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– segir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, sem náð hefur góðum bata eftir að
hafa farið í heilaaðgerð öðru sinni vegna Parkinsonsveiki. Sjá bls. 6
– segir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, sem náð hefur góðum bata eftir að
hafa farið í heilaaðgerð öðru sinni vegna Parkinsonsveiki. Sjá bls. 6

Þrotabú Nasco í BolungarvíkÞrotabú Nasco í BolungarvíkÞrotabú Nasco í BolungarvíkÞrotabú Nasco í BolungarvíkÞrotabú Nasco í Bolungarvík

Fjögur tilboð bár-Fjögur tilboð bár-Fjögur tilboð bár-Fjögur tilboð bár-Fjögur tilboð bár-
ust í eignirnarust í eignirnarust í eignirnarust í eignirnarust í eignirnar

– boðað til skiptafundar í dag
Fjögur tilboð bárust í eignir

þrotabús Nasco Bolungarvík
ehf. áður en skilafrestur rann
út sl. föstudag. Tvö tilboðanna
voru í rækjuverksmiðjuna í
heild en tvö tilboð bárust í
aðrar eignir. Tryggvi Guð-
mundsson skiptastjóri hefur
boðað til skiptafundar með
veðhöfum kl. 13 í dag, mið-
vikudag, í Bolungarvík.

Tilboðin í verksmiðjuna
alla eru frá AG-fjárfestingu

ehf., félagi þeirra Agnars Ebe-
neserssonar, framkvæmda-
stjóra í Bolungarvík, og Guð-
mundar Eydal, sem stofnað
var sérstaklega um það leyti
sem móðurfélagið Nasco ehf.
var lýst gjaldþrota fyrr í vetur.
Tilgangurinn var að reyna að
kaupa verksmiðjuna þá en
fjármögnun gekk ekki upp.
Hitt tilboðið er frá Agli Guðna
Jónssyni, sem var stjórnarfor-
maður móðurfélagsins Nasco. Tryggvi Guðmundsson við opnun tilboðanna sl. föstudag.

LögregLögregLögregLögregLögreglanlanlanlanlan

Hljóp uppiHljóp uppiHljóp uppiHljóp uppiHljóp uppi
ökumannökumannökumannökumannökumann
Um klukkan hálf sjö að

morgni sl. sunnudags var
ökumaður stöðvaður á
Ísafirði grunaður um ölv-
un við akstur. Að sögn
Önundar Jónssonar yfir-
lögregluþjóns ók maður-
inn á brott þegar lögregla
hugðist ná af honum tali
og var hann því eltur af
tveimur lögreglubílum.

Ökumaðurinn stöðvaði
bílinn fljótlega og lagði á
flótta en lögreglumenn
hlupu hann uppi og náðu.
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Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:
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Ísfirsk Fjárfesting ehf.
keypti fyrir áramótin hlutafé í
Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru í
Hnífsdal að nafnverði 61,9
milljónir króna á genginu 5.

Um er að ræða 9,5% af
heildarhlutafé í fyrirtækinu.
Ísfirsk Fjárfesting ehf. er í
eigu Kristjáns G. Jóhannsson-
ar, varaformanns stjórnar
Hraðfrystihússins-Gunnvarar
hf.

Hér var um að ræða bréf
sem Kristján átti sjálfur.

H.G. í HnífsdalH.G. í HnífsdalH.G. í HnífsdalH.G. í HnífsdalH.G. í Hnífsdal

Breyting áBreyting áBreyting áBreyting áBreyting á
eignarformieignarformieignarformieignarformieignarformi

Kristján G. Jóhannsson.

Lögreglan á Ísafirði og raf-
magnsöryggisdeild Löggild-
ingarstofu hafa undanfarnar
vikur haft til rannsóknar brun-
ann sem varð í útihúsunum á
bænum Tröð í Önundarfirði
þann 13. desember sl. Eins og
kom fram í fréttum, varð mik-
ill eldur laus í fjósinu sem er
sambyggt tveimur hlöðum og
fjárhúsum.

Í frétt frá lögreglunni segir
að ekki hafi tekist að útiloka
að kviknað hafi í út frá raf-
magni í fjósinu. ,,Þá hefur
heldur ekki tekist að útiloka
að kviknað hafi í vegna gas-
tækja, sem höfðu verið notuð
fyrr þennan dag við að þíða
vatnsleiðslu í fjósinu. Elds-
upptök eru því ókunn.“

Bærinn TröðBærinn TröðBærinn TröðBærinn TröðBærinn Tröð

EldsupptökEldsupptökEldsupptökEldsupptökEldsupptök
enn ókunnenn ókunnenn ókunnenn ókunnenn ókunn

Menn velkjast ekki lengur í vafa um hina nýju stefnu stjórnvalda. Kassa ríkis-
sjóðs verður ekki lokið upp til viðhalds krummaskuðum landsbyggðarinnar, eins og
sjávarþorpin úti á landi eru nefnd þegar mikið liggur við að auglýsa þurfalingsþörf
íbúanna þar.

Út af fyrir sig væri þessi afstaða stjórnvalda fagnaðarefni ef svo hefði
ekki verið um hnútana búið áður, af þessum sömu stjórnvöldum, að íbúar
velflestra sjávarplássa hafa verið sviptir möguleikanum til þeirrar sjálfsbjargar, sem
verið hefur undirstaða mannlífs í þessum bygðum öldum saman. Má líkja því við
húsbónda sem skipar hjúum sínum til borðs eftir að hafa rutt það vistum og fært þær
öðrum á silfurfati. Það versta af öllu er þó, að fátt bendir til þess að  þessu mesta
ranglæti og mismunun gagnvart þegnunum sem um getur í sögu þjóðarinnar verði
aflétt, enda snertir afleiðingin ráðamenn þjóðfélagsins ekki frekar en vatnið gæsina.

Vikurnar síðan gjaldþrot rækjuverksmiðjunnar Nasco Bolungarvík ehf. var gjört
heyrinkunnugt eru ekki langur tími í stundaglasi árs og alda. Þær kunna hins vegar
að hafa verið heil eilífð í lífi sumra þeirra einstaklinga og fjölskyldna sem þar áttu
hagsmuna að gæta með vinnu. Af síðustu fréttum að dæma má vænta að úr kunni að
rætast. Að minnsta kosti má ætla að þeir sem nú hafa boðið í „draslið í landi“, eins

og útgerðarmaður og kvótaeigandi komst að orði um fiskvinnslu- og frystihúsin, um
leið og hann bætti við að kvótinn væri það eina sem skipti máli, hafi trú á áfram-
haldandi rækjuvinnslu í Bolungarvík. Reyndar skulum við orða það svo, að áform

þeirra verði að takast. Byggðarlagið þolir ekki annað.
Þótt fátt verði af því ráðið á þessari stundu hvað eftir muni fylgja,

vekja makaskipti Þróunarsjóðs sjávarútvegsins og Kristjáns Sverrissonar á
Norðurtangahúsunum og verslunarmiðstöðinni Ljóninu athygli. Engum dylst að
Norðurtangahúsin eru til margra hluta nytsamleg og starfsemi þar af einu eða öðru
tagi gæti orðið lyftistöng fyrir bæjarfélagið.

Á Ísafirði gefast fjölmörg tækifæri til að nýta húseignir sem nú standa lítið notaðar
eða jafnvel ónotaðar. Á þessu ber bæjaryfirvöldum að vekja athygli. Í mörgum
tilfellum gæti borgað sig fyrir fyrirtæki að flytja starfsemi sína til Ísafjarðar þar sem
ódýrt húsnæði gæti verið í boði í stað þess að byggja yfir sig eða kaupa þar sem
húsnæðið er á uppskrúfuðu verði. Það verður að hafa allar klær úti til að vekja
athygli á því að það kann að vera góður kostur fyrir fyrirtæki þar sem markaðsstað-
setning skiptir ekki megin máli að setjast að á Ísafirði.

s.h.

Málaskrá lögregMálaskrá lögregMálaskrá lögregMálaskrá lögregMálaskrá lögreglunnar á Ísafirði fyrir árið 2000lunnar á Ísafirði fyrir árið 2000lunnar á Ísafirði fyrir árið 2000lunnar á Ísafirði fyrir árið 2000lunnar á Ísafirði fyrir árið 2000

24 mál skráð á viku að jafnaði24 mál skráð á viku að jafnaði24 mál skráð á viku að jafnaði24 mál skráð á viku að jafnaði24 mál skráð á viku að jafnaði
Hjá lögreglunni á Ísafirði

voru skráð 1.244 mál á síðasta
ári eða um 24 á viku að jafn-
aði. Af þeim voru „heimamál“
1.171 en aðsend mál voru 73.
Málin skiptast í um 140
flokka. Af heimamálum er of
hraður akstur langstærsti
flokkurinn með 290 mál. Næst
kemur vanræksla á því að færa

ökutæki til aðalskoðunar eða
172 mál en um vanrækslu á
endurskoðun var að ræða í 47
tilvikum. Af öðrum brotum
má nefna þjófnað í 26 tilvik-
um og innbrot í 12 tilvikum.

Líkamsárásir, mismunandi
alvarlegar, eru skráðar 21 og
minniháttar skemmdarverk
38. Brot gegn lögum um vernd

barna og ungmenna eru skráð
16 en fíkniefnamál eru 15.
Ekið var í búfé í 20 tilvikum
en mál vegna ölvunar á al-
mannafæri voru 23. Mál
vegna ofsókna og hótana eru
6 en vegna ærumeiðinga 2.
Umferðaróhöpp með eigna-
tjóni eru skráð 52. Tilraunir
til sjálfsvígs eru skráðar 5.

Málaflokkarnir eru afar
fjölbreyttir og ljóst að lögregl-
an hefur í mörg horn að líta.
Þar má nefna göbb, brot á
reglugerð um hvíldartíma, mál
vegna óhreinkunar vegar,
mannslát, slys, bruna, aðstoð
vegna vatnsskemmda og eftir-
lit með veitingahúsum og
skemmtistöðum. Skráð er

móttaka tilkynninga af ýmsu
tagi frá borgurunum, svo sem
um aðfinnsluvert háttalag, að-
finnsluvert aksturslag, hávaða
og grun um ölvunarakstur.
Einnig má nefna brot á fána-
lögum, tollalögum, lögskrán-
ingarlögum og lögum um
hundahald og lögum um dýra-
vernd.

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

Ný þriggja áraNý þriggja áraNý þriggja áraNý þriggja áraNý þriggja ára
áætlun bæjarinsáætlun bæjarinsáætlun bæjarinsáætlun bæjarinsáætlun bæjarins
Fjallað var um gerð

þriggja ára áætlunar Ísa-
fjarðarbæjar fyrir árin 2001-
2004 á fundi bæjarráðs á
mánudagskvöld. Jafnframt
var farið yfir þriggja ára
áætlun 2000-2003.

Bæjarráð fól bæjarstjóra

að vinna drög að nýrri 3ja
ára áætlun fyrir árin 2001-
2004. Reiknað er með að
áætlunin verði tekin til fyrri
umræðu á fundi bæjarstjórn-
ar 1. febrúar og til seinni
umræðu 15. febrúar.

Skólastarf Menntaskólans
á Ísafirði er nú komið á skrið
en fyrsti reglulegi kennsludag-
ur eftir verkfall var í gær. Að
sögn Björns Teitssonar skóla-
meistara streyma nemendur
nú í skólann en ljóst er þó að
eitthvert brottfall hefur orðið
eins og við var búist. „Ég get
engar tölur nefnt í því sam-
bandi en ég held að þetta séu
samt ágætar heimtur“, sagði
Björn.

Kennarar munu að vonum
fegnir því að vera aftur komnir
til vinnu. „Mér heyrist á þeim
að þeir séu ágætlega sáttir.
Við eigum von á nánari skýr-

Eitthvert brottfall nemendaEitthvert brottfall nemendaEitthvert brottfall nemendaEitthvert brottfall nemendaEitthvert brottfall nemenda
en heimtur þó taldar góðaren heimtur þó taldar góðaren heimtur þó taldar góðaren heimtur þó taldar góðaren heimtur þó taldar góðar

ingum á kjarasamningnum í
dag,“ sagði Björn Teitsson í
samtali við blaðið um hádeg-
isbil í gær, ,,og verður hann
ræddur á kennarafundi. Ég fer
síðan á fund í Reykjavík á
morgun þar sem rætt verður
um reglugerðabreytingar og
aðgerðir skólameistara verða
samræmdar“, sagði Björn.

Um 15% kennsla var í
Menntaskólanum á Ísafirði í
nóvember þar sem tiltölulega
hátt hlutfall stundakennara er
í skólanum. „Sú kennsla léttir
undir með nokkrum hópum
nemenda“, sagði Björn Teits-
son skólameistari.Björn Teitsson skólameistari.

Menntaskólinn á Ísafirði kominn á skrið eftir tvegMenntaskólinn á Ísafirði kominn á skrið eftir tvegMenntaskólinn á Ísafirði kominn á skrið eftir tvegMenntaskólinn á Ísafirði kominn á skrið eftir tvegMenntaskólinn á Ísafirði kominn á skrið eftir tveggja mánaða langt kennaraverkfallgja mánaða langt kennaraverkfallgja mánaða langt kennaraverkfallgja mánaða langt kennaraverkfallgja mánaða langt kennaraverkfall
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20% afsláttur
af öllum fatnaði

á fimmtudag, föstudag
og laugardag!

Útsalan hefst
á mánudag!

20% afsláttur
af öllum fatnaði

á fimmtudag, föstudag
og laugardag!

Flestir þeirra sem flokkast
geta sem trúbadúrar á Vest-
fjörðum ætla að koma saman
á sunnudagskvöldið og halda
tónleika í Vagninum á Flat-
eyri. Að sögn eins þessara tón-
listarmanna, hins eina og
sanna Sigga Björns, er stefnt
að því að yfirbragð tónleik-
anna verði frábrugðið því sem
venjulega er á pöbbum. Gestir
eiga að geta haft það huggu-

legt og rólegt meðan trúba-
dúrarnir flytja hver sína tónlist
og tekur hvert prógramm um
hálftíma.

Vel hefur gengið að smala
saman hinum vestfirsku trúba-
dúrum og einungis Rúnar Þór
Pétursson verður upptekinn
annars staðar og kemst ekki.
Fram munu koma Óli popp á
Flateyri, Þórhallur fiskverk-
andi á Þingeyri, Gummi

Hjalta á Ísafirði, Siggi Björns,
Einar Örn Konráðsson úr Bol-
ungarvík og læknarnir Lýður
og Íris á Flateyri. Kynnir
verður Sigurður Hafberg á
Flateyri og aðgangurinn er
ókeypis. Tónleikarnir byrja
stundvíslega klukkan 21 á
sunnudagskvöld og gestir eru
beðnir að koma vel fyrir tím-
ann þannig að ónæði verði
sem minnst.

