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Annað Norðurtangahúsið selt undir nýstárlega beituvinnslu

Getur vaxið hratt ef vel gengur
Þróunarsjóður sjávarútvegssins og Aðlögun ehf. hafa
gengið frá samkomulagi um
kaup hins síðarnefnda á Sundstræti 45 sem á sínum tíma
tilheyrði Hraðfrystihúsinu
Norðurtanga hf. á Ísafirði. Um
er að ræða vestara húsið af
tveimur vinnsluhúsum Norðurtangans ásamt frystigeymslu. Kaupverðið er 26
milljónir króna og verður
greitt með skuldabréfi.
„Það kom tilboð um jólin
og við gerðum svo gagntilboð
30. desember sem var gengið
að“, segir Hinrik Greipsson,
framkvæmdastjóri Þróunarsjóðs sjávarútvegsins. „Þessir
aðilar ætla að koma þarna inn
með ákveðið verkefni sem við
vonumst til að geti gengið upp
og út á það seljum við húsið.“
Eigendur Aðlögunar ehf.
eru Sveinbjörn Jónsson frá
Suðureyri og eiginkona hans,

Elín Bergsdóttir. „Ég er að
reyna að búa í haginn fyrir
lokastig á tilraunum við vinnslu á beitu. Það er margt hagstætt í þessu umhverfi og þess
vegna sækjum við hingað. Við
þurfum að vera í tengslum
við markað sem er nógu framsækinn til að geta tekið þátt í
þróun vörunnar og jafnframt
nægilega stór til að geta tekið
við framleiðslunni þegar hún
hefst“, segir Sveinbjörn Jónsson.
Að sögn Hinriks Greipssonar telst sú starfsemi sem
ætlunin er að koma á fót í
húsinu ekki vera fiskvinnsla
samkvæmt reglugerð um Þróunarsjóð sjávarútvegsins.
„Hús með svona starfsemi
hefði ekki getað fengið úreldingu á sínum tíma enda er
þetta iðnaðarframleiðsla miklu frekar en fiskvinnsla“, segir
Hinrik.

Sveinbjörn Jónsson fyrir framan Norðurtangahúsið sem fyrirtæki hans hefur fest kaup á.
Sveinbjörn Jónsson hefur sem unnin hafa verið með til- margt í þessu verkefni sem
starfað sem verkefnisstjóri hjá styrk Evrópusambandsins og gefur fyrirheit um góðan árveiðarfæraversluninni Dímon Vísindasjóðs. „Nú þurfum við angur. „Ef vel gengur þá getur
í Reykjavík að þróun beitu í að komast nær markaðinum þetta vaxið hratt. Við erum í
samvinnu við Rannsókna- til að vinna lokastig þessarar sæmilegri stöðu í dag en það
stofnun fiskiðnaðarins. „Dím- þróunarvinnu og búa til mark- eru alltaf milljón hlutir sem
on á allan heiðurinn af forsögu aðshæfa vöru. Við munum geta klúðrast. Þetta á allt eftir
þessa máls“, segir Sveinbjörn. vinna í því í samstarfi við að skýrast betur“, sagði SveinAð baki þeirri þróunarvinnu þessa aðila“, segir Sveinbjörn. björn Jónsson í samtali við
liggja rannsóknarverkefni
Að sögn Sveinbjörns er blaðið.

Vestfirðingur ársins 2002 valinn á bb.is

Hlynur Snorrason hlaut
afdráttarlausa kosningu
Hlynur Snorrason, lögreglufulltrúi á Ísafirði, er
Vestfirðingur ársins 2002
samkvæmt vali lesenda
fréttavefjarins bb.is og hlaut
hann langflestar tilnefningar. Ástæður þess að fólk
gaf honum atkvæði sitt voru
mjög á einn veg: Fyrir ötult
og árangursríkt forvarna-
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starf gegn vímuefnum og þrotlausa vinnu í þágu velferðar
barna og unglinga, svo að
helsti rökstuðningur fólks sé
dreginn saman í eina málsgrein.
Margir nefndu jafnframt
sérstaklega störf Hlyns í
VáVest-hópnum og vinnu í
þágu Gamla apóteksins, kaffi-

1

og menningarhúss ungs fólks.
Nokkrir nefndu árangur hans
í starfi hvað þessi málefni
varðar. Ljóst er þó að fyrst og
fremst var Hlynur tilnefndur
vegna persónulegs áhuga hans
á velferð ungs fólks og sjálfboðastarfa hans á þeim vettvangi. Sjá nánar um valið á
Vestfirðingi ársins á bls. 2.

Hlynur Snorrason, Vestfirðingur ársins 2002.
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„Þetta hvetur okkur til dáða“
Vestfirðingur ársins 2002
samkvæmt vali lesenda fréttavefjarins bb.is er Hlynur
Snorrason, lögreglufulltrúi á
Ísafirði. Hann fékk langflest
atkvæði en tilnefningar hlutu
alls 77 einstaklingar. Einnig
hlaut Náttúrustofa Vestfjarða
í Bolungarvík tilnefningu, svo
og verktakafyrirtækið Ágúst
og Flosi ehf. á Ísafirði.
Ástæður þess að fólk gaf
Hlyni Snorrasyni atkvæði sitt
voru mjög á einn veg: Fyrir
ötult og árangursríkt forvarnastarf gegn vímuefnum og þrotlausa vinnu í þágu velferðar
barna og unglinga, svo að
helsti rökstuðningur þeirra
sem greiddu honum atkvæði
sé dreginn saman. Margir
nefndu jafnframt sérstaklega
störf Hlyns í VáVest-hópnum
og vinnu í þágu Gamla Apóteksins, kaffi- og menningarhúss ungs fólks. Nokkrir nefndu einnig árangur hans í starfi
í baráttunni gegn fíkniefnum.

Ljóst er þó að fyrst og fremst
var Hlynur tilnefndur vegna
persónulegs áhuga hans á velferð ungs fólks og starfa hans
á þeim vettvangi.
Útnefningin kom Hlyni
fullkomlega á óvart. Þegar
hann hafði jafnað sig nokkuð
á tíðindunum sagði hann:
„Vissulega hafa orðið miklar jákvæðar breytingar hvað
unglingamenningu varðar hér
á norðanverðum Vestfjörðum
á síðustu árum. Á sama tíma
og við erum að sjá unglingamenninguna breytast til hins
betra, og eiginlega verða betri
en þetta fræga landsmeðaltal
segir til um, hefur námsárangur grunnskólanemenda,
a.m.k. hér á svæðinu, orðið
mun betri. Þar höfum við verið
að ná landsmeðaltalinu og
höfum jafnvel komist yfir það
í sumum fögum í sumum árgöngum. Fullorðið fólk er farið að verða enn meðvitaðra
um foreldrahlutverk sitt, ekki

síst sem góðar fyrirmyndir
barna sinna. Samfélagið hefur
orðið enn betra“, sagði Hlynur
Snorrason.
„Varðandi þessa kosningu
er mér efst í huga, að þessar
jákvæðu breytingar á unglingamenningunni hér á svæðinu og því fjölskylduvæna
umhverfi sem okkur hefur tekist að skapa eru hreint ekki
eins manns verk. Það er í
raun ekki hægt að þakka þær
neinum einstaklingi, heldur
mjög breiðum hópi fólks hér
á norðanverðum Vestfjörðum.
Þátttakendur hafa verið
áhugasamir embættismenn,
grunnskólakennarar, starfsmenn félagsmiðstöðva, lögreglan, ábyrgir foreldrar og
svo mætti lengi telja. Ég lít á
þessa kosningu sem skilaboð
samfélagsins um það að íbúarnir hérna vilja halda áfram
á þessari braut vímuefnaforvarna. Þetta hvetur okkur til
dáða, okkur sem vinnum á

einn eða annan hátt að forvörnum. Nú vitum fyrir víst
hvað samfélagið vill. Þetta
samfélag var fjölskylduvænt
og mun verða enn fjölskylduvænna á komandi árum. Hér
er mjög gott að búa með börn
og unglinga“, sagði Hlynur
Snorrason og bað fyrir kærar
þakkir til þeirra sem létu í ljós
stuðning við forvarnastörfin
og velferðarmál ungs fólks
með því að tilnefna hann.
Í öðru sæti í kosningunni
um Vestfirðing ársins 2002
varð Gísli S. Einarsson alþingismaður. Hann er sem kunnugt er búsettur á Akranesi en
rammvestfirskur að ætt og
uppruna og fæddur í Súðavík.
Í þriðja sæti varð Anton Líni
Hreiðarsson, litli drengurinn
sem bjargaðist úr eldsvoðanum hörmulega á Þingeyri fyrir
ári en missti þar foreldra sína
og yngri bróður.
Í fjórða sæti varð Ágúst
Gíslason byggingameistari á

Ísafirði, en auk þess fengu
þeir félagarnir Ágúst og Flosi
Kristjánsson og fyrirtæki
þeirra nokkur atkvæði í sameiningu.
Jafnir í fimmta til sjötta sæti
urðu Hallgrímur Sveinsson,
bókaútgefandi á Hrafnseyri,
og Hermann Níelsson, íþróttakennari og félagsmálamaður
á Ísafirði.
Í sjöunda sæti varð Heiðar
Ingi Marinósson sundkappi.
Í áttunda til níunda sæti
urðu Gunnhildur Elíasdóttir á
Þingeyri, amma Antons Lína
Hreiðarssonar, en hún lagði
sig í lífshættu við að bjarga
honum úr eldsvoðanum, og
Lýður Árnason, læknir, kvikmyndagerðarmaður og gleðigjafi á Flateyri.
Í tíunda sæti varð síðan
Harpa Jónsdóttir, rithöfundur
á Ísafirði, sem hlaut Íslensku
barnabókaverðlaunin 2002 og
hefur verið útnefnd Bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar.

RITSTJÓRNARGREIN

Vestfirðingur ársins 2002
„Hvað ætli okkur, foreldrum, þyki vænst um? Jú, öll hljótum við að vera sammála
um að það eru börnin okkar, hvort sem þau eru stór eða smá. Þegar börnin okkar eru
lítil, þá erum við vakandi yfir því að þau fari sér ekki að voða og hikum ekki við að
bregðast skjótt við, jafnvel þótt aðrir sjái til og hneykslist örlítið á viðbrögðum okkar. Hvað gerist síðan þegar börnin komast á unglingsárin? Þá verðum við sum svolítið feimin við að vaka yfir velferð þeirra og erum að horfa til annarra foreldra.“
Fyrir ári var bryddað upp á þeirri nýjung hjá Bæjarins besta að láta lesendur vefsíðu blaðsins velja Vestfirðing ársins. Svo sem lesendur muna hlotnaðist sá heiður
Guðmundi Halldórssyni, trillukarli í Bolungarvík, fyrir skelegga framgöngu hans í
hagsmunamálum trillusjómanna.
Í annað sinn hafa lesendur vefsíðunnar nú látið álit sitt í ljósi og valið Hlyn
Snorrason, lögreglufulltrúa og verkefnisstjóra VáVest-hópsins, til að bera sæmdarheitið Vestfirðingur ársins 2002. Það er einmitt hann sem ritar hin tilvitnuðu orð hér
í upphafi í grein sem hann nefnir „Hlúðu að því sem þér þykir vænt um“ og birtist
á vefnum bb.is skömmu fyrir jól.
Hlynur Snorrason hefur um árabil gegnt störfum innan lögreglunnar á Ísafirði. Ef

til vill þess vegna eru honum betur ljósar þær freistingar og hættur sem ungmenna
bíða í ótal myndum á svo til hverju götuhorni. Hættur, sem orðið hafa alltof mörgu
ungmenninu að falli og hafa reynst þeim og foreldrum þeirra ofviða að takast á við.
Ekki leikur nokkur vafi á því, að VáVest-hópurinn og starfið í Gamla Apótekinu
hafa skilað góðum og miklum árangri í baráttunni við versta óvin allra ungmenna,
fíkniefnin. Óhætt er að segja að þar hafi staðið fremstur meðal jafningja Hlynur
Snorrason, sem óumdeilt hlýtur nú að verðleikum fyrir framlag sitt nafnbótina Vestfirðingur ársins 2002.
„Við, sem tókum þá ákvörðun að eignast og ala upp börn, höfum ekki aðeins lagalegar skyldur, heldur líka siðferðislegar skyldur gagnvart þeim. Við eigum ekki að
veigra okkur við að vaka yfir velferð barnanna okkar þegar að unglingsárunum
kemur. Það er kannski einmitt sá tími sem þau þarfnast leiðbeininga okkar einna
mest. Og þá þurfum við að vera til staðar og segja Nei! þegar það á við og Já þegar
það á við. Foreldrahlutverkið er ekki einhver vinsældakeppni.“
Þessi orð Hlyns Snorrasonar, Vestfirðings ársins 2002, eru orð að sönnu. Bæjarins
besta óskar honum til hamingju með verðskuldaðan heiður.
s.h.
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Ágætu Vestfirðingar!

Holtsskóli.

Sölu Holtsskóla ráðið til lykta

Seldur Prestssetrasjóði í beinni sölu
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur fallið frá hugmyndum
um að láta Prestssetrasjóð fá
skólahúsið í Holti í Önundarfirði í makaskiptum fyrir land
í Holti. Samþykkt var með
atkvæðum allra bæjarfulltrúa
á síðasta fundi bæjarstjórnar
að selja sjóðnum skólahúsið

beint samkvæmt tilboði sem
hann gerði á sínum tíma en
söluverðið er 2,5 milljónir
króna.
Fram höfðu komið hugmyndir um að heppilegt gæti
verið að Ísafjarðarbær eignaðist land í Holti sem notast
gæti sem byggingarland í

framtíðinni. Í svari sínu tók
Prestssetrasjóður þunglega í
makaskipti og sagði að hér
væri um óskyld mál að ræða.
Jafnframt kom fram að sjóðurinn væri tilbúinn til viðræðna
við sveitarfélagið ef það óskaði eftir landi í Holti.

Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar 2002

Nú fer að líða að því að verslunin
Leggur og skel flytur sig um set
eftir tæp 20 ár í Ljóninu.
Fyrst verðum við að hafa góða
útsölu svo að minna verði að
flytja. Að venju hefst útsalan með
25% afslætti af öllum vörum í
versluninni fimmtudaginn 9. janúar til laugardagsins 11. janúar.
Mánudaginn 13. janúar fer útsalan í fullan gang með

30-50% afslætti af ca.
helmingi af lager verslunarinnar.

Verið velkomin og
gerið góð kaup!

Útnefndur á sunnudag
Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar 2002 verður útnefndur á
sunnudag, 12. janúar. Til
greina í valinu koma íþróttamenn úr 16 íþróttafélögum í
Ísafjarðarbæ sem öll eru meðlimir í Héraðssambandi Vestfirðinga. Íþróttamaður síðasta
árs var valinn sundmaðurinn
Heiðar Ingi Marinósson. Ári
áður varð gönguskíðagarpur-

inn Katrín Árnadóttir fyrir
valinu og árið 1999 var Ólafur
Th. Árnason, bróðir Katrínar
og félagi hennar í Skíðafélagi
Ísfirðinga, valinn íþróttamaður Ísafjarðarbæjar.
Yfir tuttugu ára hefð er fyrir
veitingu verðlauna sem þessara á Ísafirði. Fyrir sameiningu sveitarfélaga og tilurð
Ísafjarðarbæjar var valinn

„Íþróttamaður Ísafjarðar“ og
hlaut skíðamaðurinn Einar
Ólafsson nafnbótina oftast
eða fimm sinnum. Helga Sigurðardóttir sundkona varð
fjórum sinnum fyrir valinu og
skíðakonan Ásta S. Halldórsdóttir tvisvar. Guðmundur Jóhannsson skíðamaður varð
fyrstur til að hljóta viðurkenninguna árið 1980.

Sushivinnsla hjá Sindrabergi ehf. á Ísafirði

Hefst aftur upp úr 20. janúar
Reiknað er með því að vinnsla hefjist í sushiverksmiðjunni Sindrabergi á Ísafirði upp
úr 20. janúar. Eins og hér hefur
komið fram var vinnslan
stöðvuð í byrjun desember
vegna uppsöfnunar birgða hjá
fyrirtækinu.
Að sögn Elíasar Jónatans-

sonar, framkvæmdastjóra
Sindrabergs, er ekki vitað til
þess að neinn hinna 20 starfsmanna fyrirtækisins hafi horfið til annarra starfa. Fólkinu
var ekki sagt upp þegar vinnslan var stöðvuð, heldur nýtur
það reglna um vinnustöðvun
vegna skorts á hráefni og fær

greiðslur úr tryggingum meðan stöðvunin varir.
„Þegar ákveðið var að
stöðva vinnsluna var talað um
að byrja aftur upp úr miðjum
mánuðinum. Það hefur ekkert
gerst í millitíðinni sem breytir
því og útlit er fyrir að vinnsla
hefjist aftur upp úr 20. janúar“.

