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Mannfjöldi á Vestfjörðum
er kominn niður fyrir átta þús-
undin samkvæmt tölum um
búferlaflutninga frá Hagstofu
Íslands. Íbúar á Vestfjörðum
voru 8.014 talsins hinn 1. des-
ember sl. en voru um síðustu
mánaðamót komnir niður í
7.908, ef einungis er farið er
eftir tölum um búferlaflutn-
inga.

Hins vegar eru fæddir og
dánir ekki í þessum tölum.

Búast má við því samkvæmt
fyrri reynslu að fæddir séu
nokkru fleiri en dánir og þá er
fólksfækkunin minni sem því
nemur. Hins vegar er augljóst
að átta þúsund íbúa múrinn er
rofinn – öfugu megin frá, ef
svo má að orði komast.

Samkvæmt tölum Hagstof-
unnar um búferlaflutninga á
fyrstu níu mánuðum ársins
fækkaði í öllum sveitarfélög-
um á Vestfjörðum nema í

Hólmavíkurhreppi, þar sem
fjölgaði um 9 manns, í Súða-
víkurhreppi, þar sem fjölgaði
um 2, og í Árneshreppi þar
sem mannfjöldi stóð í stað.

Í Ísafjarðarbæ hefur fækkað
um 38, sé eingöngu miðað
við tölur um búferlaflutninga,
í Reykhólahreppi um 23, í
Tálknafjarðarhreppi um 21, í
Vesturbyggð um 20, í Bæjar-
hreppi um 7, í Kaldrananes-
hreppi um 5, í Bolungarvík-

urkaupstað um 2 og í Brodda-
neshreppi um 1. Sveitarfélög-
um á Vestfjörðum hefur einnig
fækkað á þessum tíma úr 12 í
11, með því að Kirkjubóls-
hreppur var sameinaður
Hólmavíkurhreppi. Fólks-
fjölgunin í Hólmavíkurhreppi
skýrist þó ekki með þeirri
sameiningu, heldur hefur
fjölgað frá áramótum um þær
9 manneskjur sem áður greinir
á svæði hreppanna tveggja.
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SamfylkinginSamfylkinginSamfylkinginSamfylkinginSamfylkingin

Ekki haldiðEkki haldiðEkki haldiðEkki haldiðEkki haldið
prófkjör íprófkjör íprófkjör íprófkjör íprófkjör í

kjördæminukjördæminukjördæminukjördæminukjördæminu
„Það er viðbúið að það

taki menn einhvern tíma
að jafna sig á því að hafa
orðið undir með skoðanir
sínar í máli sem þessu. Ég
hef samt engar áhyggjur
af því að þetta dragi dilk á
eftir sér“, segir Védís
Geirsdóttir á Ísafirði, sem
var kjörin formaður stjórn-
ar kjördæmisráðs Sam-
fylkingarinnar í Norðvest-
urkjördæmi á kjördæmis-
þingi á Hólmavík á laugar-
dag. Þar var ákveðið að
viðhafa uppstillingu á lista
fyrir komandi Alþingis-
kosningar, í samræmi við
tillögu meirihluta stjórnar.
Minnihluti stjórnarinnar
lagði hins vegar fram til-
lögu um galopið prófkjör
og var á þinginu tekist
mjög hart á um þetta mál.

Þeir sem hlynntir voru
opnu prófkjöri lögðu fram
málamiðlunartillögu þess
efnis að viðhaft yrði
flokksval, þ.e. að einungis
flokksbundið Samfylk-
ingarfólk fengi að taka
þátt í prófkjöri. Kosið var
um þessar tillögur og varð
uppstilling ofan á með 43
atkvæðum gegn 37.

Þegar uppstillingar-
nefnd hefur lokið störfum
verður tillaga hennar að
skipan framboðslista lögð
fyrir nýjan fund í kjör-
dæmisráði sem afgreiðir
málið. Ekki liggur fyrir
hvenær niðurstaða liggur
fyrir en líklegt er talið að
það geti orðið eftir rúman
mánuð.
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Lausasöluverð er  kr. 200
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

er  kr. 170 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:
· 100% staða bekkjarkennara á yngsta
stigi er laus til umsóknar vegna barns-
burðarleyfis frá s.h. nóvembermánað-
ar og út skólaárið. Umsóknarfrestur
er til 7. nóvember.
· 100% staða kennara á mið- og ungl-
ingastigi er laus til umsóknar vegna
barnsburðarleyfis frá miðjum janúar-
mánuði og út skólaárið. Umsóknar-
frestur er til 1. desember.
· 80% staða kennara í sérkennslu á
yngsta stiginu er laus frá áramótum
og út skólaárið. Umsóknarfrestur er
til 1. desember.
Skólastjórnendur veita allar frekari
upplýsingar. Umsóknir skal senda til
skólans. Nýtt aðalnúmer Grunnskól-
ans á Ísafirði er 450 3100.

Skólastjóri.

Haraldur Haraldsson og Jóhannes Ingimarsson, eigendur fyrirtækisins, pakka fyrsta
fiskinum sem fer í gegn um vinnsluna.

Nýtt fiskvinnslufyrirtæki á ÞingeyriNýtt fiskvinnslufyrirtæki á ÞingeyriNýtt fiskvinnslufyrirtæki á ÞingeyriNýtt fiskvinnslufyrirtæki á ÞingeyriNýtt fiskvinnslufyrirtæki á Þingeyri

Norðurborg hefur starf-Norðurborg hefur starf-Norðurborg hefur starf-Norðurborg hefur starf-Norðurborg hefur starf-
semi í nýbyggðu húsisemi í nýbyggðu húsisemi í nýbyggðu húsisemi í nýbyggðu húsisemi í nýbyggðu húsi

Norðurborg ehf. nefnist nýtt
fiskvinnslufyrirtæki sem tók
til starfa á Þingeyri á laugar-
dag. Haraldur Haraldsson er
aðaleigandi fyrirtækisins en
hann gerir út sjö smábáta og
mun vinnslan fá hluta af sínu
hráefni þaðan. Að auki verður
afli keyptur af markaði og af
skipstjórum í föstum viðskipt-

um. Í fiskverkun fyrirtækisins
vinna níu manns en með báta-
útgerð, beitningu og öðru er
starfsmannafjöldi um það bil
25.

„Stefnan er tekin á fersk-
fiskútflutning í flökum. Að
megninu til verður þetta svo-
kallaður flugfiskur“, segir Jó-
hannes Ingimarsson, vinnslu-

stjóri hins nýja fyrirtækis, en
flugfiskur er sá fiskur kallaður
sem fluttur er utan með flugi.

Byggt var nýtt hús fyrir
vinnsluna og er það niðri á
Odda á Þingeyri. Með milli-
lofti er húsnæðið 850 fermetr-
ar að stærð. Byggingameistari
var Sigmundur Þórðarson á
Þingeyri.

Fallegustu trén verða jólatréFallegustu trén verða jólatréFallegustu trén verða jólatréFallegustu trén verða jólatréFallegustu trén verða jólatré
SkógarhögSkógarhögSkógarhögSkógarhögSkógarhögg á hausti í Tunguskógig á hausti í Tunguskógig á hausti í Tunguskógig á hausti í Tunguskógig á hausti í Tunguskógi

Skógræktarfélag Ísafjarð-
ar hefur á undanförnum

árum unnið mikið starf við
að gera skóginn í Tungudal

aðgengilegan almenningi.
Skógurinn hefur vaxið afar
vel undanfarin ár og sýnir

vel þá miklu möguleika sem
eru fólgnir í skógrækt á

Vestfjörðum.  Fyrir skömmu
voru skógfræðingar frá

Skógræktarfélagi Íslands
staddir á Ísafirði til þess að
aðstoða félagið við frekari
verkefni af þeim toga. Í bí-
gerð er að bæta enn stíga-

kerfið og útivistaraðstöðuna
í skóginum í tengslum við
fyrirhugaðar endurbætur á

Skógarbrautinni. Hjuggu
þeir fyrir greiðfærum stíg

inn eftir endilangri hlíðinni
sem ráðgert er að slétta og

bera ofan í. Nokkur tré voru
felld úr stígstæðinu og verða

þau fallegustu nýtt sem
jólatré.

Ókeypis tónlistarnámÓkeypis tónlistarnámÓkeypis tónlistarnámÓkeypis tónlistarnámÓkeypis tónlistarnám
Tónlistarskóli Ísafjarðar býður áhugasöm-

um nemendum ókeypis kornett- og klari-
nettunám til áramóta til að kynna hljóðfærin
og möguleika þeirra. Ætlað nemendum
átta ára og eldri. Kennari er Madis Maee-
kalle.

Nánari upplýsingar á skrifstofunni kl. 10-
15 í síma 456 3925.

Skólastjóri.

Starfsmenn Ísafjarðar-
bæjar komu á vettvang og

drógu út úr skóginum
glæsileg tré sem eiga eftir

að setja svip á bæinn yfir jól
og áramót.

Gísli Eiríksson frá Skógræktarfélagi Ísafjarðar og Bryn-
jólfur Jónsson framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Íslands
standa hér við nýfellt jólatré í Tunguskógi. Það er höggvið
þar sem göngustígur á að liggja í skóginum. Ljósmynd: Jón
Geir Pétursson. bb.is –vettvangur

Vestfirðinga
nær og fjær

,,Við hefðum aldrei flutt frá Súgandafirði ef jarðgöngin hefðu verið komin.“ Í
þessari einörðu yfirlýsingu fyrrum íbúa á Suðureyri dylst kaldur veruleiki, ótal til-
fella, þar sem fólk af landsbyggðinni gafst upp á að búa við þá félagslegu einangr-
un og það mikla óöryggi á öllum sviðum, sem stopular samgöngur og einangrun,
jafnvel mánuðum saman, hafa í för með sér. Þetta vandamál skilja þeir einir, sem
við það búa.

Bæjarins besta hefur margsinnis gert þetta mál að umtalsefni og bent á, hversu
áríðandi það er fyrir íbúa strjálbýlisins að búa við greiðar og öruggar samgöngur
allt árið. Blaðið sér því ástæðu til að fagna og lýsa yfir fullum stuðningi við þá
kröfu bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar á hendur stjórnvöldum, að við gerð nýrrar
vegaáætlunar á yfirstandandi þingi, verði málum þannig á bekk skipað, að lokið
verði við að leggja bundið slitlag á þjóðveginn við Ísafjarðardjúp innan fimm ára,
í stað tíu ára líkt og gildandi vegaáætlun gerir ráð fyrir.

Það verður að segjast eins og er, að um langt árabil hefur það orð farið af vegum
á Vestfjörðum á heildina litið, að fólk annars staðar á landinu hefur veigrað sér við
að leggja leið sína hingað. Þetta viðhorf er því miður til staðar enn þann dag í dag

hjá býsna mörgum, þrátt fyrir að verulegar umbætur hafi orðið á vegum hér vestra
á liðnum árum. Illt orðspor er oft erfitt að uppræta.

Engum blöðum er um það að fletta að staða vestfirskra byggða væri önnur og betri
ef jarðgöngin undir Breiðadals- og Botnsheiði hefðu komið a.m.k. áratug fyrr en
raun varð á. Rennir þetta stoðum undir kröfuna um bundið slitlag á þjóðveginn um
Ísafjarðardjúp innan fimm ára. Biðin eftir samgöngum vinnur gegn okkur. Vestfirð-
ingar þola ekki tíu ára bið eftir að jafn sjálfsögðu réttlætismáli og boðlegu vegasam-
bandi við aðra landshluta, verði landað.

Skaðinn sem vestfirskar byggðir hafa orðið fyrir í gegnum árin vegna þess hve
landshlutinn hefur verið látinn sitja á hakanum hvað samgöngur varðar, verður ekki
metinn. Það hefur heldur engan tilgang að horfa um öxl. Það sem nú skiptir máli er
að stjórnvöld taki sig á og standi þannig að verki, að við sitjum ekki enn einn ára-
tuginn aftast á merinni.

Við þurftum að bíða lengi eftir jarðgöngunum. Við höfum ekki ráð á að bíða jafn
lengi eftir þjóðveginum um Ísafjarðardjúp. Framtíð byggða á norðanverðum
Vestfjörðum er að veði. s.h.
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Frumflytja tvö kór-Frumflytja tvö kór-Frumflytja tvö kór-Frumflytja tvö kór-Frumflytja tvö kór-
verk í Ísafjarðarkirkjuverk í Ísafjarðarkirkjuverk í Ísafjarðarkirkjuverk í Ísafjarðarkirkjuverk í Ísafjarðarkirkju

Sönghópurinn Hljómeyki
og Kammerkórinn halda
tónleika í Ísafjarðarkirkju á
sunnudag. Þar munu kórar-
nir frumflytja tvö kórverk,
annað eftir Jónas Tómasson
og hitt eftir Stefán Arason.
Þá munu kórarnir flytja
þekkt kirkjuverk eftir Jakob
Hallgrímsson, Þorkel Sig-
urbjörnsson, Atla Heimi
Sveinsson, Jónas Tómasson
eldri og fleiri.

Fyrr á þessu ári hlaut
Hljómeyki styrk frá Menn-
ingarborg 2000 til kaupa á
tveimur tónverkum í sam-
vinnu við tvo kóra á lands-
byggðinni og var ætlunin að
styrkja menningarlíf á þessum
stöðum. Hér vestra er það
Kammerkórinn og hins vegar
er það Kammerkór Austur-
lands en Stefán Arason á rætur
að rekja til Austfjarða.

„Það er mikil ánægja fyrir

Kammerkórinn að taka þátt
í slíku samvinnuverkefni og
upphefð að fá tækifæri til
að syngja með svo góðum
sönghóp og Hljómeyki er,“
segir í tilkynningu frá kórn-
um. Stjórnendur Kammer-
kórsins eru þær Guðrún
Jónsdóttir og Hulda Braga-
dóttir en stjórnandi Hljóm-
eykis er Bernhard Wilkin-
son. Tónleikarnir hefjast kl.
15:30 og er aðgangur kr. 1.200.