Sérstæðir tónleikar á Vagninum á FlateyriSérstæðir tónleikar á Vagninum á FlateyriSérstæðir tónleikar á Vagninum á FlateyriSérstæðir tónleikar á Vagninum á FlateyriSérstæðir tónleikar á Vagninum á Flateyri

Vestfirskum trúba-Vestfirskum trúba-Vestfirskum trúba-Vestfirskum trúba-Vestfirskum trúba-
dúrum safnað samandúrum safnað samandúrum safnað samandúrum safnað samandúrum safnað saman

KFÍ komið með tvo sigra í röðKFÍ komið með tvo sigra í röðKFÍ komið með tvo sigra í röðKFÍ komið með tvo sigra í röðKFÍ komið með tvo sigra í röð

Baldur Ingi tryggði sigurinnBaldur Ingi tryggði sigurinnBaldur Ingi tryggði sigurinnBaldur Ingi tryggði sigurinnBaldur Ingi tryggði sigurinn
Áhorfendur voru aukamað-

urinn sem reið baggamuninn
í Jakanum á Torfnesi í síðustu
viku þegar KFÍ sigraði Hamar
með eins stigs mun, 91-90, í
framlengdum leik. Húsið var
fullt og munaði ekki síst um
góða aðsókn grunnskólanem-
enda sem boðið var frítt á leik-
inn. Hinn leikreyndi og trausti
Baldur Ingi Jónasson var besti
maður vallarins. Hann skoraði
m.a. tvær þriggja stiga körfur
í röð í lok framlengingarinnar

og tryggði sigurinn. Þar með
hafa Ísfirðingar unnið síðustu
tvo leikina í Epson-deildinni
og eru komnir af botninum
eftir að hafa tapað tíu fyrstu
leikjunum.

Ekki horfði gæfulega fyrir
heimamönnum framan af og
komst Hamar mest sautján
stigum yfir snemma í leikn-
um. Í öðrum leikhluta lagaðist
vörn KFÍ og í hálfleik var liðið
tíu stigum undir, 35-45, en
eftir þriðja leikhluta var for-

ysta Hamars orðin sjö stig,
52-59. Síðasti leikhlutinn var
æsispennandi og lauk venju-
legum leiktíma með jöfnum
tölum, 81-81, eftir að Sveinn
Blöndal hafði jafnað á síðustu
sekúndunum.

Í framlengingunni virtust
Ísfirðingar síðan vera búnir
að tapa leiknum einu sinni
enn en töframaðurinn Baldur
Ingi Jónasson var með tauga-
kerfið í lagi og tryggði sigur-
inn.

Á laugardag urðu þau tíma-
mót, að þá var fyrsta beina
sjónvarpsútsendingin frá Ísa-
firði til Ísfirðinga sérstaklega.
Þá var sýnd í heild á rás Skjá-
varpsins upptaka frá leik KFÍ
og Hamars tveimur dögum
fyrr. Jafnframt voru þeir Guð-

jón Þorsteinsson og Hrafn
Kristjánsson í hljóði og mynd
í beinni útsendingu í nýju
myndveri hjá Snerpu á Ísa-
firði. Þeir útskýrðu gang leiks-

ins jafnóðum en í hléunum
fjölluðu þeir nánar um gang
mála.

Meðan á útsendingunni
stóð gátu áhorfendur sent

þeim félögum tölvupóst og
beint til þeirra athugasemdum
og spurningum sem þeir svör-
uðu síðan og ræddu í útsend-
ingunni.

Tímamót í sjónvarpssendingum um síðustu helgiTímamót í sjónvarpssendingum um síðustu helgiTímamót í sjónvarpssendingum um síðustu helgiTímamót í sjónvarpssendingum um síðustu helgiTímamót í sjónvarpssendingum um síðustu helgi

– sent á rás Skjávarps úr nýju myndveri Snerpu

Bein útsending til ÍsfirðingaBein útsending til ÍsfirðingaBein útsending til ÍsfirðingaBein útsending til ÍsfirðingaBein útsending til Ísfirðinga

Fasteignamarkaðurinn vestra eitthvað að taka við sérFasteignamarkaðurinn vestra eitthvað að taka við sérFasteignamarkaðurinn vestra eitthvað að taka við sérFasteignamarkaðurinn vestra eitthvað að taka við sérFasteignamarkaðurinn vestra eitthvað að taka við sér

Húseignir farnar aðHúseignir farnar aðHúseignir farnar aðHúseignir farnar aðHúseignir farnar að
seljast á Suðureyriseljast á Suðureyriseljast á Suðureyriseljast á Suðureyriseljast á Suðureyri

Fasteignamarkaðurinn hér
vestra  er eitthvað að taka við
sér, að mati lögfræðinganna
og fasteignasalanna Tryggva
Guðmundssonar og Arnars
Geirs Hinrikssonar á Ísafirði.
Þó segja þeir báðir að langt sé
í að tilfinnanlegur skortur
verði á eignum á söluskrá.

„Það er alltaf frekar rólegt
hjá mér í svartasta skamm-
deginu. Salan mun sennilega
aukast eitthvað með hækkandi
sól. Mér hefur gengið betur
að selja stærri eignir en þær
minni og hafa einbýlishúsin í

Holtahverfi á Ísafirði verið
frekar vinsæl. Einnig hefur
batnandi atvinnuástand á Suð-
ureyri orðið til þess að eignir
eru farnar að seljast þar“, segir
Tryggvi Guðmundsson.

Hjá Arnari Geir seljast
minni fasteignir betur en þær
stærri. „Dýrustu húsin hafa
ekki verið að seljast vel. Ég
hef tekið eftir töluverðri aukn-
ingu á sölu á Flateyri og á
Suðureyri og hefur verð þar
farið nokkuð hækkandi. Salan
var frekar góð síðustu mánuði
og ívið betri en fyrripart árs-

ins, þó að enn vanti nokkuð í
að húsnæðisskortur verði
merkjanlegur“, segir Arnar.

Verð fasteigna á Vestfjörð-
um hefur að mati Tryggva
staðið í stað að undanförnu.
„Ég held að þegar fasteigna-

verðið var sem hæst í Reykja-
vík hafi verð eigna á Vest-
fjörðum verið um 60% af því
sem var fyrir sunnan. Verðið í
Reykjavík hefur reyndar verið
frekar misvísandi og er nú á
hraðri niðurleið“, segir Tryggvi.
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(Jón) Rafn Oddsson var á(Jón) Rafn Oddsson var á(Jón) Rafn Oddsson var á(Jón) Rafn Oddsson var á(Jón) Rafn Oddsson var á
rækjunni í þriðjung aldarrækjunni í þriðjung aldarrækjunni í þriðjung aldarrækjunni í þriðjung aldarrækjunni í þriðjung aldar

– og heldur með sömu fótboltaliðum og Bjarni Fel
Rafn Oddsson er fæddur

austur á Þykkvabæjar-
klaustri en fluttist ellefu ára

gamall til Reykjavíkur.
Hann kom til Ísafjarðar árið

1960 en er nú sestur í helgan
stein eftir að hafa verið á sjó

í tugi ára. Lengst af reri
hann dagróðra til rækjuveiða

í Ísafjarðardjúpi á bátunum
Farsæli og Gunnari Sigurðs-

syni en hefur einnig verið
talsvert á skaki.

Rafn heitir réttu nafni Jón
Rafn Oddsson. Þetta virðast

ekki allir kunningjar hans
vita og lentu þeir sumir í
erfiðleikum með að finna

hann í símaskránni á alda-
mótaárinu. „Ég hafði alltaf
verið skráður Rafn í síma-

skránni. Af einhverjum
ástæðum breyttu þeir skrán-
ingunni í Jón Rafn og kvört-
uðu margir kunningjar mínir

yfir því að ég væri ekki í
bókinni. Ég hef nú haft sam-

band við Símann og ætla
þeir að breyta þessu næst og
hafa bæði nöfnin svo enginn

lendi í erfiðleikum.“

Fékk leyfi á FarsælFékk leyfi á FarsælFékk leyfi á FarsælFékk leyfi á FarsælFékk leyfi á Farsæl

Rafn réð sig árið 1960 í
róður hjá Halldóri Her-
mannssyni, skipstjóra á

Ísafirði. „Þá kom ég vestur
til Ísafjarðar og hef verið þar
síðan. Ég var með Dóra eina
vertíð en fylgdi honum ekki
þegar hann fór á síld. Þess í

stað fór ég á skak með
Gunnari Pálssyni hafnar-

verði sem hafði tekið bát á
leigu svo tveir synir hans

sem voru í námi gætu haft
góða vinnu yfir sumarið.

Gunnar Sigurðsson skipa-
smiður, sem síðar varð

tengdafaðir minn, var um
þessar mundir að smíða bát.

Ég keypti bátinn, sem var
súðbyrðingur, og var á hon-
um á skaki og línuveiðum.
Síðar fékk ég rækjuleyfi og

hef upp frá því aðallega veitt
rækju í Ísafjarðardjúpi. Bát-

urinn hét Farsæll ÍS 13 og
átti það nafn ágætlega við

hann.“

RækjuveiðinRækjuveiðinRækjuveiðinRækjuveiðinRækjuveiðin
gekk í bylgjumgekk í bylgjumgekk í bylgjumgekk í bylgjumgekk í bylgjum

Árið 1974 keypti Rafn bát
frá skipasmiðjunni Bátalóni

í Hafnarfirði. „Þann bát
nefndi ég Gunnar Sigurðs-

son og reri á honum þangað
til ég kom í land fyrir um

tveimur árum. Þá hafði ég
fengið nóg af sjómennsku

enda búinn að vera á

Djúprækjuveiðum í 33 ár.
Ég lagði bátinn með afla-

heimildum inn í Hraðfrysti-
húsið í Hnífsdal og fékk

hlutabréf í staðinn.
Djúpveiðin gekk eins og

aðrar veiðar, stundum vel og
stundum illa. Maður upp-
lifði bæði mikla veiði og

mikið hrun á afla. Rækju-
stofninn gekk í bylgjum sem

virtust miklu fremur stjórn-
ast af fiskgengd heldur en

veiði. Það voru náttúruham-

farir fyrir rækjuveiðimenn
þegar Djúpið fylltist af

fiski.“

Lítil veiði um 1960Lítil veiði um 1960Lítil veiði um 1960Lítil veiði um 1960Lítil veiði um 1960
„Þegar ég kom til Ísafjarð-
ar var sáralítil rækjuveiði.

Fiskifræðingar komu að
sunnan að áeggjan útgerð-

armanna og bæjaryfirvalda.
Veiði var skorin verulega

niður og var kvóti ákveðinn
400 tonn yfir veturinn. Á

þeim tíma voru menn

Þrifhorn Massa!
Góð ráð við tjöru...Góð ráð við tjöru...Góð ráð við tjöru...Góð ráð við tjöru...Góð ráð við tjöru...
Akið rólega af stað (þaðAkið rólega af stað (þaðAkið rólega af stað (þaðAkið rólega af stað (þaðAkið rólega af stað (það
hleðst þá minna á bílinn).hleðst þá minna á bílinn).hleðst þá minna á bílinn).hleðst þá minna á bílinn).hleðst þá minna á bílinn).
Notið dekkjahreinsir (þaðNotið dekkjahreinsir (þaðNotið dekkjahreinsir (þaðNotið dekkjahreinsir (þaðNotið dekkjahreinsir (það
fer betur með bílinn ogfer betur með bílinn ogfer betur með bílinn ogfer betur með bílinn ogfer betur með bílinn og
hreinsar vel af dekkjumhreinsar vel af dekkjumhreinsar vel af dekkjumhreinsar vel af dekkjumhreinsar vel af dekkjum
og plasti). Tjöruþvoið ekkiog plasti). Tjöruþvoið ekkiog plasti). Tjöruþvoið ekkiog plasti). Tjöruþvoið ekkiog plasti). Tjöruþvoið ekki
nema að bóna strax ánema að bóna strax ánema að bóna strax ánema að bóna strax ánema að bóna strax á
eftir (tjöruhreinsiefni erueftir (tjöruhreinsiefni erueftir (tjöruhreinsiefni erueftir (tjöruhreinsiefni erueftir (tjöruhreinsiefni eru
nægilega sterk til aðnægilega sterk til aðnægilega sterk til aðnægilega sterk til aðnægilega sterk til að
fjarlægja bónið af bíl-fjarlægja bónið af bíl-fjarlægja bónið af bíl-fjarlægja bónið af bíl-fjarlægja bónið af bíl-
num). Notið heitt vatn tilnum). Notið heitt vatn tilnum). Notið heitt vatn tilnum). Notið heitt vatn tilnum). Notið heitt vatn til
að skola af. Ekki nudda ofað skola af. Ekki nudda ofað skola af. Ekki nudda ofað skola af. Ekki nudda ofað skola af. Ekki nudda of
fast til að forðast rispur.fast til að forðast rispur.fast til að forðast rispur.fast til að forðast rispur.fast til að forðast rispur.

Vissir þú að...
...það eru á milli fimm
og tíu vinnutímar
í meðal alþrifspakka
frá Massa.
Við höfum ekki fundið
ódýrari útselda vinnu
á Íslandi. En þú?...

Verð fyrir fólksbíla
Tjöruþvottur kr. 1.500.-
Alþrif 1 kr. 3.500.-

Það erfiðasta
við að þvo

bílinn
er að ná

tjörunni af!
EKKI LENGUR...

Tímapantanir
í síma 456 5198

MASSI þrif og vernd
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Einbýlishús / raðhús

2ja herb. íbúðir

Bolungarvík

Suðureyri

 4-6 herb. íbúðir

Bakkavegur 6: 179 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr. Húsið er
mikið uppgert. Áhv. 3,6
m.kr. Skipti á stærri eign
möguleg Verð 9,9 m.kr.
Engjavegur 6: 223 m² ein-
býlishús á 2 hæðum. Getur
selst í tvennu lagi, 5 herb.
íbúð á e.h. og 4ra herb.
íbúð á n.h. Tilboð óskast
Hjallavegur 19: 242 m²
einb.hús á 2 hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Sér
íbúð á  n.h. Ýmis skipti
möguleg. Áhv. ca. 5 m.kr.
Verð 10,5 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m²
raðhús á þremur hæðum
ásamt bílskúr og einstakl.íb.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9
m² einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt grónum garði
og eignarlóð Tilboð óskast
Seljaland 16: 200,1 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr. Sér íbúð á
n.h. Verð 11,5 m.kr.
Smiðjugata 1 og 1a: glæsi-
legt 145,2m² uppgert ein-
býlishús á tveimur hæðum
og kjallara ásamt 33,6 m²
viðbyggingu og glæsilegum
garði Tilboð óskast
Stakkanes 4: 144 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti möguleg á
íbúð á Eyrinni. Áhv. ca. 3,5
m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Stakkanes 16:  226,2 m²
raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Tilboð óskast
Tangagata 21: 85,4 m² lítið
einbýlishús, hæð, ris og
kjallari. Verð 4,8 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m²
raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Tilboð óskast

Aðalstræti 27: 143,7 m²
skemmtileg 4ra herb. íbúð á
2. hæð í hjarta bæjarins (fyrir
ofan Hárgr.stofu Siggu Þrast-
ar) Íbúðin er opin, björt og
vel innréttuð. Hornbaðkar m/
nuddi, sér smíðuð eldhús-
innrétting, öll tæki fylgja.
Verð 9,5 m.kr.
Fjarðarstræti 14: 133,4 m²
4ra herbergja íbúð á e.h. í
tvíbýlishúsi ásamt bílskúr,
háalofti og hluta kjallara.
Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 163 m²
falleg 4ra herb. íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt geymslu-
skúr og hluta kjallara. Áhv.
ca. 1,5 m.kr. Verð 6,2 m.kr.
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 her-
bergja íbúð á efri hæð í
þríbýlishúsi ásamt helmingi
kjallara. Íbúðin er skemmti-
leg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Sólgata 5: 102 m² 6 her-
bergja íbúð á tveimur hæðum
í norðurenda í tvíb.húsi. Áhv.
ca. 3,5 m.kr. Verð 5 m.kr

Fjarðarstræti 29: 78 m²
séríbúð í tvíbýlishúsi ásamt
nýlegum geymsluskúr.
Verð 3 m.kr.
Grundargata 4: 55,3 m²
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu.
Verð 3,6 m.kr.
Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1.
hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Áhv. ca. 2,4 m.kr.
Verð 3,7 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)
Björt og glæsileg íbúð með
frábæru útsýni. Ótrúlega
hagstæð í rekstri. Áhv. ca.
3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íb. á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölb.húsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca.
2 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 11: 80 m²  íbúð á
3ju hæð til hægri í fjölb.húsi
ásamt sér geymslu. Áhv. 3,4
m.kr. Verð 5,6 m.kr.
Stórholt 13: 86,3 m² íb. á 2.
hæð í fjölb.húsi ásamt bílskúr
og sér geymslu.
Verð aðeins 3,9 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á
3ju hæð til hægri í fjölbýlis-
húsi ásamt sér geymslu.
Skoða öll tilboð. Möguleiki
að taka bíl uppí. Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 5,5 m.kr.
Túngata 21: 84,9 m² íbúð á
jarðhæð í þríbýlishúsi ásamt
bílskúr. Áhv. ca. 3,7 m.kr.
Verð 5,9 m.kr.