Aflaverðmæti skipa HG á liðnu ári

Fór yfir tvo milljarða króna
Samanlagt aflaverðmæti
skipa Hraðfrystihússins –
Gunnvarar hf. á nýliðnu ári
nemur rúmlega tveimur milljörðum króna. Frystitogarinn
Júlíus Geirmundsson veiddi
4.600 tonn og skilaði langmestu verðmæti eða ríflega
1.100 milljónum króna. Allur

afli er fullunninn um borð í
Júlíusi, ólíkt því sem tíðkast á
öðrum skipum fyrirtækisins.
Ísfisktogarinn Páll Pálsson
veiddi tæplega 800 tonnum
minna en Júlíus eða rúm 3.800
tonn og skilaði 436 milljóna
króna aflaverðmæti, sem jókst
að sjálfsögðu verulega í með-

förum landvinnslufólks HG.
Andey, Stefnir og Framnes
veiddu hvert um sig um 1.300
tonn og skiluðu alls um 420
milljóna króna aflaverðmæti
á árinu.
Þá var afli innfjarðarækjubáta HG um 338 tonn að verðmæti um 26 milljónir króna.
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Fjölmenni var í afmælinu sem haldið var í kaffisal Kambs á Flateyri.

Feðginin Einar Oddur og Brynhildur fagna stórafmælum
Einar Oddur Kristjánsson, alþingismaður frá Flateyri, varð sextugur á öðrum degi jóla og héldu vinir
hans og vandamenn honum veislu í tilefni dagsins
föstudagskvöldið 27. desember sl. Í leiðinni var haldið
upp á væntanlegt afmæli dóttur Einars Odds, Brynhildar, sem verður þrítug í janúar.
Veislan var haldin í matsal fiskvinnslunnar Kambs
og var þar margt til skemmtunar. Meðal annars
skemmtu Lýður Árnason, læknir og félagar og fjölmargir stigu á stokk og kepptust við að mæra afmælisbarnið.
Afmælisveislu feðginana Einars og Brynhildar sóttu
meðal annarra þingmenn og ráðherrar, auk vina og
vandamanna frá Flateyri og nágrannabæjum. Veislustjóri var Stefán Jónsson. Fleiri myndir úr veislunni
Feðginin Einar Oddur og Brynhildur.
má sjá á ljósmyndavef bb.is.

Meðal gesta var Geir H. Haarde, fjármálaráðherra og
eiginkona hans Inga Jóna Þórðardóttir.

Birna Lárusdóttir útnefndi Hörpu bæjarlistamann Ísafjarðarbæjar árið 2002.

Bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar

Harpa Jónsdóttir
rithöfundur útnefnd
Harpa Jónsdóttir, rithöfundur og grunnskólakennari á Ísafirði, var formlega útnefndur
bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar árið 2002 föstudaginn
27. desember sl. Útnefningin
fór fram við stutta afhöfn í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
sem sótt var af bæjarfulltrúum, fyrrverandi bæjarlistamönnum og fjölskyldu Hörpu.
Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar, afhenti listamanninum af þessu tilefni verðlaunagrip eftir Dýrfinnu Torfadóttir gullsmið og ávísun upp
á 200.000 krónur.
Harpa fékk sem kunnugt er
Íslensku barnabókaverðlaun-

in árið 2002 fyrir „Ferðina til
Samiraka“, sem er fyrsta bók
hennar og kom út hjá VökuHelgafelli. Í umsögn dómnefndar sagði um verðlaunasöguna, að hún væri „dularfull
og grípandi 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.“
Fráfarandi bæjarlistamaður
Ísafjarðarbæjar er tónlistarmaðurinn og listmálarinn Vilberg Vilbergsson, betur þekktur sem Villi Valli.

Pálmi Jónsson, Einar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður og Jón Páll Halldórsson heilsuðu upp á afmælisbörnin.

Stúfur og Eiríkur Gísli sættust heilum sáttum.

Sérkennilegt á jólahlaðborði SKG

Sólberg Jónsson, Eiríkur Finnur Greipsson og Ásgeir
Sólbergsson.

Brynja Ásgeirsdóttir, Helga Sigmundsdóttir og Pálína Jóhannsdóttir.

Óli M. Lúðvíksson og Esra Esrason.

Tómas Ingi Olrich menntamálaráðherra var á meðal gesta í
afmælisveislunni.
4
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Gunnlaugur Finnsson á spjalli við Sigrúnu Gerði
Gísladóttur, eiginkonu Einars Odds.

Neminn brotnaði á
tveimur útlimum

Sérkennilegt óhapp átti sér
stað á Hótel Ísafirði á föstudaginn fyrir jól, þegar SKGveitingar stóðu þar fyrir jólahlaðborði fyrir fjölskyldur og
börn. Meðal gestanna voru
sem oftar jólasveinarnir Stúfur
og Hurðaskellir, sem gerðu
víðreist á norðanverðum Vestfjörðum fyrir jólin. Stúfur
læddi sér inn í eldhús og greip
þar pönnu, eins og hann gerir
gjarnan, og hljóp með hana
fram í sal og ætlaði að gæða
sér á skófum. Matreiðsluneminn Eiríkur Gísli Johansson,
sem var að störfum í eldhúsinu, vildi ekki missa pönnuna
og hljóp á eftir Stúfi fram í
salinn.
Ekki vildi betur til en svo,
að Eiríkur hrasaði og brákaði
á sér ristina, eins og seinna
kom í ljós, en hélt áfram og
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endaði á hurð þar sem hann
tvíbraut á sér höndina. Þrátt
fyrir þetta endurheimti hann
pönnuna úr höndum Stúfs en
var síðan fluttur undir læknishendur.
Daginn eftir kom Stúfur til
fundar við matreiðslunemann
seinheppna, bað hann afsökunar á pönnuhnuplinu og
leitaði sátta. Eiríkur tók Stúfi
vel og sættust þeir heilum sáttum eins og vera ber þegar
jólin eru að ganga í garð.
Af Eiríki Gísla matreiðslunema er það nánar að frétta,
að hann er í gifsi á tveimur
útlimum og verður frá vinnu
að líkindum í fjórar til sex
vikur. Enda líklega erfitt um
vik að matreiða með annarri
hendinni og öðrum fætinum.
Nema kannski þegar menn eru
orðnir meistarar í faginu.

Fjölmennasta jólaútskrift Menntaskólans á Ísafirði til þessa

Stuttar af bb.is

Engilráð Ósk dux scholae
Á þriðja tug nemenda voru
brautskráðir frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag.
Þar af voru sjö stúdentar, sex
iðnmeistarar og ellefu vélaverðir. Mun þetta vera stærsta
jólaútskrift skólans til þessa,

Bolungarvík

Félagslegar
íbúðir seldar
Húsnæðisnefnd Bolungarvíkur vill að stefnt
verði að því að selja að
minnsta kosti 10 íbúðir í
félagslega húsnæðiskerfinu í bæjarfélaginu á þessu
ári. Nefndin tekur þó fram
að þetta beri einungis að
gera ef pláss er fyrir íbúðirnar á hinum almenna
fasteignamarkaði.
Það hefur vakið athygli
ýmissa sem komið hafa til
Bolungarvíkur síðustu
misserin, hversu margar
íbúðir standa auðar. Þannig
hefur löngum mátt sjá í
gegnum blokkirnar ofarlega í bænum þar sem
íbúðir standa auðar og
gluggar gardínulausir.

Bolungarvík

Ósáttir við
úthlutun
byggðakvóta
Bæjarráð Bolungarvíkur
lýsir yfir vonbrigðum með
úthlutun byggðakvóta
sjávarútvegsráðuneytisins,
sem tilkynnt var 19. desember. Jafnframt óskar
ráðið skýringa og rökstuðnings fyrir úthlutuninni með tilliti til áður
kynntrar punktagjafar, sem
fram kemur í fréttatilkynningu ráðuneytisins. Þetta
var bókað á fundi bæjarráðs daginn fyrir gamlársdag.
Samkvæmt úthlutuninni
koma 25 tonn í hlut 16
útgerða í Bolungarvík af
þeim 305 tonnum sem úthlutað var á norðursvæði
Vestfjarða, þ.e. í Ísafjarðarbæ, Bolungarvíkurkaupstað og Súðavíkurhreppi.
Úthlutunin til Bolungarvíkur er tvískipt, þannig
að sex útgerðir fá samtals
12 tonn en tíu útgerðir fá
samtals 13 tonn.
Tonnin 305 á norðursvæði Vestfjarða skiptust
annars á þessa leið: Til Ísafjarðar og Hnífsdals fara
40 tonn, til Flateyrar 55
tonn, til Suðureyrar 160
tonn, til Þingeyrar 25 tonn
og til Bolungarvíkur 25
tonn eins og áður segir.
Súðvíkingar fá ekkert.

Stúdentarnir ásamt skólameistara og aðstoðarskólameistara. F.v. Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari, Greipur Gíslason,
Katrín Dröfn Markúsdóttir, Jón Kristinn Ragnarsson, Björn Arnór Sveinbjörnsson, Ingólfur Ívar Hallgrímsson, Engilráð Ósk Einarsdóttir og Jón Reynir Sigurvinsson, aðstoðarskólameistari. Á myndina vantar nýstúdentinn Jóhannes S.
Aðalbjörnsson sem var ekki á staðnum.
enda hafa aldrei fleiri nem- Friðrik Hagalín Smárason fyr- á sama tíma í fyrra. Í október það fjárlagafrumvarp sem nú
endur stundað nám við skól- ir námsárangur á 1. stigi vél- höfðu 304 nemendur greitt hefur verið afgreitt á alþingi
ann en á yfirstandandi vetri. stjórnar og Greipur Gíslason innritunargjöld í dagskóla auk fyrir árið 2003. Huggun okkar
Dux scholae var Engilráð Ósk fyrir störf að félags- og menn- 16 meistaranema og 32 öld- er sú að batinn sem náðist í
Einarsdóttir með 8,21 í aðal- ingarmálum skólans.
unga í kvöldskóla.
rekstri skólans á síðasta ári
einkunn, en auk hennar hlutu
Í skýrslu Ólínu ÞorvarðarRekstrarstaða skólans batn- mun milda lendinguna á þessu
nokkrir útskriftarnemar viður- dóttur skólameistara kom aði um 14 milljónir króna á ári og því næsta, en víst er að
kenningar fyrir góðan náms- fram að sértækar aðgerðir til síðasta ári og verður að öllum skólinn mun verða að hafa
árangur og störf í þágu skól- að minnka brottfall nemenda líkindum í jafnvægi um ára- sig allan við á þeirri siglingu“,
ans. Ragnhildur H. Benedikts- virðast hafa borið tilætlaðan mót. „Þá er fyrirsjáanlegt að sagði Ólína Þorvarðardóttir
dóttir var verðlaunuð fyrir árangur. Í haust var brottfall þungur róður er framundan á skólameistari.
námsárangur á meistaraprófi, nemenda 5,9% en var 17,4% næsta rekstrarári, miðað við

Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar og stofnana hans fyrir árið 2003

Gert ráð fyrir talsverðum afgangi frá rekstri
Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar og stofnana hans fyrir
árið 2003 var samþykkt að
lokinni síðari umræðu í bæjarstjórn rétt fyrir jól. Áætlunin
var samþykkt með sjö atkvæðum meirihlutans (D og
B) og fulltrúa F-lista en tveir
bæjarfulltrúar (S) sátu hjá.
Nokkrar breytingartillögur
komu frá fulltrúum í minnihluta en þær voru allar felldar.
Heildartekjur bæjarsjóðs og
stofnana hans eru áætlaðar
1.880 milljónir króna en rekstrargjöld án fjárfestinga
1.764 milljónir, þannig að afgangur frá rekstri er 116 milljónir króna. Fjárfestingar og
sérstök viðhaldsverkefni eru
190 milljónir króna samkvæmt áætluninni og hækkaði
sá liður úr 153 milljónum frá
fyrri umræðu.
Ástæðan fyrir þeirri hækkun er ákvörðun um flýtingu
framkvæmda vegna spár um
tímabundinn samdrátt í efnahagslífinu 2003-2004. Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar vill
leggja sitt af mörkum til að
draga úr hugsanlegum áhrifum af þeim samdrætti með
því að flýta framkvæmdum.
Í fjárhagsáætluninni eru
launagreiðslur Ísafjarðarbæjar og stofnana hans áætlaðar
867 milljónir króna, vöru- og

þjónustukaup 768 milljónir,
framlög, styrkir og rekstrartilfærslur 176 milljónir og fjármagnsgjöld að frádregnum
fjármagnstekjum 47 milljónir
króna.
Til framkvæmda og greiðslu afborgana og fjármagnskostnaðar skilar reksturinn
165 milljónum króna. Skatttekjur á árinu nema 1.105
milljónum króna. Almennar
rekstrartekjur verða 775 milljónir króna en rekstrarútgjöld
1.764 milljónir króna. Um 116
milljónir króna eru því til ráðstöfunar til fjárfestinga og afborgana lána.
Þeir málaflokkar sem mest
taka til sín í rekstri eru fræðslumál með 554 mkr., æskulýðs- og íþróttamál 101 mkr.,
félagsþjónusta 88 mkr., umhverfismál og almannavarnir
122 mkr., sameiginlegur
kostnaður 108 mkr. og menningarmál 42 mkr.
Alls er gert ráð fyrir 190
mkr. í fjárfestingar og meiriháttar viðhaldsverkefni. Áætlað er að ljúka framkvæmdum
við Safnahús (37 mkr.), ljúka
utanhússviðgerðum á Hlíf (7
mkr.), 20 mkr. eru settar til
viðhalds og endurbyggingar
gatna, 19 mkr. til íþróttamála,
20 mkr.til atvinnumála, 15
mkr. til skólahúsnæðis, 10

mkr. til snjóflóðavarna og 40
mkr. til hafnarmannvirkja, svo
að stærstu framkvæmdir séu
nefndar. Auk þessa er að áætlað fyrir ýmsum smærri framkvæmdum og stofnviðhaldi
gatna og fasteigna.
Gert er ráð fyrir að greiða
189 mkr. í afborganir langtímalána en nýjar lántökur eru
áætlaðar 40 mkr. Lán verða
því greidd niður um 149 mkr.
samkvæmt fjárhagsáætluninni.
Milli umræðna voru fjárfestingartillögur endurskoðaðar og fjárfestingar á árinu
2003 áætlaðar 190 milljónir í
stað 153 milljóna króna.
Reiknað er með framlagi til
undirbúnings nýbygginga fyrir Grunnskólann á Ísafirði.
Sérstök nefnd hefur verið
skipuð til að fara yfir tillögur
úr nýlegri arkitektasamkeppni. Þegar þær tillögur líta dagsins ljós verður hægt að hefja
hönnunarvinnu og framkvæmdir við skólabyggingu.
Verði hönnun lokið tímanlega
verður boðað til endurskoðunar fjárhagsáætlunar og lögð
fram tillaga um að hefja byggingarframkvæmdir
við
Grunnskólann á Ísafirði strax
á árinu 2003.
Í atvinnumálum verður lögð
áhersla á að vinna eftir vest-

firskri byggðaáætlun og leita
allra tækifæra sem gefast í
atvinnulífinu. Þar er verið að
vinna að mörgum hugmyndum sem munu líta dagsins ljós
á árinu 2003. Dæmi um slíkt
er stofnun snjóflóðarannsóknaseturs sem fjárlaganefnd veitti fé til, stofnun
rannsóknaseturs Háskóla Íslands í samstarfi við fleiri aðila, umsókn um þátttöku í
stóru verkefni um rafrænt
samfélag, samningaviðræður
um ríkisvaldið um rannsóknamiðstöð í þorskeldi, miðstöð
veiðarfærarannsókna og fleiri
atriði sem eru verulega mikilvæg fyrir atvinnulíf bæjarfélagsins.
Ríkisstjórnin þarf að vinna
náið með bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar á næstunni að því að
koma í framkvæmd þeim atriðum sem skilgreind eru í
byggðaáætlun og ekki síður í
byggðaáætlun Vestfirðinga
sjálfra. Um leið og ríkisvaldið
leggur fjármagn til stórframkvæmda í öðrum landshlutum
þarf sérstaklega að hafa í huga
hvaða áhrif þær hafa á önnur
landssvæði, í þessu tilfelli
Vestfirði. Bæjarstjórn mun
beita sér fyrir því að allra leiða
til mótvægis við stórframkvæmdir annars staðar verði
leitað á svæðinu.