Fjöldi fólks heilsaði upp á
Jón Sigurpálsson myndlist-
armann við opnun sýningar

hans í Slunkaríki á Ísafirði á
laugardaginn. Hann sýnir
þar nokkur verk sem voru

meðal annarra á sýningum
hans í Ásmundarsal og

Listasafni ASÍ fyrr á þessu
ári.  Viðfangsefni sýningar-
innar eru vestfirskar veður-

lýsingar sem fram koma í

samantekt Bjarna Sigurðs-
sonar bónda í Vigur á Ísa-

fjarðardjúpi í Ársriti Sögu-
félags Ísfirðinga fyrir nálega
hálfri öld. Sérhvert verkanna

á sýningunni er í tveimur
hlutum, annars vegar bylgj-
aðuð eða skorin málmplata
og hins vegar fjórlínungur
þrykktur á lín, unninn upp

úr hinum mögnuðu vest-
firsku veðurlýsingum sem

Bjarni safnaði saman á einn
stað. Þessar einstæðu

túlkanir Jóns í myndum og
máli hlutu afar góða dóma
listrýnenda þegar þau voru

sýnd syðra á liðnu vori.
Slunkaríki við Aðalstræti á

Ísafirði er opið sunnudaga til
fimmtudaga kl. 16-18. Sýn-

ing Jóns Sigurpálssonar
stendur fram til 10. nóv-

ember.

Vestfirskar veðurlýsingar JónsVestfirskar veðurlýsingar JónsVestfirskar veðurlýsingar JónsVestfirskar veðurlýsingar JónsVestfirskar veðurlýsingar Jóns
Sigurpálssonar í líni og málmiSigurpálssonar í líni og málmiSigurpálssonar í líni og málmiSigurpálssonar í líni og málmiSigurpálssonar í líni og málmi

Jón Sigurpálsson á tali við Sævar Óskarsson og Gísla Jón Hjaltason við opnun sýningar-
innar.

Hafnarstjóri Ísafjarðarbæj-
ar hefur lagt fram grófa kostn-
aðaráætlun miðað við fram-
kvæmdaþörf hafna bæjarins
fyrir árin 2001 til 2006. Áætl-
unin hljóðar upp á rétt tæpar
550 milljónir króna. „Ég tek
fram að þetta er óskalisti og
það er ekkert víst að eftir hon-
um verði unnið. Það er áætlað
að ný hafnalög taki að fullu
gildi árið 2006 og þá eiga
hafnir landsins að vera orðnar
sjálfbærar stofnanir, þ.e.a.s.
að ríki og sveitarfélög eiga
ekki að þurfa að borga með

þeim. Til þess að verða betur
undirbúinn þarf að byggja
myndarlega upp á næstu árum
áður en lögin taka að fullu
gildi“, segir Guðmundur
Kristjánsson, hafnarstjóri
Ísafjarðarbæjar.

„Inni í þessari tölu er endur-
nýjun á Ásgeirskanti í Ísa-
fjarðarhöfn, en það verður eitt
dýrasta verkefnið sem ráðist
verður í. Það er búið að ákveða
að hefja framkvæmdir á kant-
inum á næsta sumri“, segir
Guðmundur. „Á óskalistanum
eru líka framkvæmdir eins og

endurbygging á flotbryggju í
Sundahöfn á Ísafirði, flutn-
ingur sportbátahafnar inn að
Polli, stækkun smábátahafnar
á Suðureyri, niðurrif trébrygg-
ju og gerð sjóvarna á Þingeyri
og endurbygging á hafnar-
kanti á Flateyri, en þar eru
framkvæmdir þegar hafnar.
Einnig er í þessari tölu gert
ráð fyrir nýsmíði á hafnsögu-
bát“, segir Guðmundur Krist-
jánsson.

Í dag greiðir ríkið 60-75%
af framkvæmdakostnaði við
nýsmíði hafnarmannvirkja.

Framkvæmdaþörf við hafnir Ísafjarðarbæjar næstu árinFramkvæmdaþörf við hafnir Ísafjarðarbæjar næstu árinFramkvæmdaþörf við hafnir Ísafjarðarbæjar næstu árinFramkvæmdaþörf við hafnir Ísafjarðarbæjar næstu árinFramkvæmdaþörf við hafnir Ísafjarðarbæjar næstu árin

„Óskalisti“ hafnarstjóra„Óskalisti“ hafnarstjóra„Óskalisti“ hafnarstjóra„Óskalisti“ hafnarstjóra„Óskalisti“ hafnarstjóra
nemur 550 milljónum krónanemur 550 milljónum krónanemur 550 milljónum krónanemur 550 milljónum krónanemur 550 milljónum króna

Rjúpnaveiði á ríkisjörðum bönnuðRjúpnaveiði á ríkisjörðum bönnuðRjúpnaveiði á ríkisjörðum bönnuðRjúpnaveiði á ríkisjörðum bönnuðRjúpnaveiði á ríkisjörðum bönnuð

Bannið nær til jarða þar sem hing-Bannið nær til jarða þar sem hing-Bannið nær til jarða þar sem hing-Bannið nær til jarða þar sem hing-Bannið nær til jarða þar sem hing-
að til hefur verið heimilt að veiðaað til hefur verið heimilt að veiðaað til hefur verið heimilt að veiðaað til hefur verið heimilt að veiðaað til hefur verið heimilt að veiða
Landbúnaðarráðuneytið

hefur bannað alla rjúpnaveiði
á þessu veiðitímabili á ríkis-
jörðum í umsjá ráðuneytisins.
Veiði er þó heimil á jörðum í
eigu ríkisins með leyfi ábú-
anda, ef ábúandi er einhver.

Á netspjallinu á vefnum
bb.is hefur mikið verið rætt

um rétt skotveiðimanna og
bænda á Vestfjörðum á rjúpna-
veiðitímabilinu. Virðist sem
mönnum beri ekki saman um
það hvaða jarðir séu almenn-
ingar og afréttir og hvar eign-
arlönd liggi. Bann ráðuneyt-
isins tekur þó af allan vafa í
ýmsum tilvikum.

„Að gefnu tilefni skal tekið
fram að bann þetta nær einnig
til þeirra jarða sem undanfarin
ár hafa verið opnar til rjúpna-
veiða, svo og annarra eyði-
jarða á forræði landbúnaðar-
ráðuneytisins“, segir í tilkynn-
ingu ráðuneytisins.

Ekki eru allar ferðir til fjárEkki eru allar ferðir til fjárEkki eru allar ferðir til fjárEkki eru allar ferðir til fjárEkki eru allar ferðir til fjár

Þjófurinn kom íÞjófurinn kom íÞjófurinn kom íÞjófurinn kom íÞjófurinn kom í
flasið á löggunniflasið á löggunniflasið á löggunniflasið á löggunniflasið á löggunni

Um klukkan hálfellefu á
sunnudagsmorgun barst
lögreglu tilkynning um að
brotist hefði verið inn í bát-
inn Mími sem liggur við
Ásgeirsbakka á Ísafirði.
Þegar lögreglumenn fóru að
kanna málið mætti þeim
þjófurinn en hann var á leið
aftur í bátinn að ná í meira.
Hafði hann farið í lyfjaskáp
skipsins og var í annarlegu
ástandi.

Þá hefur lögreglan á Ísa-
firði farið vítt og breitt um
umdæmi sitt og rætt við
fjölda skotveiðimanna. All-
ir þeir sem rætt var við
höfðu skotleyfi en einn
veiðimannanna hafði þó
gleymt skírteininu heima.

Nokkuð hefur verið um
óhöpp sem rekja má til þess
að ekki var ekið í samræmi
við aðstæður. Seint í síðustu
viku skemmdust þrír bílar
við Selakirkjuból á Hvilft-
arströnd í Önundarfirði.
Ökumaður eins bílsins
missti stjórn á honum og
endaði út í skurði. Lítill
áætlunarbíll stansaði við
slysstað en þá kom að annar

bíll, ók aftan á rútuna og
valt. Degi síðar missti öku-
maður stjórn á bíl sínum
við Varmadal í Önundarfirði
og ók á biðskyldumerki.

Lögregla vill minna öku-
menn á að hreinsa vel af
rúðum sínum áður en ekið
er af stað. Hafa þurfti af-
skipti af einum ökumanni
sem lítið sem ekkert sá út
úr bíl sínum. Var honum
gert að hreinsa rúður bílsins
áður en hann hélt áfram för.

Lögreglustöðin á Ísafirði.

Stuðningsmenn Einars K.
Guðfinnssonar við væntanlegt
prófkjör Sjálfstæðisflokksins
í Norðvesturkjördæmi opn-
uðu á föstudag kosningaskrif-
stofu við Aðalstræti 9 á Ísa-

firði, þar sem verslun Pólsins
var á sínum tíma.

Að sögn Gísla Jóns Hjalta-
sonar, sem annast skrifstofu-
haldið, er ætlunin að þarna
verði samkomustaður „stuð-

ningsmanna og forvitinna“ og
tekið á móti fólki í kaffi og
spjall. Jafnframt hefur verið
skipuð þriggja manna kosn-
ingastjórn til að vinna að fram-
boði Einars í prófkjörinu, en í

henni eru Kristín Hálfdáns-
dóttir, Ingi Þór Ágústsson og
Skarphéðinn Gíslason. Hús-
fyllir var við opnun skrifstof-
unnar.

Kosningaskrifstofa Einars
Kristins á Ísafirði verður opin
kl. 5-7 á virkum dögum og kl.
2-4 á laugardögum og sunnu-
dögum fram að prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins sem
verður 9. nóvember.

Húsfyllir við opnuninaHúsfyllir við opnuninaHúsfyllir við opnuninaHúsfyllir við opnuninaHúsfyllir við opnunina
Einar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður opnar kosningaskrifstofuEinar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður opnar kosningaskrifstofuEinar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður opnar kosningaskrifstofuEinar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður opnar kosningaskrifstofuEinar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður opnar kosningaskrifstofu

Einar Kristinn á spjalli við þá Halldór Halldórsson, bæjarstjóra og Gunnar Þórðarson við opnun skrifstofunnar.
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Svipmyndir úr áhafnarferð til PragSvipmyndir úr áhafnarferð til PragSvipmyndir úr áhafnarferð til PragSvipmyndir úr áhafnarferð til PragSvipmyndir úr áhafnarferð til Prag
Áhöfn togarans Páls Páls-

sonar hefur lagt það í vana
sinn að fara utan í borgarferð
á tveggja ára fresti. Hafa
ferðir þessar reynst hið
besta hópefli. Iðulega er rætt
um þær í fleiri vikur og mán-
uði eftir að heim er komið
og hafa atburðir ferðanna
reynst sjómönnunum fyrir-
taks umræðuefni í mörgum
túrum.

Fyrir fjórum árum var far-
ið til Halifax í Kanada. Fyrir
tveimur árum var farið til
Barcelona á Spáni en að
þessu sinni var röðin komin
að Prag, borg turnanna í
Tékklandi.

Starfsmannafélag Páls
Pálssonar hafði ákveðið að
halda skyldi til Prag, en það
var mál manna að ekki væri
boðið upp á margar borgir
til að velja úr. Óhætt er þó
að segja að enginn hafi verið
svikinn af Prag, sem þekkt
er fyrir sínar miðaldabrýr,
kastala og turna.

Fara þurfti í tveimur hópum,
þar sem það þykir ekki verj-
andi að Páll Pálsson standi
ómannaður og óhreyfður
meðan áhafnameðlimir
skemmta sér í útlöndum. Fyrri
hópurinn lagði af stað 20.
ágúst en hinn seinni 3. októ-
ber. Matsveinninn Níels R.
Björnsson, sem tók meðfylgj-
andi myndir, var í seinni hópn-
um.

„Við vorum átján í seinni
hópnum, tíu áhafnarmeðlimir
og átta makar og vinir. Við
flugum beint til Prag og af
hreinni tilviljun voru starfs-
menn Samkaupa hér með okk-
ur í flugvélinni, auk ísfirkra
hjóna, svo að nóg var um Ís-
firðinga í þessari flugvél.“

Sumir vilduSumir vilduSumir vilduSumir vilduSumir vildu
helst diskótekinhelst diskótekinhelst diskótekinhelst diskótekinhelst diskótekin

„Við gistum á Adria-hótel-
inu við aðalgötuna í Prag, rétt
við Lýðveldistorgið. Svo
skemmtilega vildi til að fyrri

hópurinn hafði einmitt gist á
Ambassador-hótelinu, hinum
megin við götuna.“

Í Prag höguðu togarasjó-
mennirnir og meðreiðarfólk
þeirra sér eins og sannir túr-
istar. „Borgin er svo gríðarlega
falleg. Ferðin var sambland

Yfirlitsmynd yfir „borg turnanna“, eins og Prag er gjarnan kölluð.
af menningar-, skemmti- og
verslunarferð. Allur hópurinn
fór saman í gönguferð um
gamla miðbæinn á fyrsta degi
og skoðaði saman kastala í
borginni. Síðan fóru menn sín-
ar eigin leiðir og héldu hópinn
hvorki betur né verr en þeir

vildu hverju sinni.
Sumir gengu í búðir en aðrir

lögðu meiri áherslu á að kanna
aðbúnað á diskótekunum.
Síðan var að sjálfsögðu farið
út að borða á hverju kvöldi og
einu sinni fór allur hópurinn
saman. Þetta var rosalega

skemmtileg ferð og við
höfum talað um fátt annað
síðan við komum til baka,
og ekki eru öll kurl komin
til grafar enn. Við eigum
eftir að finna sífellt nýja og
nýja vinkla á ferðinni næstu
mánuðina“, segir Níels.

