
– segir Hlynur Snorrason, Vestfirðingur
ársins 2002 í opnuviðtali

Gríðarleg viðbrögð
alls staðar af landinu
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Stjórn Ungmennafélags Ís-
lands ákvað á fundi sínum á
föstudag að Unglingalands-
mót UMFÍ 2003 verði haldið
í Ísafjarðarbæ. Mótið verður
um verslunarmannahelgina
og má búast við á annað þús-
und keppendum. Fimm um-
sóknir bárust um að fá að
halda mótið og varð umsókn
Héraðssambands Vestfirðinga
(HSV) hlutskörpust.

Björn Bjarndal Jónsson,
formaður UMFÍ, sagði í sam-

tali við blaðið að allir umsækj-
endur hefðu skilað inn grein-
argerð með umsóknum sín-
um. Auk þess hefði stjórnin
ásamt framkvæmdastjóra far-
ið á alla staðina og skoðað
aðstæður. Niðurstaðan varð sú
að tveir staðir væru álitlegas-
tir, Ísafjarðarbær og Dalvíkur-
byggð, og stóð endanlegt val
á milli þeirra.

Ekki náðist einhugur um
niðurstöðuna innan stjórnar
UMFÍ og voru greidd atkvæði

um staðina tvo. Þar hlaut Ísa-
fjarðarbær fjögur atkvæði en
Dalvíkurbyggð þrjú. Fremur
fátítt mun að mál af þessu
tagi komi til atkvæðagreiðslu.

Greinargerð HSV þótti
mjög góð og vel rökstudd og
sagði Björn að þar hefði margt
spennandi komið fram. Meðal
þess sem studdi að þessari
niðurstöðu var sú staðreynd,
að aldrei hefur stórmót á veg-
um UMFÍ verið haldið á norð-
anverðum Vestfjörðum. Hins

vegar var Unglingalandsmót-
ið ekki alls fyrir löngu haldið
á sunnanverðum Vestfjörðum
og mun einhverjum hafa þótt
það mæla á móti því að mótið
yrði haldið í Ísafjarðarbæ að
þessu sinni.

Á Unglingalandsmót
UMFÍ sem haldið var í Stykk-
ishólmi á síðasta ári komu
alls milli sex og sjö þúsund
gestir. Björn taldi rétt að stefna
að því að þeir yrðu ekki færri
á mótinu í sumar.

Vel á annað þúsund kepp-Vel á annað þúsund kepp-Vel á annað þúsund kepp-Vel á annað þúsund kepp-Vel á annað þúsund kepp-
endur taka þátt í mótinuendur taka þátt í mótinuendur taka þátt í mótinuendur taka þátt í mótinuendur taka þátt í mótinu

Gríðarleg viðbrögð
alls staðar af landinu

– segir Hlynur Snorrason, Vestfirðingur
ársins 2002 í opnuviðtali

Orkubú Vestfjarða hf.Orkubú Vestfjarða hf.Orkubú Vestfjarða hf.Orkubú Vestfjarða hf.Orkubú Vestfjarða hf.

Sjái bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar ekki meinbugi á áform-
um Orkubús Vestfjarða um
virkjun Tunguár í Tungudal í
Skutulsfirði verður ráðist í
hönnun verksins. Umhverfis-
nefnd bæjarins hefur fjallað
um málið og sér enga mein-
bugi á framkvæmdinni, sem
er ekki stærri en svo, að ekki
er skylt að fara með hana í
umhverfismat.

Ætlunin er að nýta nánast
allt umframvatn úr Vestfjarða-
göngum, auk vatnsins sem
kemur ofar í Tunguá. Með því
mun Orkubúið taka nokkra
áhættu þar sem Vatnsveita Ísa-
fjarðarbæjar hefur algeran for-

gang að vatninu úr Vestfjarða-
göngum. Ef miðla þarf meira
vatni á vegum Vatnsveitunnar
þarf því að taka það af Orku-
búinu.

Rennsli úr Vestfjarðagöng-
um er mjög stöðugt og mun

það vatn verða ráðandi í stærð
virkjunarinnar. Talið er nokk-
uð víst að árfarvegurinn milli

inntaks og stöðvarhúss verði
nánast þurr í mikilli þurrkatíð.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

hyggst ræða þetta mál nánar
við Kristján Haraldsson orku-
bússtjóra.

Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða hf. á Ísafirði.
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Engilbert íEngilbert íEngilbert íEngilbert íEngilbert í
heiðurssætiheiðurssætiheiðurssætiheiðurssætiheiðurssæti

Engilbert Ingvarsson,
sem venjulega er kenndur
við Tirðilmýri á Snæ-
fjallaströnd (Berti á
Mýri), skipar heiðurssæt-
ið á framboðslista Sjálf-
stæðisflokksins í Norð-
vesturkjördæmi.

Á þessu ári munu vera
55 ár frá því að Engilbert
var fyrst kjörinn til trúnað-
arstarfa fyrir flokkinn en
hann verður 75 ára á árinu.
Á löngum ferli mun hann
hafa gegnt því sem næst
öllum trúnaðarstöðum
innan flokkskerfisins fyrir
utan formennsku, varafor-
mennsku og setu á Alþingi.

Vaxandi líkur áVaxandi líkur áVaxandi líkur áVaxandi líkur áVaxandi líkur á
virkjun Tunguárvirkjun Tunguárvirkjun Tunguárvirkjun Tunguárvirkjun Tunguár
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Messíana Tómasdóttir ráð-Messíana Tómasdóttir ráð-Messíana Tómasdóttir ráð-Messíana Tómasdóttir ráð-Messíana Tómasdóttir ráð-
in til að sjá um leikmyndin til að sjá um leikmyndin til að sjá um leikmyndin til að sjá um leikmyndin til að sjá um leikmynd

Enn styrkist hópurinn sem
stendur að baki uppfærslunni
á Söngvaseið (Sound of Mus-
ic) á Ísafirði. Nú hefur verið
gengið frá samningi við Mess-
íönu Tómasdóttur leikmynda-
höfund, sem er meðal hinna
reyndustu og færustu á sínu
sviði hérlendis, um að hún
stýri gerð leikmyndar fyrir
verkið.

Mun samningurinn tryggja
aðstandendum sýningarinnar
aðgang að leikmyndateikn-
ingum og búningum en Mess-
íana vann við uppsetningu
verksins hjá Leikfélagi Akur-
eyrar fyrir nokkrum árum.
Eins og áður hefur komið fram
er Þórhildur Þorleifsdóttir
leikstjóri uppfærslunnar á Ísa-
firði.

Greipur Gíslason, ritari
Litla leikklúbbsins, sem
stendur að uppfærslunni í
samvinnu við Tónlistarskóla
Ísafjarðar, segir mikinn feng

fyrir sýninguna í kunnáttu
Messíönu og þekkingu. „Þetta
eru mjög ánægjuleg tíðindi
og tilkoma hennar á eftir að
auðvelda okkur að gera sýn-
inguna sem glæsilegasta úr
garði.“

Messíana segir að uppsetn-
ing á Söngvaseið geri miklar
kröfur til leikmyndar og bún-
inga. Í verkinu séu senurnar
21 og því mikið af skiptingum
sem þarf að gera á sviðinu.
„Þetta er mikil búningasýning
og sviðsmyndin verður að
vera flott“, segir hún.

Tómas Albertsson, faðir
Messíönu, er fæddur og upp-
alinn á Ísafirði og dvaldist hún
mikið hér vestra sem barn.
Segir hún afar ánægjulegt að
hafa ráðið sig til verksins á
Ísafirði. „Ég hef ekki komið
til Ísafjarðar síðan ég var tólf
ára og það eru því fimmtíu ár
frá því að ég kom hingað síð-
ast. Ég vann mikið með Þór-

hildi Þorleifsdóttir hér áður
fyrr og hlakka til að koma
aftur að Söngaseið. Það má
því segja að þetta séu marg-
háttaðir endurfundir hjá mér“,
segir hún.

Þetta verður fjórða skiptið
sem Söngvaseiður er færður
upp hérlendis og fyrsta skiptið
sem áhugaleikhús ræðst í
verkefnið hér á landi. Áður
hefur sýningin verið færð upp

í tvígang í Þjóðleikhúsinu og
einu sinni hjá Leikfélagi Ak-
ureyrar. Æfingar á verkinu
fóru fram um nýliðna helgi í
Hömrum, sal Tónlistarskól-
ans á Ísafirði.

Guðrún Jónsdóttir syngur hlutverk barnfóstrunnar Maríu Reiner á æfingu á síðustu helgi,
en með henni eru nokkur af börnum kapteins von Trapp.

Unglingalandsmót Ungmennafélags Íslands 2003 verður haldið í Ísafjarðarbæ
um verslunarmannahelgina. Þetta eru mikil og ánægjuleg tíðindi, uppörvun fyrir
áhugamenn um íþróttir og vonandi skref í þá átt að við sjáum okkur fært að halda
Landsmót UMFÍ innan ekki alltof margra ára.

Það er hverju bæjarfélagi sómi að Unglingalandsmóti UMFÍ. Ef litið er til fyrri
móta má reikna með að á annað þúsund ungmenni komi til bæjarins til að etja
kappi sín í millum í hollum leikjum. Þessu tengdu má reikna með að fimm þúsund
manns sæki Ísafjörð heim um verslunarmannahelgina. Það er því mikið í húfi að
vel til takist.

Þótt frjálsar íþróttir hafi ekki verið iðkaðar á Ísafirði langtímum saman muna Ís-
firðingar sinn fífil fegri í þeim efnum. Á fjórða og fimmta áratug síðustu aldar stóðu
frjálsar íþróttir með nokkrum blóma á Ísafirði. Íþróttafélögin kepptu um titilinn
„Besta íþróttafélag Vestfjarða“ og bæjarkeppni var háð við Siglfirðinga. Á þessum
árum komu fram íþróttamenn sem síðar urðu landsfrægir og kepptu fyrir Íslands
hönd erlendis. Hæst ber þar Finnbjörn Þorvaldsson og Guðmund Hermannsson.

Nöfn þessara manna eru ekki á hvers manns vörum í dag þótt þau hafi á sínum tíma
verið greypt í huga sérhvers áhugamanns um íþróttir. Hápunktur frjálsra íþrótta hér
um slóðir er þó vafalaust heimsókn landsins bestu íþróttamanna þess tíma, með
sjálfan Gunnar Huseby í fararbroddi. Sá viðburður gleymist þeim seint er á horfðu.

Margan unglinginn dreymir um að feta í fótspor afreksmanna í íþróttum. Þeir eru
stjörnurnar, fyrirmyndirnar, sem ungmennin dá og dýrka. Sú blinda stjörnudýrkun
sem viðgengst í mörgum íþróttagreinum er tvíeggjuð, svo ekki sé meira sagt.
Gamla góða markmiðið „að vera með“, sem birtist í þátttöku á annað þúsund kepp-
enda á Unglingalandsmótum þar sem hver og einn stendur (vonandi) sæll og ósár
að lokum, eftir að hafa gert sitt besta, má ekki undir neinum kringumstæðum
gleymast. Í því felst gildi íþrótta öðru fremur.

Héraðssamband Vestfirðinga á þakkir skilið fyrir frumkvæðið að því að fá Ungl-
ingalandsmót UMFÍ 2003 til Ísafjarðar, bæjaryfirvöld fyrir stuðning þeirra og síð-
ast en ekki síst ber að þakka stjórn Ungmennafélags Íslands fyrir ákvörðun sína.

s.h.

Í samtali við Guðna Geir
Jóhannesson, stjórnarfor-
mann Fjórðungssambands
Vestfirðinga, í Svæðisút-
varpi Vestfjarða fyrir helgina
kom fram, að unnið sé að
því innan vébanda Fjórð-
ungssambandsins og At-
vinnuþróunarfélags Vest-
fjarða að daglegur rekstur
þessara stofnana verði sam-
einaður.

Ingimar Halldórsson,

framkvæmdastjóri Fjórð-
ungssambands Vestfirðinga,
segir að gerð hafi verið sam-
þykkt á síðasta Fjórðungs-
þingi þess efnis að taka rek-
stur sambandsins til endur-
skoðunar. „Við rétt að byrja
að fara yfir þessi mál og
engar viðræður í gangi eða
slíkt. Það er ekkert að frétta
af þessu ennþá“, segir Ingi-
mar Halldórsson.

FjórðungssambandiðFjórðungssambandiðFjórðungssambandiðFjórðungssambandiðFjórðungssambandið

Reksturinn sam-Reksturinn sam-Reksturinn sam-Reksturinn sam-Reksturinn sam-
einaður Atvinnu-einaður Atvinnu-einaður Atvinnu-einaður Atvinnu-einaður Atvinnu-
þróunarfélaginu?þróunarfélaginu?þróunarfélaginu?þróunarfélaginu?þróunarfélaginu?

Það er fisléttur en jafnframt agaður andi sem blasir við í Edinborgarhúsinu á Ísafirði þar
sem ungar stúlkur nema ballett. Kennari þeirra er hin rússneska Kateryna Pavlova. Þetta
er annað árið sem ballett er kenndur við Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar og þykja stúlk-
urnar sem eru á öðru ári í náminu hafa tekið miklum framförum í fótamenntinni. Ísafjörð-
ur mun vera eini staðurinn utan Reykjavíkur þar sem nú fer fram balletkennsla.

Fimir fætur í EdinborgFimir fætur í EdinborgFimir fætur í EdinborgFimir fætur í EdinborgFimir fætur í Edinborg
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Mörg mál sem þarf að taka áMörg mál sem þarf að taka áMörg mál sem þarf að taka áMörg mál sem þarf að taka áMörg mál sem þarf að taka á
„Við vorum að kynnast

hver öðrum og ræða
samstarfsvettvang sveit-

arfélaganna“, segir Hall-
dór Halldórsson, bæjar-
stjóri í Ísafjarðarbæ, en
á mánudag sat hann yfir

kaffibolla á Hótel Ísafirði
ásamt þeim Einari Pét-

urssyni, nýráðnum bæj-
arstjóra í Bolungarvík,

og Ómari Jónssyni, sem
ekki alls fyrir löngu tók
við starfi sveitarstjóra í

Súðavíkurhreppi. Við er-
um að leggja drög að

fundi bæjarráða þessara
sveitarfélaga en þau
héldu saman fund í

ágúst. Það er nýmæli að
bæjarráð þessara

þriggja sveitarfélaga eigi
slíkan samstarfsvettvang
en á síðasta kjörtímabili

komu bæjarráð Ísafjarð-
arbæjar og Bolungar-

víkurkaupstaðar saman
til fundar“, segir Hall-

dór. „Það eru mörg mál
sem þarf að taka á. Til að

mynda er búið að sam-
þykkja lög þess efnis að

sveitarfélög með færri en
1.500 íbúa, eins og Bol-
ungarvíkurkaupstaður

Ómar, Halldór og Einar glaðir í bragði á fundinum á Hótel Ísafirði.
og Súðavíkurhreppur eru,

megi ekki starfrækja
barnaverndarnefndir. Við

erum því að leita sam-
starfs um það mál. Við
viljum skerpa á öllum

samstarfsvettvangi þess-
ara sveitarfélaga og sam-

eiginlegum rekstri þeirra.
Tilgangurinn er að styrkja

þá hugmynd að það sé
hægt að líta á þetta sem

eitt svæði eins og gert er í
Byggðaáætlun. Það að við

skulum starfa saman og
samhæfa okkar aðgerðir

styrkir og eflir svæðið út á
við“, segir Halldór. Á

síðasta fundi bæjarráð-
anna lýstu þau yfir vilja til
að taka út rekstur sameig-
inlegra stofnana sveitarfél-

aganna á norðanverðum
Vestfjörðum og skoða alla

hugsanlega möguleika á
frekara samstarfi þeirra. Í

samþykkt þeirra segir að
markmið sveitarfélaganna

sé að tryggja betur rek-
strarafkomu þeirra og
bæta enn frekar þjón-
ustu við íbúana. Í því

skyni verði skipuð
þriggja manna sam-

starfsnefnd með full-
trúa frá hverju sveitar-

félaganna þriggja. Henni
verði heimilt að kalla til
ráðgjafa sem vinni með

nefndinni að úttekt og
könnun á möguleika á

frekara samstarfi.

Eftir þrjár-fjórar vikur er
væntanleg fyrsta platan frá
bolvíska trúbadúrnum Einari
Erni Konráðssyni en í síðustu
viku var hann við upptökur í
stúdíói Rafns Jónssonar í
Hafnarfirði. Þeim er nú lokið
en hljóðblöndunin er eftir. Á
diskinum sem mun bera nafn-
ið „Lognið á undan stormin-
um“ verða átta lög. Sex þeirra
eru eftir Einar Örn sjálfan,
eitt eftir Tóta Ripper frá Suð-
ureyri og nefnist það Bláa
höndin og loks verður þar
lagið Seinna meir sem hljóm-
sveitin Short Notice gaf út í
fyrrasumar. Einar Örn segir
að ef til vill fljóti líka með
einhverjar „demó“-upptökur
frá liðnum árum.

Enda þótt þetta sé fyrsti
diskurinn frá hendi Einars
Arnar hafa nokkur laga hans
verið spiluð á öldum ljósvak-
ans. Hann annast nærfellt all-
an hljóðfæraleik á plötunni
og sönginn líka nema hvað
Tinna frá Suðureyri syngur
með honum í tveimur lögum.
Saxófónleikarinn Einar Bragi
Bragason sem var í Stjórninni
kemur einnig við sögu á disk-
inum.

Diskurinn Lognið á undan
storminum er gefinn út til
minningar um Ísfirðinginn
Magnús Frey Sveinbjörnsson
sem lést með sviplegum hætti
á síðasta ári. Einar Örn kveðst
ætla að styrkja málefni gegn
ofbeldi með sölunni.