Grundargata 6: 49,2 m²
íbúð á 2. hæð til hægri í
fjölbýlishúsi. Tilboð óskast
Sundstræti 24: 69 m²
skemmtileg og rúmgóð íbúð
á jarðhæð í fjórbýlishúsi
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 12: 62 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á
jarðhæð í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð 3,8 m.kr
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á
1. hæð í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð 4,9 m.kr.

Búðarkantur 2: 205 m²
Lager/atvinnuhúsnæði á góð-
um stað við höfnina, byggt
úr stálgrind, járnklætt og
einangrað. Verð 11,5 m.kr.

Eyrargata 6: nýendurbyggt,
glæsil. einbýlishús á tveim-
ur hæðum ásamt kjallara.
Verð 9,8 m.kr.

Stórholt 13: 123 m² 4ra
herbergja íbúð á 3ju hæð í
fjölbýlishúsi ásamt bílskúr.
Íbúðin er mikið uppgerð.
Verð 7,8 m.kr.

 3ja herb. íbúðir

Fasteignir í þessari aug-
lýsingu eru aðeins

sýnishorn  af söluskránni
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáarreyndar með allt öðru vísi
og afkastaminni veiðifæri

svo kvótinn var kannski
ekki svo lítill sé tekið mið af
því. Á þessum tíma var gott
fiskirí hjá þeim sem veiddu

bolfisk. Mikið veiddist á
færi og í net. Það ásamt

aflatakmörkunum varð svo
til þess að rækjuveiði

glæddist.“

Vel heppnuðVel heppnuðVel heppnuðVel heppnuðVel heppnuð
björgunaraðgerðbjörgunaraðgerðbjörgunaraðgerðbjörgunaraðgerðbjörgunaraðgerð

Rafn er tregur til að berja
sér á brjóst og segja frá

afrekum á sjó. Þó fæst hann
til að segja frá því þegar

Morgunstjarnan fékk í
skrúfuna og rak upp á sker.
„Það vildi svo heppilega til

að ég hafði skömmu áður
flogið yfir svæðið í góðu

veðri og sá hvar grynningar
lágu. Ég gat því með góðri

samvisku siglt upp að bátn-
um og dregið hann af sker-
inu. Þetta var ekkert afrek í

sjálfu sér heldur bara vel
heppnuð björgunaraðgerð.“

Heldur með sömuHeldur með sömuHeldur með sömuHeldur með sömuHeldur með sömu
liðum og Bjarni Felliðum og Bjarni Felliðum og Bjarni Felliðum og Bjarni Felliðum og Bjarni Fel

Rafn hefur lengi haft
áhuga á knattspyrnu þó lítið
hafi hann stundað hana. „Ég

horfi töluvert á fótbolta í
sjónvarpinu. Ég held með

sömu liðum og Bjarni Fel-
ixson, KR í íslensku deild-

inni og Arsenal í þeirri
ensku. Það hefur verið gott

að vera KR-ingur upp á
síðkastið og er félagið loks-

ins farið að safna titlum eftir
allt of langt hlé.

Það getur hins vegar verið
erfitt að vera Arsenal-

aðdáendi. Liðið virðist
annað hvort tapa leikjum

eða vinna þá með 5 marka
mun. Sonur minn heldur

með Manchester United og
hefur meiri ástæðu til að

kætast en ég, en það lið er
sagt eiga slæman dag þegar

þeir vinna bara með eins
marks mun.“

Stefnt á aðStefnt á aðStefnt á aðStefnt á aðStefnt á að
róa að nýjuróa að nýjuróa að nýjuróa að nýjuróa að nýju

Nú hefur Rafn verið í
landi í tvö ár. „Ég geri mest
lítið núna. Það má þó ekki

skilja það þannig að ég sitji
inni alla daga. Ég á það

meðal annars til að fara í
heimsóknir og fer stundum á
Hlíf og spila með vistmönn-

um þar. Ég hef lengi ætlað
að kaupa mér lítinn vélbát

sem ég get siglt á um
Djúpið og veitt mér í soðið.

Ég hef verið slæmur í
hnjánum að undanförnu en

sé fram á bjartari tíð. Ég er á
leið í aðgerð sem vonandi

gerir mig fótafiman sem
ungan mann. Góð reynsla

hefur hlotist af aðgerðum af
þessu tagi, en fyrir sjö árum
síðan var ég mjög slæmur í
mjöðmunum. Ég fékk nýja

legu í skrokkinn og síðan
hafa mjaðmirnar látið eins

og þegar voru bestar. Ég
vona að hnjáaðgerðin skili

jafn góðum árangri og
mjaðmaaðgerðin.

Skipulagsbreyting á ritstjórSkipulagsbreyting á ritstjórSkipulagsbreyting á ritstjórSkipulagsbreyting á ritstjórSkipulagsbreyting á ritstjórn bb.isn bb.isn bb.isn bb.isn bb.is

Hlynur Þór tekur viðHlynur Þór tekur viðHlynur Þór tekur viðHlynur Þór tekur viðHlynur Þór tekur við
ritstjórn vefútgáfu BBritstjórn vefútgáfu BBritstjórn vefútgáfu BBritstjórn vefútgáfu BBritstjórn vefútgáfu BB

Hlynur Þór Magnússon
tók um áramótin við starfi
ritstjóra vefútgáfu Bæjarins
besta. Eftir sem áður verður
Sigurjón J. Sigurðsson rit-
stjóri vikublaðins Bæjarins
besta, eins og hann hefur
verið frá stofnun blaðsins
fyrir rúmum sextán árum.
Halldór Sveinbjörnsson
verður áfram ljósmyndari
við báða miðlana og blaða-
maður verður áfram Hálf-
dán Bjarki Hálfdánsson.

Fimmtudaginn 4. janúar
var rétt ár frá því að vefút-

gáfa Bæjarins besta hóf göngu
sína. Hlynur Þór Magnússon
hefur starfað við hana frá upp-
hafi og hefur átt mikinn þátt í
mótun fréttavefjar Bæjarins
besta. Ýmsar endurbætur og
breytingar eru á döfinni á
næstu vikum og mánuðum og
væri vel þegið að fá ábend-
ingar frá lesendum í þeim efn-
um. Vissulega mun það samt
ráðast af tekjum sem hægt er
að afla fréttavefnum í formi
auglýsinga, hvað hægt verður
að gera.

Hlynur Þór Magnússon

Reykjavík og var m.a.
blaðamaður á Morgunblað-
inu á háskólaárum sínum.
Hann lauk BA-prófi í sagn-
fræði, íslensku og þýsku frá
Háskóla Íslands og stundaði
síðar nám í lögfræði en hefur
lengst af starfað við kennslu
og blaðamennsku. Þar á
meðal var hann fyrsti blaða-
maðurinn í fullu starfi við
Bæjarins besta á sínum tíma
og síðan ritstjóri Vestfirska
fréttablaðsins um langt
árabil.

Útgefendur.
lauk á sínum tíma stúdents-
prófi frá Menntaskólanum í

Hlynur Þór Magnússon.

24 útköll hjá Slökkviliði Ísafjarðarbæjar á síðasta ári24 útköll hjá Slökkviliði Ísafjarðarbæjar á síðasta ári24 útköll hjá Slökkviliði Ísafjarðarbæjar á síðasta ári24 útköll hjá Slökkviliði Ísafjarðarbæjar á síðasta ári24 útköll hjá Slökkviliði Ísafjarðarbæjar á síðasta ári

Mest tjón varð á Seljalands-Mest tjón varð á Seljalands-Mest tjón varð á Seljalands-Mest tjón varð á Seljalands-Mest tjón varð á Seljalands-
vegi 54 og í Tröð í Önundarfirðivegi 54 og í Tröð í Önundarfirðivegi 54 og í Tröð í Önundarfirðivegi 54 og í Tröð í Önundarfirðivegi 54 og í Tröð í Önundarfirði

Útköll hjá Slökkviliði Ísa-
fjarðarbæjar voru 24 á síðasta
ári. Þar af voru 9 vegna elds
en í hinum tilvikunum var um
aðstoð við borgarana að ræða.

Mest tjón varð í eldsvoða að
Seljalandsvegi 54 á Ísafirði í
febrúar og þegar útihús að
Tröð í Önundarfirði brunnu í
desember. Sjúkraflutningar

hjá Slökkviliði Ísafjarðarbæj-
ar á liðnu ári voru 208, þar af
almennir flutningar í 164 til-
vikum og neyðarflutningar í
44 tilvikum.

Af öðrum viðfangsefnum
slökkviliðsins á síðasta ári má
nefna, að skoðanir vegna eld-
varnaeftirlits voru fram-
kvæmdar á 68 stöðum.

Óljóst er hvenær áætlunar-
flug hefst milli Ísafjarðar og
Bíldudals. Flugið var boðið
út jafnhliða sjúkraflugi á Vest-
fjörðum og var tilboði Leigu-
flugs Ísleifs Ottesen (LÍO)
tekið. Ekki hefur enn verið
gerður samningur við félagið
frekar en aðra þá er fengu
hliðstæð verkefni annars stað-

ar á landinu. Að sögn Péturs
Péturssonar, verkefnisstjóra
hjá Ríkiskaupum, eru samn-
ingar flóknir og ómögulegt að
segja hvenær þeir verða gerðir.

Ekki má líða meira en hálft
ár frá töku tilboðs þangað til
búið er að semja. Tilboði LÍO
var tekið 17. nóvember og skal
samningum því lokið eigi síð-

ar en 17. maí. Í útboðslýsingu
er tekið fram að áætlunarflug
skuli vera milli Bíldudals og
Ísafjarðar frá 1. desember til
30. apríl ár hvert. Ljóst er þó
að ekki verður byrjað að fljúga
fyrr en samningar hafa verið
gerðir.

Sjúkraflug á Vestfjörðum
stöðvast ekki þó að LÍO taki

ekki við strax. Samningur rík-
isins við Mýflug rann út á
áramótum en gert hefur verið
samkomulag við félagið um
áframhaldandi þjónustu.
Samkomulagið mun gilda í
einn mánuð í senn meðan nýr
samningur hefur ekki verið
gerður.

Áætlunarflug milli Bíldudals og ÍsafjarðarÁætlunarflug milli Bíldudals og ÍsafjarðarÁætlunarflug milli Bíldudals og ÍsafjarðarÁætlunarflug milli Bíldudals og ÍsafjarðarÁætlunarflug milli Bíldudals og Ísafjarðar

Óvíst hvenær byrjað verðurÓvíst hvenær byrjað verðurÓvíst hvenær byrjað verðurÓvíst hvenær byrjað verðurÓvíst hvenær byrjað verður

Til sölu eru Rossignol
brettaskór nr. 42. Uppl. í
síma 456 3478.

Til sölu eru 100 balar af
100 mm sigurnaglalínu.
Hver bali er ca. 460 krókar.
Uppl. í síma 892 0738.

Til leigu eða sölu er 2ja
herb. íbúð við Seljalands-
veg. Íbúðin er öll ný stand-
sett. Uppl. í síma 894 8630.

Bíll á Bónusverði! Til
sölu er Nissan Micra árg.
1989. Gott kram. Sumar-
og vetrardekk fylgja. Þarfn-
ast standsetningar. Hentar
vel fyrir frúna, í vinnuna
eða fyrir unga ökumenn.
Verðið, það er hlægilegt.
Skipti, já, skipti á fólksbíla-
kerru! Allar frekari upplýs-
ingar gefur Sturla í síma
892 1688.

Til sölu er rauð Honda Civ-
ic árg. 1992. Listaverð kr.
360 þús. Stgr. verð kr. 250
þús. Uppl. í símum 699
3068 eða 456 3068.

Til sölu er húsið að Engja-
vegi 24 á Ísafirði sem er 4-
5 herb. eða 121 m² að
stærð. Góður sólpallur og
gróinn garður. Besti staður
í bænum. Áhvílandi er 4,5
millj. króna húsbréfalán.
Getur lostnað fljótlega.
Uppl. í símum 456 4737
eða 868 6626 (Silla) og
861 8996 (Guðjón).

Til sölu er Wagooner Limi-
ted árg. 1987, sjálfskiptur
með rafmagni í öllu. Tilboð.
Uppl. í síma 847 3409.

Píanó! Vantar ekki ein-
hvern að koma píanói í fóst-
ur, lán eða leigu? Góðri
umgengni heitið. Upplýs-
ingar í símum 456 8172
og 853 1058.

Til sölu eru fjögur óslitin
nagladekk, fjögur að
stærðinni 14"x185 og tvö
að stærðinni 13"x175/70.
Verð kr. 1.000.- pr. stk.
Uppl. í síma 892 1688.

Til sölu er mjög fallegur
kerruvagn. Aðeins tveggja
ára gamall og lítið notaður.
Uppl. í símum 456 4456
eða 896 3367.

Til sölu er Daihatsu Char-
ade, 3ja dyra, rauður árg.
1992. Ekinn 60 þús. km.
Uppl. í símum 456 5151
eða 892 6007.

Óska eftir 13" nagladekkj-
um. Uppl. í síma 456 5151.

Óska eftir ódýrum bíl. Má
þafnast viðgerðar. Uppl. í
síma 896 2897.

Foreldri til foreldris!
Fundur verður fimmtu-
daginn 11. janúar kl. 20:30
í barnaskólanum í Hnífs-
dal. Foreldrar barna með
fötlun, ofvirkni, misþroska
eða önnur frávik eru vel-
komnir. Kaffi á könnunni.

Heimilisköttur, brönd-
óttur fres, hefur verið í
óskilum í Holtahverfi frá
því fyrir jól. Kötturinn er
vel siðaður, þrifalegur og
fallegur á feldinn. Uppl. í
síma 456 4621.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
á Ísafirði. Upplýsingar í
síma 456 3378 eftir kl. 19.

Til sölu er einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt bíl-
skúr á Suðureyri. Góðir
möguleikar á að hafa tvær
íbúðir. Frábær staðsetning
með útsýni yfir Súganda-
fjörð. Upplýsingar  í símum
456 6126 og 865 6455.