Tæp 16 þús.
tonn á land
Tæplega sextán þúsund
tonn af sjávarfangi hafa
borist á land á Ísafirði á
þessu ári. Mest hefur
veiðst af rækju eða rúm
sex þúsund tonn og tæplega fimm þúsund tonn
af þorski hafa borist á
land. Þá hefur verið landað um 1.250 tonnum af
ýsu, tæpum 1.800 tonnum af grálúðu, um 400
tonnum af steinbít en
minna af öðrum tegundum.

Fjórir létust
í umferðinni
Fjórir létust í tveimur umferðarslysum á Vestfjörðum á liðnu ári. Þetta
kemur fram í bráðabirgðatölum frá Umferðarstofu. Í byrjun febrúar
varð banaslys á Gemlufallsheiði, nánar til tekið
við bæinn Kirkjuból í
Bjarnadal í Önundarfirði.
Ökumaðurinn, sem var
einn í bílnum, var látinn
er björgunarlið kom á
vettvang. Þá lést kona
og tvær dætur hennar
þegar jeppi sem þær
voru farþegar í fauk af
veginum um Kirkjubólshlíð í Skutulsfirði. Veður
var mjög slæmt þegar
bæði slysin áttu sér stað.

Sigurður Ólafsson sigraði
Sigurður Ólafsson á Suðureyri sigraði á hraðskákmóti sem efnt var til
í húsakynnum Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða á
Ísafirði milli jóla og nýárs.
Keppendur voru tíu og
var umhugsunartími tíu
mínútur á mann. Sigurður hlaut 8,5 vinninga úr
níu skákum, annar varð
Smári Haraldsson á Ísafirði með 8 vinninga og
þriðji Magnús Sigurjónsson í Bolungarvík með
7,5 vinninga. Hóað var
saman á skákæfingu
þessa með litlum fyrirvara en áformað er með
nýju ári að koma á föstum skákmótum í húsnæði Fræðslumiðstöðvarinnar á efstu hæð
Íshúsfélagshússins við
Eyrargötu á Ísafirði.
Fyrst um sinn er ætlunin að tefla annað og
fjórða miðvikudagskvöld
í mánuði og verður fyrsta
mótið því í kvöld, 8. janúar. Allir eru velkomnir
og þá ekki síður þeir sem
eru að feta fyrstu sporin í
taflmennskunni. Allar
frekari upplýsingar veitir
Smári Haraldsson, forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða.

bb.is

– dagblað
á netinu!
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maður vikunnar

Ætlaði
að verða
þyrluflugmaður

eru Anna Lóa Guðmundsdóttir
og Gunnlaugur Einarsson

Nafn: Björn Davíðsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Þingeyri 17.11.1963.
Atvinna: Þróunarstjóri Snerpu.
Fjölskylda: Eiginkonan er Beverley Stephenson og
börnin Stephen Albert 10 ára og Rakel Sylvía 8 ára.
Helstu áhugamál: Ég er svo heppinn að vinna við
aðaláhugamálið en eins og er þá er ég líka að dunda
mér við að gera upp gamalt hús (Vinnuver) sem ég
keypti sl. haust. Ég á líka til að fara á svartfuglaskytterí og renna fyrir fisk vestur í Dýrafirði þegar tækifæri
gefst.
Bifreið: Volvo 440 árgerð 1990.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Nýrri Volvo.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill? Ég
ætlaði að verða þyrluflugmaður!.
Uppáhalds matur? Steiktur. Kjöt, fiskur og fugl, en
fyrst og fremst fjölbreyttur. Mér þykir svínakjöt sérlega gott.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Ég smakkaði tamarinávöxt um daginn, það var ansi sérstakt
og ég treysti mér ekki til að renna honum niður.
Uppáhalds drykkur? Pepsi Max og svo er líka gott
að fá sér kaffi af og til. Uppáhalds áfengi drykkurinn
um þessar mundir er Amarula líkjör sem er skyldur
rjómarommi. Hann ber þó að drekka í miklu hófi því
að annars týnist góða bragðið.
Uppáhalds tónlist? Tina Turner og Eric Clapton eru
alltaf sígild.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Enginn sérstakur um þessar mundir en ég hélt þó alltaf með
Mika Hakkinen í formúlunni þegar hann keppti.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fréttir og fréttatengt efni.
Uppáhalds vefsíðan? Hm... nú vandast málið –
þær eru margar. Ætli það sé ekki bb.is og hinir fréttavefirnir þá.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Sú sem situr
mér mest í minni er Poseidon, stórslysamynd sem
fór langt fram úr þeim væntingum sem til hennar voru
gerðar. Myndirnar um Hringadróttinssögu ná líka
mjög vel upprunalegu sögunni.
Fallegasti staður hérlendis? Kálfatindar á Hornströndum. Það er líka víða fallegt í Mývatnssveit.
Fallegasti staður erlendis? Gömul fokin bryggja á
hliðinni sem liggur neðansjávar í Montego Bay á
Jamaica. Þar er allt fullt af lífi, bæði fiskum og gróðri.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei, en finnst þó að Murphy´s
lögmálið eigi fullan rétt á sér.
Uppáhalds heimilistækið? Hm... líklega vöfflujárnið.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Mér
finnst mjög gaman að ferðast á nýja staði.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Að bíða lengi á veitingastað. Sumir segja að maturinn á þannig stöðum sé betri, þess lengur sem maður bíður, en ég er ekki sammála því.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Teygi úr mér
í stofusófanum, með tærnar upp í loft og les góða
bók.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Ekkert frekar, en ef hann væri leyndur þá myndi
ég auðvitað ekki opinbera hann.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Þarna dettur mér nú bara ekkert í hug, allavega ekkert sem stendur upp úr að þessu leyti.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Hrinda í gang fjárfrekum verkefnum.
Það er ömurlegt hvernig hið opinbera og sveitarfélögin ganga á undan í samdrætti í atvinnulífinu. Það
vantar virkilega meiri peninga í umferð til að auka
fjölbreytni í atvinnulífinu.
Lífsmottó? Að standa við orð sín.

Hnífsdalskapella

Messa á sunnudag kl. 11:00
Kirkjuskóli á sunnudag kl. 13:00

Ísafjarðarkirkja

Kirkjuskóli á laugardag kl. 11:00
Messa á Hlíf á sunnudag kl. 14:00
6
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Sælkerar vikunnar
Kjúklingur
í mangósósu
Þau Anna Lóa og Gunnlaugur gefa okkur hér kjúklingauppskrift sem er „afskaplega einföld, fljótleg og góð“, eins
og þau segja sjálf, og með kjúklingunum er tómatsalat sem
passar vel við. Loks er uppskrift að gómsætu bollubrauði,
sem reyndar ætti að nægja í tvö brauð.
Kjúklingur í mangósósu
4 kjúklingabringur (eða kjúklingabitar, ekki hafa þá
stóra)
1-1½ krukka mango chutney
¼ ltr matreiðslurjómi
1 laukur
3-4 stórar gulrætur
250 g sveppir
karrí
soja
salt og pipar eftir smekk
olía
Kjúklingurinn léttsteiktur á pönnu, karrí stráð yfir (eftir
smekk) og síðan er hann tekinn af pönnunni.
Grænmeti steikt og smávegis karrí stráð yfir.
Matreiðslurjómi settur í eldfast fat. Mango chutney blandað saman við, soja sett í og síðan saltað og piprað. Kjúklingnum raðað í og grænmetið sett yfir allt saman. Bakað í ca 40
mín við 200°.
Tómatsalat með basilíku
Tómatar skornir í sneiðar, raðað á disk og smávegis salti
stráð yfir.
Einn til tveir skalottlaukar saxaðir smátt og stráð yfir
ásamt ca 3 tsk nýrri basiliku.
1 msk basilediki, 4 msk olífuolíu og smávegis svörtum
pipar blandað saman og hellt yfir.

Bollubrauð
55 g pressuger eða 1 pk þurrger
1 tsk salt
475-500 g hveiti
100 g heilhveiti
150 g fjölkorn
2 msk hrásykur (má sleppa)
90 g smjör eða smjörlíki
3 dl mjólk eða matreiðslurjómi (má vera súr rjómi)
1½ dl volgt vatn
1 egg
Pressugerið blandað með salti og látið bíða þar til það
verður fljótandi. Smjörið brætt og mjólkinni hellt í þannig
að þetta verði fingurheitt og hellt saman við gerupplausnina.
Öllu mjöli hellt í ásamt sykri (sem má sleppa). Egginu bætt
við og síðast vatni en gæta skal þess að hafa deigið ekki of
þurrt. Hnoðað vel saman og látið hefast í ca 40-45 mínútur.
Búnar til bollur og raðað saman í hring. Gott er að nota
hringform til þess að móta fallegan hring. Látið hefast aftur í ca 10-15 mínútur. Síðan penslað með eggi og bakað
við 200° í ca 20 mínútur.
Við hjónin skorum næst á Emmu Rafnsdóttur og Pál
Sturlaugsson á Urðarveginum á Ísafirði, sem hafa haldið
margar stórveislur með miklum glæsibrag.

Ferðafólk þegar farið að huga að Hor
nstrandaferðum í sumar
Hornstrandaferðum

Sólmyrkvi 30. maí hefur mikið aðdráttarafl

Enda þótt langt virðist til
vors í byrjun janúar eru ýmsir
farnir að velta vöngum yfir
ferðalögum sumarsins. Talsverður handagangur er í öskjunni hjá þeim sem reka ferðaþjónustu á norðanverðum
Vestfjörðum við að svara fyrirspurnum og bóka sumarferðirnar.
„Á þessum tíma er allt á
fullu, fólk er byrjað að skipuleggja ferðirnar sínar, að
minnsta kosti útlendingarnir“,
segir Gunnar Þórðarson hjá
Vesturferðum á Ísafirði. Að
sögn Gunnars hefur sólmyrkvi sem verður 30. maí mikið
aðdráttarafl en Hornstrandaferðirnar eru vinsælastar.
„Við getum boðið upp á
margt þegar kemur að Hornströndum. Önnur svæði á
Vestfjörðum koma minna inn
á borð hjá okkur því að ferðafólk bjargar sér þar meira upp

Frá Hornströndum.
á eigin spýtur“, segir Gunnar.
Umtalsverður hluti þeirra
ferðamanna sem sækja í
Hornstrandaferðir vill kaupa
vandaðar ferðir þar sem boðið

er upp á leiðsögn, vandaða
matseld og gistingu í húsum.
„Já, það þýðir ekkert að henda
í fólk pylsum og kubbakjöti.
Algengt er að fólk vilji græn-
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metisfæði og mjög margir
spyrja af hverju ekki sé hægt
að fá fisk á Hornströndum“,
segir Gunnar Þórðarson.

Gengu óhefðbundna
leið á fjallið Erni
Fögnuður manna var mikill þegar gilið hafði verið sigrað.

Kristín Svanhildur Ólafsdóttir frá Ísafirði

Leggur alnæmishrjáðum í Botswana lið

Gilið sem gengið var í. Ef glöggt er litið, má sjá göngugarpana ofarlega í gilinu.

Úthlutun byg
gðakvóta sjávarútvegsráðuneytisins
byggðakvóta

160 tonn til margra
aðila á Suðureyri
Á annan tug aðila á Suðureyri fengu mesta úthlutun úr
2.000 tonna byggðakvóta
sjávarútvegsráðuneytisins,
eða alls 160 tonn, en kunngert
var um úthlutunina rétt fyrir
jól. Alls bárust 554 umsóknir
í byggðakvótann og fengu 59
umsóknir úthlutun en að
mörgum þeirra stóðu fleiri en
einn aðili.
Umsóknirnar voru flokkaðar eftir svæðum og þær metnar
í samræmi við ákvæði reglugerðar sem fjallar um byggðakvóta. Úthlutunin er í þorski,

ýsu, ufsa og steinbít og var
sérstakt punktakerfi notað til
að meta hlut hvers landsvæðis
fyrir sig, þar sem tekið var
mið af tekjum, íbúafjölda,
fólksfækkun, breytingum á
aflaheimildum, lönduðum
afla og afla í vinnslu í einstökum sjávarbyggðum.
Að umsókn Suðureyrar
stóðu eftirtaldir aðilar: Fiskvinnslan Íslandssaga hf.,
Skræpa ehf., Klofningur ehf.,
Krækir ehf., Flugalda ehf., Útgerðarfélagið Kristín ehf.,
Þorsteinn Guðbjörnsson, Gol-

an ehf., Aðalsteinn Oddsson,
Guðbjartur ehf., Percy ehf.,
Útgerðarfélagið Fimman ehf.
og Guðmundur Ingimarsson.
Næstmest af einstökum
aflaheimildum kom í hlut
Sandgerðisbæjar, 100 tonn, og
hreppsnefnd Hríseyjar og
Patreksfjörður fengu einnig
úthlutað 100 tonnum. 26 tonn
komu í hlut Tálknafjarðar, 25
tonn til Þingeyrar, 55 tonn til
Flateyrar, 25 tonn til Bolungarvíkur, 40 tonn til Ísafjarðar
og 35 tonn komu í hlut Drangness.

Olíufélagið Esso ehf.

Sækir um lóð fyrir nýja
bensínstöð á Ísafirði
Olíufélagið ehf. (Esso) hefur sótt um lóð fyrir bensínstöð
á Skeiði á Ísafirði. Gert er ráð
fyrir að þar verði um sjálfsafgreiðslu á eldsneyti að ræða.
Lóðin sem sótt er um er næst
innan við (suðvestan við)
verslunarmiðstöðina Ljónið.
Bensínstöðin við Hafnarstræti á Ísafirði er sameign
olíufélaganna þriggja, Esso,

Skeljungs og Olís, og mun
ekki nein breyting fyrirhuguð
á því fyrirkomulagi þótt Esso
kæmi sér upp annarri stöð inni
á Skeiði.
Að sögn Guðmundar
Tryggva Sigurðssonar hjá
Olíufélaginu ehf. er jákvæð
afgreiðsla á lóðarumsókninni
forsenda þess að farið verði í
nánari könnun á hagkvæmni

þess að koma þarna upp nýrri
bensínstöð. Hann kvaðst að
svo stöddu ekki geta sagt neitt
frekar um framvinduna eða
hvenær framkvæmdir myndu
hefjast. Á fundi sínum daginn
fyrir gamlársdag vísaði bæjarráð Ísafjarðarbæjar lóðarumsókninni til umsagnar umhverfisnefndar.

Kristín Svanhildur Ólafsdóttir frá Ísafirði, dóttir Ólafs Halldórssonar framkvæmdastjóra Ísfangs og
Ingibjargar Daníelsdóttur,
undirbýr nú för til Botswana
sunnan Sahara á vegum
alþjóðlegu hjálparsamtakanna Humana People to
People. Kristín útskrifaðist
í vor sem líffræðingur frá
Háskólanum í Færeyjum og
hefur síðan verið að undirbúa ferðina. Hún hefur sótt
undirbúningsnám á vegum
samtakanna í Massachusetts í Bandaríkjunum síðan

Kristín S. Ólafsdóttir.
í október.
„Hluti verkefnisins felst í

undirbúningi sjálfboðaliðanna fyrir hjálparstarfið.
Við höfum verið 40 saman
í Massachusetts að afla
okkur þekkingar og undirbúa verkefnið. Við sjáum
um að fjármagna það sjálf,
sækjum um styrki og slíkt“,
segir hún.
Kristín er núna á Ísafirði
í jólafríi ásamt því að safna
fé til verkefnisins. „Ég hef
verið að heimsækja fólk og
fyrirtæki á Ísafirði og fengið
mjög hlýlegar móttökur.
Alls kemur í minn hlut að
safna 4.000 dollurum.“

Hitum upp fyrir
útsöluna!
25%

Útsalan hefst
á mánudag!