Lognið á und-Lognið á und-Lognið á und-Lognið á und-Lognið á und-
an storminuman storminuman storminuman storminuman storminum

Fyrsta plata Einars ArFyrsta plata Einars ArFyrsta plata Einars ArFyrsta plata Einars ArFyrsta plata Einars Arnar í vinnslunar í vinnslunar í vinnslunar í vinnslunar í vinnslu

Ekki líkur á vaxtahækkun í bráð þrátt fyrir væntanlegar stórframkvæmdirEkki líkur á vaxtahækkun í bráð þrátt fyrir væntanlegar stórframkvæmdirEkki líkur á vaxtahækkun í bráð þrátt fyrir væntanlegar stórframkvæmdirEkki líkur á vaxtahækkun í bráð þrátt fyrir væntanlegar stórframkvæmdirEkki líkur á vaxtahækkun í bráð þrátt fyrir væntanlegar stórframkvæmdir

Afföll á húsbréfum gætu minnkað enn frekarAfföll á húsbréfum gætu minnkað enn frekarAfföll á húsbréfum gætu minnkað enn frekarAfföll á húsbréfum gætu minnkað enn frekarAfföll á húsbréfum gætu minnkað enn frekar
– segir Torfi Jóhannsson hjá Íslenskum verðbréfum hf. á Ísafirði

Þrátt fyrir að yfirgnæfandi
líkur séu á því að virkjað verði
við Kárahnjúka vænta aðilar
á fjármálamarkaði ekki vaxta-
hækkunar í bráð þar sem slaki
í efnahagslífinu er enn mikill.

„Áhrifa þessara fram-
kvæmda fer ekki að gæta í
aukinni þenslu fyrr en eftir
rúmt ár eða tvö og þess vegna
vænta markaðsaðilar þess að
vextir verði lækkaðir eitthvað
meira áður en til hækkana
kemur“, segir Torfi Jóhanns-
son, forstöðumaður Íslenskra

verðbréfa hf. á Ísafirði.
Þó mun vera nokkur óvissa

um það hversu mikið svigrúm
sé til vaxtalækkunar og hve-
nær þess megi vænta að aukin
umsvif komi fram í efnahags-
lífinu sem gefi tilefni til vaxta-
hækkana á ný. „Menn eru að
horfa á þessi skilaboð frá rík-
inu um að þar verði fram-
kvæmdum flýtt með það fyrir
augum að framkvæmdaþung-
inn þar skarist ekki við virkj-
ana- og álversframkvæmdir“,
segir Torfi.

Ávöxtunarkrafa húsbréfa er
með lægsta móti í dag eða
tæp 3% en var um 12% í apríl
á síðasta ári. Segist Torfi sjá í
spilunum frekari lækkun á
ávöxtunarkröfu þeirra og þar
með afföllum. „Það verður
aukin eftirspurn eftir þessum
pappír og þar eru menn að
horfa til hugsanlegrar vaxta-
lækkunnar og eins á það að
bréfin eru verðtryggð. Það
kæmi mér ekki á óvart að við
ættum eftir að sjá afföllin af
húsbréfunum hverfa þegar
kemur fram á vorið“, segir
hann.

Þó að mikill slaki sé í efna-
hagslífinu nú um stundir
munu aðilar á markaði gjalda
varhug við því að hugsanlega
geti verðbólga aukist á nýjan
leik. En þar er verið að horfa
til áhrifa af ríkisframkvæmd-
um og þeirrar sögulegu stað-
reyndar að jafnan aukist verð-
bólga í kringum kosningar.
„Staða mála akkúrat í dag gef-
ur ekki tilefni til verðbólgu en
menn virðast vilja hafa allt á
þurru í þeim efnum“, segir

Torfi.
Rétt er að rifja upp að al-

mennt kalla aukin umsvif í
efnahagslífinu á vaxtahækk-
anir. Hækkun stýrivaxta hefur
áhrif yfir allt sviðið og veldur
hækkun á ávöxtunarkröfum
hlutabréfa og skuldabréfa, þar

með talið húsbréfa. Hækkun
á ávöxtunarkröfu gerir verð-
bréfin verðminni og í tilviki
húsbréfa þýðir það aukin af-
föll. Breytingar á ávöxtunar-
kröfu hafa meiri áhrif á verð
lengri bréfa eins og húsbréfa,
sem geta verið til allt að 40

ára, en á verð styttri bréfa eins
og ríkisvíxla sem koma á
gjalddaga innan árs frá útgáfu.
Þess vegna er gott að eiga
löng bréf þegar vextir lækka
og bréfin hækka í verði en
stutt bréf þegar vextirnir
hækka og bréfin lækka í verði.

Torfi Jóhannsson, forstöðumaður Íslenskra verðbréfa.

Hárgreining í DekurhúsinuHárgreining í DekurhúsinuHárgreining í DekurhúsinuHárgreining í DekurhúsinuHárgreining í Dekurhúsinu
Fimmtudaginn 30. janúar verður sérfræðingur frá heildsölunniimmtudaginn 30. janúar verður sérfræðingur frá heildsölunniimmtudaginn 30. janúar verður sérfræðingur frá heildsölunniimmtudaginn 30. janúar verður sérfræðingur frá heildsölunniimmtudaginn 30. janúar verður sérfræðingur frá heildsölunni
Árgerði með hárgreiningu í Dekurhúsinu í Súðavík.Árgerði með hárgreiningu í Dekurhúsinu í Súðavík.Árgerði með hárgreiningu í Dekurhúsinu í Súðavík.Árgerði með hárgreiningu í Dekurhúsinu í Súðavík.Árgerði með hárgreiningu í Dekurhúsinu í Súðavík.
Sérstök tækni er notuð til að greina ástand hársins og í fram-Sérstök tækni er notuð til að greina ástand hársins og í fram-Sérstök tækni er notuð til að greina ástand hársins og í fram-Sérstök tækni er notuð til að greina ástand hársins og í fram-Sérstök tækni er notuð til að greina ástand hársins og í fram-
haldi af því er viðskiptavini leiðbeint um notkun hárvara í sam-haldi af því er viðskiptavini leiðbeint um notkun hárvara í sam-haldi af því er viðskiptavini leiðbeint um notkun hárvara í sam-haldi af því er viðskiptavini leiðbeint um notkun hárvara í sam-haldi af því er viðskiptavini leiðbeint um notkun hárvara í sam-
ræmi við það. Hárgreining tekur ekki langan tíma svo ekki erræmi við það. Hárgreining tekur ekki langan tíma svo ekki erræmi við það. Hárgreining tekur ekki langan tíma svo ekki erræmi við það. Hárgreining tekur ekki langan tíma svo ekki erræmi við það. Hárgreining tekur ekki langan tíma svo ekki er
nauðsynlegt að panta tíma sérstaklega í hans.nauðsynlegt að panta tíma sérstaklega í hans.nauðsynlegt að panta tíma sérstaklega í hans.nauðsynlegt að panta tíma sérstaklega í hans.nauðsynlegt að panta tíma sérstaklega í hans.
Líttu inn og fáðu ráðgjöf svo hárið þitt geti notið sín sem best.Líttu inn og fáðu ráðgjöf svo hárið þitt geti notið sín sem best.Líttu inn og fáðu ráðgjöf svo hárið þitt geti notið sín sem best.Líttu inn og fáðu ráðgjöf svo hárið þitt geti notið sín sem best.Líttu inn og fáðu ráðgjöf svo hárið þitt geti notið sín sem best.

Opið verður frá
kl. 10:00 - 18:00.

Frekari upplýsingar eru
gefnar í síma 456 5099.
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Hlakkar til að verða gam-Hlakkar til að verða gam-Hlakkar til að verða gam-Hlakkar til að verða gam-Hlakkar til að verða gam-
all úrillur karl á Flateyriall úrillur karl á Flateyriall úrillur karl á Flateyriall úrillur karl á Flateyriall úrillur karl á Flateyri
Tónlistarmaðurinn Sigurður Björnsson,

sem sjaldan eða aldrei er kallaður annað en
Siggi Björns, hefur nú á annan áratug

flakkað um víða veröld og spilað á börum
og á stærri tónleikastöðum. Siggi segir að

tónlistarferillinn hafi byrjað fyrir slysni og
hann hafi aldrei tekið meðvitaða ákvörðun
um að gerast tónlistarmaður. Fyrir nokkru

dvaldist hann í faðmi fjölskyldu og vina á
Flateyri og þegar rætt var við hann var

hann á sínum öðrum bala í beitningaskúr
við hafnarkantinn.

Plataður til að beitaPlataður til að beitaPlataður til að beitaPlataður til að beitaPlataður til að beita
í tvo eða þrjá dagaí tvo eða þrjá dagaí tvo eða þrjá dagaí tvo eða þrjá dagaí tvo eða þrjá daga

Skúrinn er óvenju vel lykt-
andi, að minnsta kosti miðað
við marga aðra beitninga-
skúra. Siggi segir að Flateyr-
ingar hafi alla tíð verið mjög
framarlega í öllum aðbúnaði
beitningamanna og snyrti-
mennsku.

„Ég er nú að beita á sama
stað og ég gerði þegar ég beitti
fyrst, þá fjórtán ára gamall.
Samt kom ég ekki til Flateyrar
núna til þess að fara að beita.
Ég kom til þess að slaka á og
spila í félagsheimilinu. Síðan
var runnið á mig og ég beðinn
um að beita í tvo eða þrjá
daga. Vel hafði gefið á sjó að
undanförnu og þess vegna var
farið að vanta beitningu. Ég
sló til en ég hef ekkert beitt í
tvö ár og reyndar sama og
ekki neitt alveg síðan ég byrj-
aði að spila.

Ég sá þegar ég kom í skúr-
inn að einhver hafði límt upp
á vegg texta að laginu Beitn-
ingatremma sem ég samdi fyr-
ir allnokkru og fjallar eins og
nafnið gefur til kynna um nei-
kvæðar hliðar þessarar vinnu.
Annars finnst mér ágætt að
beita, svona á heildina litið.“

Vinnur að upp-Vinnur að upp-Vinnur að upp-Vinnur að upp-Vinnur að upp-
töku á 7. plötunnitöku á 7. plötunnitöku á 7. plötunnitöku á 7. plötunnitöku á 7. plötunni

Um þessar mundir er Siggi
annars að vinna að gerð nýrrar
plötu sem unnin er úti í Dan-
mörku, en þar hefur hann búið
í árafjöld. „Ég bý í Kaup-
mannahöfn og tek plötuna upp
í stúdíói sem samstarfsmaður
minn, breski gítarleikarinn og
upptökumaðurinn Keith Hop-
croft, hefur komið sér upp í
borginni. Sjálfur lenti hann
fyrir slysni í Danmörku, var
einhvern tímann að túra með
hljómsveit, kynntist danskri
stelpu og fór þess vegna ekk-
ert til baka til Bretlands.

Við hittumst fyrir mörgum
árum í Kaupmannahöfn. Við
vorum saman á geisladiski
sem gefinn var út og innihélt

tónlist frá svona bar-tónlistar-
mönnum. Seinna hitti ég hann
fullan og fékk hann til að spila
með mér eitt kvöld og þannig
byrjaði okkar samstarf.“

Platan sem væntanleg er í
vor er sú sjöunda í röðinni frá
Sigga. Á henni kveður við
nokkuð annan tón en áður.
„Platan er að mestu órafmögn-
uð og við notumst meðal ann-
ars við kontrabassa og fiðlu.
Platan kemur út í Þýskalandi
í vor, en þar er ég kominn í
gott samband við tónleika-
haldara sem hefur útvegað
mér nokkuð af verkefnum.
Hann hefur lofað mér fleiri
túrum í sumar, en hvort af
þeim verður er þó óljóst eins
og alltaf í þessum bransa.
Þessi tónleikahaldari hefur
samt reynst vel hingað til og
orðið mér úti um nokkur stór
verkefni. Mér finnst líka eins
og hann meini það sem hann
segi, sem er því miður ekkert
allt of algengt í tónlistarheim-
inum.“

Gaman að fá aðGaman að fá aðGaman að fá aðGaman að fá aðGaman að fá að
spila með Sladespila með Sladespila með Sladespila með Sladespila með Slade

Siggi hefur mikla reynslu
af tónleikahaldi og hefur und-
anfarin ár leikið mikið í Evr-
ópu og Skandinavíu. „Ég spila
á alls kyns stöðum, allt frá
örgustu búllum upp í frekar
stór íþróttahús. Nú síðast spil-
aði ég í handboltahöll í Flens-
borg í Þýskalandi fyrir 7.000
manns ásamt Gary Glitter
Band, T-Rex og stórsveitinni
Slade. Tvö fyrrnefndu böndin
innihéldu fáa upprunalega
meðlimi. Í Gary Glitter Band
var einn upprunalegur og T-
Rex er ennþá að spila þrátt
fyrir að Mark Bolan hafi verið
dauður svo áratugum skiptir.
Slade voru aftur á móti með
nokkurn veginn sömu uppröð-
un og áður.

Það var rosalega gaman að
spila með þessum snillingum
og þá sérstaklega þeim í Slade
sem voru alveg ótrúlega góðir
þrátt fyrir að vera komnir að-
eins til ára sinna. Hin böndin
voru náttúrlega svolítið sorg-
leg.“

Sama prógrammiðSama prógrammiðSama prógrammiðSama prógrammiðSama prógrammið
og fyrir 15 árumog fyrir 15 árumog fyrir 15 árumog fyrir 15 árumog fyrir 15 árum

„Keith Hopcroft og ég höf-
um spilað mjög mikið saman
og leikum alls konar músik.
Það fer mikið eftir því hvar
við erum að spila hvernig tón-
list við leikum. Oft leikum
við eingöngu okkar frum-
samda efni sem nær frá því að
vera svokölluð „folk“ tónlist
upp í rokk. Þegar ég spila á
Vagninum eða á sambærileg-
um stöðum er annað uppi á
teningnum. Þá er ég eiginlega
með nákvæmlega sama pró-
grammið og fyrir 15 árum síð-
an, gamla slagara sem allir
geta sungið með.“

Siggi lék þessa slagara á
Flateyri og á krám og knæpum
víða um land á sínum tíma.
„Árið 1988 var ég á sjó á tog-
aranum Gylli frá Flateyri. Þeg-
ar ég hafði verið á honum í
fimm ár vildi ég taka frí og
fara að spila. Ég hef ekki farið
aftur á sjóinn síðan, þó ég
hafi aldrei beinlínis hætt. Ég
er eiginlega ekkert annað en
sjómaður í fríi.

Ég var ekki lengi að því að
fara nokkra hringi í kringum
landið og fljótlega var það
orðið þannig að ég hafði spil-
að á næstum því hverri einustu
krá landsins. Þess vegna
ákvað ég upp úr 1990 að flytja
til útlanda og reyna fyrir mér
þar.

Ég flutti til Danmerkur og
hef búið þar síðan. Landið
liggur nokkuð miðsvæðis og
hentar mér vel, því ég spila
aðallega í norðanverðri Evr-
ópu og í Skandinavíu.“

Margt hefur breystMargt hefur breystMargt hefur breystMargt hefur breystMargt hefur breyst

Siggi fæddist á Flateyri á
sjötta áratug síðustu aldar.
Hann hlaut hefðbundið upp-
eldi í litlu sjávarplássi og segir
að margt hafi breyst síðan.
„Þetta er allt öðruvísi. Samfé-
lagið er mjög frábrugðið því
sem var. Þegar ég var að alast
upp var allt miklu einfaldara.
Maður sá hvaðan allur matur
sem maður borðaði kom.
Mjólkin kom frá Hvilft, fisk-
urinn kom úr sjónum og kjötið
frá bóndabæjunum í firðinum.

Fólk kemur líka og fer og
margir af mínum æskufélög-
um eru farnir og annað fólk er
komið í staðinn. Þó eru hér
margir sem ég þekkti þegar
ég var yngri. Til dæmis er ég
að hluta til að beita með þeim
sömu og ég vann með þegar
ég byrjaði, þá fjórtán ára gam-
all.“

Heppinn en ekkertHeppinn en ekkertHeppinn en ekkertHeppinn en ekkertHeppinn en ekkert
góður sjómaðurgóður sjómaðurgóður sjómaðurgóður sjómaðurgóður sjómaður

„Þegar ég var yngri lagðist
ég í mikið flakk og beitti allt í
kringum landið, vann í sjávar-
plássum hér og þar, á Vopna-
firði, Höfn, Patreksfirði og svo
framvegis. Síðan kom ég aftur
til Flateyrar og fór á sjóinn.
Ég var á Gylli og líkaði vistin
ágætlega. Reyndar fannst mér
ég aldrei vera neitt merkilegur
sjómaður og starfið átti ekkert
voðalega vel við mig.“

– Þú hefur aldrei lent í
neinum sjávarháska?

„Nei, sem betur fer ekki.
Þó ég hafi ekkert verið voða-
lega góður sjómaður, þá var
ég frekar heppinn og lenti al-
drei í neinu leiðinlegu.“

– En hvernig kom það til að
þú ákvaðst að gefa frá þér
plássið á sjónum og fara í hinn
víðsjárverða tónlistarbransa?

„Það gerðist eiginlega
óvart. Ég tók aldrei neina með-
vitaða ákvörðun um það. Ég
hafði alltaf verið í hljómsveit-
um sem yngri maður og var
þess vegna slarkfær á gítar.

Eitt sinn fór ég síðan til Nýja
Sjálands að heimsækja fólk
sem ég hafði kynnst á Flateyri,
fólk sem hafði komið þangað
sem farandverkamenn. Ég tók
gítarinn með mér út og fór að
spila fyrir þá sem vildu hlusta.
Fljótlega komst ég að því að
það var hægt að lifa á þessu
og að það var merkilega mikið
að gera fyrir trúbadúra.