Til sölu er harmonikka,
96 bassa Hohner. Upplýs-
ingar gefur Guðmundur í
síma 456 5481.

Á einhvern þægilegan
hægindastól sem er til
sölu? Má vera stóll úr
gömlu sófasetti. Upplýs-
ingar í síma 456 3286.

Smáauglýsingar BB eru
ókeypis fyrir einstaklinga
og félagasamtök. Síminn er
456 4560

Stofnfjáraukning í Sparisjóði ÖnundarfjarðarStofnfjáraukning í Sparisjóði ÖnundarfjarðarStofnfjáraukning í Sparisjóði ÖnundarfjarðarStofnfjáraukning í Sparisjóði ÖnundarfjarðarStofnfjáraukning í Sparisjóði Önundarfjarðar

Tókst umfram björtustu vonirTókst umfram björtustu vonirTókst umfram björtustu vonirTókst umfram björtustu vonirTókst umfram björtustu vonir
Stofnfjáraukning sú sem

aukafundur stofnfjáraðila
Sparisjóðs Önundarfjarðar
ákvað á fundi sínum í október
á síðasta ári tókst umfram
björtustu vonir. Allt stofnfé
sem í boði var seldist upp og
eru því nú alls 131 stofnfjár-
aðili í sparisjóðnum. Fyrir
stofnfjáraukninguna voru
stofnfjáraðilar 35 og hefur
þeim því fjölgað um 96 eða
274%. Þetta kemur fram í frétt
sem Sparisjóður Önundar-
fjarðar hefur sent frá sér.

Heildarstofnfé sparisjóðs-
ins var kr. 6.957.510.- um síð-
ustu áramót og er stærsti hluti
hinna nýju stofnfjáraðila bú-
settur í Ísafjarðarbæ. ,,Spari-
sjóður Önundarfjarðar þakkar

LEIKSKÓLINN SÓLBORG
Leikskólakennara eða annað uppeld-
ismenntað starfsfólk vantar á leik-
skólann Sólborg. Vinnutími frá kl.
13:00-16:30 á yngri deild.
Nánari upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri í síma 456 3185.

ákveðið að verði sameinaður
Sparisjóði Súðavíkur, Spari-
sjóði Þingeyrarhrepps og

Eyrasparisjóði á vormánuðum
þessa árs,“ segir í frétt frá
sparisjóðnum.

öllum þeim sem sýndu áhuga
á að gerast stofnfjáraðilar,
þrátt fyrir að fjölmargir þeirra
fengju ekki nema hluta þess
stofnfjár sem óskað var eftir.
Þessi mikli áhugi hvetur okkur
til enn frekari uppbyggingar
öflugs sparisjóðs, sem er

Eiríkur Finnur Greipsson,
sparisjóðsstjóri.
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Fyrstu heilaaðgerðir hérlendis
vegna Parkinsonsveiki voru gerðar í fyrra

Biðin var verstBiðin var verstBiðin var verstBiðin var verstBiðin var verst
– segir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, sem hefur náð góðum bata
eftir að hafa farið í aðgerð öðru sinni fyrir þremur mánuðum

Þegar Bæjarins besta hring-
di heim til Sveinbjarnar Svein-
björnssonar á Ísafirði og
spurði hvort hann vildi segja
frá sérstæðum læknisaðgerð-
um – og reyndar einstæðum
hérlendis – sem hann gekkst
undir á nýliðnu ári, þá var það
auðsótt. Og þegar spurt var
hvort hittast skyldi heima hjá
honum eða annars staðar, þá
sagði hann umsvifalaust: Ég
kem.

Hann hefði tæplega sagt
það fyrir nokkrum mánuðum.

Og Sveinbjörn kom á bíl-
num sínum neðan úr Aðal-
stræti og upp í H-prent í Sól-
götunni. Þegar hann kom inn
í anddyrið, þá var ljóst að hann
átti erfitt með að hafa stjórn á
hreyfingum sínum. Hann stóð
þar stundarkorn og virtist eiga
nokkuð erfitt meðan kveðju-
orð fóru á milli. En svo var
eins og hann slakaði á og sagði
síðan: „Á ég ekki að koma
upp?“

Hann gekk óhikað upp stig-
ann þótt í fyrstu hafi verið
einhverjar efasemdir um slíkt
hjá þeim sem fyrir voru.
Sveinbjörn tók af sér yfirhöfn-
ina og húfuna og lagði frá sér
göngustafinn og menn settust
að tali.

Þá gafst ég uppÞá gafst ég uppÞá gafst ég uppÞá gafst ég uppÞá gafst ég upp
Sjúkdómurinn sem hefur

hrjáð Sveinbjörn síðasta ald-
arfjórðunginn er Parkinsons-
veiki. Hann var bóndi í Norð-
urfirði I á Ströndum í nærri
tuttugu ár eða þangað til fyrir
fimm árum, þegar hann fluttist
ásamt konu sinni og dóttur til
Ísafjarðar. „Þá gafst ég upp“,
segir hann.

Undir það síðasta var hann
orðinn bjargarlaus að miklu
leyti. Í apríl á síðasta vori fór
hann í aðgerð í Reykjavík, þá
fyrstu sinnar tegundar sem
gerð er hérlendis, segir hann,
og aftur í október í vetur. Bor-
uð voru göt á höfuðkúpuna
og tilfæringar gerðar inni í
heila til þess að ráða bót á
sjúkdómnum. Fyrri aðgerðin
lukkaðist ekki en sú seinni
tókst þeim mun betur.

Fyrstu einkenninFyrstu einkenninFyrstu einkenninFyrstu einkenninFyrstu einkennin
Sveinbjörn er fæddur og

uppalinn í Litlu-Ávík á
Ströndum. Hann er kominn
talsvert á sextugsaldur en fór
að finna til sjúkdómsins þegar
hann var um þrítugt og var
greindur með sjúkdóminn árið
1974. „Síðan hefur þetta verið
að þróast“, segir hann.

Fyrstu einkennin voru titr-
ingur og skjálfti í vinstri hend-
inni og hann fór að missa þrótt
og þrek. Sveinbjörn segir að í
fyrstu hafi einkum borið á

FjölskyldanFjölskyldanFjölskyldanFjölskyldanFjölskyldan
„Það var engin geta þó að

ég væri að því. Konan mín
gerði mikið. Sonur okkar kom
heim í fríum og vann en síð-
asta árið gerði konan megnið
af verkunum. Það var mjög
snjóþungt þann vetur.“

Eiginkona Sveinbjarnar
heitir Ingibjörg Skúladóttir.
Faðir hennar var hinn þjóð-
kunni maður Skúli Guðjóns-
son á Ljótunnarstöðum, sem
landsmenn þekktu úr útvarp-
inu á sinni tíð. Þau Ingibjörg
og Sveinbjörn eiga tvö börn.
Skúli er tæplega þrítugur og
búsettur í Bolungarvík en
Sveinbjörg er tvítug og býr í
foreldrahúsum á Ísafirði.

„Já, þetta er allt annað líf
núna“, segir Sveinbjörn, „og
ég get núna labbað um allt.
Ég varð áður að hafa græjur
til að reisa mig upp og komast
fram úr rúminu en nú gerist
þess ekki þörf.“

Enn veriðEnn veriðEnn veriðEnn veriðEnn verið
að stilla lyfinað stilla lyfinað stilla lyfinað stilla lyfinað stilla lyfin

Vissulega finnur Sveinbjörn
ennþá fyrir sjúkdómnum og
þess gætir í hreyfingum. Enn-
þá er verið að stilla lyfjagjaf-
irnar sem fylgja á eftir aðgerð-
inni. Þegar fram í sækir og
lyfjagjafirnar verða orðnar ná-
kvæmari fyrir hans þarfir von-
ast hann til að lagast enn frekar
og verða þá ekki með neinar
aukahreyfingar. „Þær geta
orðið ansi slæmar“, segir
hann.

Inni í botni Norðurfjarðar
er nú aðeins einn bær í byggð.
Það er Steinstún en bæði
Norðurfjörður I og Norður-
fjörður II, þar sem Sveinbjörn
og Ingibjörg bjuggu, eru kom-
nir í eyði. Ferðafélag Íslands
keypti jörðina af Sveinbirni
og hefur þar bækistöð fyrir
ferðafólk sem leggur leið sína
norður á Strandir.

Ungur maðurUngur maðurUngur maðurUngur maðurUngur maður
í Hnífsdalí Hnífsdalí Hnífsdalí Hnífsdalí Hnífsdal

Á ungum aldri eða á árun-
um 1961 til 1967 var Svein-
björn í Hnífsdal yfir vetrartím-
ann, frá því í október og fram
í maí, og starfaði þar í Hrað-
frystihúsinu. Hann var því
ekki ókunngur hér á svæðinu
þegar hann fluttist til Ísafjarð-
ar fyrir fimm árum. Hann læt-
ur vel af því að búa á Ísafirði.
„Maður þarf bara að búa sér
til eitthvað að gera“, segir
hann og kveðst ekki hafa neitt
sérstakt fyrir stafni eins og er.
„Ég er bara að jafna mig. Þetta
hefur reynt nokkuð á mann,
bæði aðgerðin og allt um-
stangið í kringum þetta.“

þessum skjálfta þegar hann
kom á aðra bæi. Svo virðist
sem það hafi fylgt einhverri
streitu sem fylgir því jafnan
að hitta annað fólk og fer það
nokkuð saman við það sem
gerðist þegar hann kom inn í
H-prent til þess að fara í þetta
viðtal.

ÚtskrifaðurÚtskrifaðurÚtskrifaðurÚtskrifaðurÚtskrifaður
daginn eftirdaginn eftirdaginn eftirdaginn eftirdaginn eftir

Fyrir fáeinum árum var tals-
vert fjallað í fjölmiðlum um
ferð Héðins Waage til Eng-
lands í aðgerð vegna Parkin-
sonsveiki. Hann var þá fyrsti
Íslendingurinn sem gekkst
undir slíka aðgerð og mun hún
hafa tekist vel. Boruð eru göt
í höfuðkúpuna og stungið
langt inn í heila og komið þar
fyrir einhvers konar rafskaut-
um, án þess að hér verði farið
nánar út í hina fræðilegu hluti.

Sama daginn í apríl á síð-
asta ári voru fyrstu aðgerðirn-
ar af þessu tagi gerðar hér-
lendis á Landspítalanum í
Fossvogi (Borgarspítalanum).
Sjúklingarnir sem þar áttu hlut
að máli voru Sveinbjörn og
ung kona. Í tilviki Sveinbjarn-
ar tókst aðgerðin ekki í það
sinnið og hann náði ekki bata.
„Nei, það klikkaði. Þetta lenti
ekki alveg á réttum stað þann-
ig að nauðsynlegt var að gera
þetta aftur“, segir hann. Síðan
tók við löng bið og það var
komið fram í október þegar
hann fór aftur undir borinn. Í
fyrra skiptið var enskur sér-
fræðingur að verki en í seinna
skiptið Garðar Guðmundsson
læknir. Hann opnaði þetta og
færði til skautin. Sú aðgerð
tókst vel og daginn eftir fékk
Sveinbjörn að fara af spítalan-
um og hefur farið allra sinna
ferða síðan. „Ég er allt annar
maður. Ég komst ekkert um
nema í hjólastól áður.“

Komst stundumKomst stundumKomst stundumKomst stundumKomst stundum
á lappirnará lappirnará lappirnará lappirnará lappirnar

– Varstu búinn að vera bund-
inn við hjólastól í mörg ár?

„Bundinn og bundinn ekki.
Þetta var svolítið misjafnt. Ég
komst stundum á lappirnar og
stundum ekki.“

Hann segir að dagamunur á
líðan hans sé ekki mikill. Þó
koma stund og stund þegar
hann er verri en venjulega og
á þá erfiðara með að stjórna
hreyfingum sínum. „Þegar ég
kom hérna inn áðan, þá var ég
svolítið nervus eða eitthvað
slíkt“, segir hann.

– Þú hefur getað unnið bú-
störfin lengi eftir að þú fórst
að finna fyrir sjúkdómnum...

Sveinbjörn var vakandi þeg-
ar aðgerðirnar í höfðinu á hon-
um voru framkvæmdar. „Já,
að miklu leyti. Ég var vakandi
þegar þeir voru að stinga
prjóninum í“, segir hann en
kveðst ekki hafa fundið neitt
til. Hann fékk kæruleysis-
sprautu og var deyfður og síð-
an var borað.

Sveinbjörn segir að ekki
hafi fleiri en hann og stúlkan
farið í aðgerðir af þessu tagi
hérlendis, þó að bráðum sé ár
liðið frá því að fyrstu aðgerð-
irnar voru framkvæmdar..
„Það vantar fé“, segir hann.
„En ég vona að sem flestir
sem þurfa geti komist í svona
aðgerð.“

Það vantar féÞað vantar féÞað vantar féÞað vantar féÞað vantar fé
Ekki kveðst Sveinbjörn

hafa kviðið neitt fyrir fyrri
aðgerðinni. Hins vegar hafi
hann kviðið fyrir þeirri seinni
og biðin hafi verið löng. Biðin
var verst. En það kom aldrei
annað til greina en að gera
þetta.“

Ljósmyndasýning í Sparisjóði BolungarvíkurLjósmyndasýning í Sparisjóði BolungarvíkurLjósmyndasýning í Sparisjóði BolungarvíkurLjósmyndasýning í Sparisjóði BolungarvíkurLjósmyndasýning í Sparisjóði Bolungarvíkur

Lífið við sjóinnLífið við sjóinnLífið við sjóinnLífið við sjóinnLífið við sjóinn
Nú stendur yfir í Spari-

sjóði Bolungarvíkur sýn-
ing á ljósmyndum Önnu
Sigríðar Halldórsdóttur
sem er á öðru ári í ljós-

myndanámi í Barcelona á
Spáni. Hér er um fimmtán

myndir að ræða og ber
sýningin heitið Lífið við

höfnina. Sú höfn sem hér
um ræðir er höfnin í Bol-
ungarvík, heimabæ Önnu

Sigríðar, og myndirnar eru
lokaverkefni hennar á

fyrsta námsárinu í fyrra.

Hún kom heim í jólafrí en er
núna farin utan á ný. „Það er

gott að koma heim í
kyrrðina“, sagði hún þegar
hún var aftur á förum í ys

stórborgarinnar. Anna
Sigríður segir fátt vera líkt

með Bolungarvík og
Barcelona, fyrir utan að á

báðum stöðum má sjá út á
sjóinn. Hún þvertekur ekki

fyrir að næst komi hún með
svolitla sýningu á myndum

frá Spáni en er ennþá óráðin
í því hvert hún muni stefna í

ljósmyndalistinni eða hversu
langt námið muni verða:

„Þetta er eins og hvert ann-
að myndlistarnám. Þú tekur

bara það sem þú telur þig
þurfa.“  Fyrsta árið í náminu
hjá Önnu Sigríði var byrjun-

arstigið í ljósmyndun en í
vetur er hún komin í skap-
andi ljósmyndun, eins og

það er kallað. Spurningunni
um það, hvort henni finnist

þetta gaman, svarar hún svo:
„Að sjálfsögðu! Annars væri

ég ekki að þessu.“
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Anna Sigríður Halldórsdóttir við myndirnar á sýningunni.