Sjö ísfirskir göngugarpar nýttu sér vetrarstillu og
heiðríkju laugardagsins
28. desember og gengu á
fjallið Erni í Skutulsfirði.
Reyndar þurfti einn þeirra
að snúa við á miðri leið,
þar sem hans var vænst í
útskriftarveislu síðar um
daginn. Garparnir fóru
óhefðbundna leið á fjallið
og gengu upp langt og
þröngt gil fyrir utan
Naustahvilft. Leiðin er
erfið og eiginlega ófær
nema við sérstakar aðstæður. „Ef það er enginn
snjór er mikill hætta á
grjóthruni þar sem gilið er
þröngt og bratt. Ef of mikill snjór er í gilinu er aftur
á móti mikil snjóflóðahætta, en á laugardag voru
prýðisgóðar aðstæður til
að klifra upp gilið“, segir
Hörður Harðarson, einn
göngugarpanna.
Þegar mennirnir höfðu
virt fyrir sér útsýnið af
fjallstoppi Ernis í nokkra
stund, gengu þeir niður
Naustahvilft í átt til
byggða.

afsláttur af
öllum fatnaði
á fimmtudag,
föstudag og
laugardag
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Ísafjarðardjúp

Dýrbítur
á ferð
Þegar fé frá Hvítanesi
við Ísafjarðardjúp var
smalað heim um miðjan
desember urðu tvær ær eftir ofan vegarins innarlega
í Skötufirði. Fylgst var
með þeim nær daglega en
27. desember var stuggað
við þeim heim á leið en
þær skiluðu sér ekki þangað.
Tveimur dögum síðar
átti að reka þær af stað en
þá var aðeins önnur sjáanleg. Sú lagði af stað heim
og var komin um morguninn en reyndist vera með
tannaför á snoppunni. Var
þá farið að leita hinnar og
fannst hún rétt neðan vegar
og ljóst var af ummerkjum
að hún hefði verið nöguð
lifandi af dýrbít.
Að sögn Kristjáns
bónda á Hvítanesi sendi
oddviti refaveiðimenn
sína strax af stað til að
skoða þetta og töldu að
þetta myndi vera eftir ref.

Álfadansinn stiginn í Bolungarvík á þrettándanum
Nærfellt eins lengi og
elstu menn muna hefur álfadans á þrettándanum verið
stiginn til skiptis í Bolungarvík og á Ísafirði, sitt árið í
hvorum bæ. Að þessu sinni
tóku álfarnir til óspilltra
málanna í Bolungarvík og
kvöddu jólin með fótafimi
sinni. Safnast var saman við
Grunnskólann í Bolungarvík og gengið þaðan upp á
Hreggnasavöll þar sem
dansinn var stiginn með
þátttöku alls helsta slektis
hulduheima.
Eins og við var að búast
lét forvitni þeirra sem búa í

Ísafjarðarhöfn

Vilja ekki
olíutanka
Olíufélagið hf. hefur
óskað eftir heimild til að
hafa 3.500 lítra olíugeymi
við aðstöðu Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar við
Sundahöfn á Ísafirði. Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar telur það ekki rétta
stefnu að leyfa olíutanka
utan lóða á hafnarsvæðinu, enda sé aðstaða olíufélaganna til olíusölu í báta
vel viðunandi.

Verkfæragjöf til málmiðnadeildar MÍ

Kjör Íþróttamanns Ísafjarðarbæjar
fyrir árið 2002 fer fram í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, 4. hæð, sunnudaginn
12. janúar. Athöfnin hefst kl. 15 og
eru allir velkomnir.
Dagskrá:
1. Setning og stutt ávarp.
2. HSV veitir viðurkenningar.
3. Veitingar í umsjón Boltafélags
Ísafjarðar.
4. Sönghópurinn Kvartett Camerate
syngur.
5. Kynntar tilnefningar Íþróttamanns
Ísafjarðarbæjar 2002.
6. Forseti bæjarstjórnar lýsir kjöri
Íþróttamanns Ísafjarðarbæjar.
7. Ávörp gesta.
8. Dagskrá lýkur um kl. 17.

01.PM5

Ekki spillti fyrir að botninn
var sleginn í samkomuna með
óvenjulega glæsilegri flugeldasýningu.
Meðfylgjandi myndir tók
ljósmyndari blaðsins á þrettándakvöldinu í Bolungarvík.

Breytingar í versluninni hjá Þristi á Ísafirði

KJÖR ÍÞRÓTTAMANNS
ÍSAFJARÐARBÆJAR 2002

8

mannheimum ekki á sér
standa og var mikið fjölmenni
á svæðinu. Var það mál manna
að samneytið við álfana hafi
verið hin mesta skemmtun og
dansinn vel heppnaður, enda
veðurblíða með eindæmum.

Húsnæðið hjá véla- og varahlutaversluninni Þristi við
Sindragötu á Ísafirði hefur
verið stækkuð umtalsvert og
vöruúrval aukið til muna.
Þristur hefur tekið upp samstarf við Bílanaust og á þar
framvegis að vera til nánast
hvað eina sem viðkemur bílum, ásamt Bosch rafmagnsverkfærum í úrvali.
Í tilefni af þessu afhenti
Þristur
málmiðnadeild
Menntaskólans á Ísafirði
Bosch-verkfæri að gjöf.
Myndin tekin við það tækifæri
þegar Tryggvi Sigtryggsson
málmiðnakennari við MÍ
veitti gjöfinni viðtöku úr hendi
Óla Reynis Ingimarssonar.

Óli Reynir Ingimarsson og Tryggvi Sigtryggsson í versluninni hjá Þristi.
Vélsmiðjan Þristur var
stofnuð árið 1986 af Óla Reyni
og Bjarneyju Guðmundsdóttur eiginkonu hans og hefur
frá upphafi verið til húsa að
Sindragötu 8. Verslunarrekst-

ur fyrirtækisins hefur farið
vaxandi og fæst þar úrval af
verkfærum, boltum og skrúfum og öðru því um líku, fyrir
utan bílavörurnar sem nú hafa
bæst við.

Víkingaklæði framleidd á Vestfjörðum?

Gætu notast í ferðaþjónustunni
Uppi eru hugmyndir um að
halda námskeið hér vestra í
hönnun og gerð víkingaklæða
eða fatnaðar í þeim stíl sem
var í móð á landnámsöld. Að
sögn Dorothee Lubecki,
ferðamálafulltrúa Atvinnu-

þróunarfélags Vestfjarða,
gengur hugmyndin enn lengra
og er rætt um að nota búningana í ferðaþjónustu á svæðinu,
jafnvel strax á næsta sumri.
„Hugmyndin er býsna
snöggsoðin ennþá en gengur

út á að nota búningana í ferðaþjónustu og reyna að setja
skemmtilega leikþætti á svið.
Jafnvel væri hægt að halda
veislur og klæða ferðamenn í
búning og leyfa þeim að vera
víkingar um stund. Ég hef trú

MIÐVIKUDAGUR 8. JANÚAR 2003

8

Málmiðnadeild Menntaskólans á Ísafirði vill færa
Þristi kærar þakkir fyrir gjöfina að þessu sinni, sem og
margvíslegan stuðning á liðnum árum.
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á að það væri hægt að gera
heilmikið með þessu. Ég sé
Þingeyri sérstaklega fyrir mér
í þessu sambandi, en í samráði
við heimamenn væri hægt að
búa þar til leikbæ og byggja á
efni úr Gísla sögu Súrssonar“.

Nýr flugtur
n
flugturn

Kvikmyndafélagið „Í einni sæng“ enn á ferðinni

Heimildamynd um Norðureyrarjarlinn forsýnd á Suðureyri
Heimildamyndin „Norðureyrarjarlinn“ var sýnd á lokaðri forsýningu fyrir boðsgesti
í kaffisal Íslandssögu á Suðureyri á sunnudag. Myndin fjallar um Þorleif Guðnason, hinn
aldna bónda frá Norðureyri
við Súgandafjörð, sem gengur
í daglegu tali í sínum heimafirði undir nafninu Leifi
Noggi. Þorleifur stundaði
jafnframt aukabúgreinar eins
og veiðar og verkun á hrognkelsum og hákarli.
Níutíu og átta manns voru í
þéttsetnum salnum og gerðu
afar góðan róm að myndinni,
sem er fagmannlega unnin
heimildamynd og jafnframt á
léttum og launfyndnum nótum eins og höfunda hennar er
von og vísa. Framleiðandi er
kvikmyndafélagið „Í einni
sæng“, sem landsþekkt varð
fyrir kvikmyndina „Í faðmi
hafsins“.
Í myndinni er stiklað á ævi
Leifa á Norðureyri, sem nú er
löngu fluttur yfir á Suðureyri.
Jafnframt er farið með Leifa

og Örlygi Ásbjörnssyni samstarfsmanni hans til rauðmagaveiða, fylgst með þeim
við verkun rauðmagans og
rætt við þá félaga. Carl Johan
Carlsson á Flateyri leikur
Leifa ungan í myndinni.
Kvikmyndatakan var í
höndum Lýðs Árnasonar
læknis á Flateyri, klippingu
annaðist Íris Sveinsdóttir
læknir í Bolungarvík en handritið skrifaði Sigurður Ólafsson yfirverkstjóri á Suðureyri,
sem jafnframt er þulur. Hljóðvinnslu annaðist Snorri Kristjánsson en tónlist og textar
við hana eru eftir Lýð lækni.
Lengd myndarinnar er um 25
mínútur.
Meðal gesta á forsýningunni voru Þorleifur Guðnason
sjálfur og eiginkona hans,
Maríanna Fr. Jensen. Leifi bar
við þetta tækifæri heiðursmerki sem honum var veitt
við hátíðlega athöfn á Norðureyri á Sæluhelgi Súgfirðinga
11. júlí 1998, þegar hann varð
áttræður. Þá var hann jafn-

Að lokinni sýningu. Fremst eru Maríanna og Þorleifur en aðrir á myndinni eru, frá vinstri,
Örlygur Ásbjörnsson, Sigurður Ólafsson, Lýður Árnason, Carl J. Carlsson og Íris Sveinsdóttir.
framt sleginn til riddara með inn verði sýnd í Sjónvarpinu myndin verði sýnd í Sjónvarpár og annaðist það verk Óðinn þegar tímar líða. Þess vegna inu og verður því ekki um
Gestsson á Suðureyri fyrir var sýningin á sunnudag lokuð neina opinbera sýningu á
hönd Mansavinafélagsins.
forsýning, sem telst ekki op- henni að ræða fyrr en þar að
Vonir standa til þess að inber sýning. Slíkt mun vera kemur.
myndin um Norðureyrarjarl- ein af forsendum þess að

Faktorshúsið í Hæstakaupstað á Ísafirði

Húsið að Seljalandsvegi 29 rifið
Starfsmenn Ísafjarðarbæjar gerðu á fimmtudag
lokaatlögu að húsinu Seljalandsvegi 29 á Ísafirði en
áður var búið að rífa utan af því klæðninguna. Húsið
var gamalt einbýlishús í eigu Ísafjarðarbæjar og stóð
eitt og einstæðingslegt í vegkantinum á brekkubrúninni
rétt innan og ofan við Menntaskólann á Ísafirði.
Ákvörðun um að rífa húsið var búin að fara sína réttu
boðleið um bæjarkerfið.

Óljóst um framtíð kaffihússins
Framtíð kaffihússins í Faktorshúsinu í Hæstakaupstað á
Ísafirði er mjög óljós á þessari
stundu og er ekki útlit fyrir að
húsið verði opið á næstu mánuðum. Aðspurð segir Áslaug
Jensdóttir, eigandi hússins, að
ástæðan fyrir þessu sé tvíþætt.
„Annars vegar eru dætur
mínar tvær, sem hafa verið
þungamiðjan í rekstrinum, að
fara til Reykjavíkur í nám og

það er ljóst að það yrði erfitt
að reka húsið án þeirra. Hins
vegar hefur mér ekki fundist
aðsóknin nógu góð og það er
spurning hvort kaffihúsið hafi
verið það sem fólk vildi.
Reyndar hafa verið þar í boði
aðrar veitingar og ég hef verið
með ýmiskonar dagskrá og
nokkuð oft undanfarnar vikur.
Ég ligg eiginlega undir feldi
þessa dagana og það er spurn-

ing hvað maður gerir“, segir
Áslaug.
„Vonir okkar stóðu til þess
að það yrði mikið að gera nú í
desember en það gekk því
miður ekki eftir. Ég hefði viljað fá einhvern til að taka reksturinn á leigu og það getur
verið að húsið verði þá rekið
með sama sniði áfram“, segir
Áslaug Jóhanna Jensdóttir í
samtali við blaðið.

Gámaþjónusta Vestfjarða ehf.

Tekur litla mokstursgröfu í notkun
Gámaþjónusta Vestfjarða
hefur tekið í notkun mokstursgröfu af gerðinni Eurocomach
sem er öllu minni í sniðum en
hefðbundin moksturstæki og
þykir henta einkar vel við
snjómokstur innanbæjar, en á
hana má meðal annars festa
snjóblásara.
„Helsta verkefni gröfunnar
verður að moka fyrir Ísafjarðarbæ, en gerður hefur verið

samningur um mokstur allt
frá Menntaskólanum á Ísafirði, niður að Grunnskólanum
og í kringum hann, á Silfurtorgi og á fleiri stöðum. Grafan ræður vel við slíkan snjómokstur, en reyndar er ekkert
farið að snjóa ennþá svo það
hefur ekkert reynt á hana“,
segir Ragnar Ágúst Kristinsson hjá Gámaþjónustu Vestfjarða.

Ragnar Ágúst Kristinsson stoltur við nýja tækið.

Lægsta boð
52% yfir
kostnaðaráætlun
Verulegur munur reyndist á kostnaðaráætlun og
tilboðum sem bárust í
byggingu nýs flugturns á
Ísafjarðarflugvelli en tilboð voru opnuð hjá Ríkiskaupum milli jóla og nýárs. Lægsta boð áttu Ágúst
og Flosi ehf. eða kr.
13.974.326. Það er um
52% yfir kostnaðaráætlun
sem var kr. 9.209.650.
Múrkraftur ehf. og GSTrésmíði ehf. buðu kr.
15.571.735 (um 69% yfir
kostnaðaráætlun) og Eiríkur og Einar Valur hf.
buðu kr. 16.360.000 (um
78% yfir kostnaðaráætlun). Verkið sem boðið var
út felst í því að skila nýjum
flugturni fokheldum og
fullfrágengnum að utan.
Samkvæmt upplýsingum frá Ríkiskaupum er
það í höndum Flugmálastjórnar að meta hvort
nokkru þessara tilboða
verður tekið. Eftir er að
finna skýringar á þeim
mikla mun sem er á tilboðunum og kostnaðaráætlun þeirri sem gerð var.

Ísafjarðarbær

Drjúg ítök
á landsvísu
Samband íslenskra
sveitarfélaga hefur valið
Halldór Halldórsson bæjarstjóra í Ísafjarðarbæ til
setu í stjórn (ráðgjafanefnd) Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga. Jafnframt
hverfur Ólafur Kristjánsson bæjarstjóri í Bolungarvík úr stjórninni, en hann
er sem kunnugt er að láta
af starfi bæjarstjóra og
hætta afskiptum af sveitarstjórnarmálum. Í stjórn
Jöfnunarsjóðs eiga sæti
fjórir sveitarstjórnarmenn
en formaður kemur úr félagsmálaráðuneytinu.
Óhætt er að segja að Ísafjarðarbær eigi víða hlut
að sveitarstjórnarmálum á
landsvísu. Halldór er einnig í stjórn Varasjóðs húsnæðismála, sem stofnaður
var við breytingu á húsnæðislögum á liðnu vori.
Hann átti einmitt drjúgan
þátt í samningu þeirra laga,
sem vonast er til að muni
bæta stöðu sveitarfélaga á
landsbyggðinni í þessum
málaflokki á næstu árum.
Lárus Valdimarsson,
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ, situr í í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Ragnheiður Hákonardóttir, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ,
situr í stjórn Hafnasambands sveitarfélaga.
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Áramót: Litið um öxl
og fram á veg
Um áramót er það
gamall siður að líta um
öxl, velta fyrir sér því
markverðasta á árinu
sem verið er að kveðja
og hugleiða hvað hið
nýja ár kunni að bera í
skauti sér. Bæjarins
besta hafði samband við
nokkra Vestfirðinga og
bað þá að segja frá því
sem þeim þótti standa
upp úr á liðnu ári og
hvers þeir vænta
af árinu 2003.

Karl V. Matthíasson, alþingismaður.