Ólafur Helgi Ólafsson og bræðurnir Sigurður og Júlíus Ragnarssynir í upphitun á Leifsstöð. Óli, Rósa, Sandra, Þórdís og Níels á góðri stund á Karlsbrúnni.

Níels í brynjusafninu í gullna strætinu í Prag.

Þórdís Eysteinsdóttir og Jóhanna Hafsteinsdóttir á útikaffi-
húsi í Prag.

Að ofan. Kokkurinn og
skipstjórinn og makar

þeirra á djasstónleikum í
fljótabát á Moldá.

Hvert sem þú ferð í heimin-
um, þá gleymirðu ekki enska
boltanum. Horft á leik Chel-

sea og Liverpool á knæpu í
Prag. Þórdís (Chelsea), Níels

(Leeds Utd.), Jón Vignir
(Arsenal), Jón Hálfdánsson
(Liverpool) og Anna Ragn-

heiður (Liverpool). Af tillits-
semi við suma skal ekki
minnst á úrslit leiksins.
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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

Bækur ogBækur ogBækur ogBækur ogBækur og
plötur á bb.isplötur á bb.isplötur á bb.isplötur á bb.isplötur á bb.is
Opnuð hefur verið ný
undirsíða á vefnum bb.is
sem ber heitið Bækur
og plötur. Þar verða
settar inn fréttir og til-
kynningar um nýútkom-
nar bækur og hljómplöt-
ur eftir því sem þær
berast. Þessi undirsíða
er enn einn liðurinn í
þeirri viðleitni bb.is að
veita lesendum sínum
sem besta og fjölbreytt-
asta þjónustu. Þarna
verður hægt að líta inn
og skoða í rólegheitum
það sem í boði er áður
en farið er að versla.

Hörður TorfaHörður TorfaHörður TorfaHörður TorfaHörður Torfa
á hringferðá hringferðá hringferðá hringferðá hringferð
Tónlistarmaðurinn Hörð-
ur Torfason er á tón-
leikaferð um Vestfirði í
þessari viku. Hann byrj-
aði á Patreksfirði á
sunnudag og var síðan
á Þngeyri og Flateyri. Í
kvöld, miðvikudags-
kvöld, heldur Hörður
tónleika í félagsheimilinu
á Suðureyri en annað
kvöld verður hann í
Finnabæ í Bolungarvík.
Á föstudagskvöld verður
Hörður á Hótel Ísafirði
og á laugardag í Bragg-
anum á Hólmavík áður
en hann heldur brott af
kjálkanum.

Sturla Böðvarsson samgönguráðherraSturla Böðvarsson samgönguráðherraSturla Böðvarsson samgönguráðherraSturla Böðvarsson samgönguráðherraSturla Böðvarsson samgönguráðherra

Heimsótti fyrir-Heimsótti fyrir-Heimsótti fyrir-Heimsótti fyrir-Heimsótti fyrir-
tæki og stofnanirtæki og stofnanirtæki og stofnanirtæki og stofnanirtæki og stofnanir

Sturla Böðvarsson, frambjóðandi í prófkjöri Sjálfstæðis-
flokksins í Norðvesturkjördæmi og samgönguráðherra, ferð-
aðist vítt og breitt um Vestfirði undir lok síðustu viku en þá
stóð yfir svonefnd kjördæmavika á Alþingi, en þá er vaninn
að þingmenn ferðist um kjördæmin.

Á fimmtudag var ráðherra staddur á Bíldudal og fór
meðal annars á frumsýningu leikverksins Muggs. Á föstudag
heimsótti Sturla síðan fyrirtæki og stofnanir á Ísafirði, svo
sem Menntaskólann á Ísafirði, Póls, Rafskaut, Orkubú
Vestfjarða og Hraðfrystihúsið-Gunnvöru. Samgönguráðherra í heimsókn hjá Póls hf. ásamt Halldóri Halldórssyni bæjarstjóra.

Tveir Bolvíkingar dæmdir í Héraðsdómi VestfjarðaTveir Bolvíkingar dæmdir í Héraðsdómi VestfjarðaTveir Bolvíkingar dæmdir í Héraðsdómi VestfjarðaTveir Bolvíkingar dæmdir í Héraðsdómi VestfjarðaTveir Bolvíkingar dæmdir í Héraðsdómi Vestfjarða

Skilorðsbundið fang-Skilorðsbundið fang-Skilorðsbundið fang-Skilorðsbundið fang-Skilorðsbundið fang-
elsi fyrir líkamsáráselsi fyrir líkamsáráselsi fyrir líkamsáráselsi fyrir líkamsáráselsi fyrir líkamsárás
Tveir tvítugir menn voru

dæmdir í 1½ og tveggja mán-
aða fangelsi í Héraðsdómi
Vestfjarða á föstudag fyrir lík-
amsárás. Refsing beggja var
bundin skilorði til tveggja ára.
Atvikið átti sér stað á Bolung-
arvík fyrir rúmu ári, eða í sept-
ember í fyrra. Annar mann-
anna, sá er þyngri dóminn
hlaut, var ákærður fyrir að
hafa í átökum við hinn slegið
hann hnefahögg í andlitið,
með þeim afleiðingum að

tennur brotnuðu.
Hinn var ákærður fyrir að

hafa skömmu síðar sömu nótt
tekið annan mann hálstaki
þannig að hann átti erfitt með
andardrátt meðan á atlögunni
stóð og nokkra stund á eftir.
Ennfremur fyrir að hafa fljót-
lega eftir það tekið tæplega
fertuga konu hálstaki og
slengt henni nokkrum sinnum
utan í tröppuvegg með þeim
afleiðingum að hún tognaði
illa á hálsi og í framhaldinu

tekið 13 ára son hennar háls-
taki eftir að hann hafði reynt
að hindra ákærða í atlögu hans
að móður sinni þannig að af
hlutust mar og yfirborðsáverk-
ar á hálsi.

Litlu seinna skallaði hann
15 ára stúlku í höfuðið, tók af
afli utan um vinstri handlegg
hennar, sló hana með kreppt-
um hnefa og hrinti henni á
steypta gangstétt, allt með
þeim afleiðingum að hún
vankaðist og hlaut meiðsl af.

Bandarískur stjórBandarískur stjórBandarískur stjórBandarískur stjórBandarískur stjórnarerindreki á ferð um Vestfirðinarerindreki á ferð um Vestfirðinarerindreki á ferð um Vestfirðinarerindreki á ferð um Vestfirðinarerindreki á ferð um Vestfirði

Heilsaði upp á banda-Heilsaði upp á banda-Heilsaði upp á banda-Heilsaði upp á banda-Heilsaði upp á banda-
ríska ríkisborgararíska ríkisborgararíska ríkisborgararíska ríkisborgararíska ríkisborgara

Lisa Kierans, erindreki
Bandaríkjastjórnar, var á ferð
um Vestfirði á föstudag og
snæddi m.a. hádegisverð með
Halldóri Halldórssyni, bæjar-
stjóra Ísafjarðarbæjar. Síðdeg-
is þann dag heimsótti hún
Plastorku á Ísafirði, fyrirtæki
Esra Esrasonar, en hann ólst
upp í New York og hefur tvö-
faldan ríkisborgararétt.

„Mér var boðið vestur til að
skoða Fjölmenningarsetur á
Vestfjörðum“, segir Lisa, „en
ég ákvað að nýta tímann og
heimsækja eins marga banda-
ríska ríkisborgara á svæðinu
eins og hægt væri. Ég kom
akandi vestur og kom við hjá
einum þeirra og er nú að ræða

Holly Hughes og Lisa Kierans sátu fyrir svörum í Stjórn-
sýsluhúsinu á Ísafirði á föstudag.
við þá sem búa á Ísafirði og í
nágrenni,“ sagði Lisa í samtali
við blaðið á föstudag.

Lisa Kierans var með opinn
viðtalstíma í Stjórnsýsluhús-
inu á Ísafirði á föstudag. Með

henni var bandaríska lista-
konan Holly Hughes og voru
þær reiðubúnar að svara hverj-
um þeim spurningum sem fyr-
ir þær yrðu lagðar.

Kristalkórinn syngur undir stjórn Rúnu Esradóttur og við undirleik Halldórs Smárasonar.

Tveir barTveir barTveir barTveir barTveir barnakórar með tónleika í Stjórnakórar með tónleika í Stjórnakórar með tónleika í Stjórnakórar með tónleika í Stjórnakórar með tónleika í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirðinsýsluhúsinu á Ísafirðinsýsluhúsinu á Ísafirðinsýsluhúsinu á Ísafirðinsýsluhúsinu á Ísafirði

Á fimmta tugÁ fimmta tugÁ fimmta tugÁ fimmta tugÁ fimmta tug
barna í kórunumbarna í kórunumbarna í kórunumbarna í kórunumbarna í kórunum

Tónleikar tveggja ísfirskra
barnakóra, Perlukórsins og
Kristalkórsins, fóru fram á 4.
hæð Stjórnsýsluhússins á Ísa-
firði í síðustu viku. Fyrst söng
Perlukórinn, sem skipaður er
börnum á aldrinum 6-9 ára,
en síðan kom Kristalkórinn
fram en þar eru söngvarar á
aldrinum 10-13 ára. Flutt voru
ýmis barna- og popplög, m.a.
eftir Cat Stevens og Paul

Simon.
Alls er hálfur fimmti tugur

söngvara í kórunum báðum.
Nokkur fjöldi fólks fylgdist
með tónleikunum og skemmti
sér hið besta. Kórstjóri var
Rúna Esradóttir en undirleikur
var að mestu í höndum Hall-
dórs Smárasonar.

Að öllum líkindum munu
báðir kórarnir halda aðra tón-
leika um jólin.

Samfylkingin í ÍsafjarðarbæSamfylkingin í ÍsafjarðarbæSamfylkingin í ÍsafjarðarbæSamfylkingin í ÍsafjarðarbæSamfylkingin í Ísafjarðarbæ

Sturla Páll kjör-Sturla Páll kjör-Sturla Páll kjör-Sturla Páll kjör-Sturla Páll kjör-
inn formaðurinn formaðurinn formaðurinn formaðurinn formaður

Sturla Páll Sturluson,
deildarstjóri tollgæslu hjá
sýslumannsembættinu á
Ísafirði, var kjörinn formað-
ur Samfylkingarinnar í Ísa-
fjarðarbæ á aðalfundi fé-
lagsins í síðustu viku. Fé-
lagið var stofnað fyrir tæpu
ári og var fyrsti formaður
þess Lárus G. Valdimars-
son, sem nú baðst undan
endurkjöri sem formaður en
situr áfram í stjórninni.

„Að mínu mati er heppi-
legast að dreifa trúnaðar-
störfunum og mér fannst
rétt að láta öðrum formenn-
skuna í hendur. Það er nóg
að gera hjá mér við að sinna
starfi bæjarfulltrúa og
mörgum öðrum verkefnum
og Sturla var svo elskulegur
að vilja taka þetta að sér,
enda er hann mjög góður
maður í þetta að mínum
dómi. Ég vænti mikils af
honum og nýrri stjórn“,
segir Lárus.

„Þegar kosið var í stjórn
við stofnun félagsins í vet-
ur“, segir Lárus enn fremur,
„lentu þrír bæjarfulltrúar í
aðalstjórninni en við teljum
ekki heppilegt að hafa þar

nema kannski í mesta lagi
einn. Þess vegna varð niður-
staðan sú að gera nokkrar
breytingar og einu aðal-
mennirnir í nýkjörinni stjórn
sem áttu sæti í fyrri stjórn
erum við Jón Arnar.“

Nýir aðalmenn í stjórn
auk formannsins Sturlu Páls
eru Jónína Ólöf Emilsdóttir
og Kolbrún Sverrisdóttir.
Varamenn eru Bryndís G.
Friðgeirsdóttir, Sæmundur
Kr. Þorvaldsson, Sigríður
Ragnarsdóttir, Sigríður
Bragadóttir og Guðmundur
Þór Kristjánsson.

Sturla Páll Sturluson.

bb.is Dagblað
á netinu!

ÞjónustanÞjónustanÞjónustanÞjónustanÞjónustan
aukinaukinaukinaukinaukin
Þjónusta dósamóttök-
unnar í Bræðratungu í
Skutulsfirði verður aukin
nú um mánaðamótin
þannig að frá þeim tíma
verður opið alla virka
daga kl. 13-16. Eftir
sem áður er til þess ætl-
ast, að viðskiptavinir
flokki og telji í pokana,
þannig að í hverjum
poka verði að minnsta
kosti 50 glerflöskur eða
50 plastflöskur, stórar og
litlar, eða 150 dósir.
Skrifa þarf fjöldann á
pokana. „Ég vil koma
því á framfæri, að dósa-
móttakan er ekki endur-
vinnsla á rusli. Við höf-
um ekkert að gera með
gamla vasa og þess
háttar, sem á að fara í
gulu pokana frá Gáma-
þjónustunni. Ekki er
heldur neitt skilagjald
fyrir umbúðir utan af
Primus-orkudrykknum
eða matarolíuflöskur
eða kökudropaglös eða
neitt slíkt. Það fer allt í
Funa“, segir starfsmaður
dósamóttökunnar.
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Öflug upplýsingatækni er forsenda framþróunarÖflug upplýsingatækni er forsenda framþróunarÖflug upplýsingatækni er forsenda framþróunarÖflug upplýsingatækni er forsenda framþróunarÖflug upplýsingatækni er forsenda framþróunar
atvinnulífs og menntastofnana á landsbyggðinniatvinnulífs og menntastofnana á landsbyggðinniatvinnulífs og menntastofnana á landsbyggðinniatvinnulífs og menntastofnana á landsbyggðinniatvinnulífs og menntastofnana á landsbyggðinni

Sturla Böðvarsson, samgönguráherra

,,Næstu skref sem stefna
ber að ,er að tryggja
Breiðband um land allt“

Á fundi Norrænu ráðherra-
nefndarinnar sem haldinn var
í Osló fyrir stuttu var fjallað
um stefnumörku Norður-
landaþjóðanna á sviði upp-
lýsingatækni. Umræðan snér-
ist um Breiðbandið frá sjón-
arhóli Norðurlandanna. Á
fundinum gerði ég grein fyrir
stöðu mála hér á landi og þeirri
stefnu sem ég hef fylgt sem
ráðherra fjarskiptamála, það
er að tryggja örugg, ódýr og
aðgengileg fjarskipti fyrir alla.
Björn Davíðsson hjá Snerpu
á Ísafirði fjallaði um efnið frá
sjónarhóli notenda á lands-
byggðinni.