Umdeildar snjóflóðavarUmdeildar snjóflóðavarUmdeildar snjóflóðavarUmdeildar snjóflóðavarUmdeildar snjóflóðavarnir í Bolungarvíknir í Bolungarvíknir í Bolungarvíknir í Bolungarvíknir í Bolungarvík

Verkinu verðiVerkinu verðiVerkinu verðiVerkinu verðiVerkinu verði
lokið á tveim-lokið á tveim-lokið á tveim-lokið á tveim-lokið á tveim-
ur árumur árumur árumur árumur árum
– eigendur húsa sem keypt verða upp eru
ekki sammála um þá leið sem nú á að fara

Í febrúar árið 1997 féll snjó-
flóð á byggð neðan Traðar-
hyrnu í Bolungarvík og olli
nokkrum skemmdum á hús-
um og óhug meðal íbúa þeirra.
Síðan hefur töluverður styrr
staðið um fyrirhugaðar snjó-
flóðavarnir neðan Traðar-
hyrnu og Ytragils. Menn hafa
ekki verið á eitt sáttir um hvort
og þá hvernig verja skuli
byggð og hvort kaupa eigi upp
þau hús sem eru á hættusvæði.
Bolungarvíkurkaupstaður lét
gera frumhönnun snjóflóða-
mannvirkja og mat á snjó-
flóðahættu og hafa komið
fram ýmsir kostir í vörnum.

Lengi stóð til að farin yrði
svokölluð leið 4 sem felur í
sér sambland leiðigarðs og
þvergarðs, auk uppkaupa á
einu eða tveimur húsum í
Traðarlandi. Hætt var við
þessa leið nú laust fyrir ára-
mótin í kjölfar nýrra jarðfræði-
rannsókna, nýrrar reglugerðar
og nýs hættumats. Líklegt
þykir að nú verði valinn varn-
arkostur númer 5 sem hefur
það för með sér að varnar-
garðar verði töluvert neðar en
áður hafði verið ákveðið. Þar
að auki þarf að kaupa upp öll
hús við Dísarland og tvö hús
við Traðarland, verði þessi
kostur fyrir valinu.

Ósáttur við aðÓsáttur við aðÓsáttur við aðÓsáttur við aðÓsáttur við að
verða borinn útverða borinn útverða borinn útverða borinn útverða borinn út

Flestir fagna íbúar í götun-

um tveimur því að til standi
að kaupa upp hús þeirra en þó
ekki allir. Sigurgeir Jóhanns-
son er íbúi í Dísarlandi 14. Á
hús hans hafa fallið tvö snjó-
flóð án þess þó að skemmdir
hafi orðið á því. „Ég hef ólíkt
mörgum íbúum götunnar al-
drei óskað eftir uppkaupum á
mínu húsi. Hér vil ég búa og
get illa til þess hugsað að þurfa
að fara á götuna og leita mér
að nýju húsnæði. Því er það
algert áfall að það standi til að
bera mig út. Ég vil fá viðun-
andi snjóflóðavarnir og fá að
búa hér í friði“, segir Sigurgeir.

Saga málsinsSaga málsinsSaga málsinsSaga málsinsSaga málsins
Ólafur Kristjánsson, bæjar-

stjóri í Bolungarvík, hefur
unnið að málinu frá upphafi,
eða frá því að snjóflóðið féll á
byggðina neðan Traðargils
fyrir um fjórum árum. „Strax
eftir að snjóflóðið féll sendum
við bréf til Guðmundar
Bjarnasonar, þáverandi um-
hverfisráðherra, þar sem beðið
var um að byrjað væri að huga
að vörnum og uppkaupum á
húsum.

Fyrst fengum við tillögu um
geysistóran skurð sem verja
átti alla byggðina. Hann átti
að kosta um einn milljarð
króna í framkvæmd og þótti
mönnum þetta fullmikið æv-
intýri. Þar að auki voru margir
óljósir þættir sem erfitt var að
svara þar eð skurður af þessu
tagi hafði aldrei verið gerður

áður.
Ákveðið var að fara þekkt-

ari leiðir og var ráðgjafafyrir-
tækið Orion fengið til að vinna
að tillögugerð. Fram komu
átta tillögur að vörnum fyrir
svæðið og í framhaldi af því
var í desember 1999 ákveðið
að fara leið 4. Þetta var staðfest
af stjórn Ofanflóðasjóðs og
var í sumar boðin út hönnun
þessa verks og var unnið að
henni í haust.“

Harmar tafirHarmar tafirHarmar tafirHarmar tafirHarmar tafir

„Síðla sumars dró til tíð-
inda, en þá var staðfest ný
reglugerð um hættumat og
nýtingu hættusvæða. Þegar
Veðurstofan bar nýju reglu-
gerðina saman við fyrirhug-
aðar framkvæmdir komst hún
að þeirri niðurstöðu að því að
þær dygðu ekki til. Þá var sett
fram tillaga um að fara frekar
leið númer 5 sem felur í sér
mun meiri uppkaup á húsum
en leið 4.

Bæjaryfirvöld í Bolungar-
vík hafa ekki enn [þegar blað-
ið fór í vinnslu] fengið neitt
skriflegt frá hlutaðeigandi að-
ilum um að breyta þurfi áætl-
unum. Því höfum við ekki enn
geta kynnt þessar breytingar
fyrir íbúum bæjarins og er það
miður“, sagði Ólafur.

Útboð ekkiÚtboð ekkiÚtboð ekkiÚtboð ekkiÚtboð ekki
seinna en í vorseinna en í vorseinna en í vorseinna en í vorseinna en í vor

Menn hafa áhyggjur af því
að þessar breytingar muni
tefja framkvæmdir. „Við höf-
um lagt á það ríka áherslu að
breytingarnar, hverjar svo sem
þær verða, hafi ekki áhrif á að
verkið verði boðið út ekki
seinna en í vor. Það skiptir
miklu máli að hægt verði að
hefja framkvæmdir strax í
sumar og klára verkið á tveim-
ur árum.

Það gefur auga leið að það
þarf að ræða við eigendur húsa
við Dísarland og Traðarland
um uppkaup fasteigna, meta
verðgildi þeirra og sjá til þess
að menn fái sanngjarnt verð
fyrir sín hús.

Samkvæmt lögum greiðir
Ofanflóðasjóður 90% kostn-
aðar við varnir og uppkaup.
Bolungarvíkurkaupstaður
mun svo greiða hin tíu pró-
sentin. Ætla má að verkið
muni kosta um 450 milljónir,
en uppkaup húsa eru ekki tek-
in inn í þá grófu tölu.

Ég væri að sjálfsögðu
ánægðastur ef engri byggð
þyrfti að eyða. Aftur á móti
verðum við bæjarstjórnar-
menn að trúa því að tækni-
menntaðir menn viti meira en
við og séu að leiða okkur á
rétta braut“, segir Ólafur.

Beðið eftir matiBeðið eftir matiBeðið eftir matiBeðið eftir matiBeðið eftir mati
VeðurstofuVeðurstofuVeðurstofuVeðurstofuVeðurstofu

Magnús Jóhannesson,
ráðuneytisstjóri umhverfis-
ráðuneytisins og formaður
stjórnar Ofanflóðasjóðs, segir
endanlega ákvörðun um
hvaða leið skuli farin liggja
hjá Bolungarvíkurkaupstað.
„Ofanflóðasjóður setur þó
ákveðin skilyrði fyrir þátttöku
í framkvæmdum. Afstaða
sjóðsins byggist á því að sú
leið sem farin verður muni
verða til þess að þau svæði
sem verja skal verði innan
ásættanlegra áhættumarka.
Það varð breyting á ákveðnum
viðmiðunargildum í reglugerð
í sumar og breyttust forsendur
því nokkuð.

Stjórn Ofanflóðanefndar er
að bíða eftir mati Veðurstof-

unnar og annarra sérfræðinga
á leið númer 5. Þegar matið
berst mun nefndin koma sam-
an og gera Bolungarvíkur-
kaupstað grein fyrir afstöðu
sinni“, segir Magnús.

Íbúar lang-Íbúar lang-Íbúar lang-Íbúar lang-Íbúar lang-
þreyttir á töfumþreyttir á töfumþreyttir á töfumþreyttir á töfumþreyttir á töfum

Íbúar Dísarlands og Traðar-
lands eru orðir nokkuð leiðir
á þeim seinagangi og töfum
sem orðið hafa. „Í apríl 1997,
tveimur mánuðum eftir að
snjóflóðið féll, bað ég um upp-
kaup á mínu húsi. Eins og
allir vita hefur hvorki gengið
né rekið í þessum málum fyrr
en fyrst núna. Hvað varðar
framgöngu ráðamanna í þessu

máli hef ég tjáð mig nóg í
fjölmiðlum og ætla ekki að
segja meira að þessu sinni“,
segir Olgeir Hávarðarson, íbúi
að Dísarlandi 10, en hús hans
skemmdist nokkuð í flóðinu í
febrúar 1997.

„Ég held að bæjaryfirvöld
hafi reynt eins og þau hafa
getað að koma til móts við
alla aðila. Þeir eru ekki öf-
undsverðir af því að þurfa að
sigla svona á milli skers og
báru“, segir Sigurgeir Jó-
hannsson að Dísarlandi 14.
„Ég skil samt ágætlega sjónar-
mið annarra íbúa götunnar
sem geta illa búið í sínum
húsum af ótta við snjóflóð og
er sammála þeim sem gagn-
rýna þann seinagang sem ver-
ið hefur á afgreiðslu málsins.“

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG
Í ÍSAFJARÐARBÆ

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir
hér með tillögu að deiliskipulagi á
Þingeyri, Ísafjarðarbæ, skv. 1. mgr.
25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997. Skipulagið tekur til lóða
við Hafnarstræti á Þingeyri.
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis
á bæjarskrifstofunum í Stjórnsýslu-
húsinu á Ísafirði og bæjarskrifstofunni
á Þingeyri frá og með 10. janúar til
miðvikudagsins 7. febrúar 2001. Þeim
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
er gefinn kostur á að gera athuga-
semdir við tillöguna eigi síðar en
föstudaginn 23. febrúar 2001.
Skila skal inn skriflegum athugasemd-
um á bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar,
Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1,
Ísafirði. Þeir sem ekki gera athuga-
semdir við tillöguna fyrir tilskilinn
frest teljast samþykkir henni.

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Ísafjarðarbæjar.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Ótti VestfirðingaÓtti VestfirðingaÓtti VestfirðingaÓtti VestfirðingaÓtti Vestfirðinga NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Aðeins er tekið við
einu svari frá hverri tölvu.
Niðurstöðurnar eru síðan
birtar hér.

Spurt var:

Hvernig
fannst þér
áramótaskaup
sjónvarpsins?
Alls svöruðu 725.
Frábært sögðu 15 eða 2,07%
Gott sögðu 35 eða 4,83%
Sæmilegt sögðu 93 eða 12,83%
Lélegt sögðu 194 eða 26,76%
Ömurlegt sögðu 388 eða 53,52%

SkíðagangaSkíðagangaSkíðagangaSkíðagangaSkíðaganga
og kórsöngurog kórsöngurog kórsöngurog kórsöngurog kórsöngur

– spjallað við Óla M. Lúðvíksson skrifstofustjóra um flest annað en starfið

Óli Magnús Lúðvíksson
hefur lengi verið skrifstofu-
stjóri sýslumannsins á Ísa-
firði. Hann er þó ekki aðallega
þekktur fyrir atvinnu sína
heldur frekar fyrir félagsstörf,
íþróttir og pólitík. Hann er
sagður söngmaður góður en
vill sjálfur gera lítið úr þeim
sögum. Óli hefur lengi gengið
á skíðum en segist hafa verið
heldur latur á síðasta ári.

Óli er bifvélavirki að mennt.
Í fljótu bragði kann hann að
virðast vera í starfi sem illa
hæfir hans menntun en svo er
í raun ekki. „Ég kláraði samn-
ing hjá Bílaverkstæði Ísafjarð-
ar árið 1971. Fljótlega eftir
það gerðist ég framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins og gegndi
því starfi í fimmtán ár. Ég
hafði því öðlast nokkuð góða
reynslu í því að halda utan um
hlutina.“

Launin hafa skánaðLaunin hafa skánaðLaunin hafa skánaðLaunin hafa skánaðLaunin hafa skánað

„Eftir fimmtán ár í starfi
var ástæða til breytinga á rek-
stri Bílaverkstæðisins enda
þreytast menn oft á skemmri
tíma. Ég taldi að nýr fram-
kvæmdastjóri gæti komið
með nýjar hugmyndir og blás-
ið lífi í reksturinn og var því
farinn að hugsa mér til hreyf-
ings.

Á sama tíma var Guð-
mundur Ingólfsson búinn að
segja upp sem skrifstofustjóri
sýslumanns. Starfið var viða-
mikið og gat verið óvinsælt

enda ekkert alltof vel borgað.
Guðmundur skoraði á mig að
sækja um sem ég og gerði. Ég
fór í viðtal hjá Pétri Kr. Haf-
stein, þáverandi sýslumanni.
Þar komst ég að því hversu
döpur kjörin voru og hafði
því hætt við að ráða mig á
sýsluskrifstofuna þegar Pétur
hringdi aftur í mig. Honum
tókst þó að fá mig til að prófa
starfið og sé ég ekki eftir því
að hafa gert það. Launin hafa
skánað á þeim tíma sem ég
hef verið hér og eru nú orðin
ásættanleg.“

Frábær aðstaðaFrábær aðstaðaFrábær aðstaðaFrábær aðstaðaFrábær aðstaða
til skíðagöngutil skíðagöngutil skíðagöngutil skíðagöngutil skíðagöngu

Óli hefur lengi haft brenn-
andi áhuga á skíðaíþróttinni
og var á sínum tíma formaður
skíðaráðs. „Ráðið gengdi
svipuðu hlutverki og Héraðs-
samband Vestfirðinga gerir í
dag. Það hélt utan um hlutina
og drottnaði yfir litlu félög-
unum, hélt landsmót og ann-
að. Þetta var mjög skemmti-
legur tími og mikil vinna. Ég
lét af þessum störfum seint á
níunda áratugnum og held að
landsmótið árið 1987 hafi
verið síðasta stóra verkefnið
sem ég sá um.“

Lengi hefur Óli gengið á
skíðum með góðum félögum
og fagnar nýju göngusvæði
Ísfirðinga á Seljalandsdal.
„Þetta er frábært framtak og
eiga þeir heiður skilinn sem
að uppbyggingu svæðisins

stóðu. Ég tók því miður lítinn
þátt í því sjálfur og er í raun
hættur öllu slíku. Á árum áður
átti ég mitt annað heimili uppi
á Seljalandsdal og tók tölu-
verðan þátt í uppbyggingunni
þar.“

Ekki ennEkki ennEkki ennEkki ennEkki enn
farinn á þingfarinn á þingfarinn á þingfarinn á þingfarinn á þing

Óli hefur tekið virkan þátt í
bæjarpólitíkinni og sat í átta
ár í bæjarstjórn fyrir Sjálf-
stæðisflokkinn. „Ég er að
mestu hættur öllu stjórnmála-
stússi þó ég hafi á undanförn-
um árum hlaupið undir bagga
þegar þess hefur þurft. Í dag
tel ég að ég hafi kannski verið
heldur ungur þegar ég tók full-
an þátt í pólitíkinni. Ég er
þeirrar skoðunar að maður
þurfi að hafa öðlast vissan
þroska og yfirvegun til að geta
sinnt starfinu svo vel sé, því
stjórnmál snúast að miklu
leyti um málamiðlanir. Menn
sem eru of heitir í skoðunum
koma oft litlu verk.“

Ég hef lítið sem ekkert tekið
þátt í landsmálapólitík. Þó fór
ég einu sinni í prófkjör en
náði ekki öruggu þingsæti. Ég
lít þó ekki á ósigurinn sem
einhverja höfnun. Framboð
mitt var aðallega til að minna
á mig og undirbúa jarðveginn
ef ég vildi einhvern tímann
síðar gera þetta af fullri alvöru.
Hingað til hefur áhuginn látið
á sér standa og er ég ekki enn
farinn á þing.“

Erfitt að syngjaErfitt að syngjaErfitt að syngjaErfitt að syngjaErfitt að syngja
við jarðarfarirvið jarðarfarirvið jarðarfarirvið jarðarfarirvið jarðarfarir

Óli hefur sungið í mörgum
kórum og er talinn söngmaður
góður. „Ég hef helgað mig
Kirkjukórnum undanfarið en
þar að auki hef ég sungið með
Karlakór Ísafjarðar, Sunnu-
kórnum og Hátíðarkórnum.
Ég lít þó ekki á mig sem full-
numa kórsöngvara því að þeg-
ar ég gekk til liðs við Kirkju-
kórinn lýstu þeir tenórar sem
fyrir voru því yfir að þeir
myndu hætta þegar búið væri
að skóla mig. Þó þeir séu
komnir á áttræðisaldur eru
þeir ekki hættir og tek ég því
þannig að þeir séu enn að
reyna að kenna mér eitthvað.

