFÍ og Skalla-
grím í Borgarnesi og bað
þau að taka afstöðu til þess
hvort þau myndu þiggja
sæti í úrvalsdeildinni.

„Eftir að hafa fundað
með stjórn og leikmönnum
varð niðurstaðan sú, að KFÍ
ætlar sér að standa við þá
langtímaáætlun sem félagið
setti á sínum tíma og halda
sæti okkar í 1. deild í vetur“,
segir í tilkynningu frá félag-
inu. „Unglingastarfið er að
skila sér og áhuginn er mjög
mikill hér á Vestfjörðum.
Það er ætlun okkar að halda
þessari útbreiðslu- og upp-
byggingarstarfsemi áfram,
og koma góðum tökum á
fjármálin í leiðinni. KFÍ
hefur verið í aðhaldsað-
gerðum og tekist að ná nið-
ur skuldum félagsins eftir
ýmsar erfiðar raunir í gegn-
um árin. Við teljum það
heillavænlegt fyrir félagið.“

Bæjarins besta flýgur víða eins og kunnugt er. Á þessari mynd er Guðmundur Harðarson flugstjóri frá Ísafirði, sonur
hins gamalkunna flugstjóra Harðar Guðmundssonar, með BB í höndum (blað sem kom út fjórum dögum fyrr) þar
sem hann situr við stjórnvölinn í Júmbóþotu (747 400) í 36 þúsund feta hæð yfir Norðurpólnum á leið frá Evrópu til
Alaska.

BB flýgur víðaBB flýgur víðaBB flýgur víðaBB flýgur víðaBB flýgur víða

Framkvæmdir við upp-
byggingu íþróttamannvirkja á
Torfnesi, aðrar en gerð gervi-
grasvallar, gætu orðið dýrari
en áður var talið samkvæmt
nýrri kostnaðaráætlun sem
lögð var fram á fundi bæjar-
ráðs Ísafjarðarbæjar í síðustu

viku. Öruggar heimildir blað-
sins herma að heildarkostn-
aður við uppbygginguna geti
fari yfir 100 milljónir króna
en áður var talið að kostnaður
yrði tæpar 90 milljónir. Að-
spurður sagði Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri að engin

ákvörðun hefði verið tekin um
það við hvora kostnaðaráætl-
unina yrði notast ef til fram-
kvæmda kæmi á annað borð.

„Það er ekki búið að ákveða
neitt, ekki einu sinni hvort ráð-
ist verður í þessa uppbygg-
ingu. Málið er alls ekki komið

á neinn endapunkt“, sagði
Halldór. „Við ætlum fljótlega
að boða hlutaðeigandi aðila,
Boltafélagsmenn og aðra, til
fundar um málið. Menn eru
náttúrlega að velta þessu fyrir
sér og málið er á algjöru skoð-
unarstigi“, sagði Halldór.

UppbygUppbygUppbygUppbygUppbygging íþróttamannvirkja á Torfnesi dýrari en talið var?ging íþróttamannvirkja á Torfnesi dýrari en talið var?ging íþróttamannvirkja á Torfnesi dýrari en talið var?ging íþróttamannvirkja á Torfnesi dýrari en talið var?ging íþróttamannvirkja á Torfnesi dýrari en talið var?

Heildarkostnaður gætiHeildarkostnaður gætiHeildarkostnaður gætiHeildarkostnaður gætiHeildarkostnaður gæti
farið yfir 100 milljónirfarið yfir 100 milljónirfarið yfir 100 milljónirfarið yfir 100 milljónirfarið yfir 100 milljónir