Á þessum fundi kom glöggt
fram að við Íslendingar erum
framarlega á sviði fjarskipta-
mála og upplýsingatæknimála
sem er mjög ánægjulegt. Við

höfum verið á réttri leið, en
mikils er um vert að uppbygg-
ingu fjarskiptakerfisins um
land allt verði haldið áfram
með þarfir landsmanna allra í
huga, um greiðan aðgang að
öruggum og traustum fjar-
skiptum.

BreiðbandsþjónustaBreiðbandsþjónustaBreiðbandsþjónustaBreiðbandsþjónustaBreiðbandsþjónusta
um allt landum allt landum allt landum allt landum allt land

Atvinnufyrirtæki, mennta-
stofnanir og heimilin í landinu
eiga stöðugt meira undir því
að góð flutningsgeta fjar-
skiptakerfanna sé fyrir hendi.
Okkur hefur miðað vel eftir
að nýju fjarskiptalögin skyld-
uðu símafyrirtækin að veita
öllum þeim, sem þess óska að
lágmarki  ISDN. Lækkun
kostnaðar við gagnaflutninga

skipti einnig miklu máli, en
með samningi milli sam-
gönguráðuneytis og Símans
var stigið mikilvægt skref  í
átt að jöfnun gagnaflutnings-
kostnaðar um landi allt.

Næstu skref, sem stefna ber
að, er að tryggja Breiðband
um  land allt, sem gefur öllum
færi á 2Mb/s tengingu. Upp-
bygging þessarar þjónustu
verður jafnframt að miðast við
að sami kostnaður verði við
gagnaflutninga, óháð vega-
lengd. Þar mun tæknin hjálpa
okkur, svo og þeir hagsmunir
fjarskiptafyrirækjanna að nýta
sem best fjárfestinguna sem
þegar er fyrir hendi í ljósleið-
urum og búnaði. Breiðbands-
þjónusta um land allt er
stefnumörkun sem mun verða
einhver sú mikilvægasta

byggðaaðgerð sem við getum
ráðist í. Þess er að vænta að
um það geti náðst víðtæk sátt
milli stjórnvalda og fjarskipta-
fyrirtækja.

Stafrænt sjónvarpStafrænt sjónvarpStafrænt sjónvarpStafrænt sjónvarpStafrænt sjónvarp
Á vegum samgönguráðu-

neytisins er nú unnið að því
að ná samkomulagi um upp-
byggingu  á einu dreifikerfi
fyrir stafræna útsendingu allra
sjónvarpsstöðva landsins.
Myndaður hefur verið vinnu-
hópur undir forystu ráðuneyt-
isins til að leiða saman hags-
munaaðila og ná samkomu-
lagi um að boðið verði út kerfi
strax á næsta ári. Með því
yrði stigið mikilvægt skref á
sviði upplýsingasamfélags-
ins, með  t.d. gagnvirku sjón

-

varpi og ýmis konar öðrum
möguleikum fyrir notendur.

Þessar hugmyndir mínar
byggja á því að tryggja hverj-
um notanda sem einfaldastan
aðgang að einu dreifikerfi,
sem getur flutt honum alla
þær sjónvarpsstöðvar sem
hann kýs að vera áskrifandi
að. Með breiðbandi til allra

og stafrænu sjónvarpi er það
skýr stefna mín að við verðum
í fremstu röð á sviði upplýs-
ingatækni og þar með í frem-
stu röð hvað varðar möguleika
til fjarnáms og ganaflutninga
í þágu aukinnar velmegunar
og framþróunar.

– Sturla Böðvarsson, sam-
gönguráðherra.

Guðfinna Hreiðarsdóttir, sagnfræðingur á ÍsafirðiGuðfinna Hreiðarsdóttir, sagnfræðingur á ÍsafirðiGuðfinna Hreiðarsdóttir, sagnfræðingur á ÍsafirðiGuðfinna Hreiðarsdóttir, sagnfræðingur á ÍsafirðiGuðfinna Hreiðarsdóttir, sagnfræðingur á Ísafirði

Undirbýr sýningu á gömlumUndirbýr sýningu á gömlumUndirbýr sýningu á gömlumUndirbýr sýningu á gömlumUndirbýr sýningu á gömlum
ljósmyndum úr Ögurhreppiljósmyndum úr Ögurhreppiljósmyndum úr Ögurhreppiljósmyndum úr Ögurhreppiljósmyndum úr Ögurhreppi
Í samkomuhúsinu í Ögri

er fyrirhugað að setja upp
sýningu á gömlum ljós-
myndum úr Ögurhreppi hin-
um forna er varpa eiga ljósi
á byggð og mannlíf þar fyrr
á tímum.

Að sögn Guðfinnu M.
Hreiðarsdóttur sagnfræð-
ings, sem vinnur að undir-
búningi sýningarinnar, verð-
ur reynt að hafa fyrirkomu-
lag hennar þannig að hver
bær í hreppnum, ásamt ábú-
endum, fái sérstaka umfjöll-
un þar sem myndum verður
raðað í tímaröð. Inn á milli
verða líka blandaðar myndir
af mannfögnuðum, skóla-
haldi, kosningum og öðrum
viðburðum. Segir Guðfinna

að hún hafi fengið mjög já-
kvæð viðbrögð við eftirgrenn-
slan sinni eftir ljósmyndum
og þegar fengið nokkrar
myndir sem séu bæði merki-
legar og skemmtilegar heim-
ildir.

Áætlað er að opna sýning-
una í byrjun næsta sumars og
segir Guðfinna markmiðið að
koma sögu hreppsins á fram-
færi á aðgengilegan hátt fyrir
gesti og gangandi. Hún segir
gamla samkomuhúsið í Ögri
henta einstaklega vel í þeim
tilgangi enda hafi því verið
haldið vel við síðan það var
byggt árið 1926. Hafi húsið
fram á þennan dag þjónað sínu
hlutverki vel fyrir bæði
hreppsbúa og nærsveitunga

sem eigi margir góðar minn-
ingar þaðan.

Samkomuhúsið er í alfara-
leið við Ísafjarðardjúp og tals-
vert um að ferðamenn sem
þar eiga leið um komi við í
húsinu, einkum á síðari árum
eftir að þar var farið að bjóða
upp á svefnpokagistingu og
eldunaraðstöðu. Einnig er al-
gengt að fólk í skipulögðum
ferðum komi þarna við á rút-
um og nýti sér aðstöðuna sem
er í boði. Segir Guðfinna að
því sé tilvalið að setja þarna
upp sýningu á gömlum ljós-
myndum úr hreppnum og gefa
þannig ferðafólki kost á að
kynna sér sögu svæðisins því
margir hafi áhuga á að fræðast
um þá staði sem ferðast er

um. Þá segir hún að ekki sé
síður verið að höfða til
þeirra sem telja sig til Ögur-
hreppinga og vilji efla
tengslin við átthagana.

Vonar Guðfinna að sýn-
ingin muni gera góða lukku
hjá sem flestum en getur
þess jafnframt að til þess
að vel megi takast þurfi auð-
vitað gott úrval ljósmynda
og þá sem víðast úr hreppn-
um. Vill hún því hvetja fólk
til að hafa samband við sig
ef það á í fórum sínum
gamlar myndir úr Ögur-
hreppi en hægt er að ná í
hana í síma 456 5966, 868
5906 eða í tölvupósti á net-
fanginu gudfhrei@mi.is.

Byggðin á Ögurnesi eins og hún var árið 1929. Lesa má frekar um byggð í Ögurnesi og Ögurvík í Vestfirska fróðleiks-
horninu en þar er grein eftir Sæmund Bjarnason, „Svipmyndir úr Ögurnesi og Ögurvík“, er birtist í Ársriti Sögufélags
Ísfirðinga 1983.

STARF HUNDAEFTIRLITSMANNS
Auglýst er laust til umsóknar starf
hundaeftirlitsmanns hjá Ísafjarðarbæ.
Starfið er fólgið í því að framfylgja
svo sem kostur er samþykkt um hunda-
hald í Ísafjarðarbæ s.s. nýskráningu
hunda, eftirliti með lausagöngu hunda,
handsömun þeirra og varsla. Jafnframt
fylgist hundaeftirlitsmaður með því
að hundar séu hreinsaðir einu sinni á
ári. Að jafnaði eru 70-80 hundar í Ísa-
fjarðarbæ.
Allar frekari upplýsingar um starfið
fást hjá bæjarritara Ísafjarðarbæjar á
bæjarskrifstofunni, Stjórnsýsluhúsinu
á Ísafirði.

Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.

Baltasar Kormákur,
leikstjóri myndarinnar

Hafið, heimsótti nemendur
Menntaskólans á Ísafirði í

síðustu og ræddi við þá um
myndina. Salur skólans var
þéttsetinn, en auk nærveru

Baltasars Kormáks var
boðið upp á tónlist og upp-
lestur úr kvikmyndagagn-
rýni. Leikstjórinn fjallaði
um gerð myndarinnar og

boðskap hennar og svaraði
spurningum. Sagðist hann

hafa orðið var við óánægju
meðal íbúa sjávarþorpa,

sérstaklega með framferði
hans í fjölmiðlum. Orð Balt-
asars Kormáks um mannlíf á
Neskaupstað þar sem mynd-

in Hafið var tekin féllu í
nokkuð grýttan jarðveg, eins

og kunnugt er, svo ekki sé
fastar að orði kveðið.

Baltasar Kormák-Baltasar Kormák-Baltasar Kormák-Baltasar Kormák-Baltasar Kormák-
ur í heimsókn í MÍur í heimsókn í MÍur í heimsókn í MÍur í heimsókn í MÍur í heimsókn í MÍ
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Verkalýðsfélag
Vestfirðinga
Verk-Vest

Auglýsir eftir tillögum að félagsmerki.

Hugmyndir þurfa að berast til skrifstofu félagsins,
Pólgötu 2, Ísafirði, fyrir 15. desember nk.

Heitið er 100.000 króna verðlaunum fyrir bestu
tillöguna. Áskilinn er réttur til að skipta þeirri
upphæð á fleiri en eina tillögu eftir mati stjórnar
félagsins.

Nafn tillögumannsins berist með tillögu í lokuðu
umslagi merktu „Tillaga Verk-Vest.“

Flýgur sjúkra-, áætlunar- ogFlýgur sjúkra-, áætlunar- ogFlýgur sjúkra-, áætlunar- ogFlýgur sjúkra-, áætlunar- ogFlýgur sjúkra-, áætlunar- og
kennsluflug og unir hag sínum velkennsluflug og unir hag sínum velkennsluflug og unir hag sínum velkennsluflug og unir hag sínum velkennsluflug og unir hag sínum vel

Friðrik Ómarsson hefur hlotið býsna
skjótan frama í flugheiminum miðað við

það sem gengur og gerist. Þrátt fyrir
ungan aldur hefur Friðrik afrekað það að
útskrifast með atvinnuflugmannspróf og
verða flugrekstrarstjóri hjá Flugskólan-

um Flugsýn. Hann starfar nú sem aðstoð-
arflugmaður í sjúkra- og áætlunarflugi á
Vestfjörðum og unir hag sínum nokkuð
vel. Til að drýgja tekjurnar og auka við

reynslu sína mun Friðrik kenna flug
þeim Ísfirðingum og nærsveitamönnum

sem vilja læra og hefur til þess fengið
vestur flugvél af gerðinni Piper Chero-
kee. Að auki stendur til að bjóða upp á

bóklegt einkaflugsnám á Ísafirði í vetur.
Friðrik segir að hann hafi

fengið áhuga á flugi á ungl-
ingsárum. „Þetta hafði senni-
lega blundað í mér lengi. Þeg-
ar ég var í 10. bekk fór ég í
starfskynningu hjá Íslands-
flugi. Í tvo daga fékk ég fljúga
með þeim hingað og þangað
um landið og ég held að það
hafi gert útslagið, þá kviknaði
áhuginn fyrir alvöru.“

Þreytti prófÞreytti prófÞreytti prófÞreytti prófÞreytti próf
og komst innog komst innog komst innog komst innog komst inn

Friðrik er fæddur á Ísafirði
og uppalinn hjá afa sínum og
ömmu þar í bæ, þeim Kristjáni
Friðrik Björnssyni og Ólöfu
Friðgerði Kristjánsdóttur.
Þegar hann var sextán ára
gamall fluttist hann með þeim
til Hafnarfjarðar og byrjaði
að læra til stúdentsprófs við
Flensborgarskóla.