Ég hefði aldrei getað trúað
því að það væri hægt að lifa á
svona harki, en mér hefur
gengið mjög vel. Ég hef að
minnsta kosti ekki þurft að
beita mikið síðan 1988.“

Hlakkar til efriHlakkar til efriHlakkar til efriHlakkar til efriHlakkar til efri
áranna á Flateyriáranna á Flateyriáranna á Flateyriáranna á Flateyriáranna á Flateyri

Siggi segist láta sig dreyma
um að geta í framtíðinni búið
á Flateyri á veturna en flakkað
um Evrópu á sumrin. „Mér
líður alltaf vel á Flateyri, en
alveg sérstaklega á veturna.
Samfélagið þéttist allt og fólk

verður miklu nánara. Flateyri
verður miklu meira þorp. Á
sumrin eru allir á faraldsfæti
en á veturna halda menn frekar
kyrru fyrir.

Flateyri og nágrannabæirnir
hafa miklu meiri þýðingu fyrir
mig núna en áður. Það er kann-
ski nær að segja að ég átta
mig betur á því nú en áður
hversu mikla þýðingu svæðið
hefur fyrir mig. Ég hef alltaf
verið duglegur að heimsækja
bæinn og fer alltaf beint vestur
þegar ég kem til landsins. Ég
hef líka aldrei upplifað mig
sem brottfluttan Flateyring,
mér líður alltaf eins og heima-
manni þegar ég kem.

Ég get eiginlega ekki beðið
eftir því að verða gamall, úr-
illur kall á Flateyri og kvarta
yfir ungdómnum. Ég er búinn
að ákveða að ganga um hafn-
arkantinn og kvarta yfir verk-
laginu hjá þeim sem eru að
vinna og láta alla vita að þegar
ég var ungur, þá gerðum við
hlutina almennilega.“
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Tekjur vín-Tekjur vín-Tekjur vín-Tekjur vín-Tekjur vín-
búða aukastbúða aukastbúða aukastbúða aukastbúða aukast

Samstarfssamningur Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Kennaraháskóla ÍslandsSamstarfssamningur Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Kennaraháskóla ÍslandsSamstarfssamningur Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Kennaraháskóla ÍslandsSamstarfssamningur Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Kennaraháskóla ÍslandsSamstarfssamningur Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Kennaraháskóla Íslands

Vestfirðingum auðveldað aðVestfirðingum auðveldað aðVestfirðingum auðveldað aðVestfirðingum auðveldað aðVestfirðingum auðveldað að
stunda fjarnám á háskólastigistunda fjarnám á háskólastigistunda fjarnám á háskólastigistunda fjarnám á háskólastigistunda fjarnám á háskólastigi

Samningur um samstarf
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða
og Kennaraháskóla Íslands
var undirritaður í síðustu viku
í aðsetri Fræðslumiðstöðvar-
innar á Ísafirði. Markmið sam-
ningsins er að auðvelda að-
gengi íbúa Vestfjarða að fjar-
námi á háskólastigi við Kenn-
araháskóla Íslands.

Ólafur Proppé, rektor KHÍ,
og Sólrún Björg Kristinsdóttir,
forstöðumaður Símenntunar-
stofnunar KHÍ, komu í heim-
sókn til Ísafjarðar að þessu
tilefni. Auk þess sem Ólafur
undirritaði samninginn ásamt
Smára Haraldssyni, forstöðu-
manni Fræðslumiðstöðvar-
innar, heimsóttu þau Sólrún
Menntaskólann á Ísafirði,
Grunnskólann á Ísafirði, Tón-
listarskóla Ísafjarðar og Þró-
unarsetur Vestfjarða.

Samstarfssamningur Kenn-
araháskóla Íslands og Fræð-
slumiðstöðvar Vestfjarða er
svohljóðandi:

„Markmið samningsins er
að auðvelda aðgengi íbúa
Vestfjarða að fjarnámi á há-
skólastigi frá Kennaraháskóla
Íslands.

Samningsaðilar kynna sam-
eiginlega námsframboð
Kennaraháskólans á Vest-
fjörðum. Kynningin felst m.a.
í sameiginlegri útgáfu og
dreifingu kynningarefnis,
þátttöku í kynningarfundum
með almenningi, stjórnendum
stofnana og fyrirtækja og í
fjölmiðlaumræðu.

Fræðslumiðstöðin mun
tryggja náms- og starfsað-
stöðu fyrir nemendur á Vest-
fjörðum samkvæmt nánara
samkomulagi, miðla upplýs-
ingum og gögnum og annast
tæknilega umsjón og prófa-
hald.

Kennaraháskóli Íslands ber
kostnað af rekstri fjarnámsins
í Reykjavík og við Íþrótta-
fræðasetur Kennaraháskólans
á Laugarvatni, kennslukostn-

Ólafur Proppé og Smári Haraldsson undirrita samninginn.

að og þjónustu sem þar til
fellur. Hvor aðili samningsins
ber fjárhagsábyrgð á sínum
hluta verkefnisins.

Samningsaðilar munu gera
með sér sérstakt samkomulag
um það nám sem þeir hyggjast
standa sameiginlega að á Vest-
fjörðum. Í því samkomulagi
skal kveða á um nánara
ákvæði um skiptingu ábyrgð-
ar og kostnaðar milli samn-
ingsaðila, nemendafjölda, sér-
stakan aðbúnað og annað sem
nauðsynlegt er að fjalla um.

Fulltrúar samningsaðila
hittast eigi sjaldnar en árlega
til að fjalla um framgang og
þróun samstarfsins.“

Að baki þeim Ólafi og Smára eru, talið frá vinstri: Sólrún Björg Kristinsdóttir, forstöðumaður Símenntunarstofnunar
KHÍ, stjórnarmenn Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða, þau Óðinn Gestsson, Ólína Þorvarðardóttir, formaður, og Guðrún
Stella Gissurardóttir, og síðan Dagrún B. Matthíasdóttir, formaður fulltrúaráðs Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða.

Nemendur Menntaskólans á ÍsafirðiNemendur Menntaskólans á ÍsafirðiNemendur Menntaskólans á ÍsafirðiNemendur Menntaskólans á ÍsafirðiNemendur Menntaskólans á Ísafirði

Undirbúa sýninguUndirbúa sýninguUndirbúa sýninguUndirbúa sýninguUndirbúa sýningu
í Gallerí Gangií Gallerí Gangií Gallerí Gangií Gallerí Gangií Gallerí Gangi

Þessa dagana er unnið að
því að draga fram í dagsljósið
listhneigða nemendur í
Menntaskólanum á Ísafirði.
Stefnt er að því setja upp sýn-
ingu á verkum þeirra í Gallerí
Gangi á Sólrisuhátið. Það er
Benedikt Hreinn Einarsson,
nemandi í þriðja bekk, sem
hefur umsjón með undirbún-
ingi sýningarinnar. Ætlunin er
að sýna margs konar listaverk,
svo sem myndir, teikni-

myndasögur, ljóð og hvers
kyns innsetningar sem nem-
endur eiga í fórum sínum.

„Við erum að ræða við nem-
endur um að sýna og þeir hafa
tekið því vel. Það eru ein-
hverjar bókanir komnar á
hreint en annars er þetta á
byrjunarstigi. Eins erum við í
sambandi við nemendur í
Listaháskóla Íslands en það á
eftir að skýrast hvort af því
verður að þeir sýni hjá okkur.

Meginþemað hjá okkur verður
frjáls aðferð“, segir Benedikt.

Gallerí Gangur er fremur
óvenjulegur sýningarsalur.

Um er að ræða undirgöng
milli heimavistar og bók-
námshúss MÍ. Er það helsta
einkenni þeirra að vera alveg

hvít og svipbrigðalaus og
þóttu göngin því minna á fín-
ustu sýningarsali.

Tekjur vínbúðanna á
Vestfjörðum jukust um
tæplega 8,5 milljónir
króna milli áranna 2001
og 2002. Í verslun ÁTVR
á Ísafirði var keypt áfengi
fyrir liðlega 187 milljónir
króna á árinu 2002 en
það er aukning um tæp-
ar 7 milljónir frá árinu
2001. Á Patreksfirði
jókst salan um 1,5 mkr
króna milli ára en heild-
arsalan þar var fyrir rúm-
ar 45 milljónir króna á
árinu 2002. Ekki er hægt
að álykta út frá þessum
tölum um aukningu á
seldu magni því verð á
áfengi hefur hækkað á
milli ára. Mesta verð-
hækkunin varð á sterku
víni en áfengisgjald á
sterkum vínum var
hækkað í lok nóvember.

Erla sýnir íErla sýnir íErla sýnir íErla sýnir íErla sýnir í
SlunkaríkiSlunkaríkiSlunkaríkiSlunkaríkiSlunkaríki
Erla Þórarinsdóttir opn-
aði sýningu í Slunkaríki á
Ísafirði á laugardag. Á
sýningunni sem ber heit-
ið Birting eru málverk
sem útfærð eru með
olíulit og blaðsilfri á
striga. Erla lagði stund á
myndlistarnám í Svíþjóð
og Hollandi en býr nú og
starfar í Reykjavík. Hún
sýndi síðast málverk í
Slunkaríki fyrir um 14 ár-
um. Slunkaríki við Aðal-
stræti er opið í viku
hverri frá fimmtudegi til
sunnudags kl. 16-18.
Sýningu Erlu lýkur
sunnudaginn 2. febrúar.

KFÍ sigraði Fjölni úr
Grafarvogi 95-84 í 1.
deild karla í körfuknatt-
leik sem fram í íþrótta-
húsinu á Torfnesi á
föstudagskvöld. Staðan í
hálfleik var 49-35. KFÍ
byrjaði af miklum krafti
og eftir tíu mínútna leik
var staðan orðin 32-13.
Þar af átti Baldur Ingi
Jónasson þrjár þriggja
stiga körfur á síðustu
mínútu fjórðungsins.
Jeremy Sargent lenti
snemma í villuvandræð-
um og spilaði aðeins
rúmar tuttugu mínútur.
Baldur var eins og oft
áður maður leiksins.
Hann skoraði 23 stig, þar
af sjö þriggja stiga
körfur, og tók níu sóknar-
fráköst. Reynir í Sand-
gerði og KFÍ eru nú í
efstu sætum 1. deildar
með 16 stig eftir níu leiki,
átta sigra og eitt tap
hvort lið, en stigahlutfall
Reynis er mun betra.
Liðið er með 133 stig í
plús en KFÍ með 74 stig í
plús.

KFÍ sigraðiKFÍ sigraðiKFÍ sigraðiKFÍ sigraðiKFÍ sigraði
Fjölni 95-84Fjölni 95-84Fjölni 95-84Fjölni 95-84Fjölni 95-84
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maður vikunnar

Nafn: Halldór Halldórsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Kálfavík, Skötufirði 25. júlí 1964.
Atvinna: Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
Fjölskylda: Eiginkonan er Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, sagn-
fræðingur. Börn: Halldór Vilberg (býr hjá móður sinni), Hreiðar
Ingi, María Sigríður og Hákon Ari.
Helstu áhugamál: Hef yndi af því að vera í sumarbústaðnum
okkar inni í Ögri, hola þar niður trjáplöntum og njóta útiveru
ásamt fjölskyldunni. Þá er vélsleðasport nokkuð skemmtilegt
þegar til þess viðrar. Það er stórkostlegt að vera á Drangajökli
og Ströndum í góðu veðri í góðum hópi.
Bifreið: MMC Lancer.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Rússajeppa árg. 1960-1963.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill? Mig minnir að
það hafi verið mismunandi. Allt þetta hefðbundna: Lögga, flug-
maður, skipstjóri. Ég man að ég hafði áhuga á iðnnámi þegar ég
var að ljúka grunnskóla og byrjaði aðeins í þeim geira.
Uppáhalds matur? Mér finnst, kannski því miður, flestur matur
góður. Ég er hrifinn af flestum hefðbundnum íslenskum mat. Þá
finnst mér ýmsar útgáfur af erlendri matargerð heillandi. Sushi er
í miklu uppáhaldi.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Þótt froskur sé ekki
vondur matur finnst mér hann ekki geðfelldur. Þá finnst mér sæ-
eyru ekkert sérstök. Mjólkurgrautar eru ekki vinsælir hjá mér.
Uppáhalds drykkur? Vatnið hérna er auðvitað alveg frábært.
Þú finnur ekki betra vatn en hér. Allt í lagi, ég skal viðurkenna að
mér finnst Coke auðvitað alltof gott líka.
Uppáhalds tónlist? Ég hlusta á alla tónlist. Á unglingsárunum
var diskótónlist mikið spiluð en ég var ekkert sérstaklega hrifinn
af henni, nema einstökum lögum. Á þeim tíma hlustaði ég meira
á ELO, Kiss, Eagles o.fl. þó þær hljómsveitir hafi verið vinsælli
nokkrum árum áður. Í dag finnst mér gott að setjast niður í róleg-
heitum og setja diskinn hans Villa Valla og einnig diskinn hans
Ólafs fráfarandi bæjarstjóra í Bolungarvík.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Mín félög eru auðvitað
hér í Ísafjarðarbæ, sama hvort það eru skíði, sund, boltaíþróttir
eða annað. Ég stend með mínu fólki hér. Meðan Michael Jordan
spilaði með Chicago Bulls fylgdist ég töluvert með NBA boltanum.
Er að mestu hættur því. Svo hef ég lengi haldið með Newcastle
í enska boltanum og svolítið með Manchester United af því að
Hreiðar Ingi heldur með þeim.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fréttir, umræðuþættir þó oftast sé
sama fólkið í þeim. Horfi reyndar lítið á sjónvarp.
Uppáhalds vefsíðan? isafjordur.is, bb.is, althingi.is, mbl.is,
samband.is eru mikið notaðar vefsíður.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Þær eru sem betur fer
margar. Smekkurinn fyrir þessu breytist. Einu sinni þótti mér
Rocky myndirnar frábærar. Í dag eru þær fyndnar. Forrest
Gump hefur alltaf verið í uppáhaldi.
Fallegasti staður hérlendis? Ísafjarðardjúp og Hornvíkin, ekki
síst bæjarstæðið á Horni þar sem tindarnir gnæfa yfir heildar-
myndinni.
Fallegasti staður erlendis? Noregur er einstaklega fallegt
land. Þá er fallegt við Genfarvatnið í Sviss.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Eitthvað örlar á því.
Uppáhalds heimilistækið? Vélsleðinn er búinn að vera svo
lengi inni í bílskúr að hann fer að flokkast með heimilistækjum.
Geri að öðru leyti ekki upp á milli heimilistækja, gæti þó verið án
sjónvarpsins.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Góðar stundir
með fjölskyldu og vinum eru dýrmætar. Samverustundir fjölskyld-
unnar í sumarbústaðnum og ferðalögum sem því miður er alltof
fátítt. Starf mitt sem fulltrúi íbúa þessa bæjarfélags er skemmtilegt
og ég er stoltur af þeirri ábyrgð sem mér hefur verið falin af íbú-
unum.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Þegar einstaklingar koma sér á framfæri með því að rífa niður
það sem aðrir hafa gert eftir bestu getu.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Mér líður yfirleitt vel. Af-
slöppun er fólgin í samveru með fjölskyldunni í sumarbústaðnum.
Þar líður mér einstaklega vel.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Ég á
mér drauma sem ég vil láta rætast en þeir eru ekki leyndir.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í? Ég hef lent
í neyðarlegum uppákomum sem ég held að best sé að geyma
fyrir sjálfan mig.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir þú breyta?
Þetta er góð spurning! Búinn að breyta mörgu og sífellt verið að
gera breytingar til að gera gott samfélag betra. Hér er mjög öflug
þjónsta af hálfu bæjarins og fyllilega samanburðarhæf við það
besta sem gerist annars staðar enda eigum við ekki að bera
okkur saman við annað. Vildi vera ráðherra byggðarmála í einn
dag. Myndi gera miklar breytingar í þeim málaflokki með okkar
svæði í forgangi.
Lífsmottó? Gerðu þitt besta.

ÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúp
og Hornvíkinog Hornvíkinog Hornvíkinog Hornvíkinog Hornvíkin

eru fallegust!eru fallegust!eru fallegust!eru fallegust!eru fallegust!

Sælkerar Sælkerar Sælkerar Sælkerar Sælkerar vikunnarvikunnarvikunnarvikunnarvikunnar
eru Þórunn Pálsdóttir ogeru Þórunn Pálsdóttir ogeru Þórunn Pálsdóttir ogeru Þórunn Pálsdóttir ogeru Þórunn Pálsdóttir og
Hermann Jón HalldórssonHermann Jón HalldórssonHermann Jón HalldórssonHermann Jón HalldórssonHermann Jón Halldórsson

Vigur lundiVigur lundiVigur lundiVigur lundiVigur lundi
Við viljum framreiða hér í Sælkerahorninu tvenns konar

uppskriftir að hinum frábæra Vigurlunda úr matarkistunni
góðu í Ísafjarðardjúpi. Uppskriftirnar eru ætlaðar fyrir fjóra.

Lundi með hunangsívafi

6 stk lundabringur
2½ msk hunang
1 msk soyasósa
3 msk ólífuolía
2½ dl rjómi
salt og pipar
Maizena sósujafnari

Úrbeinið lundabringurnar og skerið í góða bita. Hrærið
saman hunangi, soya og ólífuolíu. Setjið bitana í löginn og
látið liggja í 2-3 klst. Steikið síðan bitana á vel heitri pönnu
í 2 mínútur og kryddið með salti og pipar. Hellið rjómanum
yfir í lokin og þykkið aðeins með Maizena sósujafnara.
Gott er að bera fram með gratíneruðum gráðostakartöflum
og Waldorf- eða eplasalati.

Gratíneraðar gráðostakartöflur
Kartöflur eru léttsoðnar í 8-10 mínútur, þær síðan afhýddar

og skornar í sneiðar. Smyrjið eldfast mót vel með smjörlíki,
látið kartöflurnar í mótið og stráið yfir þær salti og pipar.
Setjið 3-4 smjörklípur saman við og hellið yfir botnfylli af
rjóma. Að lokum er rifinn ostur settur yfir ásamt gráðosti.
Bakað við 200°C í 15-20 mín.

Eplasalat
Afhýðið 3 gul epli, skerið þau í litla bita og blandið sam-

an við 1 pela af þeyttum rjóma.