Það er mjög gefandi að
syngja í kór. Að vísu getur
það verið mjög erfitt, til dæmis
þegar sungið er við jarðarfar-
ir.“

Eldri mennEldri mennEldri mennEldri mennEldri menn
að stinga afað stinga afað stinga afað stinga afað stinga af

Óli hefur víða gengið á
skíðum, meðal annars í Sví-
þjóð. „Tvisvar hef ég farið
með hópi manna til Svíþjóðar
að ganga 90 km á skíðum í
Vasagöngunni. Að vísu hef
ég vanrækt þetta áhugamál
mitt að undanförnu en ætla að
gera bót þar á. Ég hef gengið
með nokkrum eldri mönnum
sem stunda þetta allan ársins
hring og eru í nokkuð góðri
æfingu. Því miður var ég mjög

latur á síðasta ári og hef því
helst úr lestinni. Ég vona þó
að ég nái þeim á næsta vetri.
Ég hef reyndar áhyggjur af
því að þessir menn eru margir
komnir á eftirlaun og hafa því
alltof mikinn tíma til að æfa
og eru kannski endanlega að
stinga mig af.“

Snjóleysi dregurSnjóleysi dregurSnjóleysi dregurSnjóleysi dregurSnjóleysi dregur
úr framförumúr framförumúr framförumúr framförumúr framförum

„Þó lítið hafi verið af ís-
firskum afreksmönnum í
skíðaíþróttinni að undanförnu
hef ég litlar áhyggjur af fram-
tíðinni. Skíðafélagið hefur
unnið mikið og gott starf með-
al yngra fólks og er það nú að
bera ávöxt. Upp eru að koma
miklir afreksmenn, sérstak-
lega í skíðagöngu. Ber þar
fyrstan að nefna Ólaf Th.
Árnason sem hefur unnið
hvern sigurinn á fætur öðrum.
Hann mun bráðlega komast í
flokk fullorðinna og verður
þá yngri krökkum góð fyrir-
mynd.

Engin ástæða er fyrir skíða-
áhugamenn að kvíða framtíð-
inni. Snjóleysi í Tungudal hef-
ur reyndar dregið nokkuð úr

framförum í alpagreinum en
von er þó að nýja lyftan á
svæðinu muni eitthvað bæta
þar úr.“

Allt sem þarf erAllt sem þarf erAllt sem þarf erAllt sem þarf erAllt sem þarf er
samtakamáttursamtakamáttursamtakamáttursamtakamáttursamtakamáttur

Ósköp þykir Óla gott að
búa á Ísafirði og telur hann
betri tíð í vændum fyrir Vest-
firðinga. „Mér hefur fundist
leiðinlegt hversu illa brott-
fluttir Vestfirðingar tala um
svæðið. Þeir lýsa flestir mikilli
vosbúð fyrir vestan, vondu
veðri og atvinnuleysi. Mér
finnst að menn eigi að fara
sáttir, þurfi þeir á annað borð
að fara.

Hér er mikil og góð menn-
ing og ungt og efnilegt fólk.
Nægt fjármagn er til á svæð-
inu. Með því að virkja fjár-
magnseigendur og framsýna
menn er hægt að byggja at-
vinnulífið upp. Með samtaka-
mætti er vel hægt að snúa
þróuninni við og hefja nýtt
blómaskeið svæðisins. Allt
sem þarf er samtakamáttur og
ef hann er ekki til á Vestfjörð-
um er fokið í flest skjól.“

Áramót vekja hugsanir um liðna tíð og ókomna. Aldamót fá menn til að líta
lengra aftur og lengra fram á veginn. Höfum við gengið götuna til góðs? Nógir
verða til þess að fjalla um framtíðarhorfur Íslands og Íslendinga á landsvísu eða
ætti kannski á segja á vísu Reykjavíkur. Höldum okkur því við Vestfirði. Hver er
staðan?

Fólki fækkar og fyrirtækjum sömuleiðis. Kvótinn með kostum sínum og
göllum hefur leikið Vestfirði og Vestfirðinga grátt. Óvíst er að þeir sem samþykktu
upptöku kvótakerfisins Vestfirðingum til handa hefðu gert það
hefðu þær afleiðingar, sem nú hafa komið fram, blasað við á
sínum tíma. En allir eru börn síns tíma og erfitt er að spá um
framtíðina. Verstu afleiðingar kvótakerfisins hafa verið þær að
flutt hefur verið gríðarlegt fé úr atvinnugreininni á Vestfjörðum og það hefur ekki
skilað sér inn í annan atvinnurekstur hér vestra. Svo virðist sem margir þeirra er
vel hafa hagnast á kvótakerfinu hafi flutt fé sitt út úr fjórðungnum. Því miður hafa
aðrir ekki komið með fé til atvinnu. Atvinna hefur dregist saman fyrir vikið.
Vestfirðingar kvíða atvinnuástandi framtíðarinnar.

Náttúruhamfarir hafa leikið Vestfirðinga grátt, einkum síðasta áratug nýliðinnar
aldar. Snjóflóðin í Súðavík og Flateyri voru þung högg. En verst var sú staðreynd,
að Vestfirðir gengisféllu í þeim skilningi að sá ótti skapaðist með landsmönnum
að hér væri óbyggilegt. Það er ekki rétt. Veðurfar hefur verið gott frá því í október

1995, er snjóflóðið féll á Flateyri. Síðasti vetur og sumar og það sem af er vetri
nú hefur veður verið hér síst lakara en annars staðar á Íslandi. Hiti hefur verið
meiri, snjór minni en í Reykjavík og á Suðurlandi. Frost er iðulega minna í
Bolungarvík en í Reykjavík. Samt halda aðrir landsmenn í ímynd snjóflóðaársins.
Þá var ástand óvenjulegt. Að vísu getur brugðið til beggja vona með náttúruna
enda fer hún hamförum víða um heim og nægir að líta til Englands, sem strítt
hefur við mikil flóð og rigningar og Svíþjóð sömuleiðis. Óveður hafa gengið yfir

Mið-Evrópu undanfarin ár og um allan heim minnir náttúran á
sig með eftirtektarverðum hætti, manntjóni og töpuðum
mannvirkjum. Samt óttast of margir náttúruna á Vestfjörðum.

Við þurfum að læra að lifa með henni og nýta jafnframt
þau tækifæri sem náttúrufar á Vestfjörðum býður öllum landsmönnum.

Morgunblaðið hefur sinnt landsbyggðinni æ betur síðustu ár þótt stundum þyki
sem svo að dýpra mætti kafa. Úttekt á efnahagsástandi Vestfjarða og viðbrögðum
ríkisstjórnar væru mjög forvitnileg viðfangsefni fyrir okkur Vestfirðinga og
reyndar landsmenn alla. Stundum er sá ótti sterkastur að ríkisstjórn og Alþingi
hafi annað hvort gleymt því að líf megi vel þrífast á Vestfjörðum eða einfaldlega
misst áhugann á því að byggja þar upp öflugt samfélag til sjálfsbjargar við nýjar
aðstæður. Sá ótti er sýnu verstur. Vestfirðinga vantar fleiri talsmenn með nýja
sýn.

02.PM5 19.4.2017, 08:518



MIÐVIKUDAGUR 10. JANÚAR 2001      9

Jólin kvödd með hátíðlegum hættiJólin kvödd með hátíðlegum hættiJólin kvödd með hátíðlegum hættiJólin kvödd með hátíðlegum hættiJólin kvödd með hátíðlegum hætti

Fjölmenni á álfabrennu áFjölmenni á álfabrennu áFjölmenni á álfabrennu áFjölmenni á álfabrennu áFjölmenni á álfabrennu á
þrettándakvöldi í Víkinniþrettándakvöldi í Víkinniþrettándakvöldi í Víkinniþrettándakvöldi í Víkinniþrettándakvöldi í Víkinni
Fjölmenni var við álfa-

dans við brennu í Bolungar-
vík síðdegis á laugardag,
þrettándakvöld, eins og þar
er venja annað hvert ár til
skiptis við Ísafjörð. Lagt
var af stað í blysför frá
grunnskólanum kl. 17 og
var gengið að bústað eldri
borgara og sungið fyrir þá.
Síðan var haldið sem leið
lá inn á Hreggnasavöll þar
sem álfagleðin sjálf fór

fram.
Í fararbroddi í göngunnu

voru sex hestar og riðu þeim
konungur og drottning og
sveinar þeirra og kyndlar voru
með í för að venju, auk álfa,
trölla, forynja og síðbúinna
jólasveina. Við brennuna var
sungið og dansað og í lokin
var flugeldasýning að hætti
Bolvíkinga. Bolvíkingar og
Ísfirðingar hafa lengi haft
samvinnu um álfabrennu á

þrettándanum til skiptis á
hvorum stað, þó að komið hafi
fyrir að fagnaðurinn hafi fallið
niður vegna veðurs. Fremur
kalt var í veðri á laugardag en
viðstaddir létu það ekki á sig
fá við að kveðja jólin. Ljós-
myndari blaðsins var á staðn-
um og tók þar meðfylgjandi
myndir. Fleiri myndir frá álfa-
brennunni má sjá á vef blaðs-
ins www.bb.is/myndasafn á
morgun, fimmtudag.

Aldamótafagnað-Aldamótafagnað-Aldamótafagnað-Aldamótafagnað-Aldamótafagnað-
ur á Hótel Ísafirðiur á Hótel Ísafirðiur á Hótel Ísafirðiur á Hótel Ísafirðiur á Hótel Ísafirði
Rúmlega sjötíu manns mættu í sínu fínasta

pússi á aldamótafagnað sem SKG-Veitingar
og Hótel Ísafjörður stóðu fyrir á laugardags-
kvöld. Gestum var boðið upp á glæsilegan
matseðil, skemmtiatriði af ýmsum toga, lifandi
tónlist yfir borðhaldi auk skemmtisagna frá
veislustjóranum Guðna Einarssyni frá Súg-
andafirði. Þá sá hljómsveitin Hjónabandið um
að halda uppi fjörinu fram eftir nóttu. Með-
fylgjandi myndir voru teknar á fagnaðinum.
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið

Laugardagur 13. janúar kl. 16:00
Íslandsmótið í handbolta kvenna: Víkingur – FH

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 13. janúar kl. 14:45

Enski boltinn: Leikur óákveðinn

 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn

Miðvikudagur 10. janúar kl. 19:40
Enski boltinn: Crystal Palace – Liverpool

Caitlin Moore heitir nýjasti aðstoðarmaðurinn í starfsliði Randalls Winstons,
borgarstjóra í New York. Ráðning hennar ógnar stöðu Michaels Flachertys,
nánasta ráðgjafa borgarstjórans um árabil. Hann getur þó sjálfum sér um
kennt enda ábyrgur fyrir ráðningunni. Michael hélt sig vera að ráða konu sem
myndi í einu og öllu hlíta hans fyrirmælum. Það kemur hins vegar fljótt á dag-
inn að Caitlin hefur bein í nefinu og er strax farin að stjórna kosningabaráttu
borgarstjórans. Ó, ráðhús er á dagskrá Stöðvar 2 á föstudag kl. 21:50.

Kosningastjórinn í ráðhúsinu

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Sunnan og suðvestan
18-23 m/s og rigning eða
súld og sunnan- og vest-
anvert landið, en hægari
og úrkomulítið norðaust-
anlands. Hiti 3-8 stig.
Horfur á föstudag:
Sunnan og suðvestan
18-23 m/s og rigning eða
súld og sunnan- og vest-
anvert landið, en hægari
og úrkomulítið norðaust-
anlands. Hiti 3-8 stig.
Á laugardag:
Sunnanátt, 13-18 m/s.
Skúrir sunnanlands, en
úrkomulítið um landið
norðanvert. Hiti 3-8 stig.
Á sunnudag:
Sunnanátt, 13-18 m/s.
Skúrir sunnanlands, en
úrkomulítið um landið
norðanvert. Hiti 3-8 stig.
Á mánudag:
Fremur hæg breytileg átt
og skúrir eða slydduél
fyrri hluta dags, en suð-
vestanátt og kólnandi
veður síðari hluta dags.