Yfirvöldin orsaka
illdeilur
Það eru nú engir meiriháttar
atburðir sem mér koma í hug.
Árið hefur yfirleitt verið gott.
En í mínum huga stendur þó
upp úr hvað það sést betur og
betur hversu kvótakerfið er
vont, hvernig það vinnur og
hvernig það étur byggðirnar
smám saman. Eitt það síðasta
sem gert var á þingi núna fyrir
jólin var að samþykkja lög
um byggðakvótaúthlutun.
Byggðakvótinn er notaður
til að lappa upp á kerfið. Og er
það farið að skapa mikil illindi
á milli manna, jafnvel bestu
vina. Þegar komið er út í svona
kommissarakerfi eins og við
erum komnir í er heldur ekki
von á öðru. Manni rennur til
rifja að horfa upp á allt sem er
að fara í gang í kringum þetta.
Fólk er jafnvel farið að pæla í
því hvernig það eigi að haga
leigu á kvótum, sölu á kvótum
og tilfærslu á kvótum í samræmi við úthlutun á byggðakvóta og það finnst mér vera
mjög alvarlegt mál. Þetta er
mjög slæmt skref afturábak
til fortíðar einokunartímabila
og lénsvelda.
10
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Það er eitt sem mér er líka
farið að finnast einkennandi í
samfélagi okkar og það er
hvað kerfið er farið að bjóða
upp á að fólk þurfi að mæna
upp til einstakra stjórnmálamenna sem velgjörðarmanna
sinna af því að þeir gefa bita
úr lófa sínum.
Ég á þá heitustu von að
Framsóknarflokkurinn og
Sjálfstæðisflokkurinn muni
gjalda mikið afhroð í næstu
kosningum. Þó svo að þar innan dyra séu vel meinandi
menn, þá mega þeir sín einskis
fyrir auðvaldshyggjunni sem
er farin að tröllríða landinu
og skapar mikið ríkidæmi hjá
sumum en mikla fátækt hjá
ennþá fleirum. Ósk mín er sú
að það komist á almennileg
jafnaðarstefna í landinu, að
gildi vinstri hugsjóna fari að
mega sín meira og samfélagið
komi vel fram við alla þegna
sína. Nýja árið verður gleðilegt ef ríkisstjórnin verður
felld í komandi kosningum.

Atburðirnir í borgarmálunum
síðustu daga ársins hafa að
sjálfsögðu vakið mikla athygli.
En frá mínum bæjardyrum
séð er stóra atriðið sú kúvending í lífi mínu að flytjast vestur
og takast á við ný verkefni.
Ég kem hingað sem sýslumaður í mars og vissulega
stendur það upp úr hjá mér á
árinu. Það leggst afar vel í
mig að fá að búa hér, það eru
forréttindi að flytjast út á land
og vinna við það sem maður
hefur gaman af. Hér eru aðstæður allar mjög góðar og
það eru forréttindi.
Árið leggst mjög vel í mig
persónulega og fyrir okkur
hér. En það er vissulega
spenningur í mér út af alþingiskosningunum. Þær verða að
sjálfsögðu stóra málið hér innanlands og gaman að sjá
hvernig þær fara.

Dorothee Katrin Lubecki,
ferðamálafulltrúi Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða.
Áslaug Þórarinsdóttir, sýslumaður á Hólmavík.

Forréttindi að
flytjast út á land
Þetta hefur verið viðburðaríkt ár í þjóðmálaumræðunni
og erfitt að taka eitt út úr.

Einn glæsilegasti
áfangastaður Íslands
Þetta var í raun mikið umsvifaár þó að kannski hafi ekki
margir tekið eftir því. Það var
heil hersveit af starfsfólki að
sinna ferðaþjónustu og þróun

hennar. Ég er búin að vera
með allt að fimm nemendur
hér á sama tíma sem er algjört
met. Þessir nemendur eru eins
konar hulduher sem er búinn
að afkasta ótrúlega miklu á
bak við tjöldin í uppbyggingarvinnu. Það starf gerir mér
kleift að snúa mér að öðrum
hlutum í staðinn fyrir að éta
sömu súpuna aftur og aftur.
Til dæmis hef ég getað sett
aukinn kraft í að koma okkur
á framfæri á Evrópuvettvangi.
Það er kannski stóra fréttin að
núna hefst tímabil þar sem
við munum taka þátt í verkefnum sem vonandi lyfta okkur á nýtt plan. Fyrsta verkefnið
sem fer í gang er Gíslasöguverkefnið, en það er meira í
pípunum, svo sem verkefni
tengd víkingum og verkefni í
grænni ferðaþjónustu.
Þetta ár er nokkurs konar
uppskeruhátíð. Við getum
loksins farið að stíga fram á
við. Kynningin í Perlunni var
mjög stórt skref í þessa átt.
Mér finnst allt þetta vera í
takt. Við höfum verið að fá
viðurkenningar erlendis og
innanlands og smám saman
er starfið að skila sér í meðvitund landsmanna. Vestfirðir
eru ekki bara eitthvert vonlaust svæði heldur er hér ýmislegt í boði sem menn taka
eftir.
Ég vonast virkilega til þess
að við getum á árinu 2003
lagt enn meiri kraft í að þróa
þessi stærri verkefni og að
koma okkar enn frekar á kortið
á alþjóðavettvangi. Ég vona
bara að við finnum farveg og
fáum stuðning almennings og
ráðamanna í þá átt að Vestfirðir verði einn glæsilegasti
áfangastaður Íslands. Ég á svo
eftir að taka mér almennilegt
frí og ætla að láta verða af því

núna í janúar. Ég fer á sýningar
í Sviss og Þýskalandi og síðan
ætla ég í framhaldinu til Kamerún í Afríku, þannig að ég
hlakka heilmikið til þessa
dagana.

Ómar M. Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps.

Framsýn stefnumótun fyrir sveitarfélagið
Persónulega standa upp úr
á árinu búferlaflutningar með
fjölskylduna frá Reykjavík á
haustdögum til að taka við
starfi sveitarstjóra í Súðavík.
Þetta var mikil breyting fyrir
okkur öll og sú lending sem
við höfum náð hérna er mjög
góð. Ekki hefur komið að sök
að veðráttan frá hausti til loka
ársins hefur verið einstök og
sýnt okkur enn og aftur hversu
óútreiknanleg hún er.
Ég er á því að það sé mjög
viðburðaríkt ár framundan hjá
sveitarfélaginu okkar. Það eru
mörg skemmtileg verkefni
sem bíða þess að vera hrint í
framkvæmd á árinu. Meðal
annars verður gerð og sett í
gang mjög framsýn stefnumótun fyrir sveitarfélagið sem
mun taka á fjölgun íbúa, uppbyggingu atvinnusvæðis og
atvinnuuppbyggingu almennt. Þetta verður mikið og
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krefjandi verkefni og það
verður mikið lagt upp úr því
að vel takist til.
Sjálfur mun ég leggja mikla
áherslu á að vera í góðu formi
til að geta sinnt starfi mínu
sem sveitarstjóri af kostgæfni
og alúð, að vera góður málsvari fyrir sveitarfélagið og
veita íbúum þess eins góða
þjónustu og kostur er. Ég vil
stuðla að því að hér sé eftirsóknarvert að búa og eftirsóknarvert fyrir frumkvöðla
og atvinnurekendur að setja
hér á stofn og starfrækja fyrirtæki.

18.4.2017, 10:10

Sigríður Sigurjónsdóttir,
kjólameistari.

Miðbæjarstemmning
Það er nóg að gera hjá okkur í Jóni og Gunnu þessa dagana. Anna samstarfskona mín
er til dæmis nýorðin amma.
En stóra breytingin hjá okkur
á árinu er að vera fluttar í nýtt
húsnæði á þessum frábæra
stað í miðbænum á Ísafirði
og fá að taka þátt í því að
byggja hann enn meira upp.
Það er að vísu kominn stuttur
reynslutími á þetta hjá okkur
en ég finn fyrir mjög jákvæðum straumum. Við viljum
hafa sem mest líf í bænum og
ég held að það sé samstaða
um það að efling miðbæjarins

hafi áhrif á okkur öll.
Það er aukning í umferð
ferðamanna og við finnum að
það eru fleiri ferðamenn sem
sækja búðina. Við höfum ekki
náð í þessa erlendu ferðamenn
hingað til þar sem þeir eru
yfirleitt bíllausir og við höfum
verið staðsettar inni í Ljóni.
Það verður spennandi viðfangsefni að þjónusta þá.
Hugsanlega verðum við að
breyta okkar innkaupum, en
það kemur í ljós, við eigum
eftir að þróa þetta.
Ég held að endurnýjun
Kaupfélagshússins og það að
Ágúst og Flosi drifu sig í að
byggja nýja húsið sé mikilvægt fyrir okkur. Öll skref
fram á við efla okkur og þetta
er stórt skref fram á við.
Ég er mjög spennt fyrir nýju
ári og hlakka til í sumar að
geta sett slár fram á götu og
tekið þátt í miðbæjarstemmningunni. Það er mjög áhugavert starf í gangi hérna. Ég
held að verslanirnar hérna í
miðbænum styðji hver aðra
en ekki öfugt.

á við verulega erfiðleika að
stríða í atvinnumálum. Þannig
held ég að átökin um það
hvernig menn vildu komast
inn á framboðslistana endurspegli hverju við megum
búast við.
Árið 2003 leggst bara vel í
mig. Ég held að atvinnulífið
hér á okkar svæði sé í þokkalegum málum. Mér finnst
allavega mikill hugur í mönnum. Ég trúi því og treysti að
Vestfirðingar sýni að þeir eru
baráttumenn og ætli sér að að
rífa sig upp úr þeirri lægð sem
að við höfum verið í. Ég held
að þar séum við á góðri leið.

Erum á góðri leið

Bretar hafa boðið Óttari
Sveinssyni, höfundi Útkallsbókanna, samning um
útgáfu á bók síðasta árs Útkalli í Djúpinu, þar sem
sagt er frá atburðunum árið
1968 þegar Harry Eddom
komst einn lífs af togaranum
Ross Cleveland í Ísafjarðardjúpi og Notts County
strandaði við Snæfjallaströnd. Bókin vakti mikla
athygli á bókasýningunni í
Frankfurt nýlega en hún

hefur verið þýdd á ensku.
Bandaríkjamenn hafa einnig
sýnt „Djúpinu“ mikinn áhuga
og er stór útgáfa vestra í
viðræðum við Óttar.
Útkallsbækurnar eru þegar
orðnar níu og hafa þær allar
notið mikilla vinsælda. Nýjasta bókin, Útkall - Geysir er
horfinn er t.a.m. í efstu sætum
metsölulistanna - hátt í tíu þúsund eintök hafa verið seld.
Útkall í Djúpinu seldist hins
vegar upp tveimur dögum fyr-

ir jól í fyrra en á næsta ári en
gert er ráð fyrir að Djúpið
komi út í kilju, bæði á íslensku
og ensku hér á landi. Þrjár
aðrar Útkallsbækur koma
einnig út í kilju.
Í september síðastliðinn
sýndi breska sjónvarpsstöðin
BBC þátt sem helgaður var
hinum örlagaríku atburðum í
Ísafjarðardjúpi. Reyndi sjónvarpsstöðin, líkt og fjöldi
annarra sem tengdir voru fjölmiðlaheiminum, að fá viðtal

við Harry Eddom en án
árangurs. Eini blaðamaðurinn sem fengið hefur
viðtal við Harry á þeim 33
árum sem liðin eru frá því
atburðirnir í Djúpinu áttu
sér stað er Óttar Sveinsson
vegna Útkalls í Djúpinu.
Harry, sem nú er skipstjóri
á eftirlitsskipi í Persaflóa,
lokaði á öll viðtöl einni
viku eftir að hann kom
heim til Bretlands.

Kaupandinn er að sækjast eftir kvótanum
Hönnun og hagsæld

Þetta ár hefur nú verið eins
og við var að búast. Það hefur
ekkert óvænt átt sér stað hjá
mér persónulega, bara allt í
góðum gír. Í næsta umhverfi
mínu hér hefur verið unnið að
sameiningu þessarra fjögurra
sparisjóða, sem hefur gengið
mjög vel að flestu leyti. Hérna
á Flateyri hef ég séð eins og
aðrir, og það er mjög ánægjulegt, þessar framkvæmdir sem
hafa verið í gangi við að bæta
og fegra ásýnd þorpsins sem
Ísafjarðarbær hefur verið í forsvari fyrir ásamt ríkisstjórn
og Ofanflóðasjóði. Þetta eru
verulega miklar gatnagerðarframkvæmdir sem við erum
ánægðir með.
Það sem blasir við í landsmálum á gamla árinu eru
sveitarstjórnarkosningarnar á
liðnu vori. Bæjarstjórnarkosningarnar hér tóku mjög mikinn
tíma. Ég held að þær hafi farið
mjög vel fram og allir hafi
verið sáttir með það hvernig
sú kosningabarátta fór fram
af hálfu frambjóðenda hér.
Svo koma upp þessi mál í
sambandi við undirbúning alþingiskosninganna. Það hafa
verið mikil átök í öllum flokkum hvernig á að stilla upp
listum. Ég hef verulegar
áhyggjur af því að þetta sé
bara forsmekkurinn að því
sem á eftir að koma hérna í
Norðvesturkjördæminu. Ég
held að við getum haft af því
áhyggjur að þetta er eitt stærsta og erfiðasta kjördæmið og

Bandaríkjamenn og Bretar vilja útgáfusamning

Snurvoðabátur keyptur til Ísafjarðar

Kristín Dröfn Einarsdóttir,
nemi í Textíl- og fatahönnun
í Listaháskóla Íslands.

Eiríkur Finnur Greipsson
hjá Sparisjóði Vestfirðinga.

Útkall í Djúpinu eftir Óttar Sveinsson

Árið 2002 var stórviðralaust
ár í mínu einkalífi – skóli,
vinna og svo aftur skóli. Svo
fór ég til Aðalvíkur eins og
venjulega en ferðin var nýstárleg. Ég var í fyrsta skipti ein á
ferð með Tóta kærastanum
mínum og fór í göngutúra og
labbaði upp á Darrann, sem
reyndist ekki mikið mál. Ég
stefni kannski á að fara í lengri
göngutúr næst.
En annars hefur þetta verið
gott ár í Listaháskólanum. Þar
er mikil gerjun í gangi og allt
að komast af stað. Aðstaðan
hefur verið að batna og ég hef
verið að finna mig betur og
betur í þessu öllu. Það virðist
vera mikill vilji til að byggja
upp góðan skóla og að skipa
hönnunar- og listnámsgreinum verðugan sess. Enda til
framtíðar litið geta legið miklu
meiri peningar í hönnunargreinunum en mörgum öðrum. Það ríkir sem betur fer
sífellt meiri skilningur á því
að ein af forsendum hagvaxtar
og hagsældar er að fólk finni
góðum hugmyndum farveg –
og síðast en ekki síst, að það
geti komið þeim á framfæri.
Það er aðalmálið.
Helstu væntingar mínar fyrir árið 2003 er að geta flutt úr
leiguholunni minni og kannski eignast sófa og eldhús eins
og venjulegt fólk. Annars er
ég mjög bjartsýn á að ég og
örugglega flestir Íslendingar
plumi sig vel á árinu 2003. Ég
ætla allavega að standa mig.

bb.is
– vettvangur
Vestfirðinga!

Rétt fyrir jólin kom snurvoðabáturinn Klettsvík SH 343
í nýja heimahöfn á Ísafirði. Nýr eigandi er AÓA-útgerð,
sem er að öllu leyti í eigu Aðalsteins Ómars Ásgeirssonar
útgerðarmanns, en báturinn var keyptur frá Ólafsvík. Að
sögn Aðalsteins Ómars er óvíst hvort eða hvenær báturinn
fer til veiða. „Það er ekkert ákveðið um það. Ég var
aðallega að sækjast eftir þeim kvóta sem fylgdi með
bátnum. Ég veit ekkert um það hvar hann leggur upp eða
hvort ég sel bátinn eða hvað. Þetta verður allt ákveðið
einhvern tímann á nýju ári“, sagði Aðalsteinn Ómar.
Klettsvík er 130 tonna stálbátur, smíðaður í Garðabæ
árið 1971. Bátnum fylgja aflaheimildir sem nema 60
þorskígildistonnum. Kaupverð fæst ekki gefið upp. Klettsvíkin við komuna til Ísafjarðar.

Atvinnuhúsnæði
til sölu á Ísafirði
Til sölu er atvinnuhúsnæði að Sindragötu
14, Ísafirði. Húsið er stálgrindarhús, 160m²
að gólffleti. Vegna mikillar lofthæðar er
hægt að koma fyrir ca. 80m² efri hæð. Hagstæð greiðslukjör. Húsið getur losnað með
mjög skömmum fyrirvara.
Arnar G. Hinriksson hdl.,
Silfurtorgi 1, Ísafirði,
sími 456 4144, fax: 456 4243

Vefnaður – námskeið
Námskeið í vefnaði verður haldið í vefstofunni sem nú er í Barnaskólanum í Hnífsdal
dagana 21. janúar til 4. mars nk. ( u.þ.b. 40
stundir). Kennt verður á þriðjudögum og
fimmtudögum frá kl. 19:00 - 22:00.
Námskeiðsgjald er kr. 13.000.- (efni ekki
innifalið). Kennari er Sigrún Guðmundsdóttir. Skráning þátttöku er í síma 456 3761 eftir
kl. 17:00.