„Ég kláraði stúdentinn
reyndar aldrei, en meðan ég
var í námi í Flensborg var ég
að læra til einkaflugmanns-
prófs. Ég þurfti ekki að klára
stúdentsprófið, því felldar
höfðu verið út reglur sem
kváðu á um að það þyrfti stúd-
entspróf til að fá inngöngu í
atvinnuflugnám. Þess í stað
þurftu menn að þreyta inn-
tökupróf sem ég gerði og
komst inn. Engu að síður
hyggst ég ljúka stúdentspróf-
inu sem fyrst og að því loknu
stefni ég á háskólanám erlend-
is tengt flugi.“

Mikið fall íMikið fall íMikið fall íMikið fall íMikið fall í
bóklegu námibóklegu námibóklegu námibóklegu námibóklegu námi

Snemma árs 1999 hóf Frið-
rik sitt bóklega atvinnuflug-
nám, þá aðeins 19 ára gamall.
„Ég var langyngstur í skólan-
um, en það er mjög algengt
að menn byrji að læra til at-
vinnuflugmanns á miðjum
þrítugsaldri. Aldurinn var mér
þó ekki til trafala og mér gekk
ágætlega að læra og náði öll-
um prófum.“

– Er bóklegi hlutinn erfiður?
„Já, það er mál manna að

bóklega námið sé erfiðasti
hlutinn. Það er mjög mikið
fall í þessum fögum, hátt í 80-
90% nemendanna falla í fyrstu
tilraun. Svo geta menn alltaf
reynt aftur og þá ná flestir.
Þessar námsgreinar eru kann-
ski ekkert sérstaklega erfiðar,
en það er farið yfir mjög mikið
efni á mjög stuttum tíma og
það er kannski það sem gerir
fallhlutfallið svona hátt.“

– Hvað læra menn í bóklega
hlutanum?

„Það er hitt og þetta, svo
sem vélfræði, flugreglur, sigl-
ingafræði, flugeðlisfræði og
miklu fleira.“

Lærði listflug íLærði listflug íLærði listflug íLærði listflug íLærði listflug í
BandaríkjunumBandaríkjunumBandaríkjunumBandaríkjunumBandaríkjunum

Mjög fáir þeirra sem út-
skrifast sem atvinnuflugmenn
hoppa beint í góða vinnu. Yf-
irleitt þurfa þeir sem útskrifast
fyrst að verða sér úti um ein-
hverja reynslu. Annað hvort
þurfa menn að kaupa flugtíma
eða fá reynslu með öðrum
hætti, til dæmis með því að
starfa sem flugkennarar. Frið-
rik er þarna engin undantekn-
ing. „Fljótlega að námi loknu
fór ég til Kaliforníu í Banda-
ríkjunum og flaug þar í þrjá
mánuði. Ég flaug bæði tveggja
hreyfla og eins hreyfils flug-
vélum, auk þess sem ég lærði
listflug. Ég flaug oft langar
leiðir, alla leið til Denver og
víðar og allt upp til Seattle.
Ég gerði út frá Los Angeles
en gat því miður ekki flogið
niður til Mexíkó, því vélin
var ekki tryggð fyrir slíkt
ferðalag.“

– Hefurðu verið mikið í list-
flugi?

„Ég hef ekkert verið í því
eftir að kom aftur heim til
Íslands. Þetta er rosalega dýrt
sport og ég þurfti að einbeita
mér að því að fá mér einhverja
vinnu.“

Hefur gengið velHefur gengið velHefur gengið velHefur gengið velHefur gengið vel
Þegar Friðrik kom heim til

Íslands fór hann í verka-
mannavinnu hjá Hafnafjarð-
arbæ, en samhliða því tók
hann flugkennararéttindi. „Ég
fékk mjög fljótlega vinnu hjá
flugskólanum Flugsýn og það
má segja að ég hafi unnið þar
síðan. Ég varð síðar flug-
rekstrarstjóri hjá skólanum.“

– Þykir það ekki frekar
skjótur frami í flugheiminum,
að vera orðinn flugrekstrar-
stjóri 22 ára gamall?

„Jú, það var ágætt. Þetta
hefur gengið nokkuð vel hjá
mér og ég hef verið heppinn
að mörgu leyti.“

Ekki samasemmerkiEkki samasemmerkiEkki samasemmerkiEkki samasemmerkiEkki samasemmerki
á milli frama og fjárá milli frama og fjárá milli frama og fjárá milli frama og fjárá milli frama og fjár

Í júní í sumar fékk Friðrik
vinnu hjá flugfélaginu Jórvík,
sem nú sér um sjúkra- og áætl-
unarflug á Vestfjörðum.

„Vinnan fólst í því að fljúga
með ferðamenn frá Skaftafelli
um þjóðgarðinn og nágrenni
Vatnajökuls. Ég var þar í tvo
og hálfan mánuð og líkaði vel.
Það var nóg að gera og ég
fékk að fljúga mikið.“

Nú er Friðrik orðinn aðstoð-
arflugmaður á sjúkraflutn-
ingavél og er sennilega sá
yngsti sem gegnt hefur því
starfi í langan tíma.

– En er svona skjótur frami
ávísun á góð laun?

„Nei, það er alls ekkert
samasemmerki þar á milli.
Þegar maður er að byrja verð-
ur maður að sætta sig við að

fá lítið borgað, enda er maður
aðallega að gera þetta til að
öðlast reynslu.“

Dreymir um þaðDreymir um þaðDreymir um þaðDreymir um þaðDreymir um það
sama og alla aðrasama og alla aðrasama og alla aðrasama og alla aðrasama og alla aðra

Friðrik er ánægður með
vera kominn aftur til Ísafjarð-
ar. „Flest mitt fólk er á Ísafirði
og ég þekki marga í bænum.
Ég verð á Ísafirði allan vetur-
inn en tveir flugstjórar skiptast
á að vera með mér. Ég vona
svo að það verði nóg að gera

hjá mér í flugkennslunni svo
ég geti lifað á þessu.“

– En hvert er draumastarfið?
„Alla unga atvinnuflug-

menn dreymir um að komast
að hjá einhverju stóru flugfé-
lagi og það er það sama hjá
mér. Það væri frábært að kom-
ast að hjá Cargolux eða Atl-
anta eða einhverju öðru flug-
félagi.“

Óvenjumikið að geraÓvenjumikið að geraÓvenjumikið að geraÓvenjumikið að geraÓvenjumikið að gera

Óvenjulega mikið hefur

verið að gera hjá þeim Jórvík-
urmönnum eftir að þeir komu
með vél sína vestur til Ísa-
fjarðar í upphafi októbermán-
aðar. „Það hafa verið fimm
flug á þessum stutta tíma, sem
er ótrúlega mikið miðað við
oftast eru ekki nema um það
bil 25 flug yfir allan veturinn.
Svo bætist við áætlunarflug
til Bíldudals sem byrjar 1. des-
ember, ef Dynjandis- og
Hrafnseyrarheiðar verða þá
orðnar ófærar.“
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Gamla Alþýðubandalagsklíkan?!Gamla Alþýðubandalagsklíkan?!Gamla Alþýðubandalagsklíkan?!Gamla Alþýðubandalagsklíkan?!Gamla Alþýðubandalagsklíkan?!

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.

SPURNINGINSTAKKUR SKRIFAR

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:Spurt var:Spurt var:Spurt var:Spurt var:

TTTTTelur þú að fátæktelur þú að fátæktelur þú að fátæktelur þú að fátæktelur þú að fátækt
sé alvarlegt vanda-sé alvarlegt vanda-sé alvarlegt vanda-sé alvarlegt vanda-sé alvarlegt vanda-
mál á Íslandi?mál á Íslandi?mál á Íslandi?mál á Íslandi?mál á Íslandi?
Alls svöruðu 656.Alls svöruðu 656.Alls svöruðu 656.Alls svöruðu 656.Alls svöruðu 656.
Já sögðu 482 eða 73,48%Já sögðu 482 eða 73,48%Já sögðu 482 eða 73,48%Já sögðu 482 eða 73,48%Já sögðu 482 eða 73,48%
Nei sögðu 146 eða 22,26%Nei sögðu 146 eða 22,26%Nei sögðu 146 eða 22,26%Nei sögðu 146 eða 22,26%Nei sögðu 146 eða 22,26%
Veit ekki sögðuVeit ekki sögðuVeit ekki sögðuVeit ekki sögðuVeit ekki sögðu
28 eða 4,27%28 eða 4,27%28 eða 4,27%28 eða 4,27%28 eða 4,27%

bb.is
Þar sem púlsinn slær...

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Aðalfundur F.O.S.Vest verður haldinn á

Hótel Ísafirði laugardaginn 2. nóvember
kl. 14:00.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.
Allir félagar velkomnir.

Til söluTil söluTil söluTil söluTil sölu
Til sölu er rúmgott sex herb. einbýlishús

á einni hæð með stórum bílskúr að Móholti
9 á Ísafirði. Allt fyrirkomulag í húsinu er
mjög þægilegt, fjögur svefnherbergi og
tvö baðherbergi. Ásett verð er 11,9 milljónir
króna en öll tilboð verða skoðuð.

Upplýsingar gefa Halli í síma 896 2880
og Inga Ósk í síma 660 1247.

Tryggjum Vestfirðing á þingTryggjum Vestfirðing á þingTryggjum Vestfirðing á þingTryggjum Vestfirðing á þingTryggjum Vestfirðing á þing

Gunnar Þórðarson á Ísafirði skrifar

,,Það versta sem gæti
gerst er að enginn okkar
fulltrúa komist að...“

Ágætu Vestfirðingar!
Nú líður senn að prófkjöri

sjálfstæðismanna í nýju Norð-
vesturkjördæmi. Það sem
blasir við í þessari nýju stöðu
er að Vestfirðingar eru aðeins
um fjórðungur af íbúum kjör-
dæmisins, Vestlendingar um
helmingur og fyrrum Norð-
vesturland um fjórðungur.

Í þessu nýja kjördæmi má
búast við að sjálfstæðismenn
nái örugglega þremur mönn-
um á þing, fjórum ef vel geng-
ur.  Það versta sem gæti gerst
er að enginn okkar fulltrúa
komist að og umhugsunarefni
fyrir okkur ef í fyrsta sinn sitji
ekki fulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins fyrir hönd Vestfirð-
inga á Alþingi Íslendinga.

Nú gætu sumir sagt að farið
hafi fé betra og ekki skipti
máli hvort þau séu þar eða
ekki. Þau geri hvort eða aldrei
neitt. Slíkt heyrir maður oft,
og eins að fólki líki ekki for-
ysta sjálfstæðismanna og

kenna henni jafnvel um ófarir
landsbyggðarinnar.

Hvoru tveggja er ranghugs-
un ef okkur er alvara í að gæta
hagsmuna okkar, og ná að
snúa vörn í sókn til framtíðar.
Þegar við deilum á störf þessa
fólks, verðum við að spyrja
okkur að því hvort ástandið
væri betra ef við hefðum ekki
átt þessa fulltrúa við það tafl-
borð útlutunnar lífsgæða þjóð-
arinnar sem fram fer í höfuð-
borginni. Halda menn að sú
bylting sem er að verða í sam-
göngumálum á norðanverðum
Vestfjörðum komi að sjálfu
sér. Eins með jöfnun á síma-
kostnaði landsmanna, mennt-
un á háskólastigi svo fátt eitt
sé nefnt. Og þó mönnum líki
ekki alltaf við forysta flokks-
ins, þrátt fyrir það sem hann
stendur fyrir, þá má augljóst
vera að raddir okkar verða að
ná þar inn.  Þetta er lang stærsti
og valdamesti flokkur lands-
ins, hvort sem mönnum líkar

það betur eða verr.
Þess vegna verðum við að

leggja slíkar væringar til hlið-
ar þegar kemur að miklum
hagsmunamálum okkar og
láta okkur varða um framtíð-
ina. Eðlilegast hlýtur að vera
að sameinast um fyrsta þing-
mann Vestfirðinga, Einar K.
Guðfinnsson. Hann hefur sýnt
það í þau tólf ár sem hann
hefur setið á þingi fyrir okkur
að hann ber hag þessa svæðis
fyrir brjósti. Duglegur, heið-
virður ungur maður sem er
tilbúinn að leggja allt sitt að

mörkum til að gæta hagsmuna
okkar við kjötkatlana fyrir
sunnan. Maður sem við getum
treyst til þeirra verka sem
nauðsynleg eru til að treysta
búsetu og verja eignir okkar á
erfiðum tímum.

Notum það vald sem okkur
er falið með þátttöku í próf-
kjöri flokksins þann 9. nóv.
n.k.

Tryggjum Vestfirðing á þing
Íslendinga.  Kjósum Einar K.
Guðfinnsson í forystusveit
Sjálfstæðisflokksins.

Gunnar Þórðarson.

Sundmót Kiwanisklúbbsins BásaSundmót Kiwanisklúbbsins BásaSundmót Kiwanisklúbbsins BásaSundmót Kiwanisklúbbsins BásaSundmót Kiwanisklúbbsins Bása

„Gula liðið“ sigraði„Gula liðið“ sigraði„Gula liðið“ sigraði„Gula liðið“ sigraði„Gula liðið“ sigraði
Þrjú sundfélög tóku þátt í

sundmóti Kiwanisklúbbsins
Bása, sem haldið var í Sund-
höll Ísafjarðar á laugardag,
þ.e. Vestri á Ísafirði, Ung-
mennafélag Bolungarvíkur og
Sundfélag Hafnarfjarðar. Fyr-
irkomulag var með þeim hætti
að allir sundmenn voru settir í
sama hatt og dregið í þrjú lið,
gula liðið, það græna og það
bláa. Einn sundmaður úr
hverju liði keppti í hverri grein
og sá sem sigraði fékk sex
stig, sá sem varð annar fékk
fjögur og sá þriðji fékk tvö
stig.

Leikar fóru þannig að gula
liðið sigraði, það græna varð í

öðru sæti, en það bláa í því
þriðja. Um kvöldið var síðan
haldinn sameiginlegur kvöld-
verður í Kiwanishúsinu þar
sem Básamenn afhentu stiga-
bikara til þeirra einstaklinga
sem best stóðu sig í hverjum
aldursflokki.