Föstudagur 12. janúar
16.30 Fréttayfirlit
16.35 Leiðarljós
17.15 Sjónvarpskringlan
17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Stubbarnir (22:90)
18.05 Nýja Addams-fjölskyldan
18.25 Tónaslóðir
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Jafar snýr aftur. (The Return of
Jafar) Bandarísk teiknimynd frá 1994
um galdrakarlinn Jafar sem hyggur á
hefndir gegn Aladdín.
 21.15 Bófar og byssureykur. (Lock
Stock and Two Smoking Barrels) Bresk
spennumynd frá 1999 um bófa í London
og tilraunir þeirra til að útvega peninga
handa hættulegum lánardrottni. Aðal-
hlutverk: Jason Flemyng, Dexter Fletc-
her, Jason Statham, Steven Mackintosh,
Vinnie Jones og Sting.
23.00 Alger plága. (Cable Guy) Banda-
rísk bíómynd frá 1996. Ungur arkitekt
flytur inn í nýja íbúð og vonast til að
kapalsjónvarpsmaðurinn útvegi honum
ókeypis bíórásir. e. Aðalhlutverk: Jim
Carrey, Matthew Broderick, Leslie
Mann, George Segal og Eric Roberts.
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 13. janúar
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (23:90)
09.30 Mummi bumba (13:65)
09.35 Bubbi byggir (15:26)
09.48 Kötturinn minn er tígrisdýr
09.50 Ungur uppfinningamaður
16.00 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik Víkings og FH í 1.
deild kvenna.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Búrabyggð (56:96)
18.30 Versta nornin (10:13)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
21.00 Mafía. (Mafia) Bandarísk gam-
anmynd frá 1998 þar sem rakin er aldar-
löng saga ítalskrar mafíufjölskyldu í
Bandaríkjunum. Aðalhlutverk: Jay
Mohr, Billy Burke og Christina Apple-
gate.
22.30 Laumufarþeginn. (Escape:
Human Cargo) Bandarísk spennumynd
frá 1998 byggð á sannri sögu um kaup-
sýslumann sem kemst í hann krappan  í
Sádí-Arabíu. Aðalhlutverk: Treat Willi-
ams og Stephen Lang.
00.05 Á tæpasta vaði III. (Die Hard
with a Vengence) Bandarísk spennu-
mynd frá 1995 um lögreglumanninn
John McClane sem á í höggi við stór-
hættulegan sprengjuvarg í New York. e.
Aðalhlutverk: Bruce Willis, Jeremy Irons
og Samuel L. Jackson.
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 14. janúar
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (78:107)
10.22 Róbert bangsi (15:26)
10.46 Sunnudagaskólinn
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Skjáleikurinn
14.50 Sjónvarpskringlan
15.05 Maður er nefndur
15.40 Mósaík
16.20 Vísindi í verki
16.50 Puccini (1:5)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Eva og Adam (5:8)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Bílasalan Bjallan (2:2) Sjón-
varpsleikrit eftir Ólaf Hauk Símonarson
um eina af síðustu sjálfstæðu bílasölun-
um, Bjölluna, sem er fjölskyldufyrirtæki
óháð stóru bílaumboðunum. Leikendur:
Pétur Einarsson, Steinunn Ólína Þor-
steinsdóttir, Margrét Vilhjálmsdóttir,
Helgi Björnsson, Björn Jörundur Frið-
björnsson, Jóhann Sigurðarson og Sig-
urður Skúlason.
20.55 Fréttir aldarinnar. 1915 - Ís-
lenskur fáni og samgöngubætur. Ómar
Ragnarsson fjallar um helstu fréttir síð-
ustu aldar í hundrað stuttum þáttum sem
sýndir eru á fimmtudögum og sunnu-
dögum.
21.00 Hestabúgarðurinn (2:4)
21.50 Helgarsportið
22.15 Stóri-Jake.  (Big Jake) Bandarísk
kúrekamynd frá 1971 um harðjaxl í
eltingarleik við bófaflokk sem rændi
barnabarni hans. Aðalhlutverk: John
Wayne, Richard Boone og Maureen
O´Hara.
00.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 12. janúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.25 Í fínu formi
10.30 Jag
11.15 Lífið sjálft (2:11) (e)
12.00 Nágrannar
12.30 Hér er ég (9:25) (e)
12.55 Herra Deeds fer til borgarinnar
14.45 Oprah Winfrey
15.30 Ein á báti (21:25) (e)
16.10 Hrollaugsstaðarskóli
16.35 Í Vinaskógi
17.00 Gutti gaur
17.15 Úr bókaskápnum
17.25 Strumparnir
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (9:24)
18.30 Nágrannar
18.55 19>20 - Fréttir
19.10 Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.58 *Sjáðu
20.15 Napoleon. Skemmtileg mynd fyrir
alla fjölskylduna. Napoleon er tíu vikna
gamall hvolpur í Ástralíu. Hann er for-
vitinn og ratar brátt í ótal ævintýri. Fyrir
slysni tekur hann sér far með loftbelg og
hafnar í óbyggðunum. Þar eru hættur á
hverju strái og líkurnar á að Napoleon
snúi aftur heim heill á húfi eru hverfandi.
21.50 Ó,ráðhús (2:26)
22.20 Dauðakossinn. (Kiss Me Deadly)
Einkaspæjarinn Mike Hammer ekur fram
á óttaslegna stúlku við þjóðveginn. Hún
er vart komin í bílinn þegar Mike sér
óþokka veita þeim eftirför. Bíl einka-
spæjarans er ýtt fram af klettabrún og
stúlkan lætur lífið. Mike sleppur betur
og fer að kanna fortíð stúlkunnar um
leið og hann hefur jafnað sig. Á daginn
kemur að vinnuveitandi hennar sóttist
eftir dularfullum hlut í hennar vörslu og
lagði allt í sölurnar til að ná honum.
Aðalhlutverk: Albert Dekker, Ralph
Meeker, Cloris Leachman , Maxine
Cooper, Gaby Rodgers.
00.05 Á förum frá Vegas. (Leaving Las
Vegas) Myndin fjallar um ástarsamband
karls og konu sem bæði hafa náð botnin-
um en þó hvort á sinn hátt. Ben er forfall-
inn áfengissjúklingur sem heldur til Las
Vegas með það fyrir augum að drekka
sig í hel á börum borgarinnar. Sera heldur
til á sömu börum þar sem hún selur sig.
Með Seru og Ben takast ástir og bráðlega
geta þau ekki hvort án annars verið. Að-
alhlutverk: Nicolas Cage, Julian Sands,
Elisabeth Shue.
01.55 Fjögur herbergi. (Four Rooms)
Óvenjuleg gamanmynd undir leikstjórn
fjögurra leikstjóra þar sem fjöldi þekktra
leikara kemur við sögu. Það er gamlárs-
kvöld og mikil spenna í loftinu. Á Chateu
Marmont hótelinu er fjöldi gesta sem
fagnar nýju ári með ýmsu móti. Við
fylgjum eftir einum hótelþjónanna sem
fær margvísleg verkefni til úrlausnar á
sinni fyrstu vakt. Í fyrstu gengur allt
snurðulaust en þegar líður á nýársnóttina
fer þjónninn að íhuga að trúlega væri
hann betur settur í hættuminna starfi.
Aðalhlutverk: Tim Roth, Antonio Band-
eras, Jennifer Beals, Sammi Davis, Ma-
donna, Marisa Tomei, Bruce Willis.
03.30 Dagskrárlok

Laugardagur 13. janúar
07.00 Grallararnir
07.20 Össi og Ylfa
07.45 Villingarnir
08.10 Orri og Ólafía
08.30 Doddi í leikfangalandi
09.00 Með Afa
09.50 Kastali Melkorku
10.15 Fantomas
12.00 Best í bítið
13.00 60 mínútur II (e)
13.45 NBA-tilþrif
14.15 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn
17.05 Glæstar vonir
18.55 19>20 - Fréttir
19.10 Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (3:24)
20.30 Líkmaðurinn. (The Pallbearer)
Tom Thompson er beðinn að flytja lík-
ræðu yfir látnum skólafélaga sínum sem
hann man raunar ekkert eftir. Hann hittir
þar stúlkuna sem hann var svo hrifinn af
á skólaárunum en hún kemur honum
ekki fyrir sig. Tom lendir í svo enn meiri
flækju er móðir hins látna leitar á hann.
Aðalhlutverk: Barbara Hershey, David
Schwimmer, Gwyneth Paltrow.
22.10 Hamingja. (Happiness) Hér er á
ferðinni svört kómedía af bestu gerð
yfirfull af stórleikurum. Systurnar Joy,
Trish og Helen eiga allar við ólík vanda-

mál að stríða. Joy bíður enn eftir að hinn
eini, sanni gangi inn í líf hennar og eigin-
maður Trish er haldinn óviðráðanlegum
áhuga á unglingsdrengjum. Helen geng-
ur svo sem allt í haginn en kemur sjálfri
sér í vandræði þegar hún fer að daðra við
dóna sem hringir stundum í hana.  Aðal-
hlutverk: Ben Gazzara, Lara Flynn Boy-
le, Jon Lovitz, Philip Seymor Hoffman.
00.25 Fatafellan. (Striptease) Gaman-
söm og þó nokkuð erótísk bíómynd um
hina fögru Erin Grant sem missir forræði
yfir dóttur sinni eftir skilnað við eigin-
manninn sem er algjör skíthæll. Aðalhlut-
verk: Armand Assante, Demi Moore.
02.20 Eyja dr. Moreaus. (The Island of
Dr. Moreau) Spennandi mynd sem er
byggð á vísindaskáldsögu H.G. Wells.
Edward Douglas er strandaglópur á
dularfullri eyju þar sem doktor Moreau
og aðstoðarmaður hans, Montgomery,
ráða ríkjum. Þeir vinna að brjálaðri til-
raun því þeir eru að blanda saman erfðum
manna og dýra.  Aðalhlutverk: Marlon
Brando, Val Kilmer, David Thewlis.
04.00 Dagskrárlok

Sunnudagur 14. janúar
07.00 Tao Tao
07.25 Búálfarnir
07.30 Maja býfluga
07.55 Dagbókin hans Dúa
08.20 Tinna trausta
08.45 Skriðdýrin
09.05 Sagan endalausa
09.30 Grallararnir
09.50 Gluggi Allegru
10.15 Nútímalíf Rikka
10.40 Töfravagninn
11.05 Donkí Kong
11.30 Ævintýraheimur Enid Blyton
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.40 Kæri kennari
15.15 Oprah Winfrey
16.00 Francis Ford Coppola
16.25 Nágrannar
18.25 Fornbókabúðin (2:8) (e)
18.55 19>20 - Fréttir
19.10 Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
20.30 60 mínútur
21.20 Ástir og átök (20:23)
21.45 Kínaskrínið. (Chinese Box)
Breskur blaðamaður, búsettur í Hong
Kong, fellur fyrir hinni seiðmögnuðu
Vivian. Stúlkan er búin að koma sér vel
fyrir og hyggst giftast hinum auðuga
Chang. En Chang er ekki reiðubúinn til
þess að festa ráð sitt strax og Vivian snýr
sér þá að ástleitnum Bretanum og upp
blossar eldheitt ástarsamband.  Aðalhlut-
verk: Jeremy Irons, Gong Li.
23.25 Kæri kennari. (To Sir, with Love
II) Mark Thackeray hefur kennt við sama
skólann í London í 30 ár og ætlar nú að
breyta til. Í kveðjuræðu sinni tilkynnir
hann að ætlunin sé að þiggja starf við
skóla í Chicago. Þegar þangað er komið
þarf hann að horfast í augu við grimmi-
legan veruleika bandarískrar stórborgar
og hittir að auki gamla kærustu. Aðalhlut-
verk: Sidney Poitier, Daniel J. Travanti,
Louisa Rodriguez.
00.55 Dagskrárlok

Föstudagur 12. janúar
17.15 David Letterman
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Trufluð tilvera (5:17)
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
00.00 NBA tilþrif
00.30 NBA-leikur vikunnar. Bein út-
sending frá leik Boston Celtics og Tor-
onto Raptors.
03.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 13. janúar
17.00 Íþróttir um allan heim
17.55 Jerry Springer
18.35 Geimfarar (19:21)
19.20 Í ljósaskiptunum (20:36)
19.50 Lottó
19.55 Stöðin (7:22)
20.20 Naðran (9:22)
21.05 Níu mánuðir. (Nine Months)
Gamanmynd um turtildúfurnar Samuel
og Rebeccu sem hafa átt fimm yndisleg
ár saman. Þau vanhagar ekki um neitt.
Þau eiga fallegt heimili, eru yfir sig ást-
fangin og njóta algers frelsis. En einn

góðan veðurdag umturnast líf þeirra:
Rebecca er ólétt og Samuel verður aldrei
aftur samur maður.  Aðalhlutverk: Hugh
Grant, Julianne Moore, Robin Williams,
Jeff Goldblum, Joan Cusack.
22.45 Fröken flugeldur. (Miss Fire-
cracker) Tilfinningarík gamanmynd um
Carnellu Scott sem þráir titilinn ,,Fröken
flugeldur“. Carnella er ekkert sérstaklega
falleg og hefur enga afgerandi hæfileika.
Hún kemur frá snarvitlausri fjölskyldu
og hefur slæmt orð á sér. Engu að síður
hefur Carnella möguleika á að sigra feg-
urðarsamkeppnina ,,Fröken flugeldur“
því innra með henni logar þessi sérstaki
eldmóður sem getur kveikt í öllum í
kringum hana. Aðalhlutverk: Holly
Hunter, Mary Steenburgen, Tim Robbins.
00.25 Kynlífsiðnaðurinn í Japan
00.50 Justine. Ljósblá kvikmynd.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 14. janúar
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Ipswich Town og Leicester City.
18.00 Ameríski fótboltinn. Bein útsend-
ing frá úrslitakeppninni.
21.00 Sjónvarpskringlan
21.15 Ameríski fótboltinn. Bein útsend-
ing frá úrslitakeppninni.
00.15 Feigur. (Marked For Murder)
Yfirvöld hafa tekið upp nýja aðferð við
að fækka afbrotum. Völdum glæpa-
mönnum er sleppt úr haldi gegn því
skilyrði að þeir starfi með lögreglunni.
Mace Moutron á langan afbrotaferil að

Stöð 2
Föstudagur
12. janúar
kl. 21:50

helginhelginhelginhelginhelgin
Félagasamtök og aðrir
sem standa fyrir fundum
af ýmsu tagi eða almenn-
um fagnaði, sem er ekki
haldinn í atvinnuskyni,
geta fengið birtingar í
þessum dálki. Blaðið fer
þess á leit, að slíkar til-
kynningar berist eins
snemma og hægt er og
helst ekki síðar en fyrir
hádegi á mánudögum.
Bæði er hægt að hringja í
456 4560 eða senda póst
á netfangið bb@bb.is

www.samfylking.is
Fyrir síðustu helgi opnaði
Samfylkingin nýjan vef,
sem þegar í upphafi
virðist mjög fjölbreyttur og
vandaður. Að sögn þeirra
sem að honum standa er
ætlunin að þar verði nýjar
fréttir á hverjum degi auk
þess sem þar verða dag-
lega nýir pistlar frá þing-
mönnum Samfylkingar-
innar, stjórnmálafræðing-
um og fleirum.

02.PM5 19.4.2017, 08:5110
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Leikur helgarinnar í enska
boltanum fer fram á Portman
Road í Ipswich á sunnudag kl.

15:50 en þá mætast Ipswich
Town, lið Hermanns Hreiðars-

sonar og Leicester City, lið
Arnars Gunnlaugssonar.

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

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Kirkjuskóli barnanna
verður laugardaginn
13. janúar kl. 11:00.