Ölgerðin – bílstjóri
HUNDAEIGENDUR ÍSAFJARÐARBÆ
Hin árlega hundahreinsun í Ísafjarðarbæ, framkvæmd af dýralækni á Ísafirði
fer fram fimmtudaginn 9. janúar nk. í
Áhaldahúsi Ísafjarðarbæjar á Stakkanesi á Ísafirði, milli kl. 15:30 og 16:30.
Hundaeigendur eru hér með hvattir
til að koma með hunda sína til hreinsunar á auglýstum tíma.
Hundaeftirlitsmaður Ísafjarðarbæjar, sími 456 3443.
Dýralæknirinn á Ísafirði,
sími 456 3350.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson óskar eftir
að ráða metnaðarfullan, hugmyndaríkan
starfsmann til starfa í útibúi Ölgerðarinnar
á Ísafirði. Viðkomandi þarf að hafa réttindi
á bifreið með 5 tonna burðargetu, frumkvæði, geta unnið sjálfstætt og hafa einhverja tölvukunnáttu.
Áhugasamir sendi greinargóðar upplýsingar um menntun, reynslu og fyrri störf til
afgreiðslu Ölgerðarinnar á Ísafirði, merktar
„Ölgerðin – bílstjóri“ fyrir 20. janúar nk.
Nánari upplýsingar gefur Maggi í síma
821 9033. Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál.
MIÐVIKUDAGUR 8. JANÚAR 2003
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Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar þróar merkingar á gömul hús og sögustaði í sveitarfélaginu

Pottjárnsmerki á gömul hús
og sögustaði smíðuð á Þingeyri?
Á vegum menningarmálanefndar Ísafjarðarbæjar er nú
unnið að því að þróa merkingar á gömul hús og sögustaði í sveitarfélaginu. Auk
menningarmálanefndar koma
að verkefninu atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða,
Vélsmiðja Guðmundar J.
Sigurðssonar & Co á Þingeyri
og Elísabet Gunnarsdóttir
arkitekt, sem sér um hönnun-

arþátt verksins. Menningarmálanefnd hefur veitt fé til
frumgerðar merkis og eru
smiðjan á Þingeyri og Elísabet
arkitekt að vinna að henni
núna. Stefnt er að því að merkin verði í þremur stærðum með
ramma úr pottjárni.
„Þetta er mjög sniðugt verkefni, margir eru búnir að koma
þessu og það tekur tíma að
þróa þetta. Hugmyndin er að
steypa einhvers konar ramma

Bolungarvík

í gömlu smiðjunni á Þingeyri
og staðla útlitið þannig að það
verði eins á öllum stöðum í
sveitarfélaginu. Þetta snýst
um að merkja sögufræg hús
og staði með aldri þeirra og
jafnvel sögu, þannig að þar sé
einhvern fróðleik að finna
þegar gengið er um bæinn“,
segir Elísabet Gunnarsdóttir
arkitekt.
„Við ætlum að reyna að hafa
þetta ekki of gamaldags,

þannig að það geti gengið upp
alls staðar, en samt þannig að
falli vel að þessum gömlu
stöðum. Hugsanlega verður
þá hægt að selja þetta í
massavís. En það er að minnsta kosti komin fjárveiting til
að vinna í þessu á árinu og
vonandi tekst okkur að koma
nokkrum merkjum upp í
sumar“, segir Elísabet.
Að sögn Ingu S. Ólafsdóttur, formanns menningarmála-

nefndar Ísafjarðarbæjar, býður verkefnið upp á þann möguleika að jafnvel verði hægt að
samræma slíkar merkingar
fyrir allt landið og markaðssetja þannig að þær verði ekki
bara í Ísafjarðarbæ. Viðkomandi staðir geti svo útbúið litlar bækur eða gönguleiðakort
fyrir ferðamenn sem geta síðan fengið nánari upplýsingar
af merkingunni á hverjum
stað.

„Merkingarnar munu hafa
mikið gildi fyrir menningartengda ferðaþjónustu á svæðinu. Starfsþekkingin sem er
til staðar á Þingeyri má ekki
glatast og hugsanlega tekst
okkur að gera úr þessu góða
söluvöru. Þannig má segja að
þarna mætist nýsköpun í atvinnulífinu, menningarsjónarmið og ferðaþjónustan“, segir Inga S. Ólafsdóttir, formaður menningarmálanefndar.

Kynferðisbrot gegn þroskaheftri konu tekið fyrir í Héraðsdómi

Gospelnámskeið Dæmdur í eins árs óskilorðsbundog tónleikar ið fangelsi og til greiðslu miskabóta
„Nú er komið að lagvissu
vestfirsku söngfólki að láta
gospelljós sitt skína“, eins
og Pálína Vagnsdóttir í Bolungarvík kemst að orði.
Dagana 9.-11. janúar verður
„frábært gospelnámskeið“
haldið í Safnaðarheimilinu
í Bolungarvík. Þátttakendur
og leiðbeinendur munu síðan enda námskeiðið með
stórum gospeltónleikum í
Víkurbæ í Bolungarvík á
laugardagskvöld, 11. janúar. Það er hinn landskunni
píanóleikari Óskar Einarsson, tónlistarstjóri í Fíladelfíu, sem leiðir námskeiðið. Undanfarin ár hefur Óskar margoft lagt leið sína út á
land til sömu erindagerðum.

Jafnframt hefur hann leikið
undir hjá fremstu söngvurum landsins í mörg ár.
Með Óskari í för verða
söngkonurnar Þóra Gréta
Þórisdóttir og Hrönn Svansdóttir, leiðtogi tónlistarstarfs
í Fíladelfíu, sem munu
ásamt Óskari sjá um raddþjálfun söngvara. Námskeiðsgjaldi er mjög í hóf
stillt eða kr. 2.000.
Áætlað er að byrja kl. 18
annað kvöld, fimmtudag, og
á sama tíma á föstudag, og
vinna í fimm klukkustundir
í hvort skipti. Síðan verður
unnið meira og minna allan
laugardaginn. Tónleikarnir
á laugardagskvöldið verða
öllum opnir.

Maður um fertugt var í Héraðsdómi Vestfjarða rétt fyrir
jólin dæmdur í eins árs óskilorðsbundið fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn þroskaheftri
konu á Ísafirði. Hann var jafnframt dæmdur til að greiða
henni 300.000 krónur í miskabætur og til að greiða allan
sakarkostnað. Maðurinn á að
baki langan sakarferil, sem
nær aftur til ársins 1978.
Samkvæmt sakavottorði
hefur hann sex sinnum verið
dæmdur fyrir skjalafals og
ýmis auðgunarbrot og hlotið
samtals rúmlega fimm ára
fangelsi, síðast í febrúar 1996
er hann var dæmdur í fjögurra
mánaða fangelsi, skilorðsbundið í þrjú ár, fyrir þjófnað.

Þá hefur hann tíu sinum hlotið
refsingu fyrir brot á umferðarlögum og öðrum sérrefsilögum; síðast í janúar 2002 er
hann gekkst undir sektarrefsingu og sviptingu ökuréttar
fyrir ölvunarakstur.
Í dómnum segir m.a.:
Brot það, sem ákærði er nú
sakfelldur fyrir, er alvarlegt
og beindist gegn mikilvægum
hagsmunum. Brotið var framið á heimili X, sem er greindarskert og átti sér einskis ills
von þegar hún bauð ákærða
inn til sín umrætt kvöld, enda
taldi hún ákærða vera vin sinn
og hafði bundið traust við
hann af barnslegri einfeldni.
Ákærði hafði það traust að
engu og kom fram við hana á

niðurlægjandi hátt er hann
neyddi hana til að taka þátt í
kynferðisathöfnum bæði inni
í stofu íbúðarinnar og í svefnherbergi, þar sem hann hafði
við hana samræði og skeytti
því engu þótt hún reyndi af
veikum mætti að ýta honum
frá sér. Braut ákærði þannig
gegn kynfrelsi og friðhelgi X.
Ákærði á sér engar málsbætur.

SPURNINGIN

STAKKUR SKRIFAR

Árið 2002 og framtíðin
Árið 2002 er horfið í móðu tímans og því rétt að líta yfir farinn veg. Árið
reyndist nokkurt slysaár á Vestfjörðum. Í janúar fórust ung hjón og sonur þeirra
í afar sorglegum bruna á Þingeyri. Maður fórst í bílslysi á Gemlufallsheiði
skömmu síðar og móðir ásamt tveimur dætrum sínum í hörmulegu bílslysi í Skutulsfirði í október. Ættingjum og aðstandendum þeirra sem kvöddu með þessum
sviplega hætti eru öllum færðar samúðarkveðjur.
Íbúum fækkaði enn á Vestfjörðum, en hægar en áður og vonandi er það ekki
vegna þess að af minnu sé að taka í þeim efnum heldur vegna þess að íbúar sjái
bjartari tíð framundan. Árið var milt sé litið til veðurfars og verður að leita lengi
til að finna nokkuð samsvarandi.
Sveitarstjórnarkosningar og prófkjör Sjálfstæðisflokks, ásamt uppstillingu
Samfylkingar og Vinstri grænna og ekki síst Framsóknarflokksins, settu svip sinn
á árið. Stjórnmálin áttu hug margra og munu eiga á komandi ári, ári alþingiskosninga
við nýjar aðstæður og gerbreytt kjördæmi. Framsóknarflokkurinn vann nokkurn
sigur í kosningum á Ísafirði og hlaut fyrir vikið tvo bæjarfulltrúa, en hélt áfram
samstarfi með Sjálfstæðisflokknum, sem nú hafði bæjarstjórann sem bæjarfulltrúa.
Frjálslyndir fengu einn.
Ólafur Kristjánsson, bæjarfulltrúi og bæjarstjóri með meiru, lét af pólitískum
störfum fyrir Sjálfstæðisflokkinn í bæjarstjórn Bolungarvíkur en hélt út árið í stól
bæjarstjóra. Þá hafði hann orðið allra manna lengstan starfsaldur í sveitarstjórnum
á Vestfjörðum á seinni hluta síðustu aldar og náði nýrri. Nýtt ár færði Bolvíkingum

nýjan bæjarstjóra, Einar Pétursson, en áður urðu bæjarstjóraskipti á Patreksfirði
og sveitarstjóraskipti á Hólmavík, í Reykhólahreppi og í Súðavík. Tveir nýir
sýslumenn tóku til starfa, á Ísafirði og á Hólmavík, og eru nú konur helmingur
sýslumanna á Vestfjörðum, en tveir fóru til sömu starfa, annar á Blönduósi,
innan nýja kjördæmisins, en hinn úr því og suður.
Menntaskólinn á Ísafirði náði því marki að fjölga heldur nemendum og halda
betur í þá en fyrr. Að auki var keyptur bústaður fyrir skólameistara. Brotthvarf
lækna varð nokkurt en nú munu mestu vandræðin vera leyst, í bili að minnsta
kosti. Nokkur uppgangur virtist vera í rekstri skemmtistaða. Starfsemi hófst í
hinu nýja verslunarhúsi Neista og Héraðsdómur Vestfjarða flutti þangað og fékk
langþráða lausn á húsnæðisvanda sínum. Því má segja að engin kyrrstaða hafi
ríkt á Vestfjörðum á liðnu ári. Forvitnilegt verður að sjá hvort nýir forystumenn
ríkis og sveitarfélaga færi með sér ferskan andblæ.
Kjarni málsins er sá, að íbúar Vestfjarða allir sem einn ráða mestu um hvernig
næsta ár verður, þótt ýmis önnur áhrif kunni að hafa þar nokkuð að segja. Búast
má við því að friður ríki um niðurstöður prófkjörs eftir að Vilhjálmur Egilsson
hverfur til annarra starfa á útlendri jörð. Kosningar og niðurstöður ráða miklu
um ýmsa þætti, ekki síst hvernig ríkisstjórn verður mynduð. Byggðakvóti
skilaði sér sæmilega til okkar, en meira þarf til sóknar og uppbyggingar.
Vestfirðingum eru færðar óskir um gleðilegt nýtt ár og farsæld á því. Vonandi
verður það okkur betra en hið síðasta.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins 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 á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Þykir refsing hans hæfilega
ákveðin 12 mánaða fangelsi,
sem ekki eru efni til að skilorðsbinda að neinu leyti þegar
litið er til alvarleika brotsins,
aldurs ákærða og sakarferils.
Dómurinn var fjölskipaður
og kveðinn upp af Erlingi Sigtryggssyni dómstjóra og dómurunum Ingveldi Einarsdóttur
og Jónasi Jóhannssyni.

MIÐVIKUDAGUR 8. JANÚAR 2003

12

18.4.2017, 10:10

Spurt var:
Hvernig fannst þér
áramótaskaup
Sjónvarpsins?
Alls svöruðu 717.
Frábært sögðu 231 eða 32,22%
Gott sögðu 342 eða 47,7%
Sæmilegt sögðu 89 eða 12,41%
Lélegt sögðu 37 eða 5,16%
Ömurlegt sögðu 18 eða 2,51%

Netspurningin er birt vikulega 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.

bb.is

Þar sem púlsinn slær...

Nýju ári fagnað
á Hótel Ísafirði
Hin árlegi nýársfagnaður SKG-veitinga á Hótel Ísafirði
var haldinn með höttum og knöllum á laugardagskvöld.
Fjölmenni var á fagnaðinum sem þótti takast hið besta.
Tekið var á móti gestum með fordrykk, þá opnaði Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, sem gegndi
hlutverki veislustjóra, nýja heimasíðu SKG-veitinga og
boðið var upp á fimm rétta matseðil og fjölbreytt
skemmtiatriði. Kokkar staðarins skutu upp flugeldum á
miðnætti og dansað var fram á nótt við undirleik Hjónabandsins. Fleiri myndir frá fagnaðinum birtast í svipmyndum á bb.is síðar í vikunni.

NINGIN
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helgardagbókin
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emmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf
skemmtanir

smáar

Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78 með sérinngangi.
Uppl. í símum 456 3928 og
456 4323.
Til leigu er einstaklingsíbúð og
lítið einbýlishús á eyrinni á Ísafirði. Uppl. í síma 899 0742.
Til sölu er Toyota Corolla XLI
árg. 1995, ekinn 85 þús. km.
CD-Box, sex hátalarar, álfelgur.
Verð kr. 460 þúsund. Uppl. í
síma 899 0724.
Til sölu er MMC Space Wagon
árg. 87. Skoðaður. Verð kr.
57 þús. Uppl. í síma 864 3178.
Óska eftir einbýlishúsi á Ísafirði
með tveimur íbúðum. Möguleiki á skiptum upp í minna einbýlishúsi á eyrinni. Uppl. gefur
Rúnar í síma 895 3595.
Til sölu er farangursbox (tengdamamma). Selst ódýrt. Uppl. í síma
867 9146.
Til leigu er rúmgott herbergi
miðsvæðis í Reykjavík. Uppl. í
síma 869 6071.
Til sölu er 4ra herb. íbúð að
Túngötu 18 (3. hæð) á Ísafirði.
Er laus 1. febrúar. Upplýsingar
í síma 456 4014 eftir kl. 20.
Til leigu er 3ja herb. íbúð á Ísafirði. Uppl. í símum 456 4212
eða 893 1769.
Óska eftir fiskabúri. Upplýsingar í síma 456 5151.
Skákæfing í Fræðslumiðstöð
Vestfjarða í kvöld, miðvikudagskvöld kl. 20. Allir velkomnir.
Kvenmannsúr fannst í Fjarðarstrætinu á jóladag. Úrið er með
leðuról og grænni skífu. Hægt
er að vitja þess á endurhæfingardeild Fjórðungssjúkrahússins
á Ísafirði.
Til sölu er 3ja herb. íbúð í kjallara að Engjavegi 17 á Ísafirði.
Uppl. í síma 824 5177.
Til sölu er stórt furuborð,
190x90 og sex stólar og vel
með farinn Silver Cross barnavagn. Fæst ódýrt. Upplýsingar
í síma 456 7071.