Lundi í piparostasósu

6 stk lundabringur
1 stk piparostur
5 dl matreiðslurjómi
salt og pipar

Úrbeinið lundabringurnar og skerið í góða bita. Leggið
bitana í mjólkurbað í ca. 3 klst. Steikið síðan bitana í vel
heitri ólífuolíu í 2-3 mínútur og kryddið með salti og pipar.
Takið nú bitana af pönnunni. Rífið piparostinn og bræðið í
rjómanum á pönnunni. Bætið síðan lundanum út í og látið
malla í 2-3 mínútur. Berið fram með brúnuðum kartöflum,
eplasalati og gulum baunum.

Við ætlum að biðja Bergljótu Halldórsdóttur, kennara
viðGrunnskólann á Ísafirði um næstu uppskrift. Við skorum
á Beggu systur að upplýsa okkur um einhvern af hinum
frábæru réttum sem henni tekst að töfra fram.

UngUngUngUngUnglingalandsmót UMFÍ verður haldið í Ísafjarðarbæ í sumarlingalandsmót UMFÍ verður haldið í Ísafjarðarbæ í sumarlingalandsmót UMFÍ verður haldið í Ísafjarðarbæ í sumarlingalandsmót UMFÍ verður haldið í Ísafjarðarbæ í sumarlingalandsmót UMFÍ verður haldið í Ísafjarðarbæ í sumar

„Þetta eru mjög ánægjuleg
tíðindi. Við studdum þessa
umsókn og fylgdum henni eft-
ir með HSV“, segir Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri í Ísa-
fjarðarbæ, en eins og hér hefur
komið fram var ákveðið fyrir
helgina að Unglingalandsmót
UMFÍ verði haldið í Ísafjarð-
arbæ um verslunarmanna-
helgina í sumar.

„Á þessi mót kemur venju-
lega svipaður fjöldi og á hin
almennu Landsmót Ung-
mennafélags Íslands. Það
voru á milli sex og sjö þúsund
manns sem komu á síðasta
unglingalandsmót í Stykkis-
hólmi. Við gerum verslunar-
mannahelgina að stórri fjöl-
skylduhátið í Ísafjarðarbæ.
Þetta á eftir að gefa ferða-

þjónustunni mikla mögu-
leika“, segir bæjarstjóri.

Halldór segir að þessu fylgi
ekki neinn sérstakur stofn-
kostnaður fyrir Ísafjarðarbæ.
„Nei, við þurfum ekki að fara
í sérstaka uppbyggingu vegna
mótsins. UMFÍ kom og tók út
aðstæður hérna sem þeir
þekktu reyndar mjög vel. Nú
er bara að merkja við þessa

helgi. Það er um að gera fyrir
okkur að vera heima um versl-
unarmannahelgina því að
þetta verður ein stærsta fjöl-
skylduhátið landsins. Versl-
unarmannahelgin hérna verð-
ur með afar jákvæðum for-
merkjum. Hérna verður fjöl-
skylduandi þar sem áherslan
verður lögð á íþróttir,“ sagði
Halldór Halldórsson.

VerslunarmannahelginVerslunarmannahelginVerslunarmannahelginVerslunarmannahelginVerslunarmannahelgin
verður stór fjölskylduhátíðverður stór fjölskylduhátíðverður stór fjölskylduhátíðverður stór fjölskylduhátíðverður stór fjölskylduhátíð

Sólrisuhátíð Menntaskólans á ÍsafirðiSólrisuhátíð Menntaskólans á ÍsafirðiSólrisuhátíð Menntaskólans á ÍsafirðiSólrisuhátíð Menntaskólans á ÍsafirðiSólrisuhátíð Menntaskólans á Ísafirði

Undirbúningur hafinn af kraftiUndirbúningur hafinn af kraftiUndirbúningur hafinn af kraftiUndirbúningur hafinn af kraftiUndirbúningur hafinn af krafti
Nemendur Menntaskólans

á Ísafirði leggja nú allt kapp á
að búa hina árlegu Sólrisuhá-
tíð sem best úr garði. Að þessu
sinni hefst Sólrisan föstu-
daginn 28. febrúar og stendur
allt til sunnudagsins 9. mars.

Tíu manna Sólrisunefnd
undir forsæti Ingvars Alfreðs-
sonar, menningarvita Nem-
endafélagsins, sér um skipu-
lagningu hátíðarinnar og
framkvæmd. Þessar stundir-
nar er nefndin í óðaönn að

hringja í skemmtikrafta og
listamenn til að fá þá til lags
við hátíðina. „Við erum ekki
búin að fastbóka neitt ennþá
en fólkið sem við erum í sam-
bandi við er mjög áhuga-
samt“, segir Ingvar. Markmið-
ið með dagskrá hátíðarinnar
segir hann vera að höfða til
sem flestra, jafnt eldra fólks
sem yngra.

Fastir liðir Sólrisuhátíðar-
innar verða á sínum stað. Fært
verður upp leikrit undir stjórn

Þrastar Guðbjartssonar. For-
keppni Söngkeppni fram-
haldsskólanna verður haldin
með pompi og prakt. Gallerí
Gangur verður endurvakið og
útvarp MÍ-flugan mun hefja
flug sitt um Ísafjörð.

Ingvar segir margt fleira
vera í deiglunni, líklega verði
bókmenntakvöld og jafnvel
íþróttamót. Einnig er unnið
að því að fá dansara frá List-
dansskóla Íslands til að halda
sýningu sem mun eflaust

gleðja marga ef af verður. Seg-
ir Ingvar stefnt að því að kynna
endanlega dagskrá Sólrisu-
hátíðarinnar innan eigi langs
tíma.
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Almennur stjórAlmennur stjórAlmennur stjórAlmennur stjórAlmennur stjórnmálafundur Samfylkingarinnar á Ísafirðinmálafundur Samfylkingarinnar á Ísafirðinmálafundur Samfylkingarinnar á Ísafirðinmálafundur Samfylkingarinnar á Ísafirðinmálafundur Samfylkingarinnar á Ísafirði

Stjórnvöld geri tillögur um stórátakStjórnvöld geri tillögur um stórátakStjórnvöld geri tillögur um stórátakStjórnvöld geri tillögur um stórátakStjórnvöld geri tillögur um stórátak
til eflingar byggðar á Vestfjörðumtil eflingar byggðar á Vestfjörðumtil eflingar byggðar á Vestfjörðumtil eflingar byggðar á Vestfjörðumtil eflingar byggðar á Vestfjörðum

„Vestfirðingum verði gert
kleift að nýta fiskimiðin, þá
auðlind sem hefur ávallt hefur
verið undirstaða byggðar á
Vestfjörðum, á umhverfis-
vænan og sjálfbæran hátt“,
segir m.a. í ályktun sem gerð
var á almennum stjórnmála-
fundi Samfylkingarinnar á
Ísafirði í síðustu viku.

Á fundinum voru þrír efstu
menn á lista flokksins í Norð-
vesturkjördæmi, auk Karls V.
Matthíassonar, þingmanns

Vestfirðinga, en hópurinn hef-
ur verið á yfirreið um norðan-
verða Vestfirði. Fundurinn var
þokkalega sóttur og fór vel og
friðsamlega fram enda munu
fáir andstæðingar Samfylk-
ingarinnar hafa setið hann.

Ályktunin sem samþykkt
var á fundinum er svohljóð-
andi:

„Um leið og Austfirðingum
eru sendar heillaóskir í tilefni
af þeim áföngum sem þeir
hafa nú náð í sinni löngu bar-

áttu fyrir því að efla byggð á
Austfjörðum, þá skorar fund-
urinn á stjórnvöld að leggja
fram, í samvinnu við Vestfirð-
inga, tillögur um stórátak til
eflingar byggðar hér á Vest-
fjörðum. Þegar hefur verið
lagður fram grunnur að hug-
myndum í samantektinni
„Byggðaáætlun fyrir Vest-
firði“, sem unnin var að frum-
kvæði sveitarfélaga á Vest-
fjörðum.

Meginþættir þessa átaks

taki sérstaklega til eftirfar-
andi:

Vestfirðingum verði gert
kleift að nýta fiskimiðin, þá
auðlind sem hefur ávallt verið
undirstaða byggðar á Vest-
fjörðum, á umhverfisvænan
og sjálfbæran hátt.

Framlög til vegafram-
kvæmda verði stóraukin, sér-
staklega næstu þrjú árin, með
það að markmiði að stytta
verulega þá vegalengd sem
fara verður að stofnvegakerfi

landsins.
Rannsóknastarfsemi tengd

sjávarútvegi, umhverfi og líf-
ríki verði efld með fjölgun
stöðugilda hjá þeim stofnun-
um er þegar starfa hér.

Möguleikar til menntunar
verði auknir og markvisst
verði unnið að því að skapa
grunn að þekkingarsamfélagi
sem styðja mun við nýsköpun
og eflingu atvinnulífs.

Mikilvægt er að flýta fjár-
frekum vegaframkvæmdum

áður en virkjana- og álvers-
framkvæmdir ná hámarki því
ljóst má vera að einhver sam-
dráttur í opinberum fram-
kvæmdum er nauðsynlegur á
því tímabili sem mótvægis-
aðgerð. Með markvissu átaki
eins og hér er lagt til gefst
stjórnvöldum tækifæri til að
sýna að þau er tilbúin að
styrkja byggð í landinu með
öðrum hætti en uppbyggingu
stóriðju,“ segir í ályktun fund-
arins.

Málum vegna vangoldinna launa hjá ÁbyrgðarsjóðiMálum vegna vangoldinna launa hjá ÁbyrgðarsjóðiMálum vegna vangoldinna launa hjá ÁbyrgðarsjóðiMálum vegna vangoldinna launa hjá ÁbyrgðarsjóðiMálum vegna vangoldinna launa hjá Ábyrgðarsjóði

Fjölgar ekki á VestfjörðumFjölgar ekki á VestfjörðumFjölgar ekki á VestfjörðumFjölgar ekki á VestfjörðumFjölgar ekki á Vestfjörðum
Atvinnuástand hefur farið

versnandi á landinu öllu und-
anfarin misseri og hafa útgjöld
Ábyrgðasjóðs launa vaxið
hratt á árinu 2002. Sjóðurinn
tryggir greiðslur til launa-
manna við gjaldþrot fyrir-
tækja. Pétur Sigurðsson, for-

seti Alþýðusambands Vest-
fjarða, segist ekki hafa orðið
var við aukningu á slíkum til-
fellum á vestfirskum vinnu-
markaði.

„Það er leitað til okkar jafnt
og þétt allt árið með ágreining
varðandi túlkun kjarasamn-

inga en ekkert meira en áður.
Þetta eru þessir eðlilegu árek-
strar ef svo má að orði kom-
ast“, segir Pétur.

Aftur á móti segir hann síð-
ustu 5 til 6 ár hafa einkennst
af talsvert fleiri gjaldþrota-
málum en áður þekktist á

svæðinu. „En ég held að við
séum búin að ná þessum fræga
botni. Auðvitað vantar okkur
svona 10 þúsund þorskígildi
inn í kerfið. Það er sú stóriðja
sem okkur vantar og myndi
skila sér í auknum tekjum um
allt samfélagið“, sagði Pétur.

Að sögn Þorsteins Geirs-
sonar ráðuneytisstjóra hefur
Árni Mathiesen sjávarútvegs-
ráðherra það með höndum að
svara bréfi Bolungarvíkur-
kaupstaðar til ráðuneytisins,
þar sem óskað var rökstuðn-
ings fyrir úthlutun byggða-
kvóta á norðanverðum Vest-
fjörðum.

Eins og hér var greint frá
samþykkti bæjarráð Bolung-

arvíkur á fundi sínum 30. des-
ember að óska eftir skýringum
frá ráðuneytinu á því hvernig
skipting byggðakvótans milli
staða á norðanverðum Vest-
fjörðum var ákveðin. „Við
sendum þeim erindi og báðum
um skýringar á því hvernig
þessi niðurstaða hefði verið
fengin. Ég á von á því að þeir
taki sinn tíma í þetta“, segir
Einar Pétursson, bæjarstjóri í

Bolungarvík.
Þorsteinn Geirsson segir

ýmsa vera óánægða með
skiptingu byggðakvótans og
segir að ráðuneytinu hafi bor-
ist nokkur erindi með ósk
um rökstuðning fyrir úthlut-
uninni. „Við höfum reynt að
fara eftir þeim viðmiðunum
sem voru settar fram í reglu-
gerðinni frá 17. desember“,
segir Þorsteinn.

Skipting á milli landsvæða
var unnin í samstarfi við
Byggðastofnun og segir Þor-
steinn minna bera á því að
ósætti sé um hana. Aftur á
móti fái ráðuneytið athuga-
semdir við skiptingu innan
svæða. „Þessi samanburður er
alltaf erfiður“, segir Þorsteinn
Geirsson, ráðuneytisstjóri í
sjávarútvegsráðuneytinu.

Samanburðurinn alltaf erfiðurSamanburðurinn alltaf erfiðurSamanburðurinn alltaf erfiðurSamanburðurinn alltaf erfiðurSamanburðurinn alltaf erfiður
Ráðherra vinnur að svarbréfi til Bolvíkinga varðandi bygRáðherra vinnur að svarbréfi til Bolvíkinga varðandi bygRáðherra vinnur að svarbréfi til Bolvíkinga varðandi bygRáðherra vinnur að svarbréfi til Bolvíkinga varðandi bygRáðherra vinnur að svarbréfi til Bolvíkinga varðandi byggðakvótanngðakvótanngðakvótanngðakvótanngðakvótann

Bolungarvíkurhöfn.

Næstu tvö ár verða
tímamótaár í sögu Fossa-

vatnsgöngunnar á Ísa-
firði. Hún er í senn elsta

skíðamót landsins sem
enn er haldið og jafn-

framt fjölmennasta
skíðamót landsins á ári
hverju. Á næsta ári fer

gangan fram í 55. skipti
og árið 2005 verður

haldið upp á 70 ára af-
mæli hennar.  Af þessu

má ráða að gangan hefur
fallið niður fjórtán sinn-

um. Það gerðist á fimmta
og sjötta áratug liðinnar

aldar. Eitt af því sem ætl-
unin er að gera í tilefni

af þessum tímamótum er
að taka saman heildar-

skrá yfir alla þátttak-

endur í göngunni frá
upphafi. Nú þegar er

fyrirliggjandi nokkuð
heillegur listi en þó eru
nokkur ár þar sem að-

eins eru til nöfn fremstu
manna en aðra þátttak-
endur vantar. Þetta eru

árin 1961, 1962, 1963,
1964, 1966 og 1973.

Ef einhver á heildarúr-
slit frá þessum árum eða

telur sig vita hvar hægt
væri að nálgast þau er
viðkomandi beðinn að

koma þeim upplýsingum
á framfæri. Einfaldast er

að senda Muggi hjá
Vegagerðinni á Ísafirði

eða Heimi Hanssyni
safnverði á Byggðasafn-

inu netpóst.

Fossavatnsgangan á ÍsafirðiFossavatnsgangan á ÍsafirðiFossavatnsgangan á ÍsafirðiFossavatnsgangan á ÍsafirðiFossavatnsgangan á Ísafirði

Leitað að göml-Leitað að göml-Leitað að göml-Leitað að göml-Leitað að göml-
um úrslitumum úrslitumum úrslitumum úrslitumum úrslitum

Kristján Rafn Guðmundsson kemur í mark í Fossavatns-
göngunni árið 2001.
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Varð lítið ágengt í vinVarð lítið ágengt í vinVarð lítið ágengt í vinVarð lítið ágengt í vinVarð lítið ágengt í vin
unni fyrstu dagana á eunni fyrstu dagana á eunni fyrstu dagana á eunni fyrstu dagana á eunni fyrstu dagana á e

Vestfirðingur ársins 2002 samkvæmt kosningu bb.is,
Hlynur Snorrason lögreglufulltrúi á Ísafirði, hefur starf-
að í lögreglunni á Ísafirði í nærri tuttugu ár, langlengst
allra þeirra sem þar eru nú. Hann er Sunnlendingur að
uppruna og kom hingað í lögregluna tvítugur að aldri í
nóvember 1983. Hann hafði þá aldrei komið á Vestfjarða-
kjálkann áður. Eiginkona hans, Alma Björk Sigurðar-
dóttir, er hins vegar Ísfirðingur í húð og hár og og hefur
átt hér heima allan sinn aldur að tveimur vetrum undan-
skildum. Börn þeirra eru þrjú, Tinna Hrund, Einar
Ægir og Helga Þuríður.

Foreldrar Hlyns eru Olga Hafberg og Snorri Jónsson,
sem lengi var kennari við Skógaskóla undir Eyjafjöllum.

Hlynur er langyngstur fjögurra systkina en kunnastur
þeirra er væntanlega Jón H.B. Snorrason lögfræðingur,
saksóknari og yfirmaður efnahagsbrotadeildar Ríkislög-
reglustjóra.

Eins og fram hefur komið er það margra ára ötult
starf Hlyns að forvörnum gegn fíkniefnum sem mestu
réð um kosningu hans. Þetta starf á Ísafirði og öllum
norðanverðum Vestfjörðum hefur fyrir löngu vakið at-
hygli á landsvísu og margir fleiri hafa lagt þar hönd á
plóginn, eins og Hlynur leggur mikla áherslu á. Ekki
síst má þar nefna starf VáVest-hópsins, sem Hlynur hef-
ur leitt, og í tengslum við það starf Gamla Apóteksins á
Ísafirði, kaffi- og menningarhúss ungs fólks.

– segir Hlynur Snorrason, Vestfirðingur ársins 2002 að mati lesenda fréttavefjarins bb.is
hjá embættinu, og hefur hald-
ist síðan, að leyna samborg-
arana ekki því að hér eru fíkni-
efni í umferð og að aðgerða
sé þörf til að stemma stigu
við dreifingu þeirra á svæðinu.