Stigahæsti sveinninn var
Hannibal Hafberg úr Vestra
og stigahæsti drengurinn var
Bragi Þorsteinsson úr sama
félagi. Þá varð Elísabet Ósk
Ólafsdóttir úr Vestra stigahæst
meyja, en Linda Líf Baldvins-
dóttir úr Sundfélagi Hafnar-
fjarðar varð efst telpna. Anja
Ríkey Jakobsdóttir úr SH varð
stigahæst stúlkna og Hjalti

Rúnar Oddsson stigahæstur
pilta. Þau Ragnheiður Ragn-
arsdóttir og Heiðar Ingi Mari-
nósson, bæði úr SH, urðu
stigahæst karla og kvenna, en
Heiðar Ingi er fyrrum sund-
maður Vestra.

Þá voru veitt verðlaun fyrir
framkomu, stíl og tækni, sem

þau Þór Sveinsson úr Vestra,
Elsa Jónsdóttir úr UMFB og
Ólöf Lára Halldórsdóttir úr
SH fengu. Það skal koma fram
að aðstandendur mótsins vilja
þakka Kiwanismönnum á Ísa-
firði fyrir að hafa gert þetta
mótshald mögulegt.

Stoltir keppendur með verðlaunapeninga.

Mikið gekk á um helgina á Hólmavík. Á laugardaginn hélt Samfylkingin
í Norðvesturkjördæmi þing sitt. Gekk á ýmsu og endaði svo að fylkingin
klofnaði og var því ekki rétt nefnd Samfylking í lok þingsins heldur tvær
fylkingar. Annars vegar voru þeir sem vildu flokksval um uppstillingu á
lista, grasrótarmenn með talsmanninn Gísla Hjartarson í fararbroddi. Hann
er gamall Alþýðubandalagsmaður sem gekk til liðs við Alþýðuflokkinn og
gerðist ritstjóri blaðs Ísafjarðarkratanna, Skutuls. Hins vegar voru menn
undir forystu meðal annars Jóhanns Ársælssonar þingmanns af Vesturlandi,
sem vildi uppstillingu og taldi það vænlegra en prófkjör.

Atkvæði munu hafa fallið á þann veg að 43 vildu fara Jóhanns leiðina en
37 vildu viðhafa flokksvalið, sem er reyndar nýtt orð yfir gamla aðferð ef
rétt er skilið. Sennilega hafa viðkomandi 37 menningar talið að nýtt hugtak
hefði betri verkan en orðið prófkjör. Ef rétt er skilið er mikill hiti í mönnum
og óvíst um eftirleikinn. En það er nú svo að trúnaðrmenn stjórnmálaflokka
verða að gæta þess, vilji þeir á annað borð fá atkvæði almennings í kosn-
ingum, að haga störfum sínum með þeim hætti að rýra ekki traust flokksins
gagnvart líklegum kjósendum í kosningum.

Áður hafði minnihluti stjórnar kjördæmisráðs Samfylkingarinnar lagt
fram tillögu um galopið prófkjör. Greinilegt er að verulega hefur hitnað í
kolunum. Því fram mun hafa komið dagskrártillaga um fundarhlé til þess

að þingmenn á kjördæmisþinginu gætu rætt málin. Henni stakk fundarstjóri
undir stól ef marka má frétt DV á mánudaginn af þinginu. Gísli Einarsson
alþingismaður af Vesturlandi er mjög heitur í viðtalinu og segir þar að þetta
sé gamla klíka Alþýðubandalagsins að passa sína pósta. Ljótt ef satt er að
hún lifi enn sú gamla klíka. Gísli segir reyndar að hann þurfi þrjá daga til
þess að átta sig á stöðunni. Í fréttum RÚV á mánudagskvöldið var haft eftir
Gísla alþingismanni að hann sæi eftir því að hafa sagt þetta.

Væntanlega verður sú ályktun dregin af sinnaskiptum hans að rétt sé í
raun að Alþýðubandalagsarmurinn í Samfylkingunni hafi undirtökin í
Norðvesturkjördæminu. Hinn Gísli, Hjartarson, mun víst ekki spá góðu
fyrir framhaldinu og telja að rétt hefði verið að leyfa hinum almenna
flokksmanni að ráða því hverjir yrðu í framboði fyrir flokkinn. Ef grasrótin
hefði fengið að ráða yrði ekkert við niðurstöðunni að segja, en niðurstaða
sjö manna nefndar yrði ekki lýðræðisleg. Það er reyndar einkar athyglisvert
af munni fyrrum Alþýðubandalagsforkólfs, sem gerðist krati og síðan
bandamaður þess flokks sem hann hafði kosið að yfirgefa, að hafa uppi
stór orð um ólýðræðislega uppstillingu. Ef til vill er það rétt hjá Gísla Ein-
arssyni alþingismanni að sú gamla klíka Alþýðubandalagsins lifi góðu lífi.
En aukast þá möguleikar Frjálslyndra?
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VillibráðarkvöldVillibráðarkvöldVillibráðarkvöldVillibráðarkvöldVillibráðarkvöld
á Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirði
Að venju komust færri

en vildu á árlegt villibráðar-
kvöld SKG-veitinga á Hót-
el Ísafirði á laugardags-
kvöld. Veislustjóri að þessu
sinni var Lárus G. Valdi-
marsson, bæjarfulltrúi í Ísa-
fjarðarbæ og veiðimaður
með meiru.

Veitingarnar voru í sam-
ræmi við nafnið á hátíðinni
– hvaðeina sem vestfirsk
náttúra gefur af sér, leyft er
að veiða og hægt er að ná,
svo sem gæs og svartfugl,
önd og rjúpa, lax og sjóbirt-
ingur, selur og höfrungur,
auk sérvalinna forrétta og
eftirrétta úr VVV (villtustu

víðáttum Vestfjarða). Einnig
var hreindýrakjöt á borðum
en það kom reyndar að austan
(smakkaðist samt vel). Allt
var þetta síðan bragðbætt með
margvíslegum kryddjurtum úr
áðurnefndum VVV.

Meðal fastra liða á villi-
bráðarkvöldum eru að sjálf-
sögðu veiðisögurnar. Fyrstu
verðlaun fyrir veiðisögu hlaut
Halldór Jónsson. Myndirnar
frá villibráðarkvöldinu sem
hér fylgja og Þorsteinn J.
Tómasson tók, segja flest ann-
að sem segja þarf. Fleiri
myndir frá kvöldinu munu
birtast á svipmyndum á bb.is
í vikunni.

Næst síðasta sýning á
söngskemmtuninni „Those
were the days“ fór fram í
Krúsinni á Ísafirði á laugar-
dag. Góð stemmning mynd-
aðist á skemmtistaðnum
þegar söngvarar sýningar-
innar og hljóðfæraleikarar
léku erlenda tónlist frá sjö-
unda áratugnum.

Söngvarar og hljóðfæra-
leikarar á þessum skemmti-
kvöldum eru þau Þórunn
Snorradóttir, Guðmundur
Ó. Reynisson, Jónatan Ein-
arsson, Jón Hallfreð Engil-
bertsson, Samúel Einars-

son, Karl Jónsson og Óli
Pétur Jakobsson. Lokasýn-
ing söngskemmtunarinnar
verður í Krúsinni næsta
laugardag.

„Those were the days“
hefur vakið mikla athygli
manna sem voru upp á sitt
besta á sjöunda áratugnum.
Aðstandendur sýningar-
innar lögðust í víking í sum-
ar og sýndu á Hótel Stykk-
ishólmi þegar „Danskir
dagar“ stóðu yfir í bænum.
Þorsteinn J. Tómasson kom
við á sýningunni og tók þar
meðfylgjandi myndir.

Lokasýning „ThoseLokasýning „ThoseLokasýning „ThoseLokasýning „ThoseLokasýning „Those
were the days“ áwere the days“ áwere the days“ áwere the days“ áwere the days“ á
laugardagskvöldlaugardagskvöldlaugardagskvöldlaugardagskvöldlaugardagskvöld
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Tamningamaðurinn Matt Damon
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Tamningamaðurinn Matt Damon

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið
Laugardagur 2. nóvember kl. 14:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn

Laugardagur 2. nóvember kl. 16:20
Körfubolti: Sýnt frá leik í Kjörísbikarkeppninni

SýnSýnSýnSýnSýn

Miðvikudagur 30. október kl. 19:30
Meistaradeild Evrópu: Dortmund – Arsenal

Miðvikudagur 30. október kl. 21:40
Meistaradeild Evrópu: Liverpool – Valencia

Laugardagur 2. nóvember kl. 02:00
Hnefaleikar: Marco Barrera – Johnny Tapia

Sunnudagur 3. nóvember kl. 13:45
Enski boltinn: Tottenham Hotspur – Chelsea

Sunnudagur 3. nóvember kl. 15:55
Enski boltinn: Charlton – Sunderland

Mánudagur 4. nóvember kl. 19:50
Enski boltinn: Newcastle – Middlesbrough

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2

Laugardagur 2. nóvember kl. 14:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

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

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Föstudagur 1. nóvember

16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (53:89)
18.30 Falin myndavél (43:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Ævintýri í Suðurhöfum. (Bev-
erly Hills Family Robinson) Ævintýra-
mynd frá 1997 um sjónvarpskokkinn
Mörtu sem ætlar með fjölskyldu sína í
frí á eyju í Suðurhöfum en lendir í klón-
um á sjóræningjum. Aðalhlutverk: Dyan
Cannon, Martin Mull, Sarah Michelle
Gellar og Ryan O’Donohue.
21.45 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
spjallar við íslenska tónlistarmenn og
sýnir myndbrot frá ferli þeirra. Gestur
hans í kvöld er Bubbi Morthens.
22.40 Cujo. (Cujo) Bandarísk spennu-
mynd frá 1983 byggð á sögu eftir Step-
hen King um Sankti-Bernharðshundinn
Cujo sem lætur öllum illum látum.  Aðal-
hlutverk: Dee Wallace og Danny Pint-
auro.
00.10 Síðasta bráðin. (The Last Seduct-
ion) Ástríður, græðgi og hefnd eru
aðalstefin í þessari spennumynd frá 1994
og ráða örlögum hinnar heimtufreku
Bridgetar, mannsins hennar, sem er lækn-
ir og selur lyf fyrir skuldum þeirra, og
Mikes sem á í ástarsambandi við Bridget.
Aðalhlutverk: Linda Fiorentino, Bill
Pullman og Peter Berg. e.
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 2. nóvember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Stubbarnir (58:90)
09.26 Malla mús (29:52)
09.33 Undrahundurinn Merlín
09.43 Póstkassinn
09.45 Fallega húsið mitt (18:30)
09.52 Lísa (7:13)
09.57 Babar (52:65)
10.20 Póstkassinn
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (33:40)
10.45 Hundrað góðverk (13:20)
11.10 Kastljósið
11.35 At
12.05 Geimskipið Enterprise (4:26)
12.50 Svona var það (6:27)
13.15 Mósaík
13.50 Dagurinn sem aldrei gleymist.
Fyrri þáttur af tveimur þar sem litið er til
baka rúmlega ári eftir árásirnar á New
York og Washington. Rætt er við íbúa á
Manhattan, fólk sem lenti í árásunum,
björgunarfólk og mann sem stjórnað hef-
ur hreinsun og endurbyggingu á World
Trade Center svæðinu. Ennfremur er
fjallað um baráttuna gegn hryðjuverkum,
áhrif atburðanna á daglegt líf, efnahags-
ástandið o.fl.
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20 Körfubolti. Bein útsending frá
leik í Kjörísbikarkeppninni.
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (35:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísl
20.25 Spaugstofan
20.50 Stórmeistaravörn. (The Luzhin
Defence) Bíómynd frá 2000. Tveir heim-
ar mætast þegar sérvitur stórmeistari í
skák verður ástfanginn af viljasterkri
auðmannsdóttur. Aðalhlutverk: Emily
Watson og John Turturro.
22.45 Forsetaflugvélin. (Air Force
One) Bíómynd frá 1997. Flugvél með
forseta Bandaríkjanna og fjölskyldu hans
innanborðs er rænt og fyrrverandi her-
maður reynir að bjarga málunum. Aðal-
hlutverk: Gary Oldman, Harrison Ford,
Glenn Close og Dean Stockwell.
00.45 Ógæfumaðurinn. (Mr. Wrong)
Bandarísk gamanmynd frá 1996 um
konu sem finnur draumaprinsinn. Smám
saman kemur í ljós að galli er á gjöf
njarðar og hún á í megnustu vandræðum
með að losa sig við manninn aftur. Aðal-
hlutverk: Ellen DeGeneres, Bill Pullman,
Joan Cusack, Dean Stockwell og Joan
Plowright. e.
02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 3. nóvember
09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Disneystundin
09.55 Bubbi byggir (6:26)
10.06 Stundarkorn
10.12 Kobbi (2:13)
10.28 Franklín (42:65)
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Spaugstofan
11.40 Laugardagskvöld með Gísla
12.25 Mósaík
13.00 Frida Kahlo
14.05 Flugsaga Íslands (4:4)