Súðavík

Húðflúrari í
Dekurhúsinu
Húðflúrmeistarinn Jónas Friðriksson frá Akureyri verður að störfum í
Dekurhúsinu í Súðavík á
föstudag, laugardag og
sunnudag. Í boði verða
margar tegundir af húðflúri en auk þess tekur
Jónas að sér líkamsgatanir
(body piercing).
Jónas hefur undanfarin
þrjú ár rekið Tattoostofuna
á Akureyri.
Tekið er fram, að enginn
undir átján ára aldri er
húðflúraður eða gataður
nema með skriflegu leyfi
forráðamanns. Tímapantanir eru í síma 456 5099.
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Föstudagur 10. janúar
16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Gulla grallari (28:52)
18.30 Falin myndavél (53:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Ánægði auðkýfingurinn. (The
Happiest Millionaire) Bandarísk söngvamynd frá 1967. Ungur Íri er svo lánsamur
að fá einkaþjónsstarf hjá óvenjulegum
milljónamæringi. Aðalhlutverk: Fred
MacMurray, Tommy Steele, Greer
Garson, Geraldine Page, Gladys Cooper, Hermione Baddeley og Lesley Ann
Warren.
22.55 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
spjallar við íslenska tónlistarmenn og
sýnir myndbrot frá ferli þeirra. Gestur
hans í þættinum í kvöld er Páll Óskar
Hjálmtýsson.
23.40 Júlíhátíð. (Feast of July) Bíómynd frá 1995 byggð á sögu eftir H.E.
Bates. Sagan gerist á nítjándu öld og
segir frá bræðrum sem keppa um ástir
konu sem sest að hjá fjölskyldu þeirra.
Aðalhlutverk: Embeth Davidtz, Tom Bell,
Gemma Jones, James Purefoy, Ben
Chaplin og Greg Wise.
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 11. janúar
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (2:65)
09.07 Andarteppa (2:26)
09.19 Bingur (2:13)
09.26 Malla mús (39:52)
09.33 Undrahundurinn Merlín
09.45 Fallega húsið mitt (28:30)
09.52 Lísa (17:21)
09.57 Babar (59:65)
10.25 Harry og hrukkudýrin (3:7)
10.50 Viltu læra íslensku? (1:22)
11.10 Kastljósið
11.35 At
12.05 Geimskipið Enterprise
12.50 Svona var það (15:27)
13.15 Mósaík
13.55 20. öldin (4:8)
14.50 Stjörnuleikur KKÍ.Bein útsending frá stjörnuleik Körfuknattleikssambands Íslands.
17.15 Meistari Ólafur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Smart spæjari (18:22)
18.25 Flugvöllurinn (2:16) (Airport)
Bresk þáttaröð þar sem fylgst er með
starfsfólki og farþegum í erli dagsins á
Heathrow-flugvelli.
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Spaugstofan
20.55 Leiðarstjörnur. (Follow the
Stars Home) Bandarísk fjölskyldumynd
frá 2001 um konu sem verður fyrir því
að maðurinn hennar fer frá henni þegar
kemur í ljós að barnið sem hún gengur
með er með erfðagalla. En mágur hennar
reynist henni betur. Aðalhlutverk: Kimberly Williams, Campbell Scott, Eric Close
og Blair Brown.
22.35 Spilavítið. (Casino) Bandarísk
bíómynd frá 1995 um tvo mafíósa og
æskuvini sem láta til sín taka í spilavítunum í Las Vegas. Aðalhlutverk: Robert
De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci og
James Woods.
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 12. janúar
09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Disneystundin
09.55 Bubbi byggir (12:26)
10.05 Kobbi (9:13)
10.25 Franklín (48:65)
10.50 Nýjasta tækni og vísindi
11.05 Vísindi fyrir alla (1:48)
11.20 Spaugstofan
11.45 Laugardagskvöld með Gísla
12.20 Mósaík
12.55 Jörðin úr lofti. (Earth from
Above) Heimildarmynd um ljósmyndarann Yann Arthus Bertrand sem tók sér
fyrir hendur að mynda jörðina úr háloftunum. Hann var 3000 klukkutíma á flugi
yfir 70 löndum. Myndirnar hafa slegið í
gegn og bók með þeim hefur verið gefin
út á níu tungumálum. Hún hefur selst í
meira en 600.000 eintökum um allan
heim. Heimildarmyndin sýnir frá þessu
óvenjulega verkefni ljósmyndarans og
undirbúningi þess. e.
13.45 Af fingrum fram
14.30 Danshátíð í Lyon
16.00 Lífið er leikur. Heimildarmynd
um tónleikaferð Karlakórsins Geysis til
Norðurlanda fyrir réttum 50 árum. Talað
er við gamla kórfélaga og sýndar myndir
sem Eðvarð Sigurgeirsson tók í ferðinni.
16.45 Imre Kertész

17.15 Maður er nefndur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Fyrsta barnið til tunglsins
18.50 Þrír spæjarar (15:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Fæddur í Paradís. Heimildarmynd um Guðmund Pál Ólafsson náttúrufræðing, ljósmyndara og rithöfund
sem þekktur er fyrir bækur sínar um íslenska náttúru og af baráttu sinni fyrir
friðun hálendisins.
20.50 Laukur ættarinnar (2:4)
21.40 Helgarsportið
22.05 Klikkaði leikstjórinn. Bandarísk
gamanmynd frá 2000. Brjálaður leikstjóri og ungir samstarfsmenn hans ræna
Hollywoodleikkonu og neyða hana til
að leika í bíómynd hjá sér. Aðalhlutverk:
Melaine Griffith og Stephen Dorff.
23.30 Kastljósið
00.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 10. janúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Dharma & Greg (12:24)
13.00 The Education of Max
13.45 Fugitive (2:22)
14.25 Jag (2:24)
15.15 60 mínútur II
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.10 Kalli kanína
17.20 Neighbours
17.45 Buffy, the Vampire Slayer
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Friends I (6:24)
20.00 Friends (2:24)
20.25 Spin City (21:22)
20.55 Gnarrenburg (10:14)
21.45 U Turn. (U-beygja) Háspennutryllir um kynlíf, morð og endalausar
blekkingar. Bobby er á flótta þegar bíll
hans bilar skammt frá litlum bæ. Hann
heldur þangað og hittir fyrir íbúa undarlega í háttum. Bobby kynnist ungri
konu en eiginmaður hennar biður hann
síðan að myrða hana. Ekki verður Bobby
minna undrandi þegar unga konan biður
hann að myrða eiginmann sinn. Aðalhlutverk: Sean Penn, Nick Nolte, Jennifer
Lopez.
23.50 The Match. (Leikurinn) Gamanmynd. Það er komið að árlegum knattspyrnuleik fulltrúa tveggja kráa í litlum
bæ í Skotlandi. Liðin hafa keppt 99 sinnum og liðsmenn Le Bistro hafa alltaf
hrósað sigri. Fulltrúum Benny´s-kráarinnar er því nokkur vorkunn en í hundraðasta leik liðanna verður allt lagt undir.
Sigurliðið fær algjör yfirráð yfir krá andstæðinganna. Aðalhlutverk: Max Beesley, Isla Blair, Ian Holm, Richard E.
Grant.
01.25 Very Bad Things.(Algjör skepnuskapur) Það styttist óðum í brúðkaup
Kyles og eins og góðum vinum sæmir
halda þeir heljarinnar steggjapartí honum
til heiðurs. Þar er nóg af áfengi, eiturlyfjum og fáklæddum konum en þegar fjörið
er rétt að byrja lenda þeir í vandræðum
og þau ætla engan endi að taka. Aðalhlutverk: Christian Slater, Cameron Diaz.
03.00 American Werewolf in Paris.
(Amerískur varúlfur í París) Þrír ungir
háskólanemar fara í ævintýraferð til
Evrópu og hyggjast sletta heldur betur
úr klaufunum í París. Þar kynnist Andy
sjálfri draumadísinni, hinni dularfullu
og undurfögru Serafinu. En þegar fullt
tungl nálgast fer gamanið að kárna,
draumurinn breytist í martröð. Aðalhlutverk: Julie Delpy, Tom Everett Scott.
04.35 Friends I (6:24)
05.20 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 11. janúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Big Top Pee Wee
11.25 Yu Gi Oh (1:48)
11.50 Bold and the Beautiful
13.30 Viltu vinna milljón?
14.20 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn
17.05 Sjálfstætt fólk
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Blow Dry. (Í hár saman) Gamanmynd. Meistaramót breskra hárgreiðslumanna er fram undan. Það er nú haldið í
smábænum Keighley en ekki er reiknað
með að heimamenn blandi sér í toppbaráttuna. Ray Roberts, núverandi Bretlandsmeistari, mætir sigurviss til leiks

Sjötti dagurinn
Sjötti dagurinn eða The 6th Day, er framtíðartryllir frá árinu 2000 með
Arnold Schwarzenegger í aðalhlutverki sem sýnd er á Stöð 2 kl. 21:00
á laugardagskvöld. Vísindamenn eru farnir að klóna ýmsar dýrategundir en blátt bann er lagt við klónun mannskepnunnar. Þyrluflugmaðurinn Adam Gibson bregður því í brún þegar hann kemur heim til sín eftir slys og sér að nákvæm eftir líking af honum sjálfum hefur tekið við
hlutverki hans á heimilinu. Þeir sem klónuðu Adam héldu að hann
hefði látist og nú verður hinn raunverulegi Adam Gibson að svipta hulunni af þessu ógeðfellda máli.
og gerir grín að öðrum keppendum. En
sá hlær best sem síðast hlær. Aðalhlutverk: Alan Rickman, Natasha Richardson, Rachel Griffiths, Rachael Leigh
Cook.
21.00 The 6th Day. (Sjötti dagurinn)
Framtíðartryllir. Vísindamenn eru farnir
að klóna ýmsar dýrategundir en blátt
bann er enn lagt við klónun mannskepnunnar. Þyrluflugmanninum Adam Gibson bregður því í brún þegar hann kemur
heim til sín eftir slys og sér að nákvæm
eftirlíking af honum sjálfum hefur tekið
við hlutverki hans á heimilinu. Þeir sem
klónuðu Adam héldu að hann hefði látist
og nú verður hinn raunverulegi Adam
Gibson að svipta hulunni af þessu ógeðfellda máli. Aðalhlutverk: Arnold
Schwarzenegger, Michael Rapaport,
Tony Goldwyn.
23.05 Sleepy Hollow. Æsispennandi
tryllir um lögreglumanninn Ichabod
Crane sem fer til smábæjarins Sleepy
Hollow árið 1799 til að leysa flókna
morðgátu. Íbúar bæjarins halda því fram
að höfuðlaus hestamaður gangi berserksgang í skóginum og afhausi fórnarlömb
sín í hefndarskyni. Ichabod er í eðli sínu
rökhyggjumaður og hefur rannsóknina
eftir slíkum leiðum. Allar bjargfastar vísbendingar og staðreyndir hverfa þó þegar
hann stendur andspænis hestamanninum
höfuðlausa og trylltri óhemju hans. Aðalhlutverk: Johnny Depp, Christina Ricci,
Miranda Richardson.
00.50 Cast Away. (Á eyðieyju) Robert
Zemeckis, leikstjóri Forrest Gump, og
Tom Hanks leiða saman hesta sína á ný
í þessari dramatísku ævintýramynd.
Myndin fjallar um metnaðarfullan
vinnuþjark sem kemst einn af úr flugslysi
og skolar upp að ströndum eyðieyju.
Möguleikarnir á að komast aftur í
siðmenninguna eru litlir og verður hann
að bjarga sér á brjóstvitinu. Fjórum árum
síðar hefur honum tekist að setja saman
fleka með segli og freistar þess að komast
heim á ný í faðm stúlkunnar sem hann
ætlaði sér að eyða ævinni með. Aðalhlutverk: Tom Hanks, Helen Hunt.
03.10 The Guilty. (Sök bítur sekan)
Spennumynd um lögfræðing sem er á
hálum ís. Callum Crane á von á stöðuhækkun. Áður en til þess kemur gerist
hann sekur um kynferðislegt ofbeldi og
óttast um feril sinn. Hann vill ryðja fórnarlambinu úr vegi og ræður ókunnugan
mann til verksins. Crane telur sig þar
með hólpinn en annað kemur á daginn.
Aðalhlutverk: Bill Pullman, Devon Sawa,
Gabrielle Anwar, Angela Featherstone,
Joanne Whalley.
05.00 Tónlistarmyndbönd

19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.55 Ég lifi... (1:3) (Vestmannaeyjagosið 1973) Stórbrotin heimildamynd í
þremur hlutum um eldgosið á Heimaey
árið 1973. Fjallað er um nóttina örlagaríku í janúar, fólksflutningana, björgunaraðgerðir, lífið í landi og uppbyggingu í Vestmannaeyjum.
21.40 Heat of the Sun (2:3)
23.25 60 mínútur
00.10 Mystery Men. (Ofurhetjur) Hinn
illi Cassanova Frankenstein hefur ofurhetju borgarbúa Kaptein Amazing í haldi
og nú verða aðrar ofurhetjur að láta til
sín taka og bjarga deginum. Þetta eru
kannski ekki mestu ofurhetjur sem uppi
hafa verið enda kraftar þeirra oft ekki
metnir að verðleikum. Hver þarfnast ekki
hetju sem kastar göfflum, sveiflar skóflu
eða er vopnaður keilukúlu? Eða ósýnilegs drengs sem er eingöngu ósýnilegur
þegar enginn horfir á hann? Skrautleg
gamanmynd sem kemur skemmtilega á
óvart. Aðalhlutverk: Ben Stiller, William
H. Macy, Janeane Garofalo, Hank
Azaria.

Sunnudagur 12. janúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Toyota World of Wildlife
12.00 Neighbours
13.50 60 mínútur
14.35 Normal, Ohio (1:12)
15.00 Brink!
16.40 The Naked Chef (2:6)
17.10 Einn, tveir og elda
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
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02.10 Silent Witness (1:8) (Þögult vitni)
Sam og Leo eru kölluð til þegar stórt
umferðarslys verður þar sem 11 manns
liggja í valnum, en málin flækist þegar
þau finna afskorna hendi sem tilheyrir
ekki neinu fórnarlambanna.
03.05 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 10. janúar
18.00 Sportið með Olís
18.30 Trans World Sport
19.30 South Park 6 (14:17)
20.00 4-4-2. Snorri Már og Þorsteinn J.
fjalla um enska og spænska fótboltann,
Meistaradeildina og allt markvert sem
gerist í þessum hasarleik tuttugu og
tveggja leikmanna. Þetta er þáttur fyrir
þá sem vita allt um fótbolta og líka þá
sem vita lítið eða ekkert. Þátturinn var
tilnefndur til Eddu-verðlauna 2002.