Ég vil meina að vegna þess-
arar vinnu lögreglunnar á Ísa-
firði, allt frá 1990, höfum við
fengið þetta viðbótarstöðu-
gildi við rannsóknardeildina
árið 1997. Síðan höfum við
tveir starfsmenn deildarinnar,
Skúli Berg rannsóknarlög-
reglumaður og ég, aðstoðar-
skyldu í þessum málaflokki
við hin embættin á Vestfjörð-
um, það er að segja embættin
í Bolungarvík, Strandasýslu
og Barðastrandarsýslu.

Frá 1988 og fram til 1997
var ég einn í rannsóknardeild-
inni hér. Á þeim tíma hafði ég
fremur litla möguleika á því
að gera annað en rannsaka
mál sem upp komu og gat
ekki sinnt forvörnum og fram-
tíðinni eins vel og skyldi, þó
að við gerðum það vissulega
eins og við gátum. En 1997
vænkaðist hagur okkar veru-
lega og þá fórum við að geta
tekið miklu betur á fíkniefna-
málum og lagt meiri áherslu á
forvarnir. Við værum ekki að
sjá þennan árangur án þessa
þrettánda stöðugildis.“

Ungt lögreglu-Ungt lögreglu-Ungt lögreglu-Ungt lögreglu-Ungt lögreglu-
lið og fersktlið og fersktlið og fersktlið og fersktlið og ferskt

Hlynur nefnir aðra ástæðu
fyrir góðum árangri lögregl-
unnar á Ísafirði í störfum. „Það
er þekkt fyrirbæri að lögreglan
á Ísafirði er eitt af yngri lög-
regluliðum á landinu. Oft hafa

ill né of lítill – návígið ekki of
mikið en þjónusta lögreglunn-
ar jafnframt nánari og per-
sónulegri en í stærri umdæm-
um. Starfssvæði lögreglunnar
á Ísafirði nær yfir Ísafjarðarbæ
og Súðavíkurhrepp en fólks-
fjöldinn á því svæði er milli
fjögur og fimm þúsund
manns. Lögreglumennirnir í
liðinu eru þrettán talsins.

„Þetta finnst okkur ákaflega
hentug eining. Mér finnst að
við náum mjög vel utan um
störf okkar, bæði hvað varðar
almenna löggæslu, öryggis-
gæslu, forvarnir og þjónustu
við íbúana. Umdæmin í land-
inu eru misjafnlega fjölmenn
og hlutfallið milli íbúafjölda
og fjölda lögreglumanna mis-
jafnt. Mér þætti verðugt við-
fangsefni að skoða nánar
hvaða einingar og hlutföll eru
heppilegust“, segir Hlynur.
Hann nefnir einnig að hvað
landsvæði varðar sé umdæmi
lögreglunnar á Ísafirði eitt af
þeim víðfeðmari á landinu.

Sérstök staða fíkni-Sérstök staða fíkni-Sérstök staða fíkni-Sérstök staða fíkni-Sérstök staða fíkni-
efnalögreglumannsefnalögreglumannsefnalögreglumannsefnalögreglumannsefnalögreglumanns
„Við vorum tólf fram til

1997 en þá bættist við stöðu-
gildi sérstaks fíkniefnalög-
reglumanns. Þá kom góður
kippur í þetta starf þegar ríkis-
valdið ákvað að dreifa örfáum
stöðugildum um landið. Þá
beindust sjónir ríkisins að Ísa-
firði, en nokkur undangengin
ár hafði lögreglan hér unnið
markvisst og með góðum ár-
angri að því að hafa afskipti
af aðilum tengdum fíkniefn-
um. Sú stefna var tekin upp

Á ungum aldri var Hlynur
tvo vetur í menntaskóla í
Reykjavík en líkaði hvorki fé-
lagslífið né skólinn. Hann hef-
ur sagt að námsleiðinn hafi
verið orðinn nærri óbærilegur
þegar leiðin til stúdentsprófs
var hálfnuð. Hann hafði farið
sem afleysingamaður í lög-
regluna í Reykjavík sumarið
1983 og ætlaði reyndar aftur í
menntaskólann um haustið.
Hins vegar líkaði honum mjög
vel í lögreglunni og þegar af-
leysingunum í Reykjavík lauk
sótti hann um laus störf sem
þá voru aðeins til úti á landi,
bæði í Vestmannaeyjum og á
Ísafirði, og niðurstaðan varð
Ísafjörður. Þar líkaði Hlyni
dvölin mjög vel. Um vorið
var hann búinn að kynnast
konunni sinni á Ísafirði og
ákvað að vera áfram.

„Það kom ekkert annað til
greina en að starfa áfram í
lögreglunni. Haustið 1984 fór
ég í Lögregluskólann og lauk
honum síðan vorið 1986.
Sama ár varð ég varðstjóri hér,
síðan rannsóknarlögreglu-
maður árið 1988 og lögreglu-
fulltrúi árið 1990.“

Heppilega stór einingHeppilega stór einingHeppilega stór einingHeppilega stór einingHeppilega stór eining

Þegar árangur lögreglunnar
á Ísafirði í baráttunni gegn
fíkniefnum er skoðaður vakna
ýmsar spurningar um ástæð-
una. Ein af skýringunum kann
að vera heppileg stærð um-
dæmis Ísafjarðarlögreglu,
heppilegur fjöldi í lögreglu-
liðinu og heppilegt hlutfall þar
á milli. Segja má að fólksfjöldi
í umdæminu sé hvorki of mik-

menn sagt að þeir sjái hér
alltaf nýtt og nýtt fólk í lög-
reglubúningi. Endurnýjunin
hefur verið hröð í mörg ár og
ég vil meina að slíkt sé af
hinu góða. Hún heldur okkur
eldri mönnunum [segir ekki
fertugur maðurinn] ferskum.
Ungir lögreglumenn eru mjög
áhugasamir og vilja öðlast
sem mesta þekkingu og reyn-
slu og færni sem fyrst. Þess
vegna leita þeir mikið til okkar
sem eldri erum eftir hvers kon-
ar upplýsingum. Þannig fáum
við aldrei tíma til að rykfalla í
rólegheitum hver í sínu
horni.“

Það er athyglisvert, að sá
sem langlengst hefur starfað í
lögreglunni á Ísafirði, þeirra
sem þar eru nú, títtnefndur
Hlynur Snorrason, skuli ekki
vera orðinn fertugur. Reyndar
nær hann þeim áfanga í næsta
mánuði ef Guð lofar. Það er
líka athyglisvert, að þeir ein-
staklingar sem klæðst hafa
lögreglubúningi á Ísafirði síð-
ustu tvo áratugina munu vera
komnir talsvert á annað hundr-
aðið. Margir hafa reyndar
aðeins verið eitt sumar og ann-
að hvort horfið til annarra
starfa eða farið í Lögreglu-
skólann og ekki snúið aftur
vestur. „Sumir hafa haft ótrú
á þessari miklu endurnýjun“,
segir Hlynur, „en á móti bendi
ég á, að það er alltaf fastur
kjarni í liðinu.“

Viðmótið verður aðViðmótið verður aðViðmótið verður aðViðmótið verður aðViðmótið verður að
einkennast af háttvísieinkennast af háttvísieinkennast af háttvísieinkennast af háttvísieinkennast af háttvísi

Hlynur rökstyður nánar
hvers vegna hann telur stærð

umdæmis Ísafjarðarlögreglu
og fjöldann í lögregluliðinu
og hlutfallið þar á milli mjög
heppilegt. „Aðgengi að lög-
reglumönnum er mjög auðvelt
og einfalt. Í Reykjavík er þetta
ópersónulegra. Að mínu áliti
er öllum lögreglumönnum
hollt að prófa að vinna í fá-
mennari byggðarlögum úti á
landi. Þar reynir meira á
hvernig lögreglumaðurinn
kemur fram við borgarana. Þar
dugar enginn ruddaskapur.

Viðmótið við hinn almenna
borgara verður að einkennast
af háttvísi og tilhlýðilegri virð-
ingu. Lögreglumaður í litlu
samfélagi sem kemur ekki
þannig fram verður strax al-
ræmdur og illa liðinn. Það
bitnar frekar á honum sjálfum
sem einstaklingi en lögregl-
unni í heild. Ef hins vegar
lögreglumaður í Reykjavík
kemur ósæmilega fram við
íbúana, þá bitnar fremur á lög-
reglunni í heild. Þar sjá borg-
ararnir frekar einkennisbún-
inginn en persónuna sem ber
hann. Lögreglumennirnir á
smærri stöðum fá hver og einn
meira aðhald frá borgurunum.
Lögreglumaður sem sýnir af
sér dónaskap og yfirgang end-
ist ekki lengi í starfinu á þeim
stað.“

VVVVViðhorfið til lögregl-iðhorfið til lögregl-iðhorfið til lögregl-iðhorfið til lögregl-iðhorfið til lögregl-
unnar hefur gjörbreystunnar hefur gjörbreystunnar hefur gjörbreystunnar hefur gjörbreystunnar hefur gjörbreyst

– Finnst þér viðhorf fólks
til lögreglunnar hér hafa
breyst á þeim tveimur áratug-
um sem þú hefur starfað hér?

„Vissulega. Ég kom hingað
rétt eftir að Pétur Kr. Hafstein

tók við embætti sýslumanns
á Ísafirði. Ég verð að segja að
viðhorf íbúanna gagnvart lög-
reglunni um það leyti sem ég
byrjaði og viðhorfið núna er
eins og svart og hvítt.  Það má
liggja milli hluta hvers vegna
viðhorfið gagnvart lögregl-
unni á þeim tíma var eins nei-
kvætt og raun bar vitni. Hins
vegar leyfi ég mér að segja,
að fagmennska lögreglunnar
á Ísafirði í dag sé á við það
besta sem gerist. Almennt nýt-
ur lögreglan hér virðingar íbú-
anna. Á sama hátt viljum við
sýna borgunum virðingu.“

– Snúum okkur að fíkni-
efnamálum sérstaklega –
finnst þér að viðhorf almenn-
ings hér til lögreglunnar hafi
breyst í ljósi þeirra forvarna-
starfa sem unnin eru og unnin
hafa verið?

„Já, og mér finnst það hafa
færst í vöxt að foreldrar, aðrir
ættingjar og vinir þeirra sem
eru að skaða sjálfa sig með
notkun fíkniefna, hafi meiri
tilhneigingu til þess að koma
til lögreglunnar, hvort sem það
er til mín eða annarra lögreglu-
manna hér, og bera sig upp í
vandræðum sínum og leita
leiða út úr ógöngunum. Það
er ljúft að finna þetta viðhorf.
Við vinnum að rannsókn
fíkniefnamála eins og okkur
ber, rétt eins og öðrum málum,
en við leggjum ekki stein í
götu þeirra sem vilja komast
á rétta braut. Við reynum að
styðja þá og viðleitni þeirra.“

Útnefningin hefurÚtnefningin hefurÚtnefningin hefurÚtnefningin hefurÚtnefningin hefur
mikla þýðingumikla þýðingumikla þýðingumikla þýðingumikla þýðingu
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gt í vinn-gt í vinn-gt í vinn-gt í vinn-gt í vinn-
ana á eftirana á eftirana á eftirana á eftirana á eftir

– Hver voru viðbrögðin við
útnefningunni Vestfirðingur
ársins? Komu þau þér að ein-
hverju leyti á óvart?

„Ég hugleiddi ekki strax
sérstaklega hvað þetta hefði í
för með sér. En þegar dagarnir
liðu frá því að þetta var til-
kynnt, þá varð ég mjög snort-
inn og fór að gera mér grein
fyrir því hvaða þýðingu þetta
hefur. Hún er dýpri og meiri
en ég hugði.

Mér varð heldur lítið ágengt
í vinnunni fyrstu dagana á eftir
því að ég var stöðugt að taka á
móti heillaóskum, og alls ekki
bara frá ættingjum og vinum.
Mér fannst vinnufélagarnir
vera stoltir, enda erum við í
sama liði og þeir eiga sinn

hluta af heiðrinum. Ég á mjög
góða vinnufélaga, starfsand-
inn er góður og menn vinna
hlutina saman af fagmennsku.
Yfirmenn mínir, Önundur
Jónsson yfirlögregluþjónn og
Sigríður Björk Guðjónsdóttir
sýslumaður, eru bæði mjög
áhugasöm í sínum störfum og
jafnframt mjög áhugasöm um
forvarnastarfið. Og það sem
er ákaflega mikilvægt: Þau eru
bæði mjög hvetjandi.

Svo hef ég fengið gríðarleg
viðbrögð alls staðar af land-
inu, meðal annars innan lög-
reglugeirans um allt land.
Mönnum í þeim hópi finnst
að íslensku lögreglunni al-
mennt hafi verið sýnd virðing
með því að lögreglumaður
skuli hafa verið útnefndur
með þessum hætti. Ég hef líka
fengið fjölmargar hlýjar
kveðjur frá almenningi hér í
umdæminu, sem ég er ákaf-
lega þakklátur fyrir. Þar hefur
komið fram, að fólk er ánægt
með árangurinn af forvarna-
starfinu og vill að áfram verði
haldið á sömu braut. Það
finnst mér langbesta einkunn-
in fyrir okkur öll sem erum að
vinna að forvörnum á svæð-
inu.“

VáVest-hópurinnVáVest-hópurinnVáVest-hópurinnVáVest-hópurinnVáVest-hópurinn
og starf hansog starf hansog starf hansog starf hansog starf hans

– Hvað er VáVest?
„Sveitarfélögin þrjú á norð-

anverðum Vestfjörðum, Ísa-
fjarðarbær, Bolungarvík og
Súðavík, eru í samstarfi um
vímuvarnir og hafa sameinast
um að hafa VáVest-hópinn
sem nokkurs konar undirverk-
taka. Hópurinn skipuleggur
fyrirlestra og annað beint for-
varnastarf ár frá ári. Hann stýr-
ir því forvarnastarfi sem unnið

er á vegum sveitarfélaganna
og leitast við að sameina
krafta þeirra sem hlut eiga að
máli „í grasrótinni“. Þá hefur
VáVest-hópurinn, ásamt
fjölda fólks á norðanverðum
Vestfjörðum, verið að vinna
að vímuvarnastefnu sveitar-
félaganna.

Í VáVest-hópnum eru Hall-
dóra Kristjánsdóttir, aðstoðar-
skólastjóri í Bolungarvík, Vil-
borg Arnarsdóttir í Súðavík,
Ingibjörg María Guðmunds-
dóttir, forstöðumaður Skóla-
og fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar, Helga Dóra
Kristjánsdóttir í Önundarfirði,
en hún er formaður hópsins,
og loks ég, sem er verkefnis-
stjóri hópsins“, segir Hlynur

Snorrason, og bætir því við í
gamansömum tón að hann sé
þrællinn þeirra.

„Þá hefur Ísafjarðarbær, auk
þess að samþykkja sérstaka
vímuvarnastefnu, samþykkt
að vinna að sérstakri fjöl-
skyldustefnu bæjarins. Einnig
veit ég að meðal bæjarfulltrúa
er mikill áhugi að koma á fót
sérstakri frístundamiðstöð til
þess að styrkja æskulýðs- og
íþróttastarf í bænum og hlúa
betur að tómstundastarfi íbú-
anna, allt frá fæðingu og fram
á ævikvöldið. Þetta var bein-
línis kosningamál í sveitar-
stjórnarkosningunum á síð-
asta ári.

Auk þess hefur Bolungar-
víkurkaupstaður verið með
sérstakt verkefni í gangi und-
anfarin ár undir heitinu
Heilsubærinn Bolungarvík.
Allt slíkt hlýtur að vera já-
kvætt varðandi almenna vit-
und um heilsueflingu.“

Góður kjarni hjáGóður kjarni hjáGóður kjarni hjáGóður kjarni hjáGóður kjarni hjá
ungu AA-fólkiungu AA-fólkiungu AA-fólkiungu AA-fólkiungu AA-fólki

Hlynur segir einnig að með-
al ungliðanna í AA-samtök-
unum á Ísafirði hafi komið
fram nokkrir sterkir einstakl-
ingar „sem með aðdáunar-
verðum hætti hefur tekist að
mynda eftirsóknarverðan kja-
rna. Þar styðja menn hver
annan, en eins og gefur að
skilja eru menn ekki hólpnir
þó að þeir hafi farið í áfengis-
og fíkniefnameðferð. Þetta
fólk er mjög „brothætt“, að
minnsta kosti fyrstu árin, og
því þarf að hlúa vel að þessum
einstaklingum.

Það er mjög hvetjandi þegar
ungir neytendur, sem hafa
snúið til betri vegar eftir til-
heyrandi meðferð, koma til

lögreglunnar og sýna breytt
líferni og breytta hætti. Þessir
aðilar eru eiginlega með þess-
um heimsóknum að ljúka
liðnum kafla í sögu sinni og
vilja gera upp við lögregluna.
Það er ákaflega gefandi fyrir
lögregluna að geta klappað
þessu fólki á öxlina með
hvatningarorðum. Þetta hefur
verið að gerast hér fyrir vestan
í æ ríkari mæli.“

Hlynur tekur skýrt fram til
að forðast hugsanlegan mis-
skilning, að ungliðarnir í AA
beri ekki neinar upplýsingar
úr þeim hópi til lögreglunnar.
Í þeim félagsskap séu þeir
bundnir trúnaði sem þeir virði
skilyrðislaust.

Gamla ApótekiðGamla ApótekiðGamla ApótekiðGamla ApótekiðGamla Apótekið
– Nokkur orð um Gamla

Apótekið ...
„Gamla Apótekið er dæmi

um aðdáunarvert framtak

grasrótarinnar á norðanverð-
um Vestfjörðum. Í upphafi
komu bæjaryfirvöld ekki að
Gamla Apótekinu – reyndar
fengum við íbúð hjá bænum,
endurgjaldslaust fyrir for-
stöðumanninn –, heldur Holl-
vættir Menntaskólans á Ísa-
firði, en fulltrúi þeirra þar var
Ólafur Örn Ólafsson, VáVest-
hópurinn og ég sem fulltrúi
hans, Rauða kross deildirnar
á svæðinu, þar sem Sigríður
Magnúsdóttir var í forsvari,
og loks óskilgreindur hópur
foreldra og annars áhugafólks
með Soffíu Vagnsdóttir sem
sinn fulltrúa. Reyndar sitja nú
í stjórninni aðeins fulltrúi
Rauða kross deildanna, full-
trúi Hollvætta Menntaskólans
á Ísafirði og ég sem fulltrúi
VáVest-hópsins.