14.45 Af fingrum fram
15.35 Töfrar Elliðaárdals
16.00 Grasagarður í Tromsö
16.30 Maður er nefndur
17.00 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Kraftaverkastrákurinn (3:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 20/20 Voðaverk er framið í Kola-
portinu en hver er sekur? Eftir því sem á
líður sjá áhorfendur sömu atvik frá nýju
sjónarhorni, ný brot bætast í heildar-
myndina og loks blasir lausnin við. Höf-
undar handrits: Árni Þórarinsson og Páll
Kristinn Pálsson. Tónlist: Barði Jóhanns-
son og Kristján Kristjánsson.
21.00 Líf á nýjum slóðum (3:6)
21.50 Helgarsportið
22.15 Svefninn langi. (The Big Sleep)
Sakamálamynd frá 1946 byggð á sögu
eftir Raymond Chandler. Roskinn hers-
höfðingi fær einkaspæjarann Philip Mar-
lowe til að rannsaka hver kúgar fé af
dóttur hans, en þar er greinilega eitthvað
dularfullt á seyði. Aðalhlutverk: Hump-
hrey Bogart og Lauren Bacall.
00.05 Kastljósið
00.30 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 Spin City (12:26)
13.00 Jonathan Creek (13:18)
13.50 Thieves (9:10)
14.35 Ved Stillebækken (18:26)
15.05 Tónlist
15.35 Andrea
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.35 Neighbours
18.00 The Osbournes (8:10)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 The Luck of the Irish. (Írafár)
Bráðskemmtileg fjölskyldumynd. Ungl-
ingsstrákurinn Kyle veit lítið um ættir
sínar en kemst þó að því að forfeður
hans voru frá Írlandi. Þegar hann kemst
að þessu virðist ógæfan elta hann á rönd-
um. Kyle er staðráðinn í að snúa óheilla-
þróuninni við en það reynist hægara sagt
en gert.  Aðalhlutverk: Ryan Merriman,
Henry  Gibson, Alexis Lopez.
21.00 Greg the Bunny (7:13)
21.25 Bait. (Agn) Glæpamaðurinn Alvin
Sanders er feginn að vera laus úr fangelsi.
Hann veit samt ekki að lögreglan fylgist
með hverju fótmáli hans því í fangelsinu
komst hann í kynni við fanga sem tengd-
ist miklu gullráni. Lögreglan vonar að
Alvin vísi henni á gullið og er tilbúin að
tefla djarft til að ná markmiði sínu.  Aðal-
hlutverk: Jamie Foxx, David Morse, Rob-
ert Pastorelli.
23.20 Deep Blue Sea. (Í gini ókindar)
Spennumynd sem gerist á rannsóknar-
stofu neðansjávar þar sem leitað er úr-
ræða í baráttunni við Alzheimer. Hákarl-
ar gegna lykilhlutverki í rannsókninni
en sú leið er valin að rækta stærri og gáf-
aðri hákarla. Rannsóknin hefur þó þann
galla að hákarlarnir verða enn grimmari
en áður og því er mikilvægt að öryggis-
gæslan sé fullkomin. En hér sannast eftir-
minnilega að það er aldrei of varlega
farið. Aðalhlutverk: Thomas Jane, Saff-
ron Burrows, Samuel L. Jackson, Ll Cool.
01.00 The Blues Brothers. (Blús-bræð-
ur) Jake og Elwood Blues halda í örlaga-
ríkt ferðalag til að bjarga æskuheimili
sínu og þurfa 5000 dollara og það strax!
Þeir hóa saman gömlum félögum úr tón-
listarbransanum og setja brátt allt á annan
endann.  Aðalhlutverk: Dan Ackroyd,
John Belushi, The Blues Brothers Band.
03.10 Ultraviolet (1:6)
04.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
04.25 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Tumi tígur
11.15 Friends I (17:24)
11.40 Bold and the Beautiful
13.30 60 mínútur
14.20 Alltaf í boltanum. Vandaður þátt-
ur þar sem breskir boltaspekingar fjalla
um leiki helgarinnar og skyggnast á bak
við tjöldin.
14.45 Enski boltinn
17.10 Sjálfstætt fólk
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 The Osbournes (9:10) (Osbourne

fjölskyldan) Osbourne-fjölskyldan held-
ur jólin hátíðleg en það varpar skugga á
hátíðahöldin þegar fjölskyldan fréttir að
einn af bílstjórum hennar veltir tónleika-
trukk þar sem hann er í svalli með gleði-
konu.
20.00 Spin City (11:22)
20.30 Best in Show. (Hundasýningin)
Gamanmynd fyrir dýravini á öllum aldri!
Það er komið að einum merkasta við-
burði ársins hjá hundaeigendum í Banda-
ríkjunum. Mayflower-hundasýningin er
að hefjast og fram undan er spennandi
keppni. Eigendur og þjálfarar hundanna
hafa lagt á sig mikla vinnu en það er
nokkuð ljóst að ekki hafa allir erindi
sem erfiði.  Aðalhlutverk: Eugene Levy,
Catherine O´Hara, Michael McKean.
22.00 All the Pretty Horses. (Tamn-
ingamaðurinn) Dramatískur vestri sem
gerist á fyrri hluta síðustu aldar. Texas-
búinn John Grady Cole heldur á vit ævin-
týranna í Mexíkó ásamt félaga sínum.
Landið er stórbrotið en þar ríkir líka
mikið harðræði. John fellur fyrir bónda-
dóttur og uppgötvar að ástin getur verið
dýru verði keypt.  Aðalhlutverk: Matt
Damon, Henry Thomas, Penélope Cruz,
Sam Shepard.
23.55 Big Daddy. (Skyndipabbi) Gam-
anmynd um Sonny Koufax, karlmann á
fertugsaldri sem skortir skýr markmið í
lífinu. Þrátt fyrir að hafa numið lög er
hann enn í hlutastarfi og framtíðin er
ekki björt. Kærastan er að gefast upp á
honum en þá ákveður Sonny að sýna
henni að hann sé fær um að axla ábyrgð.
Hann gengur fimm ára strák í föðurstað
og heldur þar með að öll vandræði sín
séu úr sögunni en það er nú öðru nær.
Aðalhlutverk: Adam Sandler, Joey Laur-
en Adams, Jon Stewart, Allen Covert.
01.25 Ronin. (Málaliðar) Írskur lýð-
veldissinni ræður harðsvíraða málaliða
til þess að hafa uppi á ferðatösku sem er
í vörslu fyrrverandi KGB-njósnara. Inni-
hald töskunnar má ekki komast í rangar
hendur en þegar málaliðarnir virðast hafa
náð takmarkinu kemur í ljós að engum
er treystandi. Hörkuspennandi mynd
með stórleikurum.  Aðalhlutverk: Robert
De Niro, Jean Reno, Stellan Skarsgard,
Sean Bean, Jonathan Pryce.
03.25 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 3. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Greg the Bunny (7:13)
12.00 Neighbours
13.55 60 mínútur II
15.00 My Giant
16.50 Einn, tveir og elda
17.15 Andrea
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Big Brass Ring. (Sá Stóri) Blake
Pellarin stefnir að því að verða forseti
Bandaríkjanna en þegar hann hefur við-
dvöl í St. Louis þarf hann að horfast í
augu við fortíðina. Eru möguleikar hans
úr sögunni eða nær hann kjöri eftir allt
saman? Lauslega byggt á gömlu handriti
Orson Welles.  Aðalhlutverk: William

Hurt, Nigel Hawthorne, Rosemary
Garris, Miranda Richardson.
22.35 60 mínútur
23.25 Life. (Fyrir lífstíð) Æringjarnir
Eddie Murphy og Martin Lawrence fara
á kostum í þessari fjörugu gamanmynd.
Óheppnin eltir þá Ray og Claude á rönd-
um en sökum ótrúlegra tilviljana lenda
þeir í ævilöngu fangelsi fyrir morð sem
þeir frömdu ekki. Við fylgjumst með
brölti þeirra félaga allt frá því þeim er
stungið í steininn þar til þeir finna hinn
sanna tilgang lífsins innan veggja fang-
elsisins.  Aðalhlutverk: Eddie Murphy,
Martin Lawrence, Obba Babatundé.
01.10 Rejseholdet (29:30)
02.00 Tónlistarmyndbönd
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18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Alltaf í boltanum

20.00 South Park 6 (4:17)
20.30 Harry Enfield´s Brand Spankin
21.00 Game of Death. (Leikur dauðans)
Þriggja stjarna hasarmynd. Bardaga-
meistarinn Billy Lo er myrtur og bróðir
hans, Bobby, ætlar að koma fram hefnd-
um.  Aðalhlutverk: Bruce Lee, Jang Lee
Hwang, Tong Lung.
22.35 Your Friends and Neighbors.
(Vinir og kunningjar) Þegar Jerry og
Mary hoppa saman í bólið tekur atburða-
rásin óvænta stefnu. Þau eru bæði í föstu
sambandi og mökum þeirra, Terri og
Barry, er eðlilega brugðið. Framhjáhald-
ið kallar á áleitnar spurningar og áður en
yfir lýkur hafa þau fengið útrás fyrir
ýmsar tilfinningar. Aðalhlutverk: Ben
Stiller, Amy Brenneman, Aaron Eckhart,
Catherine Keener, Nastassja Kinski.
00.15 Alien Nation: Body and Soul. (Á
líkama og sál) Sikes og Francisco fá mál
ungrar konu upp í hendurnar. Konan
virðist hálfmennsk en fjör færist í leikinn
þegar sams konar vera reynir að frelsa
hana úr prísundinni. Það virðist sem ein-
hver beri ábyrgð á vafasömum genatil-
raunum og þurfa geimlöggurnar að taka
á öllu sínu til að afhjúpa skaðvaldinn.

Til sölu eru nagladekk á felgum,
175/70 R13. Upplýsingar í
síma 861 4687.

Til sölu er húseignin að Fjarðar-
stræti 13. Í húsinu eru þrjár
íbúðir þar af ein ófullgerð. Stór
bílskúr og fallegur garður. Hús-
ið er mikið uppgert og auðvelt
að breyta því íeina íbúð. Húsið
selst allt sér eða í sitt hvoru lagi.
Skipti á minni eign möguleg. Á
sama stað er til sölu Remington
pumpa 12 cal., nýleg. Uppl. í
síma 864 1341.

Til sölu eru nagladekk á felgum
undir Nissan Terrano. Notuð í
fimm mánuði. Verð kr. 40 þús.
Uppl. í síma 456 7474.

Óska eftir gangfærum bíl á ca.
20 þús. Uppl. í s. 868 4893.

Til sölu er rúmgóð 3ja herb.
íbúð á jarðhæð að Stórholti
11. Verð kr. 3,5 millj. Laus.
Uppl. í símum 551 4998 eða
846 0230.

Til sölu eru glænýir boxhanskar.
Fást ódýrt. Tilvalin jólagjöf.
Uppl. í síma 895 9241.

Til sölu er barnarimlarúm með
springdýnu, barnaferðarúm,
barnapíutæki og Chicco ömmu-
stóll. Upplýsingar í símum 456
4212 og 893 1769.

Spilavist í Guðmundarbúð
föstudagskvöldið 1. nóv. kl. 20.
Allir velkomnir!

Stór, rauð, húslyklakippa tapað-
ist nálægt Túngötu eða Fjarðar-
stræti. Finnandi skili henni til
BB eða lögreglunnar. Fundar-
laun í boði.

Óska eftir kæliskáp með frysti,
eldhúsborði og tveimur stólum
og stofuborði. Upplýsingar í
síma 868 0719.

Flóamarkaður JC Vestfjarða í
Vestrahúsinu verður opinn
laugardaginn 2. nóve. frá kl.
11-16. Getum bætt við mun-
um. Uppl. í símum 863 1616,
867 7942 og 897 9657.

Til sölu eru 14" dekk, 175X85
góð dekk. Fást á hálfvirði. Uppl.
í síma 822 3842.

Gervigæsirnar sem teknar voru
í misgripum í dósasöfnun Vestra
eru enn ósóttar. Upplýsingar í
síma 691 4546.

Til sölu er MMC SpaceWagon
árg. 1988, 7 manna, nýskoð-
aður. Uppl. í síma 864 3178.

Til sölu eða leigu er 218m²
einbýlishús að Móholti 9, á
Ísafirði. Fimm herb., stór bílskúr
og garður. Verð kr. 11,9 millj.
Uppl. í síma 896 2880.

Til sölu er hornsófi, rúm 90
X200, hillur og kannski eitt-
hvað fleira. Uppl. í símum 456
4774 og 690 1902.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78 með sérinngangi.
Uppl. í símum 456 3928 eða
456 4323.

Til sölu er 22 cal. Brno riffill.
Uppl. í síma 848 0928.

Óska eftir gamalli 486 tölvu,
gefins eða fyrir lítill pening.
Uppl. í síma 691 3281.

Tvíburaforeldrar í Ísafjarðarbæ!
Samvera verður haldin í Sigurð-
arbúð á Skeiði laugardaginn 2.
nóv. kl. 12-14. Mætum öll.
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Sigríður Hrönn Elíasdótt-

ir, starfsmaður Svæðis-
vinnumiðlunar Vestfjarða

á Ísafirði svarar:
,,Ég byrja allt-

af á því að
fara inn á

vinnumala
stofnun.is.

Þar set ég inn
atvinnuleysis-
tölur og upp-
lýsingar um laus störf og
skoða hvað er laust ann-
ars staðar. Svo eru á síð-

unni flest þau eyðublöð
sem ég þarf fyrir þá sem
hingað leita og allt varð-
andi vinnuna. Svo fer ég

inn á bb.is til að lesa fréttir
og taka þátt í skoðana-
könnunni. Síðan fer ég

alltaf inn á spvf.is og nota
þar heimabankann. Ég

nota hann mjög oft og fer
voðalega sjaldan í bank-

ann á venjulegan hátt. Þá
nota ég heimasíðu alþing-

is og þjóðskrá á netinu
mikið í tengslum við

vinnuna.“

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Suðlæg eða breytileg átt,
víða 3-8 m/s og bjart með
köflum, en dálítil slydduél
austanlands. Hiti 0-5 stig

við suður- og vestur-
ströndina annars frost.

Horfur á föstudag:
Austan 10-15 m/s og dá-

lítil súld eða rigning á
sunnanverðu landinu, en

hægari og skýjað með
köflum norðan til. Hlýn-

andi veður.
Horfur á laugardag:

Austan 10-15 m/s og dá-
lítil súld eða rigning á

sunnanverðu landinu, en
hægari og skýjað með

köflum norðan til. Hlýn-
andi veður.