Sportið í beinni...
Sýn
Miðvikudagur 8. janúar kl. 19:50
Enski boltinn: Sheffield United – Liverpool
Sunnudagur 12. janúar kl. 13:45
Enski boltinn: Tottenham Hotspur – Everton
Sunnudagur 12. janúar kl. 16:00
Enski boltinn: Birmingham City – Arsenal
Sunnudagur 12. janúar kl. 18:00
Ameríski fótboltinn (NFL) – Bein útsending
Sunnudagur 12. janúar kl. 21:30
Ameríski fótboltinn (NFL) – Bein útsending

Stöð 2
Laugardagur 11. janúar kl. 14:45
Enski boltinn: WBA – Manchester United
/ Liverpool – Aston Villa

Ríkissjónvarpið
Laugardagur 11. janúar kl. 14:50
Stjörnuleikur KKÍ

21.00 I Want You. (Bara þig) Helen á
tvo ólíka vonbiðla. Annar þeirra er 14
ára mállaus strákur sem tekur samtöl
fólks upp á segulband og hinn er gamall
kærasti sem varð föður hennar að bana.
Aðalhlutverk: Rachel Weisz, Alessandro
Nivola, Labina Mitevska.
22.25 Carnival Of Souls. (Sáluveisla)
Það er draumur hvers barns að fá sirkusinn í bæinn en fyrir Alex breytist þessi
draumur fljótt í martröð. Sirkustrúðurinn
verður vinur fjölskyldunnar en á bak við
brosandi grímuna leynist geðveikur
morðingi. Tuttugu árum síðar á Alex
enn við sálræn vandamál að stríða og
minningarnar ásækja hana. Aðalhlutverk: Bobbie Phillips, Shawnee Smith,
Larry Miller.
23.50 The Informant. (Uppljóstrarinn)
Írski lýðveldisherinn lætur einskis
ófreistað í baráttu sinni. Nú á að koma
háttsettum dómara fyrir kattarnef og
fyrrverandi hryðjuverkamaður, Gingy
McAnally, á að sjá um verkið. Gingy,
sem er nýsloppinn úr fangelsi, neitar í
fyrstu en þegar fjölskyldu hans er hótað
er hann á báðum áttum. Aðalhlutverk:
Anthony Brophy, Cary Elwes, Timothy
Dalton.
01.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 11. janúar
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (17:22)
20.00 MAD TV
21.00 Dead Man´s Curve. (Toppeinkunn fyrir morð) Spennugrínmynd. Hér
segir frá þremur herbergisfélögum á
heimavist. Þrátt fyrir að deila saman
herbergi eru þeir ekkert sérlega góðir
vinir. Það kemur svo skýrt í ljós þegar
tækifæri gefst til að bæta námsárangur á
kostnað einhvers annars. En er ekki fullmikið að myrða skólafélaga sinn fyrir
það eitt að fá betri einkunn? Aðalhlutverk: Matthew Lillard, Michael Vartan,
Randall Batinkoff.
22.30 Hnefaleikar - David Tua.
00.25 Virtual Sex. Erótísk kvikmynd.
01.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 12. janúar
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Tottenham Hotspur og Everton.
16.00 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Birmingham City og Arsenal.
18.00 NFL. Bein útsending.
21.30 NFL. Bein útsending.
00.30 Stag. (Steggjapartí) Victor Mallick er um það bil að fara að giftast
draumadísinni. Hann heldur steggjapartí
að góðum og gömlum sið en þegar gamanið 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 eigi
að gera við hina fatafelluna sem er eina
vitnið. Aðalhlutverk: Mario Van Peebles,
Andrew McCarthy, Kevin Dillon, Taylor
Dayne.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

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
21:00 Charmed
22:00 Djúpa laugin. Í Djúpu lauginni
sýna Íslendingar af öllum stærðum og
gerðum sínar bestu hliðar í von um að
komast á stefnumót. Leikurinn gengur
út á að einn keppandi spyr þrjá einstaklinga af gagnstæða kyninu margvíslegra
spurninga, án þess að fá að hitta þá, og
sá sem svarar best fyrir sig fær spennandi stefnumót og óvissuferð með spyrjandanum að launum
23:00 Will & Grace (e)
23:30 Everybody Loves Raymond
00:00 The World Police Videos (e).
Er eins og nafnið gefur til kynna þáttur
sem samanstendur af brjálæðislegustu
upptökum amerísku lögreglunnar af
raunverulegum atburðum! Og eins og
við öll vitum er veruleikinn mun svakalegri en bíó eða sjónvarp
00:50 Jay Leno (e)

Laugardagur 11. janúar
13:00 Dateline (e)
13:50 Jay Leno (e)
14:40 Ladies Man (e)
15:05 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 sjálfsögðu tekið upp á falda myndavél.
15:35 Spy TV (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor 5 - Lokaþáttur(e)
18:00 Fólk með Sirrý (e)
19:00 Dateline (e)
20.0 Jamie K. 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 sjálfsögðu
tekið upp á falda myndavél.
20:30 Baby Bob
21.0 Popppunktur – Proffaþáttur.
22:00 Law & Order CI (e) Í þessum
þáttum er fylgst með störfum lögregludeildar í New York en einnig með
glæpamönnunum sem hún eltist við

veðrið

Áhorfendur upplifa glæpinn frá sjónarhorni þess sem fremur hann og síðan
fylgjast þeir með refskákinni sem hefst er
lögreglan reynir að finna þá.
22:50 Law & Order SVU (e)
23:40 Tvöfaldur Jay Leno (e)

Sunnudagur 12. janúar

Horfur á fimmtudag:
Sunnan- og suðvestan
3-8 m/s. Skúrir eða dálítil
rigning vestantil, en
skýjað með köflum og
þurrt að kalla austantil.
Hiti 0-8 stig.
Horfur á föstudag:
Suðvestan og vestan 3-8
m/s og víða dálítil rigning,
en úrkomulítið austanlands. Hiti breytist lítið.
Horfur á laugardag:
Suðaustan- og austanátt
og lítilsháttar rigning með
köflum. Hlýtt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Suðaustan- og austanátt,
rigning eða súld og milt
veður, en snýst síðan í
vestlæga átt með skúrum
og kólnar í veðri.
Horfur á mánudag:
Hæg breytileg átt og snjókoma eða slydda fyrir
norðan, en stöku skúrir
sunnantil.

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). Þættirnir um
Amy dómara hafa hlotið fjölda viðurkenninga og slógu strax í gegn á Íslandi.
17:00 Innlit/útlit (e)
18:00 Guinnes world records (e)
19:00 Girlfriends (e) Innanhússhönnuðurinn Grace Adler og lögfræðingurinn Will Truman eru vinir og nágrannar.
Ásamt aðstoðarkonu Grace, Karen, og
æskufélaga Wills, Jack. Þættirnir hafa
fengið frábærar viðtökur enda er þarna á
ferðinni gæðagrín og glens. Þættirnir eru
margverðlaunaðir.
19:30 Cybernet (e)
20:00 Spy TV
20:30 Will & Crace
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.
21:50 Silfur Egils (e). Silfur Egils hefur
fest sig í sessi sem mikils metinn vettvangur pólitískrar og málefnalegrar umræðu
og hefur frá upphafi verið einn umtalaðasti sjónvarpsþáttur landsins; fjörmikill,
skemmtilegur og óháður. Egill Helgason
kafar undir yfirborðið, hristir upp í mönnum og málefnum með beinskeyttri og
fróðlegri umræðu.
23:20 Popppunktur - Proffaþáttur (e)
00:20 Upphitun fyrir The Bachelor 2

bb.is

þakkir

– dagblað
á netinu!

Ágætu Bolvíkingar!
Neðangreind fyrirtæki,
stofnanir og einstaklingar
óska Bolvíkingum gleðilegs nýs árs og friðar árið
2003 og þakka góðar
stundir á nýliðnu ári:
Freydís sf., Leið ehf.,
Sparisjóður Bolungarvíkur,
Gná ehf., Fiskbitar ehf.,
Ós ehf., Löggiltir Endurskoðendur ehf., Pípulagnir
sf., Blómahornið ehf.,
Súlnastapi ehf., Fiskmarkaður Suðurnesja, Bæjarsjóður Bolungarvíkur, Hak
ehf., Halldór Jónatansson,
Sigurgeir Jóhannsson,
Kálfatindur ehf., Siggi
Bjartar ÍS, Verðalýðs- og
sjómannnafélag Bolungarvíkur, Orkubú Vestfjarða
hf., Tölvuþjónusta Bolungarvík, Vélvirkinn sf., Sjóvá
Almennar, umboð Bolungarvík, Hrönn ehf., Hárstofan, Bakkavík hf., Verslun Bjarna Eiríkssonar, VÍS
Ísafirði, Sparkaup Bolungarvík, Páll Helgi ÍS, Gunnar Leós ÍS, Djúpmar ehf.
Þessum aðilum eru færðar
alúðar þakkir fyrir veittan
stuðning en þau stuðluðu
m.a. að því að áramótabrennan og flugeldasýningin á gamlárskvöld og á
Þrettándanum í Bolungarvík varð að veruleika.
Slysavarnadeildin Hjálp
Björgunarsveitin Ernir
Bolungarvík

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

Föstudagur 10. janúar
18:00 Cybernet (e)
18:30 Popppunktur
19:30 Dateline

MIÐVIKUDAGUR 8. JANÚAR 2003
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Íbúar á Vestfjörðum komnir undir átta þúsundin samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu

Stuttar af bb.is

Heldur hægir á fólksfækkun

Kaupir húsnæði í Neista

Fólki búsettu á Vestfjörðum
fækkaði um 84 milli ára eða
um liðlega eitt prósent, samkvæmt bráðabirgðatölum
Hagstofu Íslands 1. desember
sl. (7.930 manns) og endanlegum tölum 1. desember
2001 (8.014 manns). Samkvæmt þessu hefur hægt
nokkuð á fólksfækkuninni frá
því sem verið hefur að jafnaði
síðasta áratuginn.

Hlutfallslega mest varð
fækkunin milli ára á Tálknafirði eða um rúm 8%. Þar
fækkaði úr 352 í 325 eða um
27 manns. Á Suðureyri fækkaði um rúm 6% eða um 20
manns, úr 339 í 319. Í strjálbýli á Vestfjörðum fækkaði
um 3,5% eða um 32, úr 935 í
903. Á Patreksfirði fækkaði
um 12 og á Þingeyri um 11
manns. Í Súðavík fjölgaði um

rúm 5% eða úr 179 í 189. Í
Hólmavíkurhreppi fjölgaði
um 5 manns samkvæmt tölum
Hagstofunnar en vitað er að
fjölgunin þar er nokkru meiri
þótt hún sé ekki enn komin
fram í skýrslum.
Samkvæmt bráðabirgðatölum 1. desember sl. eru karlar
á Vestfjörðum 206 fleiri en
konur eða 4.068 á móti 3.862.
Kaldrananeshreppur er eina

sveitarfélagið á Vestfjörðum
þar sem konur eru fleiri en
karlar eða 68 á móti 64. Hlutfallslega litlu munar á fjölda
karla og kvenna í Ísafjarðarbæ. Þar eru konur 2.058 á
móti 2.095 körlum og konurnar því 37 færri. Í Hólmavíkurhreppi eru konur 218 en karlar
262, í Vesturbyggð eru konur
547 en karlar 573 og í Bolungarvík eru konur 466 en karlar

491.
Síðasta áratuginn hefur
fólki búsettu á Vestfjörðum
fækkað um 1.755 manns, úr
9.685 í 7.930 eða um rúm
18%. Vestfirðingar teljast nú
2,75% af íslensku þjóðinni en
heildarfjöldi landsmanna 1.
desember sl. var 288.201
manns samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands.

Lífeyrissjóður Vestfirðinga hefur fest kaup á
um 200 fermetra húsnæði á 3ju hæð verslunar- og skrifstofuhússins
Neista í Hafnarstræti á
Ísafirði. Að sögn Guðrúnar Guðmannsdóttur,
framkvæmdastjóra Lífeyrissjóðs Vestfirðinga,
mun nýja húsnæðið
bæta aðgengi fólks að
skrifstofunni, en áformað
er að flytja starfsemi
sjóðsins í maí mánuði.
Lífeyrissjóðurinn hefur
lengi haft aðstöðu í íbúðarhúsnæði að Brunngötu
7 á Ísafirði og segir Guðrún að það húsnæði
verði selt.

Sala á flugeldum jókst

Frá bæjarstjóraskiptunum í síðustu viku: Elías Jónatansson forseti bæjarstjórnar, Einar
Pétursson, hinn nýi bæjarstjóri, og Ólafur Kristjánsson, fráfarandi bæjarstjóri.

Einar tekur við af Ólafi
Gleðilegt ár!
Áramótin fóru vel fram í byggðum Vestfjarða samkvæmt upplýsingum blaðsins. Mjög rólegt var hjá lögreglunni á Ísafirði og muna menn þar á bæ varla eftir
eins rólegum áramótum. Dansleikir voru í þremur veitingahúsum á Ísafirði og gengu þeir vel fyrir sig. Þá hafa
ekki borist neinar fréttir af slysum af völdum flugelda
eða blysa. Áramótabrennur voru víðast hvar í byggðum
á norðanverðum Vestfjörðum og var fjölmenni á þeim
flestum. Bæjarins besta óskar lesendum sínum nær og
fjær, gleðilegs árs með þakklæti fyrir það liðna.

Fimmtudaginn 2. janúar sl.
tók Einar Pétursson formlega
við starfi bæjarstjóra í Bolungarvík. Fráfarandi bæjarstjóri,
Ólafur Kristjánsson, afhenti
honum lykla að skrifstofunni
klukkan níu um morguninn
að viðstöddum Elíasi Jónatanssyni, forseta bæjarstjórnar. Aðspurðir segja þeir Ólafur
og Einar báðir að þeim lítist
vel á skiptin.
„Þetta er afskaplega ljúft
og mér líður vel“, segir Ólafur
Kristjánsson. „Að sjálfsögðu
fylgir því ljúfsár söknuður að
hætta. Ég hef verið í sveitarstjórn í 37 ár, þar af 16 ár sem

bæjarstjóri Bolvíkinga. Aðdragandinn að mínum starfslokum er nokkuð langur og
mér líður mjög vel yfir því að
láta af störfum.“
„Það fer ákaflega vel á með
okkur Einari. Við eigum eftir
að ræða saman og starfa saman að einhverju leyti á næstunni, en því miður eru alltaf
einhver ófrágengin mál sem
tilheyra eldri sögu. Annars
held ég að hann taki við nokkuð góðu búi. Bæjarstjórnina
skipar jákvætt og yndislegt
fólk og ég veit að þau sem þar
eiga sæti og aðrir Bolvíkingar
eiga eftir að taka nýja bæjar-

stjóranum vel“, segir Ólafur
Kristjánsson, fráfarandi bæjarstjóri Bolungarvíkur.
Einar Pétursson er sammála
því að hann taki við góðu búi
í Bolungarvík. „Það er greinilegt að Ólafur hefur stjórnað
hér mjög vel og mér líst ljómandi vel á þetta. Ég er reyndar
ekkert byrjaður að koma mér
fyrir. Það tekur alltaf tíma að
koma sér inn í málin, en það
er ljóst að í Bolungarvík eru
heilmikil tækifæri, góðir skólar og mikill efniviður í fólkinu“, sagði Einar Pétursson,
nýr bæjarstjóri Bolvíkinga í
samtali við blaðið.

Páll Pálsson ÍS 102.
og olli straumhvörfum í hráefnisöflun hjá Hraðfrystihúsinu í Hnífsdal. Páli var síðan
breytt verulega og hann lengd-

ur laust fyrir 1990. Skipstjóri
er Páll Halldórsson og afleysingaskipstjóri Heimir Tryggvason.

Páll Pálsson ÍS 102 að verða þrjátíu ára gamall

Nýliðið ár var metár
Árið 2002 var besta árið í
þrjátíu ára sögu ísfisktogarans
Páls Pálssonar ÍS 102, sem
Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf.
í Hnífsdal gerir út. Bæði aflamagn og aflaverðmæti var
meira en árið áður, sem einnig
var metár hjá skipinu. Að sögn
Sverris Péturssonar, útgerðarstjóra hjá HG, var aflinn hjá
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skipinu á nýliðnu ári 3.830
tonn að verðmæti um 436
milljónir króna. Árið áður var
aflinn 3.727 tonn og aflaverðmætið um 360 milljónir.
Þessi mikli afli fékkst þrátt
fyrir töluverðar frátafir bæði
árin. Árið 2001 féllu m.a. út
sex vikur vegna verkfalls og á
nýliðnu ári fór skipið í slipp

16

og lenti síðar í vélarbilun sem
tók talsverðan tíma frá veiðum.
Í febrúar verða liðin þrjátíu
ár frá því að Páll Pálsson kom
nýsmíðaður til Miðfells hf.,
dótturfyrirtækis Hraðfrystihússins hf. í Hnífsdal. Skipið
var smíðað í Japan í upphafi
skuttogaravæðingar á Íslandi

18.4.2017, 10:10

Sala á flugeldum jókst
um 20% milli áranna
2001 og 2002 á Ísafirði
samkvæmt upplýsingum
frá flugeldamarkaði
björgunarsveitanna.
Mesta aukningin var í
sölu á svokölluðum skotbökkum (tertum) og voru
þær nær uppseldar kl.
16 á gamlársdag. „Við
bjuggumst við því að
snjóleysið myndi setja
strik í reikninginn enn svo
virðist ekki vera og erum
við hjá flugeldamarkaði
björgunarsveitanna,
hæstánægðir með
hversu vel bæjarbúar
tóku í þessa sameiginlegu sölu okkar,“ sagði
Jóhann Bæring Pálmason í samtali við blaðið.

Áhöfn Júlíusar verðlaunuð
Áhöfninni á Júlíusi Geirmundssyni ÍS voru rétt
fyrir áramót veitt tvenn
verðlaun frá fyrirtækjunum Icelandic UK og Icelandic USA. Verðlaunin
voru veitt fyrir góðan
árangur í vöruvöndun og
framleiðslumálum á síðasta ári. „Bretlands- og
Bandaríkjamarkaðir eru
mikilvægustu markaðirnir
fyrir þorsk og ýsuafurðir
skipsins. Verðlaunin eru
ánægjuleg viðurkenning
fyrir áhöfn og útgerð og
jafnframt hvatning í
byrjun nýs árs“, segir á
heimasíðu Hraðfrystihússins – Gunnvarar
sem gerir út skipið.