Gamla Apótekið fékk við-
urkenningu ríkisstjórnarinnar
nú undir lok síðasta árs, þegar
ákveðið var að þrjú ráðuneyti,

heilbrigðisráðuneytið, félags-
málaráðuneytið og dóms-
málaráðuneytið, ásamt Ísa-
fjarðarbæ, ákváðu að styrkja
Gamla Apótekið um eina og
hálfa milljón króna á ári hvor
aðili í tvö ár. Gamla Apótekið
fékk þessa viðurkenningu
fyrst slíkra húsa á landinu og
þá sem frumkvöðlaverkefni.
Stjórn og forstöðumaður
Gamla Apóteksins skuldbinda
sig til að gefa ríkisvaldinu
skýrslu um árangur þessa
verkefnis þannig að hægt sé
að læra af því. Þetta er að
sjálfsögðu mikil viðurkenning
fyrir Gamla Apótekið“, segir
Hlynur Snorrason.

Þess má þó geta, að þrátt
fyrir áðurnefnda styrki er
Gamla Apótekið með tals-
verðan skuldahala eða nokkr-
ar milljónir króna. Hlynur
minnir á, að þetta verkefni,
Gamla Apótekið, þar sem for-
varnastarf og vímuleysi er

undirstaðan, hefur dregið fram
lífið „á undraverðan hátt“ allt
frá stofnun þess á sumardag-
inn fyrsta árið 2000 eða fyrir
bráðum þremur árum. „Á móti
framlagi ríkis og Ísafjarðar-
bæjar hyggst Gamla Apótekið
afla þess fjár sem upp á vantar
til að halda uppi fullri starf-
semi“, segir Hlynur. Og jafn-
framt beinir hann því til fjár-
sterkra aðila sem þessar línur
lesa, að Gamla Apótekið geti
vel þegið fjárframlög, bæði
lítil og stór.

„Það er mjög mikilvægt að
Ísfirðingar og Vestfirðingar
allir geri sér grein fyrir því
gríðarlega frumkvöðlastarfi
sem grasrótin er að vinna með
Gamla Apótekinu. Þetta er
einsdæmi á Íslandi og mörg
sveitarfélög á landinu horfa
til Gamla Apóteksins varð-
andi hugmyndafræðina, reyn-
sluna og aðrar upplýsingar“,
segir Hlynur Snorrason.
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Þingsályktunartillaga að samgönguáætlun áranna 2003-2014Þingsályktunartillaga að samgönguáætlun áranna 2003-2014Þingsályktunartillaga að samgönguáætlun áranna 2003-2014Þingsályktunartillaga að samgönguáætlun áranna 2003-2014Þingsályktunartillaga að samgönguáætlun áranna 2003-2014

Áformað að brúa MjóafjörðÁformað að brúa MjóafjörðÁformað að brúa MjóafjörðÁformað að brúa MjóafjörðÁformað að brúa Mjóafjörð
um Hrútey innan tólf áraum Hrútey innan tólf áraum Hrútey innan tólf áraum Hrútey innan tólf áraum Hrútey innan tólf ára

Í þingsályktunartillögu að
samgönguáætlun fyrir næstu
tólf ár (2003-2014), sem nú
liggur fyrir Alþingi, er gert
ráð fyrir því að Mjóifjörður í
Djúpi verði brúaður um Hrút-
ey. Að þeirri framkvæmd yrði
mikil samgöngubót sem lengi
hefur verið beðið eftir. Vegur-
inn lægi síðan yfir í Vatnsfjörð
og áfram í Reykjarfjörð og
inn með Ísafirði í Djúpi. Þann-
ig yrði akstur fyrir Mjóafjörð
og leiðin um Eyrarfjall úr sög-

unni.
Ekki er tilgreint hvenær á

þessu tólf ára tímabili þetta
yrði gert. Tólf ára samgöngu-
áætlun er skipt í þrjú fjögurra
ára tímabil, 2003-2006, 2007-
2010, 2011-2014, og eru sum
verkefni sett á ákveðin tímabil
en önnur ekki. Um vegafram-
kvæmdir á tímanum 2003-
2014 segir svo um vegi á Vest-
fjörðum:

Vestfjarðavegur, Bjarka-
lundur–Flókalundur: Lagt

er til að unnið verði að fram-
kvæmdum á þessum vegi allt
áætlunartímabilið og honum
lokið. Gerð verður nánari
grein fyrir tillögu að leiðavali
og áfangaskiptingu við með-
ferð málsins á Alþingi.

Djúpvegur um Strandir:
Hér er lagt til að tenging við
Hólmavík liggi um Strandir
eins og verið hefur og verði
unnið við hana á öðru og
þriðja tímabili og henni lokið
að mestu. Gerð verður nánari

grein fyrir leiðavalinu við
meðferð málsins á Alþingi.

Djúpvegur um Ísafjarðar-
djúp: Unnið verði áfram að
vegagerð í Djúpi og henni lok-
ið á áætlunartímanum. Miðað
er við að vegurinn fari yfir
Mjóafjörð um Hrútey.

Djúpvegur, Súðavík–
Bolungarvík: Lagt er til að
unnið verði að endurbótum á
þessari leið á öllu áætlunar-
tímabilinu.

Unnið að vegagerð í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi síðastliðið sumar.

Snjómokstur hjá ÍsafjarðarbæSnjómokstur hjá ÍsafjarðarbæSnjómokstur hjá ÍsafjarðarbæSnjómokstur hjá ÍsafjarðarbæSnjómokstur hjá Ísafjarðarbæ

UmtalsverðurUmtalsverðurUmtalsverðurUmtalsverðurUmtalsverður
sparnaður þaðsparnaður þaðsparnaður þaðsparnaður þaðsparnaður það
sem af er vetrisem af er vetrisem af er vetrisem af er vetrisem af er vetri
Umtalsverður sparnaður

hefur hlotist af snjóleysinu
í vetur þó að ljóst sé að það
kalli á meira viðhald gatna,
að sögn Sigurðar Mar Ósk-
arssonar, bæjartæknifræð-
ings Ísafjarðarbæjar. Snjó-
leysið veldur því að götur
slitna meira en ella.

„Þetta er alltaf misjafnt á
milli ára og oft snjóar lítið
sem ekkert fyrir jól en meira
í janúar, febrúar og mars“,
segir Sigurður. Snjómokst-
ursmenn hafa sama sem

ekkert fengið að glíma við
skafla það sem af er vetri
þó að nú hilli undir betri tíð
hjá þeim, ef svo mætti kom-
ast að orði þegar tíðin versn-
ar. Í fyrravetur varði Ísa-
fjarðarbær 15 milljónum
króna til snjómoksturs og
1,6 mkr. til hálkuvarna.

„Fyrst og fremst léttir
þetta snjóleysi tilveruna,
sérstaklega þar sem snjó-
mokstur er ekki mjög tíður,
eins og til sveita“, segir Sig-
urður Mar.

Ofurölvuð kona á veitingastaðOfurölvuð kona á veitingastaðOfurölvuð kona á veitingastaðOfurölvuð kona á veitingastaðOfurölvuð kona á veitingastað

Beit dyravörðBeit dyravörðBeit dyravörðBeit dyravörðBeit dyravörð
Aðfaranótt laugardagsins

var lögreglan kölluð að vín-
veitingahúsi á Ísafirði. Þar
hafði einn gestanna, mjög
ölvuð kona, misst stjórn á
skapi sínu og bitið einn
dyravarðanna á staðnum.
Lögreglan fjarlægði kon-
una.

Kæra hefur ekki verið
lögð fram vegna þessa at-

viks. Liðin vika var með
rólegra móti hjá lögreglunni
á Ísafirði og aðeins bókaðar
83 frumbókanir í dagbók
hennar. Lögreglan heldur
áfram að kæra ökumenn
fyrir notkun farsíma í akstri
án þess að hafa handfrjálsan
búnað og voru nokkur slík
mál skráð í síðustu viku.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Báðir veitingastað-Báðir veitingastað-Báðir veitingastað-Báðir veitingastað-Báðir veitingastað-
irnir hættir rekstriirnir hættir rekstriirnir hættir rekstriirnir hættir rekstriirnir hættir rekstri

Veitingarekstri hefur ver-
ið hætt í Finnabæ í Bolung-
arvík en Hvíldarklettur ehf.
hafði staðinn á leigu frá
Sparisjóði Bolungarvíkur.
Áður hafði Rabb-barinn í
Bolungarvík sem rekinn var
af Árna B. Ólafssyni veit-
ingamanni verið lagður nið-
ur.

Hvíldarklettur tók við
rekstri Finnabæjar í byrjun
september og skömmu síðar
var Rabb-barinn opnaður.
Ýmsum þótti ljóst að tveir
slíkir staðir gætu ekki geng-
ið í Bolungarvík til lengdar.
Elías Guðmundsson veit-
ingamaður segir ástæðu
þess að rekstrinum í Finna-
bæ er hætt vera einfalda.

„Reksturinn er ekki að
skila því sem hann þarf að
gera. Það er betra að stoppa
strax frekar en að safna upp

skuldum“, segir hann. Jafn-
framt segir Elías að þetta
hafi engin áhrif á rekstur
Hvíldarkletts á Ísafirði og á
Suðureyri en félagið rekur
Kaffi Ísafjörð og gistiheim-
ilið VEG-Gistingu á Suður-
eyri. Árni B. Ólafsson rekur
hins vegar staðina Tóka
munk á Þingeyri og Vagn-
inn á Flateyri.

Þeir Árni og Elías voru
samstarfsmenn við rekstur
veitinga- og skemmtistað-
arins Á Eyrinni á Ísafirði
þangað til upp úr slitnaði
með þeim á síðasta ári.
Hvíldarklettur stofnaði síð-
an Kaffi Ísafjörð þar sem Á
Eyrinni hafði verið. Í fram-
haldinu fóru báðir aðilar út
í harða samkeppni í Bol-
ungarvík með þeim árangri
að báðir hafa nú gefist upp.

Vonir skíðamanna á Ísafirði
um góða skíðatíð og farsæla
Skíðaviku eru heldur betur
farnar að glæðast eftir snjó-
komu undanfarinna daga.

Að sögn Jóhanns Kr. Torfa-
sonar, forstöðumanns Skíða-

svæða Ísfirðinga, verður hægt
að opna eftir um það bil þrjá
daga af góðri snjókomu. „Þá
væri hægt að fara að tala um
þessa hluti í alvöru“, segir Jó-
hann. Ekki er mikill snjór í
byggð á Ísafirði þó að hvítt sé

nú orðið um að lítast. Mun
sama máli gegna bæði um
svigsvæðið í Tungudal og
göngusvæðið á Seljalandsdal.
Jóhann segir þó að ágætar
holufyllingar séu komar í
brekkurnar, eins og það er

kallað á skíðamáli.
„Það er búið að fylla upp í

lautir og læki og því ætti þetta
að geta gerst hratt héðan af“,
segir Jóhann Torfason, bjart-
sýnn á komandi skíðatíð.

Skíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal og á SeljalandsdalSkíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal og á SeljalandsdalSkíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal og á SeljalandsdalSkíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal og á SeljalandsdalSkíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal og á Seljalandsdal

Vantar enn þriggja daga góða snjó-Vantar enn þriggja daga góða snjó-Vantar enn þriggja daga góða snjó-Vantar enn þriggja daga góða snjó-Vantar enn þriggja daga góða snjó-
komu til að hægt sé að opna svæðinkomu til að hægt sé að opna svæðinkomu til að hægt sé að opna svæðinkomu til að hægt sé að opna svæðinkomu til að hægt sé að opna svæðin

Fjölmenni á skíðaviku á skíðasvæðinu í Tungudal.
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Gamla Apótekið og FjölmenningarsetriðGamla Apótekið og FjölmenningarsetriðGamla Apótekið og FjölmenningarsetriðGamla Apótekið og FjölmenningarsetriðGamla Apótekið og Fjölmenningarsetrið

Opna upplýsingavef áOpna upplýsingavef áOpna upplýsingavef áOpna upplýsingavef áOpna upplýsingavef á
nokkrum tungumálumnokkrum tungumálumnokkrum tungumálumnokkrum tungumálumnokkrum tungumálum

Það var vel mætt í Gamla
Apótekinu á Ísafirði, menn-
ingarmiðstöð ungs fólks, þeg-
ar upplýsingavefur fyrir ungt
fólk var opnaður þar í síðustu
viku. Hér er um að ræða sam-
starfsverkefni Gamla Apó-
teksins og Fjölmenningarset-
urs, unnið með tilstyrk áætl-
unarinnar Ungt fólk í Evrópu.
Hönnuður vefjarins var holl-
enskur sjálfboðaliði á vegum
hennar, Stefan von Nierop.
Vefnum er ætlað að veita á
nokkrum tungumálum al-

mennar upplýsingar um rétt-
indi og skyldur þjóðfélags-
þegna, svo og svæðisbundnar
upplýsingar um afþreyingu,
menningarviðburði og annað
slíkt.

Halldór Hlöðversson, for-
stöðumaður Gamla Apóteks-
ins, segir að með opnun vefj-
arins hefjist nokkurs konar op-
ið þróunarstig hans þar sem
hann sé langt frá því að vera
fullbúinn. Samt hafi þótt tíma-
bært að kynna hann til að hægt
sé að afla þeirra tenginga sem

eiga þar að vera. Hann segist
hafa vonast til að verkefnið
yrði komið lengra en sjálf-
boðaliðinn sé nú á leið til síns
heima. Mun mikið af upplýs-
ingaefni vera tilbúið sem eigi
eftir að birta á vefnum.

„Við vonumst til þess að
gera hann sem mest tæmandi
svo að hann auðveldi fólki að
nálgast upplýsingar“, segir
Halldór. Ætlunin er að flokka
upplýsingar og tengingar á
staðbundinn hátt til að greiða
fólki aðgengi að upplýsingum

um sitt nánasta umhverfi. Nú
hafa svæði Vestfjarða og Aust-
fjarða verið opnuð á vefnum
en Halldór segir það enga til-
viljun. Þessir landshlutar eigi
það sameiginlegt að þar sé

tiltölulega hátt hlutfall fólks
af erlendum uppruna.

Þegar vefurinn hafði verið
opnaður formlega tók til máls
fulltrúi frá landsskrifstofu
Ungs fólk í Evrópu sem hafði

komið frá Reykjavík af því
tilefni. Segir Halldór mjög
góðar umræður hafa skapast
bæði um upplýsingavefinn og
áætlunina Ungt fólk í Evrópu.

Ýmsir kunnir borgarar voru í Gamla Apótekinu við opnun vefjarins.

Minna um sérstök „átök“ í líkamsrækt eftir áramótMinna um sérstök „átök“ í líkamsrækt eftir áramótMinna um sérstök „átök“ í líkamsrækt eftir áramótMinna um sérstök „átök“ í líkamsrækt eftir áramótMinna um sérstök „átök“ í líkamsrækt eftir áramót

Jöfn ástundun allt áriðJöfn ástundun allt áriðJöfn ástundun allt áriðJöfn ástundun allt áriðJöfn ástundun allt árið
Mikil aðsókn er jafnan

í líkamsrækt í janúar
þegar fólk segir mörnum

stríð á hendur eftir vel-
lystingar jólanna. Stefán

Dan Óskarsson sem
rekur líkamsræktarstöð-
ina Stúdíó Dan á Ísafirði

segir „nýársátök“ í
heilsurækt þó vera á

undanhaldi.  „Fólk er
farið að stunda heilsu-

rækt miklu jafnara yfir
árið. Þó fundum við fyrir

aukinni aðsókn í janúar
enda voru löng jól að

þessu sinni“, segir hann.
Jafnframt er það á und-
anhaldi að fólk taki sér
frí í heilsuræktinni yfir

jólin. Líkamsræktar-
stöðvar hafa brugðist við

þessari þróun með
lengdum opnunartíma

yfir hátíðarnar. „Hérna
var hópur fólks í „spinn-

ing“ á aðfangadags-
morgun“, segir Stefán og

bætir við að þróunin sé
greinileg síðan hann fór

að starfa við líkams-
ræktarrekstur.

„Áður fyrr kom fólk
oft í einn eða tvo mánuði

og datt svo út einhvern
tíma. Núna er algengt að

fólk sé að kaupa sex
mánaða eða heils árs

kort. Það sást ekki hérna
fyrst“, segir hann.

Líkamsræktin er einn-
ig að beinast inn á mun

fleiri svið en lóðalyfting-
ar. Í Stúdíó Dan er til

dæmis boðið upp á taí-
lenskt nudd, jóga og box

sem Stefán segir njóta vax-
andi vinsælda. „Fólk er
ekki að sækjast eftir of-

beldi heldur er þetta mjög
góð æfing, fólk finnur fyrir

útrás og finnst þetta
skemmtilegt“, segir hann.

Ísfirðingar og nærsveit-
ungar eru duglegir að

sækja tíma í spinning en
jógaiðkun sækir fast á

hæla þess í vinsældum.
Auk almennra borgara

sem sækja sér vellíðan í
heilsuræktinni eru fjöl-

margir íþróttamenn sem
iðka líkamsrækt til að
bæta keppnisárangur
sinn. „Ég hef átt mjög

gott samstarf við íþrótta-
félögin. Hingað kemur

iðulega fótbolta-, skíða-
og körfuboltafólk sem

notar líkamsræktina sem
hluta af sínu æfinga-

mynstri. Einnig hefur
sundfélagið nýtt að-

stöðuna hérna í nokkr-
um mæli“, segir Stefán

Dan Óskarsson.

Stefán Dan Óskarsson.