Hnífsdalskapella:
Kirkjuskóli verður sunnu-

daginn 14. janúar
kl. 13:00. Messa á

Hlíf sunnudaginn
14. janúar kl. 14:00.
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baki en fær nú tækifæri til að snúa við
blaðinu. Í fyrstu gengur allt vel. Mace
gengur vasklega fram og handtekur
hvern þrjótinn af öðrum. En svo hittir
hann gamlan félaga úr glæpaheiminum
og þá vakna efasemdir um hollustu nýju
yfirmannanna. Aðalhlutverk: Powers
Boothe, Laura Johnson.
01.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 12. janúar
16.30 Bakvið tjöldin. Skyggnst á bak-
við tjöldin í kvikmyndaheiminum.
17.00 Jay Leno (e)
18.00 Íslenk kjötsúpa (e)
18.30 Sílikon (e). Menningar- og
dægurmálaþáttur fyrir ungt fólk sem
fjallar á skemmtilegan og nýstárlegan
hátt um þá tíma sem við lifum á.
19.30 Myndastyttur. Þáttur þar sem
tekin eru viðtöl við unga kvikmyndar-
gerðarmenn. Við skyggnumst inn í hug-
arheim þeirra og fáum að vita hvernig
myndirnir urðu til.Einnig skoðum við
þátt förðunar, lýsingar, tæknibrellna og
fleira sem viðkemur stuttmyndum og
bíómyndum almennt.
20.00 Get Realsónanna...
21.00 Providence. Einn vinsælasti þáttur
SkjásEins og ekki furða því Sid Hanson

og fjölskylda eru með geðþekkari sjón-
varpshetjum samtímans.
22.00 Fréttir
22.15 Málið. Málefni dagsins rætt í
beinni útsendingu.
22.20 Allt annað. Menningarmálin í
nýju ljósi.
22.30 Djúpa Laugin. Dóra og Mariko
sjá um að koma ungum Íslendingum á
stefnumót. Einnig kíkja þær á djammið
og taka púlsinn á skemmtanalífinu.
23.30 Everybody Loves Raymond
00.00 Conan O´Brien (e)
01:00 Conan O´Brien (e)
02.00 Dagskrárlok

Laugardagur 13. janúar
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt (e) Vandaður barna-
þáttur í umsjón Bergljótar Arnalds.
12.00  World´s most amazing videos
13.00  Brooklyn South (e) Spennandi
þáttur um baráttu, sorgir, gleði og ástir
lögreglumanna í einum hressilegustu
hluta New York borgar, Brooklyn
south.
14.00 Adrenalin (e) Eini íslenski jaðar-
sportþátturinn. Steingrímur Dúi og
Matti fjalla um allt frá köfun til klifurs
og áhorfandinn getur verið fullviss um
að hefðbundnar íþróttir eru víðs fjarri.
14.30 Mótor (e) Þáttur um flest allt það
sem gengur fyrir mótor.
15.00 Jay Leno (e)
16.00 Djúpa Laugin (e)
17.00 Sílikon (e)
18.00 Judging Amy (e) Amy Brenne-
man úr lögregluþáttunum NYPD Blue

leikur lögfræðing og einstæða móður sem
flytur frá New York heim í smábæ móður
sinnar og gerist dómari.
19.00 Get Real (e) Þættirnir fjalla um
Green-fjölskylduna og innbyrðis sam-
skipti hennar, sem á köflum eru í skraut-
legri kantinum. Við kynnumst við fjöl-
skyldumeðlimum og fáum ofurlitla inn-
sýn í fjölskyldulífið.
20.00 Two guys and a girl. Pete og Berg
lenda í endalausum óhöppum og eru
orðnir þreyttir á sífelldum vandræðum í
sambandi Sharon og Johnny.
20.30 Will & Grace. Will og Grace eru
hið fullkomna par, eina vandamálið er að
Will er samkynhneigður.
21.00 Everybody loves Raymond. Allt
gengur á afturfótunum hjá Raymond, en
það ætti svo sem ekki að koma á óvart.
Umhyggjusemi foreldra hans er að fara
með hann. Maður spyr sig hvort foreldrar
kunni sér aldrei hóf?
21.30 City of Angels. Dramatískur
læknaþáttur um líf og störf starfsfólks á
spítala í fátækrahverfi í borg englanna,
Los Angeles.
22.30 Profiler. Baráttan við Jack heldur
áfram og Sam virðist hvergi óhult. Henni
finnst vinnan vera farin að tengjast
einkalífinu um of og veltir því fyrir sér að
draga sig í hlé. En getur hún það?
23.30 Conan O´Brien. Spjallþáttastjórn-
andinn Conan O´Brien svíkur engan.
00.30 Jay Leno (e) Jay Leno fær stór-
stjörnur í heimsókn í vinsælasta spjallþætti
í heimi.
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Dagskrárlok

Sunnudagur 14. janúar
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt. Vandaður barnaþáttur í
umsjón Bergljótar Arnalds.  Hundurinn
Draco og Talnapúkinn eru aðstoðarmenn
Bergljótar í 2001 nótt.
12.00  Skotsilfur
12.30  Silfur Egils
14.00  Pensúm - háskólaþáttur (e) Púls-
inn tekinn á háskólalífinu, náminu, félags-
lífinu, pólitík og fleiru.
14.30 City of Angels (e) Dramatískur
læknaþáttur um líf og störf starfsfólks á
spítala í fátækrahverfi í borg englanna,
Los Angeles.
15.30 Innlit-Útlit (e) Vala og Fjalar leiða
áhorfendur í gegnum allan sannleikan
um arkitektúr og hönnun.
16.30 Fólk (e) Lifandi þáttur um líflegt
fólk og flest það sem viðkemur manneskj-
unni. Þátturinn er í beinni útsendingu.
17.30  Providence (e)
18.30 Björn og félagar (e)
19.30 Tvípunktur
20.00  The Practice
21.00  20/20. Fréttaskýringarþáttur með
Barböru Walters og félögum
22.00  Skotsilfur
22.30 Silfur Egils (e)
00.00  Jay Leno (e)
01.00 Dagskrárlok

www.bb.is

Sprengjutilboð!
16" pizza með þremur

áleggstegundum á aðeins kr. 990.-
Ath! Einungis ef sótt er eða borðað í sal

Sprengjutilboð í sal!
Hróa borgari á aðeins kr. 249.-

Ath! Einungis í sal

Pöntunarsími
456 5525

Gildir út janúar!

Mánagötu 1 – Ísafirði

Þór – KFÍ á 100" tjaldi
hjá okkur á laugardaginn!

Fimmtudagur 11. janúar kl. 19:40
Epson deildin í körfubolta: Hamar – Haukar

Föstudagur 12. janúar kl. 00:30
NBA: Boston Celtics – Toronto Raptors

Laugardagur 13. janúar kl. 15:50
Stjörnuleikur KKÍ

Sunnudagur 14. janúar kl. 13:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn

Sunnudagur 14. janúar kl. 15:50
Enski boltinn: Ipswich Town – Leicester City

Sunnudagur 14. janúar kl. 18:00
Ameríski fótboltinn: New York Giants – Minnesota

Sunnudagur 14. janúar kl. 21:15
Ameríski fótboltinn: Oakland Raiders – Baltimore

tombólatombólatombólatombólatombóla

Hlutavelta í
þágu hjálparstarfs:

 Þær Dagbjört, Sunna,
Hafrún, Martha og Regína
héldu fyrir skömmu hluta-
veltu á Ísafirði og söfnuðu

fé til stuðnings Hjálpar-
stofnun kirkjunnar. Afrakst-
urinn varð 2.000 krónur. Á
myndinni er Ingi Jóhann-
esson kirkjuvörður á Ísa-
firði að veita peningunum

viðtöku.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru fimm uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?

Björn Teitsson
skólameistari svarar:

Snerpuvef-
urinn,

Veðrið,
Bæjarins

besta fyrir
vestfirskar

fréttir, Mogga-
vefurinn fyrir innlendar

fréttir og Le Monde í
Frakklandi fyrir heimsfréttir

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir
Nýir umboðsmenn
VÍS á Vestfjörðum

Tveir nýir umboðsmenn
hafa tekið til starfa hjá VÍS

á Vestfjörðum, annars
vegar á Flateyri og hins

vegar á Bíldudal. Umboðs-
maðurinn á Flateyri er

Sigurður Hafberg með
skrifstofu að Ólafstúni 7.

Umboðsmaðurinn á Bíldu-
dal er Heba Harðardóttir

og skrifstofan er að
Hafnarbraut 10.

A.I.A.I.A.I.A.I.A.I.
(Gervigreind)(Gervigreind)(Gervigreind)(Gervigreind)(Gervigreind)

Jeep Cherokee hefur verið nær óbreyttur í 16 ár.
Nú er algerlega ný útgáfa af bílnum að líta dagsins
ljós hjá Daimler-Chrysler í Bandaríkjunum og
sögð verða langtum þægilegri í akstri án þess
að torfærueiginlegum gamla bílsins sé fórnað.
Þýsku stjórnendurnir hjá fyrirtækinu binda meiri
vonir við þennan bíl en nokkurn annan undir
merkjum Chrysler. Hann er væntanlegur á mark-
að í Evrópu í haust.

Loksins nýrLoksins nýrLoksins nýrLoksins nýrLoksins nýr
CherokeeCherokeeCherokeeCherokeeCherokee

Leikstjórinn Stanley Kubrick (Clockwork
Orange, 2001 Space Odyssey) andaðist
fyrir tæpum tveimur árum frá síðasta
(meistara-)verki sínu, A.I.: Artificial Intell-
igence (Gervigreind), sem hann hafði
undirbúið í nærri tvo áratugi og m.a. gert
um þúsund skissur. Nú hefur vinur hans,
sjálfur Steven Spielberg („við stöndum
allir í skugga Ku-
bricks“) tekið upp
þráðinn og stefnt
er að frumsýningu
í lok júní.
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Ísafjarðarbær fékk næstmestÍsafjarðarbær fékk næstmestÍsafjarðarbær fékk næstmestÍsafjarðarbær fékk næstmestÍsafjarðarbær fékk næstmest
allra sveitarfélaga á landinuallra sveitarfélaga á landinuallra sveitarfélaga á landinuallra sveitarfélaga á landinuallra sveitarfélaga á landinu
Sveitarfélögin tólf á Vest-

fjörðum fengu fyrir áramótin
greiddar 114,7 milljónir króna
í aukaframlög úr Jöfnunar-
sjóði sveitarfélaga í samræmi
við fjáraukalög ársins 2000.
Samtals fengu sveitarfélög á
öllu landinu 700 milljónir
króna. Framlögunum er ætlað
að koma til móts við sveitar-
félög þar sem íbúum hefur

fækkað og tekjur dregist sam-
an og ekki hefur verið hægt
að sama skapi að draga saman
í rekstri og þjónustu. Ísafjarð-
arbær fékk næsthæst framlag
allra sveitarfélaga á landinu
eða 40,6 milljónir króna.

Í hlut Vesturbyggðar komu
19,5 milljónir, Bolungarvíkur-
kaupstaður fékk 16,6 milljón-
ir, Súðavíkurhreppur 10,7

milljónir, Hólmavíkurhreppur
10,4 milljónir, Reykhóla-
hreppur 6,3 milljónir, Kaldr-
ananeshreppur 2,7 milljónir
og önnur vestfirsk sveitarfélög
minna. Samtals fengu vest-
firsk sveitarfélög framlög að
upphæð 114,7 milljónir króna
eða 16,4% af þeim 700 millj-

ónum sem úthlutað var.
Hér er um að ræða sérstaka

tímabundna aðgerð sem felst
annars vegar í því að sveitar-
félögum þar sem íbúum hefur
fækkað á árunum 1997, 1998
og 1999 voru greidd sérstök
íbúafækkunarframlög að fjár-
hæð 350 mkr. og hins vegar í

því að þjónustuframlög Jöfn-
unarsjóðs sveitarfélaga voru
hækkuð um 350 mkr. Alþingi
samþykkti á fjáraukalögum
síðasta árs sérstakt tímabund-
ið framlag til jöfnunarsjóðs
að fjárhæð 700 mkr. til að
mæta útgjöldum vegna þess-
arar aðgerðar.

Trésmiðjan ehf. smíðar fyrir X18Trésmiðjan ehf. smíðar fyrir X18Trésmiðjan ehf. smíðar fyrir X18Trésmiðjan ehf. smíðar fyrir X18Trésmiðjan ehf. smíðar fyrir X18

Milljónasamningur umMilljónasamningur umMilljónasamningur umMilljónasamningur umMilljónasamningur um
smíði á innréttingumsmíði á innréttingumsmíði á innréttingumsmíði á innréttingumsmíði á innréttingum
Trésmiðjan ehf. í Hnífsdal

hefur gert samning við skó-
verksmiðjuna X18 um smíði
á innréttingum í sýningarbás
á vörusýningu í Frakklandi.

Verkefnið hljóðar upp á
nokkrar milljónir en líklegt er
að Trésmiðjan muni einnig
smíða innréttingar í verslanir
fyrirtækisins erlendis. „Það er
ekki búið að semja um meira
en sýningarbásinn en mér
þykir sennilegt að við fáum
fleiri verkefni frá þeim“, segir

Þröstur Jóhannesson, verk-
stæðisformaður Trésmiðjunn-
ar.

„Þetta er mjög jákvætt og
mikil vinna mun flytjast vest-
ur. Eiríkur og Einar Valur ehf.
á Ísafirði og Vélsmiðjan Þrist-
ur vinna með okkur að smíði
innréttinganna. Til stendur að
setja þær upp í húsnæði í bæn-
um og leyfa þeim hjá X18 að
skoða áður en þær verða settar
á skip til Frakklands“, segir
Þröstur.

Fyrsta barnið á nýrri öld á fæðingardeildinni á Ísafirði er drengur sem leit dagsins ljós
annan dag ársins kl. 23.34. Foreldrarnir eru Áslaug Olsen Hallgrímsdóttir og Guðmund-
ur Elíasson á Suðureyri. Drengurinn ungi reyndist vera 54 cm á lengd og vega 4.365
grömm. Tveggja og hálfs árs gömul systir hans, Karólína Olsen, var að heilsa upp á litla
bróður sinn þegar ljósmyndari blaðsins kom í heimsókn.
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Ljónið auglýst til sölu að nýjuLjónið auglýst til sölu að nýjuLjónið auglýst til sölu að nýjuLjónið auglýst til sölu að nýjuLjónið auglýst til sölu að nýju
Stjórn Þróunarsjóðs sjávar-

útvegsins hefur samþykkt að
láta Norðurtangahúsin á Ísa-
firði í makaskiptum fyrir
verslunarmiðstöðina Ljónið á
Ísafirði og húseign í Örfirisey
í Reykjavík. Norðurtangahús-
in hafa verið í eigu sjóðsins
talsvert á fjórða ár eða frá því
haustið 1997. Húsin sem hér
um ræðir standa sitt hvorum
megin við Sundstrætið og
tengjast með brú yfir götuna.
Þau hafa verið í eigu Þróunar-

sjóðs sjávarútvegsins frá
hausti 1997. Gólfflöturinn er
samtals um 4.600 fermetrar
og hafa húsin staðið að mestu
auð síðustu árin.

Gert var ráð fyrir að maka-
skiptasamningur yrði undirrit-
aður í þessari viku. Núverandi
eigandi Ljónsins er Kristján
Sverrisson, kaupsýslumaður
í Reykjavík, sem keypti eign-
ina af Heiðari Sigurðssyni á
Ísafirði fyrir um tveimur mán-
uðum. Að sögn Hinriks

Greipssonar, framkvæmda-
stjóra Þróunarsjóðs sjávarút-
vegsins, var þessi ákvörðun
tekin þar sem talið væri að
Ljónið væri auðseljanlegra en
húsin í Norðurtanganum. „Við
ætlum ekki að eiga það lengur
en nauðsynlegt er og munum
auglýsa eignina um leið og
búið er að ganga frá pappír-
um.“ Hér er einungis um húsið
sjálft að ræða en ekki þann
rekstur sem er í verslunarmið-
stöðinni, en þar eru allmargar

komust í eigu hans reynt að
losna við þau aftur en án ár-
angurs þangað til nú. Þreif-
ingar voru fyrir tæpu ári um
sölu á húsunum til fram-
kvæmdamanna í Reykjavík
en ekkert varð úr þeim.

Ekki mun liggja fyrir ná-
kvæmt mat á þeim eignum
sem hér um ræðir. Þó má ætla
að verðmæti Norðurtangahús-
anna í þessum skiptum geti
verið um 50 milljónir króna
og Ljónsins um 25 milljónir.

verslanir.
Þróunarsjóðurinn hefur allt

frá því að Norðurtangahúsin

Verslunarmiðstöðin Ljónið.
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