Horfur á sunnudag:
Austlæg átt og vætusamt
sunnan- og austanlands,

en annars þurrt að mestu.
Hiti 3-8 stig.

Horfur á mánudag:
Austlæg átt og vætusamt
sunnan- og austanlands,

en annars þurrt að mestu.
Hiti 3-8 stig.

Aðalhlutverk: Gary Graham, Eric Pier-
point, Michele Scarabelli.
01.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 2. nóvember
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (7:22)
20.00 MAD TV
21.00 Rancid Aluminium. (Ekki sopið
álið) Pete Thompson erfir fyrirtæki föður
síns sem reynist vera á barmi gjaldþrots.
Eina leiðin til að bjarga því er að eiga
skuggaleg viðskipti við rússnesku mafí-
una.  Aðalhlutverk: Rhys Ifans, Joseph
Fiennes, Tara Fitzgerald, Sadie Frost.
22.30 Price Of Glory. (Frægðin er fall-
völt) Arturo Ortega var snjall boxari sem
hefði getað náð langt. Synir hans, Sonny,
Jimmy og Johnny, iðka allir íþróttina og
eiga framtíðina fyrir sér. Árin líða og
bræðurnir eru hársbreidd frá stóra tæki-
færinu. Pabbi þeirra stjórnar öllu en
kannski er ráðríki hans einmitt þeirra
versti óvinur.  Aðalhlutverk: Jimmy
Smits, Jon Seda, Clifton Collins, Jr..
00.30 Hnefaleikar - MA Barrera
02.00 Hnefaleikar - MA Barrera. (MA
Barrera - Johnny Tapia) Bein útsending
frá hnefaleikakeppni í Las Vegas. Á með-
al þeirra sem mætast eru Marco Antonio
Barrera, heimsmeistari í fjaðurvigt, og
Johnny Tapia.
05.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 3. nóvember
10.45 Hnefaleikar - MA Barrera
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Tottenham Hotspur og Chelsea.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Charlton Athletic og Sunderland.
18.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í spil-
in fyrir þá næstu.
19.00 Golfmót í Bandaríkjunum
20.00 Rejseholdet (5:16)
21.00 Desperate Measures. (Örþrifa-
ráð) Hörkuspennandi tryllir um lög-
reglumann sem neyðist til að vernda
stórhættulegan morðingja þar sem hann
er sá eini sem getur gefið fárveikum syni
hans beinmerg. Þegar morðinginn strýk-
ur þarf lögreglumaðurinn að hafa uppi á
honum hvað sem það kostar.  Aðalhlut-
verk: Michael Keaton, Andy Garcia.
22.40 Stag. (Steggjapartí) Victor Mall-
ick er um það bil að fara að giftast
draumadísinni. Hann heldur steggjapartí
að góðum og gömlum sið en þegar gam-
anið er að ná hámarki ríður ógæfan yfir.
Önnur fatafellan lætur lífið en Victor og
félagar hans þora ekki að láta vita af
dauðsfallinu. Fyrst þurfa þeir að losa sig
við líkið og svo er spurningin hvað á að
gera við hina fatafelluna sem er eina
vitnið. Aðalhlutverk: Mario Van Peebles,
Andrew McCarthy, Kevin Dillon, Taylor
Dayne.
00.15 Diary of a Serial Killer.
01.50 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 1. nóvember
17:30 Muzik.is
18:30 Popppunktur (e) Popppunktur
er Fjölbreyttur og skemmtilegur spurn-
ingaþáttur þar sem popparar landsins
keppa í poppfræðum.
19:30 Jamie K. Experiment (e)

19:50 Heiti Potturinn
20:30 Girlfriends. Gamanþáttur um
fjórar vinkonur sem láta sér ekki allt
fyrir 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 „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 Charmed. Þokkanornirnar þrjár
eru umsetnar af illum öndum og öðrum
verum frá handanheiminum en meðan
þær standa saman er öllu hægt að bjarga.
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.
23:00 Will & Grace (e) Hommavinir-
nir hugumstóru, Jack og Will elda enn
grátt silfur saman með dyggri aðstoð
Grace og Karen.
23:30 Malcolm in the middle (e) Þess-
ir frábæru gamanþættir hafa hlotið verð-
skuldaða athygli víða um heim. Þættir-
nir fjalla um hinn ofurgáfaða Malcolm,
bræður hans og foreldra sem geta ekki
beinlínis kallast mannvitsbrekkur.
Drengurinn á við það vandamál að
stríða að vera gáfaðastur ífjölskyldunni
en það er svo sannarlega enginn leik-
ur. Frumlegir og fjörlegir þættir um
fjölskyldulíf í blíðu og stríðu... og allar
stóru spurningarnar í tilverunni
00:00 CSI (e)
00:50 Jay Leno (e)
01:40 Musik.is

Laugardagur 2. nóvember
12:30 Mótor (e)
13:00 Tvöfaldur Jay Leno (e)
14:45 Heiti Potturinn (e)
15:30 Spy TV (e)
16:00 Djúpa laugin (e)

17:00 Survivor 5 (e)
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 við-
brögðum þeirra. Og allt að sjálfsögðu
tekið upp á falda myndavél.
20:30 Everybody Loves Raymond.
21:00 Popppunktur.
22:00 Law & Order CI (e)
22:50 Law & Order SVU (e)
23:40 Tvöfaldur Jay Leno (e)
01:10 Muzik.is

Sunnudagur 3. nóvember
12:30 Silfur Egils.
14:00 The Drew Carrey Show (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Charmed (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 Guinnes world records (e)
19:00 Girlfriends (e)
19:30 Accordin to Jim (e)
20:00 Spy TV.
20:30 Will & Grace.
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)
23:15 Popppunktur (e)
00:00 Temptation Island  (e)
00:45 Muzik.is

bb.is –vettvangur
Vestfirðinga
nær og fjær
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Rúmlega fimmtugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaRúmlega fimmtugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaRúmlega fimmtugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaRúmlega fimmtugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi VestfjarðaRúmlega fimmtugur Ísfirðingur dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða

Hálfs árs skilorðsbundiðHálfs árs skilorðsbundiðHálfs árs skilorðsbundiðHálfs árs skilorðsbundiðHálfs árs skilorðsbundið
fangelsi fyrir árás á hjónfangelsi fyrir árás á hjónfangelsi fyrir árás á hjónfangelsi fyrir árás á hjónfangelsi fyrir árás á hjón

Rúmlega fimmtugur karl-
maður var dæmdur í hálfs
árs fangelsi í Héraðsdómi
Vestfjarða á föstudag fyrir
líkamsárás gegn hjónum á
heimili þeirra á Suðureyri
eftir þorrablót í febrúar sl.
Maðurinn rak hægri oln-
boga af afli í andlit konunnar
með þeim afleiðingum að
konan vankaðist og hlaut

djúpt sár sem sauma þurfti
saman. Skömmu síðar sló
hann mann hennar í andlitið
með glerglasi sem brotnaði
við höggið svo að brotaþoli
hlaut stórt sár sem sauma
þurfti saman.

Fallist var á það með ákæru-
valdinu að sérstaklega hættu-
legt sé að slá mann í andlit
með glerglasi svo að það

brotni í andliti hans. Árásin á
hjónin þótti hörkuleg og án
nokkurs tilefnis og sú seinni
hættuleg. Þótti refsing manns-
ins því hæfilega ákveðin fang-
elsi í sex mánuði. Með tilliti
til þess að gerandinn iðraðist
háttsemi sinnar mikið og
kvaðst hafa hætt áfengis-
neyslu, þótti hins vegar rétt
að skilorðsbinda refsingu

hans að fullu. Fellur hún
niður að þremur árum liðn-
um haldi hann skilorðið.

Manninum var gert að
greiða hjónunum  250.000
krónur í bætur auk vaxta.
Einnig allan kostnað sakar-
innar, þ.m.t. 120.000 króna
málsvarnarlaun og 120.000
króna réttargæslulaun lög-
manns hjónanna.

Minna finnstMinna finnstMinna finnstMinna finnstMinna finnst
af fíkniefnumaf fíkniefnumaf fíkniefnumaf fíkniefnumaf fíkniefnum

Það sem af er þessu ári
hefur lögreglan á Ísafirði
lagt hald á nærri 30 grömm
af kannabisefnum, liðlega
30 grömm af sveppum,
hálft sextánda gramm am-
fetamíns, 20 E-pillur og
lítilræði (0,32 grömm) af
kókaíni, en síðastnefnda
efnið hafði ekki fundist í
umdæmi lögreglunnar síð-
ustu fjögur ár fyrr en nú.

Ef litið er til síðustu fjög-
urra ára virðist sem neysla
kannabisefna fari minnk-
andi, í það minnsta hafa
haldlagningar lögreglu á
efninu minnkað. Þar að
auki hafa anabólískir sterar
ekki fundist síðan árið
1999. Fjöldi haldlagninga
hjá lögreglu virðist aftur á
móti haldast nokkuð
óbreyttur frá 1999. Ein-
ungis er um minna af efn-
um að ræða í hverju tilviki
að jafnaði.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Fyrirhugaðar snjóflóðavarFyrirhugaðar snjóflóðavarFyrirhugaðar snjóflóðavarFyrirhugaðar snjóflóðavarFyrirhugaðar snjóflóðavarnir í Bolungarvíknir í Bolungarvíknir í Bolungarvíknir í Bolungarvíknir í Bolungarvík

Leitað verði álits hjá „snjó-Leitað verði álits hjá „snjó-Leitað verði álits hjá „snjó-Leitað verði álits hjá „snjó-Leitað verði álits hjá „snjó-
tæknilegum ráðgjöfum“tæknilegum ráðgjöfum“tæknilegum ráðgjöfum“tæknilegum ráðgjöfum“tæknilegum ráðgjöfum“

Framkvæmdasýsla ríkisins
vill að skoðað verði hvort
hægt sé að draga úr hættu á
óheppilegri snjósöfnun við
fyrirhugaðar snjóflóðavarnir í
Bolungarvík með því að
sleppa leiðigarði undir vestan-
verðu Traðargili og lengja
þess í stað þvergarð varnanna.

Til þess að athuga þetta vill
Framkvæmdasýslan að feng-
nir verði „snjótæknilegir ráð-
gjafar“, eins og komist er að
orði í bréfi sem sent var Bol-
ungarvíkurkaupstað. Í bréfinu
er lagt til að ráðgjafarnir verði
beðnir um að meta hversu
mikið þyrfti að lengja þver-

garð snjóflóðavarnanna og
hver hæð framlengingarinnar
þyrfti að vera.

Undanfari þessa máls er sá,
að íbúi einn í Bolungarvík
gerði athugasemd við um-
hverfismat sem unnið var
vegna fyrirhugaðra fram-
kvæmda og hafði áhyggjur af

snjósöfnun við varnargarðinn.
Verkfræðistofa Siglufjarðar
athugaði líklega snjósöfnun
og komst að því að búast
mætti við því að nokkur snjór
safnaðist við báðar hliðar
leiðigarðs undir Traðargili,
enda sé ætlunin að hann liggi
þvert á ríkjandi vindáttir.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
leggur áherslu á að við gerð
nýrrar vegáætlunar á yfir-
standandi þingi verði auknu
fé varið til vegagerðar á Vest-
fjörðum. Sérstaka áherslu

leggur bæjarstjórnin á að lokið
verði vegi um Ísafjarðardjúp
með bundnu slitlagi inn á
þjóðveg nr. 1 (hringveginn).

Í samþykkt sem gerð var
með atkvæðum allra bæjar-

fulltrúa bendir bæjarstjórnin
á, að miðað við núgildandi
langtímaáætlun í vegamálum
verður ekki komið bundið slit-
lag alla leiðina milli Ísafjarðar
og Reykjavíkur um Ísafjarðar-

djúp fyrr en að 10 árum liðn-
um. Þessi tími er að mati bæj-
arstjórnar of langur og nauð-
synlegt að stytta hann í 5 ár
með sérstöku átaki.

Bundið slitlag verði komið á Djúpveg eftir fimm árBundið slitlag verði komið á Djúpveg eftir fimm árBundið slitlag verði komið á Djúpveg eftir fimm árBundið slitlag verði komið á Djúpveg eftir fimm árBundið slitlag verði komið á Djúpveg eftir fimm ár
Hauststilla í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður
Haustlaukarn-Haustlaukarn-Haustlaukarn-Haustlaukarn-Haustlaukarn-
ir settir niðurir settir niðurir settir niðurir settir niðurir settir niður
Garðyrkjustjóri Ísafjarð-

arbæjar, Ásthildur Cecil
Þórðardóttir, og aðstoðar-
menn hennar hafa að und-
anförnu unnið hörðum
höndum að því að setja
niður haustlauka í beð víðs
vegar í Ísafjarðarbæ.

Vonir standa til að upp
úr beðunum spretti túlí-
panabreiður í maí á næsta
ári, en laukaplöntun Ást-
hildar og félaga síðastliðið
haust skilaði í sumar mikl-
um fjölda túlíbana sem
tekið var eftir. „Ég heyrði
það frá þeim sem selur
okkur laukana að menn
væru farnir að kalla þetta
túlípanabæinn“, segir Ást-
hildur.

Gróðursett er við Poll-
götu og í Jónsgarði á Ísa-
firði, en fyrir skömmu voru
laukar settir í beð á Suður-
eyri, Þingeyri og Flateyri.
„Bæjarkallarnir eru að
hjálpa mér við þetta. Ég
held að þeim finnist þetta
hundleiðinlegt, en þeir
gera þetta fyrir mig.“

Ásthildur og félagar setja
niður haustlauka.