Örn Arnarson í hópi sundfólksins í Bolungarvík.                        Mynd: Gunnar Hallsson.

Örn Arnarson heimsóttiÖrn Arnarson heimsóttiÖrn Arnarson heimsóttiÖrn Arnarson heimsóttiÖrn Arnarson heimsótti
sundfólk í Bolungarvíksundfólk í Bolungarvíksundfólk í Bolungarvíksundfólk í Bolungarvíksundfólk í Bolungarvík
Sundkappinn Örn Arnar-

son, sem að undanförnu hefur
verið á kynningarferðalagi á
vegum Ungmennafélags Ís-
lands, kom til Bolungarvíkur
í síðustu viku til þess að vera
á sundæfingu hjá Sunddeild
Ungmennafélags Bolungar-

víkur. Voru krakkarnir hæst-
ánægðir með komu hans og
auk krakka úr sunddeildinni
komu hinir og þessir til þess
að bera goðið augum og fá
eiginhandaráritun. Örn fór yfir
ýmis tækniatriði með krökk-
unum og gaf þeim góð ráð.

Án efa er þetta góð vítamín-
sprauta fyrir sundhópinn sem
og aðra sem fylgdust með
kappanum. Sunddeild UMFB
þakkar Erni fyrir að sjá af þeim
litla tíma sem hann hafði af-
lögu hér vestra.

Málefni einstaklinga sem
koma til kasta barnaverndar-
nefnda og til félagsþjónustu
sveitarfélaga eiga ekki að vera
aðgengileg sveitarstjórnar-
mönnum í viðkomandi sveit-
arfélögum. Þetta kemur fram
í svari félagsmálaráðuneytis-
ins til starfsmanna sem vinna
að þessum málum hjá Ísa-
fjarðarbæ. Þeirri spurningu
var beint til ráðuneytisins,
hvort skilja beri á milli barna-
verndarmála og annarra trún-
aðarmála í fundargerðum fé-

Bæjarfulltrúar í ÍsafjarðarbæBæjarfulltrúar í ÍsafjarðarbæBæjarfulltrúar í ÍsafjarðarbæBæjarfulltrúar í ÍsafjarðarbæBæjarfulltrúar í Ísafjarðarbæ

Hafi ekki aðgang að trún-Hafi ekki aðgang að trún-Hafi ekki aðgang að trún-Hafi ekki aðgang að trún-Hafi ekki aðgang að trún-
aðarmálum einstaklingaaðarmálum einstaklingaaðarmálum einstaklingaaðarmálum einstaklingaaðarmálum einstaklinga

lagsmálanefndar. Einnig var
spurt hvort önnur trúnaðarmál
en barnaverndarmál skuli vera
aðgengileg bæjarstjórnarfull-
trúum.

Í svari sínu telur ráðuneytið
það vandaða stjórnsýslu og í
fullu samræmi við barna-
verndarlög, að skilja á milli
barnaverndarmála og annarra
mála sem skráð eru sem trún-
aðarmál í fundargerðum fél-
agsmálanefndar. „Varðandi
aðra spurningu telur ráðuneyt-
ið ljóst, að hvorki einstakl-

ingsmálefni innan barna-
verndarnefndar né félagsþjón-
ustu sveitarfélagsins eiga að
vera aðgengileg bæjarstjórn-
arfulltrúum“, segir í svari
ráðuneytisins.

Svarbréf félagsmálaráðu-
neytisins var lagt fram á síð-
asta fundi félagsmálanefndar
Ísafjarðarbæjar. Í bókun lýsir
nefndin yfir ánægju sinni með
svar ráðuneytisins. Líkt og í
öðrum sveitarfélögum fær
bæjarráð og síðan bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar fundargerðir

einstakra nefnda og ráða í bæj-
arkerfinu í kynningarskyni, og
þegar svo ber undir til afgreið-
slu, þar á meðal fundargerðir
félagsmálanefndar.

Málefni einstaklinga sem
koma til kasta barnavernd-
arnefnda og til félagsþjón-

ustu sveitarfélaga eiga ekki
að vera aðgengileg sveitar-

stjórnarmönnum.
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BræðralagiðBræðralagiðBræðralagiðBræðralagiðBræðralagið

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

SPURNINGINSTAKKUR SKRIFAR

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

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

Ertu sátt(ur) við aðErtu sátt(ur) við aðErtu sátt(ur) við aðErtu sátt(ur) við aðErtu sátt(ur) við að
Funi taki við sjúkra-Funi taki við sjúkra-Funi taki við sjúkra-Funi taki við sjúkra-Funi taki við sjúkra-
hússorpi að sunnan?hússorpi að sunnan?hússorpi að sunnan?hússorpi að sunnan?hússorpi að sunnan?
Alls svöruðu 771.Alls svöruðu 771.Alls svöruðu 771.Alls svöruðu 771.Alls svöruðu 771.
Já sögðu 586 eða 76,01%Já sögðu 586 eða 76,01%Já sögðu 586 eða 76,01%Já sögðu 586 eða 76,01%Já sögðu 586 eða 76,01%
Nei sögðu 157 eða 20,36%Nei sögðu 157 eða 20,36%Nei sögðu 157 eða 20,36%Nei sögðu 157 eða 20,36%Nei sögðu 157 eða 20,36%
Veit ekki sögðuVeit ekki sögðuVeit ekki sögðuVeit ekki sögðuVeit ekki sögðu
28 eða 3,63%28 eða 3,63%28 eða 3,63%28 eða 3,63%28 eða 3,63%

bb.is
Þar sem púlsinn slær...

Gefur út tónlistarmyndbandGefur út tónlistarmyndbandGefur út tónlistarmyndbandGefur út tónlistarmyndbandGefur út tónlistarmyndband
um landsmótið á Ísafirðium landsmótið á Ísafirðium landsmótið á Ísafirðium landsmótið á Ísafirðium landsmótið á Ísafirði

Samband íslenskra harmonikuunnendaSamband íslenskra harmonikuunnendaSamband íslenskra harmonikuunnendaSamband íslenskra harmonikuunnendaSamband íslenskra harmonikuunnenda
Nikkarar í ham á Landsmótinu á Ísafirði.

Samband íslenskra harmo-
nikuunnenda hefur gefið út á
myndbandi kvikmynd um
Landsmótið sem haldið var á
Ísafirði í júlí á nýliðnu ári.
Framleiðandi myndarinnar er
listamaðurinn Örn Ingi.
Myndin sem er þriggja tíma
löng er góð heimild um
Landsmótið og upplifir áhorf-
andinn hið skemmtilega and-
rúmsloft sem þar ríkti.

Tónlistin er í fyrirrúmi þar
sem fjölmörg lög koma fyrir
óstytt í flutningi gestanna á
mótinu, fjórtán íslenskra
harmonikufélaga og nokkurra
erlendra nikkara. Á milli tón-
listaratriðanna birtast viðtöl
við forsprakka harmonikufé-
laganna, sem gefa áhorfand-
anum innsýn í metnað og
framtíðarsýn harmonikuunn-

enda.
Hér um að hreinræktaða

tónlistarmynd að ræða í anda
tónleikamyndbanda þar sem
óstyttum tónlistarflutningi er
blandað saman við heimilda-
efni. Styrkur myndarinnar
felst meðal annars í lengd
hennar og gengur mjög vel
upp að fara þessa leið að við-
fangsefninu. Hefðundið heim-
ildamyndaform þar sem ein-
ungis væru gefin sýnishorn af
helstu atburðum í styttri út-
gáfu hefði tæpast átt eins vel
við.

Ljóst má vera af myndinni
að harmonikutónlist stendur í
blóma á landinu. Það kemur
þeim sem ekki þekkja til
nokkuð á óvart hversu fjöl-
breytt þessi tónlist er. Myndin
er ekki síst vel til þess fallin

að koma smávegis hita í
kroppinn í janúarmyrkrinu.
Svipmyndir af brennandi mið-
nætursól og seiðandi harmo-
nikutónarnir verka eins og
hlýtt loft úr suðri og koma af
stað andlegum leysingum.

Mælt er með myndinni á
hvert heimili og hvatt til þess
að vinnulúnar og veðurbarðar

fjölskyldur orni sér við langar
júlínætur Landsmótsins.
Áhugasömum er bent á að Ás-
geir S. Sigurðsson á Ísafirði,
formaður Harmonikufélags
Vestfjarða, sér um dreifingu á
myndinni hér vestra og má að
setja sig í samband við hann
til að kaupa eintak af spólunni.

Nikkarar taka lagið á sjúkrahústúninu á Ísafirði.

AUKUM GÆÐI FERÐAÞJÓNUSTU
Ísafjarðarbær, Fræðslumiðstöð Vest-
fjarða og Vesturferðir standa fyrir
fundi þriðjudaginn 28. janúar kl.
20:00 í húsnæði Fræðslumiðstöðv-
arinnar (húsi Íshúsfélagsins) um nám-
skeiðahald í ferðaþjónustu fyrir ferða-
þjónustuaðila, verðandi leiðsögu-
menn, bílstjóra og starfsfólk í ferða-
þjónustugreinum.
Skorað er á alla sem áhuga hafa á
meiri gæðum í ferðaþjónustu að kynna
sér málið.

Ísafjarðarbær, Fræðslumiðstöð
Vestfjarða og Vesturferðir.

KennariKennariKennariKennariKennari
Menntaskólinn á Ísafirði auglýsir eftir

kennara til að sinna kennslu fatlaðs einstakl-
ings við útibú starfsbrautar á Hólmavík frá
1. febrúar 2003. Um er að ræða 21 kennslu-
stund og fjóra tíma í umsjón með starfsnámi.

Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði
6. gr. laga nr. 86/1998 um leyfi til þess að
nota starfsheitið framhaldsskólakennari.
Starfskjör fara eftir kjarasamningi ríkisins
og KÍ frá 7. janúar 2001.

Umsóknarfrestur er til 30. janúar nk.
Nánari upplýsingar gefa Ólína Þorvarðar-

dóttir, skólameistari í síma 450 4401 eða
Emil Emilsson, umsjónarmaður brautarinn-
ar í síma 450 4408.

Jæja! Sjálfstæðisflokknum tókst að stilla upp og skipti engu þótt konurnar
krefðust þess að fá sæti Vilhjálms Egilssonar og svo framvegis niður eftir.
Vilhjálmur fór til Bandaríkjanna til þess að gæta hagsmuna Íslendinga í Al-
þjóða gjaldeyrissjóðnum í Washington. Hann varð því aldrei þingmaður
Vestfirðinga, en enginn veit hvað framtíðin ber í skauti í sér. Kannski kemur
hann til pólitískra starfa síðar og jafnvel fyrir Norðvesturkjördæmi.

Það vekur athygli að listinn er skipaður karlmönnum í fimm efstu sætun-
um. Eðlilegt verður að teljast að konur í Sjálfstæðisflokknum telji hlut sín-
um ekki nægilega borgið. En það var haldið prófkjör og þótt það hafi verið
haldið ýmsum ágöllum er þessi niðurstaðan. Jóhanna Pálmadóttir vildi
sæti Vilhjálms en Adolf Berndsen fékk það. Hún segir engin eftirmál verða.
Megi hún reynast sannspá. Stjórnmálalífi Íslendinga er þannig háttað að
átökin snúast of oft um menn en miklu síður um málefni.

Ísland er örríki á heimsvísu, nær varla stærð sumra meðalstórra sveitarfé-
laga úti í hinum stóra heimi. Stjórnkerfið er of flókið, kostar of mikið fé og
allt of mikil átök milli manna og smárra byggðarlaga innbyrðis. Íslendingar
missa gjarnan sjónar á stóru málunum, en geta endalaust deilt um hin smáu.
Einkanlega verður þessa vart um ýmis málefni landsbyggðarinnar, sem
vissulega á í vök að verjast. Hver eru helstu hagsmunamál Vestfirðinga nú
um stundir? Kvótinn eða öllu heldur kvótaleysið, segja margir. Þá verður

manni litið til næstu fortíðar og sér að Vestfirðingar sátu af sér ýmis tæki-
færi til kvótakaupa, en fóru að ráðum alþingismanna og fleiri í þeim efn-
um, að því er best verður séð.

Hver eru málefni nánustu framtíðar? Örugg atvinna og fleiri íbúar. Mátt-
urinn lamast með stöðugt fækkandi íbúum á Vestfjörðum. Samt er ekki að
sjá nein ráð önnur en að brúka smáskammtalækningar. Litið er til ferðaþjón-
ustu eftir björguninni, en margt er ógert til þess að hún freisti svo margra
að það hafi umtalsverð efnahagsleg áhrif á Vestfjörðum. Landbúnaður er á
fallanda fæti. En ljósið skín langt og mjótt. Þorskeldi lofar enn góðu enda
fer þar fyrir traust fyrirtæki, Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf. Lausnanna er
víðar að leita en í pólitísku bræðralagi þótt gott sé. Hins vegar verður
mörgum landsbyggðarmanninum á að reka upp stór augu þegar Reykvíking-
ar hefja upp raust sína og vilja ekki virkjanir og stóriðju úti á landi af því
það hentar þeim ekki.

Það er deginum ljósara að þeir sem búa á landsbyggðinni verða að ráða
sínum hlut nokkuð. Fjarstýring frá Reykvíkingum verður til þess að ein-
göngu sumarbústaðir fá þrifist úti á landi. Bræðralag pólitíkusa og sömu-
leiðis landsbyggðarfólks og höfuðborgarbúa er Íslandi nauðsyn. Annars
hverfur byggðin nema syðra. Það verður leiðinlegt.

03.PM5 18.4.2017, 10:1712
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NINGIN

Kiwanismenn fagna vígslu Árnastofu á föstudag.

Gestir fá sér af girnilegu hlaðborðinu.

Kiwanisklúbburinn Básar á ÍsafirðiKiwanisklúbburinn Básar á ÍsafirðiKiwanisklúbburinn Básar á ÍsafirðiKiwanisklúbburinn Básar á ÍsafirðiKiwanisklúbburinn Básar á Ísafirði

Tekur í notkun ÁrnastofuTekur í notkun ÁrnastofuTekur í notkun ÁrnastofuTekur í notkun ÁrnastofuTekur í notkun Árnastofu
í minningu Árna Sædalí minningu Árna Sædalí minningu Árna Sædalí minningu Árna Sædalí minningu Árna Sædal
Kiwanismenn á Ísa-
firði komu saman á

föstudaginn til að halda
upp á nýjasta áfangann í

uppbyggingu félags-
aðstöðu Kiwanisklúbbs-
ins Bása í Sigurðarbúð

fyrir botni Skutuls-
fjarðar. Þar hafa þeir nú

innréttað glæsilega
setustofu með bar inn af

aðalsal hússins.  Nýja
salnum var gefið nafnið

Árnastofa eftir Árna
heitinum Sædal, sem

starfaði um árabil með

Kiwanishreyfingunni. Það
var Jóna Pálmadóttir,
ekkja Árna, sem vígði

setustofuna og gaf henni
nafn við hátíðlega athöfn.

Ánægðir Kiwanismenn á hátíðisstund.

Jóna Pálmadóttir ásamt Sigurði Ólafssyni í Árnastofu.

03.PM5 18.4.2017, 10:1713
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John Travolta, Hugh Jackman og Halle Berry leika aðalhlutverkin íJohn Travolta, Hugh Jackman og Halle Berry leika aðalhlutverkin íJohn Travolta, Hugh Jackman og Halle Berry leika aðalhlutverkin íJohn Travolta, Hugh Jackman og Halle Berry leika aðalhlutverkin íJohn Travolta, Hugh Jackman og Halle Berry leika aðalhlutverkin í
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21:05 á laugardagskvöld. Gabriel Shear er einn slyngasti njósnari í21:05 á laugardagskvöld. Gabriel Shear er einn slyngasti njósnari í21:05 á laugardagskvöld. Gabriel Shear er einn slyngasti njósnari í21:05 á laugardagskvöld. Gabriel Shear er einn slyngasti njósnari í21:05 á laugardagskvöld. Gabriel Shear er einn slyngasti njósnari í
heimi. Hann var á mála hjá bandarísku leyniþjónustunni en er nú eiginheimi. Hann var á mála hjá bandarísku leyniþjónustunni en er nú eiginheimi. Hann var á mála hjá bandarísku leyniþjónustunni en er nú eiginheimi. Hann var á mála hjá bandarísku leyniþjónustunni en er nú eiginheimi. Hann var á mála hjá bandarísku leyniþjónustunni en er nú eigin
herra. Gabriel situr ekki auðum höndum en næsta verkefni hans erherra. Gabriel situr ekki auðum höndum en næsta verkefni hans erherra. Gabriel situr ekki auðum höndum en næsta verkefni hans erherra. Gabriel situr ekki auðum höndum en næsta verkefni hans erherra. Gabriel situr ekki auðum höndum en næsta verkefni hans er
ólíkt öllum öðrum. Aldrei fyrr hafa jafnmiklir fjármunir komið við söguólíkt öllum öðrum. Aldrei fyrr hafa jafnmiklir fjármunir komið við söguólíkt öllum öðrum. Aldrei fyrr hafa jafnmiklir fjármunir komið við söguólíkt öllum öðrum. Aldrei fyrr hafa jafnmiklir fjármunir komið við söguólíkt öllum öðrum. Aldrei fyrr hafa jafnmiklir fjármunir komið við sögu
og því má ekkert fara úrskeiðis.og því má ekkert fara úrskeiðis.og því má ekkert fara úrskeiðis.og því má ekkert fara úrskeiðis.og því má ekkert fara úrskeiðis.

Sverðfiskur

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið
Laugardagur 25. janúar kl. 16:35

HM í handbolta: Leikur Íslendinga og Kvatarbúa
Sunnudagur 26. janúar kl. 15:40

HM í handbolta: Leikur Íslendinga og Þjóðverja

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 22. janúar kl. 19:50

Enski boltinn: Blackburn – Manchester United
Laugardagur 25. janúar kl. 12:15

Enska bikarkeppnin: Gillingham – Leeds United
Laugardagur 25. janúar kl. 02:00

Hnefaleikar: Vernon Forrest gegn Ricardo Mayorga
Sunnudagur 26. janúar kl. 12:45

Enska bikarkeppnin: Manchester United – West Ham
Sunnudagur 26. janúar kl. 15:45

Enska bikarkeppnin: Crystal Palace – Liverpool
Sunnudagur 26. janúar kl. 18:25

Enska bikarkeppnin: Shrewsbury Town – Chelsea
Sunnudagur 26. janúar kl. 23:00

NFL Suberbowl 2003: Úrslitaleikurinn í ameríska fótboltanum
Þriðjudagur 28. janúar kl. 19:50

Enski boltinn: Chelsea – Leeds United

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 25. janúar kl. 14:45

Enska bikarkeppnin: Farnborough – Arsenal

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

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Föstudagur 24. janúar

16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Gulla grallari (30:52)
18.30 Falin myndavél (54:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Geimstúlkan Zenon. (Zenon:
Girl of the 21st Century) Ævintýramynd
frá 1999. Zenon er 13 ára stúlka sem býr
í geimstöð árið 2049. Henni sinnast við
eiganda stöðvarinnar og hann sendir
hana til jarðar í refsingarskyni. Þar eign-
ast hún vini og fær þá til að hjálpa sér að
komast út í geiminn aftur og ná sér niðri
á fólanum. Aðalhlutverk: Kirsten Storms,
Raven-Symone, Stuart Pankin, Holly
Fulger og Frederick Coffin.
21.50 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
spjallar við íslenska tónlistarmenn og
sýnir myndbrot frá ferli þeirra. Gestur
hans í kvöld er Jóhann G. Jóhannsson.
22.35 Fullkomið morð. (A Perfect
Murder) Bandarísk spennumynd frá
1998 um auðkýfing sem á allt sem hann
þráir utan eitt: Tryggð konu sinnar, og
því tekur hann til sinna ráða. Aðalhlut-
verk: Michael Douglas, Gwyneth Palt-
row og Viggo Mortensen.
00.20 Dick Tracy. Bandarísk hasar-
mynd frá 1990. Tess Trueheart þráir það
heitast að lifa kyrrlátu lífi með kærasta
sínum, einkaspæjaranum Dick Tracy, en
hann þarf að sinna brýnum erindum fyrst.
Leikstjóri er Warren Beatty og hann leik-
ur jafnframt aðalhlutverk ásamt Charlie
Korsmo, Glenne Headly, Al Pacino og
Madonnu. e.
02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 25. janúar
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (4:65)
09.07 Andarteppa (4:26)
09.19 Bingur (4:13)
09.26 Malla mús (44:52)
09.33 Undrahundurinn Merlín
09.45 Fallega húsið mitt (30:30)
09.52 Lísa (19:21)
09.57 Babar (59:65)
10.25 Harry og hrukkudýrin (4:7)
10.50 Viltu læra íslensku? (3:22)
11.10 Kastljósið
11.35 At
12.05 Geimskipið Enterprise
13.45 Mósaík
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.25 Táknmálsfréttir
16.35 HM í handbolta. Bein útsending
frá leik Íslendinga og Kvatarbúa.
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
19.55 Laugardagskvöld með Gísla
20.40 Spaugstofan
21.10 Ég og frú Jones. (Me and Mrs.
Jones) Bresk kvikmynd frá 2002. Blaða-
maður fer að vinna við fjáröflun fyrir
stjórnmálaflokk til að grafa upp eitthvað
misjafnt um forsætisráðherrann Lauru
Bowden. Málin flækjast þegar þau verða
ástfangin. Aðalhlutverk: Caroline Good-
all, Robson Green, Philip Quast og Kee-
ley Hawes.
22.50 Skikinn. (The Claim) Rómantísk-
ur vestri frá 2000 byggður á sögu eftir
Thomas Hardy. Maður selur gullgrafara
konu sína og dóttur í staðinn fyrir land-
skika en þær ásækja hann 20 árum seinna,
þegar hann er orðinn moldríkur. Aðal-
hlutverk: Peter Mullan, Milla Jovovich,
Wes Bentley, Nastassja Kinski og Sarah
Polley.
00.45 Hermikrákan. (Copycat)
Spennutryllir frá 1995 þar sem fylgst er
með tveimur lögregluþjónum ásamt
sérfræðingi í leit þeirra að trufluðum
fjöldamorðingja. Kvikmyndaskoðun
telur myndina ekki hæfa fólki yngra en
16 ára. Aðalhlutverk: Sigourney Weaver,
Holly Hunter, Dermot Mulroney, William
McNamara og Harry Connick. e
02.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 26. janúar
09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Disneystundin
09.55 Bubbi byggir (14:26)
10.12 Kobbi (12:14)
10.25 Franklín (50:65)
10.50 Vísindi fyrir alla (3:48)
11.00 Spaugstofan
11.25 Laugardagskvöld með Gísla
12.10 Mósaík
12.45 Bíóæði
13.40 Af fingrum fram
14.20 Maður er nefndur
14.55 Markaregn
15.40 HM í handbolta. Bein útsending
frá leik Íslendinga og Þjóðverja.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Eggið, bróðir minn
18.50 Þrír spæjarar (17:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Tuttugasta öldin (6:8)
20.50 Laukur ættarinnar (4:4)
21.40 Helgarsportið
22.05 Rio Bravo. Bandarískur vestri
frá 1959. Lögreglustjóri í smábæ í vestr-
inu fær fatlaðan mann, fylliraft og ungan
byssubófa til að hjálpa sér að halda
bróður helsta illmennisins í bænum í
fangelsi. Aðalhlutverk: John Wayne,
Dean Martin, Ricky Nelson, Angie
Dickinson og Walter Brennan.
00.20 HM í handbolta. Endursýndur
verður leikur Íslendinga og Þjóðverja
sem leikinn var í dag.

01.50 Kastljósið
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 24. janúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Dharma & Greg (22:24)
13.00 The Education of Max
13.45 Fugitive (4:22)
14.25 Jag (4:24)
15.15 60 mínútur II
16.45 Kalli kanína
16.55 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Buffy, the Vampire Slayer
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Friends 1 (16:24)
20.00 Friends (4:24)
20.25 Off Centre (10:22)
20.50 Catching Up With the Osbourne
(Í heimsókn hjá Osbournes fjölskyldunni)
Osbourne-fjölskyldan lítur um öxl og
ræðir um óvæntar vinsældir þáttaraðar-
innar og hvernig frægðin hefur breytt
lífi þeirra. Þau segja frá því sem á daga
þeirra hefur drifið síðan fyrstu syrpunni
lauk en sú næsta fer í loftið á Stöð 2
föstudaginn 31. janúar.
21.20 Fóstbræður 5 (1:7). Fóstbræður
eru mættir aftur til leiks. Drepfyndin
þáttaröð með Sigurjóni Kjartanssyni,
Jóni Gnarr, Helgu Brögu Jónsdóttur, Þor-
steini Guðmundssyni og Gunnari Jóns-
syni.
21.45 The In Crowd. (Í tísku) Dularfull
spennumynd. Adrien Williams fær starf
á sumardvalarstað unga og ríka fólksins.
Adrien, sem hefur þurft að vinna bug á
ýmsum andlegum vandamálum, kynnist
Brittany Foster sem sýnir henni hvað
lífið hefur upp á að bjóða. En þrátt fyrir
ríkidæmið eru Brittany og vinir hennar
engir fyrirmyndarborgarar.  Aðalhlut-
verk: Susan Ward, Lori Heuring, Matt-
hew Settle, Nathan Bexton.
23.30 Universal Soldier: The Return.
(Ofursveitin snýr aftur) Sjálfstætt fram-
hald kunnrar spennumyndar. Luc Dever-
aux, sem stýrði ofursveitinni eftirminni-
lega í fyrri myndinni, starfar nú sem
tæknilegur ráðgjafi stjórnvalda. Þótt tit-
illinn sé virðulegur fær Deveraux að
svitna hressilega í vinnunni og brátt er
ofursveitin komin aftur á stjá.  Aðalhlut-
verk: Jean-Claude Van Damme, Michael
Jai White, Heidi Schanz.
00.50 The Good, the Bad and the Ugly
(Góður, illur, grimmur) Klassískur vestri
með stórleikarann Clint Eastwood í aðal-
hlutverki. Fyrir þrjá alræmda byssu-
branda er borgarastyrjöldin aðeins leikur
í samanburði við það sem á eftir kemur.
Aðalhlutverk: Clint Eastwood, Eli Wall-
ach, Lee Van Cleef.
03.30 Friends 1 (16:24)
03.50 Ísland í dag, íþróttir og veður
04.20 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 25. janúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 The Black Stallion Returns
11.35 Yu Gi Oh (2:48)
12.00 Bold and the Beautiful
13.45 Viltu vinna milljón?
14.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Farnborough og Arsenal.
17.05 Sjálfstætt fólk
17.40 Ég lifi... (2:3)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Joe Dirt. Gamanmynd um mann
sem stígur ekki í vitið. Joe Dirt hefur
ekki séð foreldra sína síðan við Mikla-
gljúfur fyrir löngu. Joe var 8 ára þegar
foreldrarnir yfirgáfu hann. Hann er nú
fullorðinn og er staðráðinn að hitta

mömmu sína og pabba á nýjan leik.
Leitin að þeim virðist vonlaus en Joe
Dirt er maður sem kemur bæði sjálfum
sér og öðrum sífellt á óvart.  Aðalhlut-
verk: David Spade, Brittany Daniel,
Dennis Miller, Christopher Walken.
21.05 Swordfish. (Sverðfiskur) Pottþétt
spennumynd. Gabriel Shear er einn
slyngasti njósnari í heimi. Hann var á
mála hjá bandarísku leyniþjónustunni
en er nú eigin herra. Gabriel situr ekki
auðum höndum en næsta verkefni hans
er ólíkt öllum öðrum. Aldrei fyrr hafa
jafnmiklir fjármunir komið við sögu og
því má ekkert fara úrskeiðis.  Aðalhlut-
verk: John Travolta, Hugh Jackman,
Halle Berry.
22.45 Double Jeopardy. (Í hefndarhug)
Libby er dæmd fyrir morðið á manninum
sínum, Nick Parson. Sex árum seinna
fær hún reynslulausn og hefur leit að
syni sínum. Henni til aðstoðar er skil-
orðsfulltrúi hennar. Brátt komast þau að
því að ekki var allt með felldu varðandi
lát manns hennar.  Aðalhlutverk: Tommy
Lee Jones, Ashley Judd, Benjamin Weir.
00.25 Soldier. (Hermaðurinn) Framtíð-
armynd um hermanninn Todd sem er
einn sá skæðasti sem uppi hefur verið.
Hann bíður þó lægri hlut þegar hann
mætir nýrri kynslóð hermanna og er skil-
inn eftir í blóði sínu á eyðilegri plánetu.
Aðalhlutverk: Kurt Russell, Gary Busey,
Jason Scott Lee.
02.00 The Haunting. (Draugahúsið) Al-
vörudraugasaga! Doktor David Marrow
er kominn til stuttrar dvalar á gömlu óð-
alssetri, í fylgd þriggja aðstoðarmanna.
David hefur sagt fólkinu að hann hyggist
njóta aðstoðar þeirra við rannsókn á
svefnröskun. Fljótt renna þó tvær grímur
á aðstoðarfólkið því það er engu líkara
en einhverjir fleiri hafist við í húsinu.
Aðalhlutverk: Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Lili Taylor, Owen Wilson.
03.50 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 26. janúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Toyota World of Wildlife
12.00 Neighbours
13.50 60 mínútur
14.35 Normal, Ohio (3:12)
15.00 Big Top Pee Wee
16.20 Tónlist
16.40 The Naked Chef (4:6)
17.10 Einn, tveir og elda
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.55 Twenty Four (1:24) Hörkuspenn-
andi myndaflokkur sem gerist á einum
sólarhring. Kiefer Sutherland leikur
leyniþjónustumanninn Jack Bauer sem
leggur líf sitt að veði fyrir fósturjörðina.
Þáttaröðin fékk tvenn Emmy-verðlaun
2002 og Kiefer Sutherland var valinn
besti leikari í dramahlutverki á Golden
Globe.
21.50 Boomtown (1:22) (The Pilot)
Hörkuspennandi sakamálaþáttur. Sögu-
sviðið er Los Angeles en þar eru alvar-
legir glæpir daglegt brauð. Í þessari
óvenjulegu þáttaröð er komið að málum

frá sjónarhóli lögreglunnar, vitna, fjöl-
miðla og jafnvel glæpamannanna sjálfra.
22.35 60 mínútur
23.20 Gloria. Gloria er sannkallað
hörkukvendi. Hún hræðist ekki neitt og
fer sínu fram. Þjrú ár í fangelsi hafa samt
markað djúp spor og þegar hún kemur
til New York er framtíðin ekki björt.
Vandræðin elta hana uppi og fljótlega er
mafían á hælum hennar. Nicky, sex ára
munaðarlaus drengur, er í sömu sporum
og Gloria en þau hafa aðeins á hvort
annað að treysta í baráttu sinni fyrir líf-
inu.  Aðalhlutverk: Sharon Stone, Jean-
Luke Figueroa, Jeremy Northam.
01.05 Silent Witness (2:8) (Þögult vitni)
Rannsóknir Sam, Leos og Harrys á af-
söguðu höndinni sem fannst á slysstað
vekur sífellt fleiri og fleiri spurningar.
01.55 Silent Witness (3:8) (Þögult vitni)
Sam og Leo eru kölluð á vettvang þar
sem fjölskylda liggur í valnum og nokkrir
illa særðir, en það virðist sem ráðist hafið
verið á fjölskylduna til að hefna sína á
fjölskylduföðurnum. Morðmálið endur-
nýjar kynni Sam með fyrstu ástinni sinni
sem er rannsóknarlöggan í málinu.
02.45 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 24. janúar
18.00 Sportið með Olís
18.30 Trans World Sport
19.30 South Park 6 (16:17)
20.00 4-4-2. Snorri Már og Þorsteinn J.
fjalla um enska og spænska fótboltann,
Meistaradeildina og allt markvert sem
gerist í þessum hasarleik tuttugu og
tveggja leikmanna. Þetta er þáttur fyrir
þá sem vita allt um fótbolta og líka þá
sem vita lítið eða ekkert.
21.00 Suspicious Minds. (Undir grun)
Einkaspæjarinn Jack Ramsey er ráðinn
til að leysa úr vandamálum verksmiðju-
eigandans Richards Whitmore. Hann á í
stökustu vandræðum með umhverfis-
verndarsinna sem gera honum lífið leitt.
Ekki eru áhyggjurnar minni af eiginkon-
unni Isabelle en Richard grunar hana
um að hafa óhreint mjöl í pokahorninu.
Aðalhlutverk: Patrick Bergin, Jayne

Til leigu er stór íbúð á eyrinni á
Ísafirði. Uppl. í síma 896 3387.

Okkar árlega sólarkaffi verður í
Vagninum á Flateyri sunnudag-
inn 26. janúar frá kl. 15-17.
Kvenfélagið Brynja.

Hið árlega sunnukórsball verður
haldið laugardaginn 25. janúar
í Félagsheimilinu í Hnífsdal og
hefst kl. 20:30. Skráning og
miðasala í Vestursporti.

Bolvíkingar ath! Skriðsundnám-
skeið fyrir fullorðna hefst laug-
ardaginn 1. febrúar. Skráning
er hjá Sólveigu og Halldóru
Dagnýju.

Óska eftir ísskáp, annað hvort
gefins eða fyrir lítinn pening.
Uppl. í síma 868 3190.

Til sölu er grár Silver Cross
barnavagn. Verð kr. 10 þús.
Uppl. í síma 865 4212.

Ung kona í Bolungarvík óskar
eftir sófasetti og sjónvarpi fyrir
lítinn pening eða gefins. Uppl.
í síma 866 1045 eftir kl. 16
eða í síma 456 7120 e. kl.19.

Vegna æfinga á Söngvaseiði
vantar Tónlistarskóla Ísafjarðar
píanó að láni á næstu vikum.
Góðri meðferð og stillingu lof-
að. Nánari upplýsingar veitir
skólastjóri í síma 456 3926.

Til sölu er WV Passat, árg. 97,
ekinn 82 þús. km. Verð  850
þús. Uppl. í síma 847 3428.

Til sölu er Nissan Patrol árg.
96, 35" með mæli, ekinn 79
þús. km. Toppeintak. Uppl. í
síma 456 7339 og 894 1340.

Þorrablót Hnífsdælinga verður
haldið laugardaginn 1. febrúar
í Félagsheimilinu í Hnífsdal.
Miðapantanir hjá Lindu í síma
456 3106, Grétu Skúla í síma
899 3628 eða Siggu í síma
456 3654.

Kona með tvö börn óskar eftir
4ra herb. íbúð frá og með júní.
Reykir ekki. Upplýsingar gefur
Ásgerður í síma 462 4857.

Erum að byrja að búa og okkur
vantar ísskáp og þvottavél, helst
gefins eða fyrir lítinn pening.
Uppl. í síma 456 4510.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á Ísa-
firði. Laus 1. febrúar. Uppl. í
síma 456 4212 og 893 1769.

Viltu léttast og ná varanlegum
árangri? Hringdu þá núna og
fáðu fría ráðgjöf. Edda Borg,
sími 896 4662.

Óska eftir 3ja herb. íbúð til
leigu á Ísafirði. Upplýsingar í
síma 897 6709.

Langar þig í naggrísi (tvær kon-
ur)? Uppl. í símum 865 6383
og 894 8263.

Til sölu eru fjögur BF Goodrich
vetrardekk ST 215 75 15,
hálf slitin. Verð kr. 10 þús.
Uppl. í síma 899 5361.

Til sölu er MMC L-300, átta
manna sendibíll, 4X4, árg. 89,
ekinn 200 þús. km. Uppl. í
síma 868 4080 eftir kl. 16.

Til sölu er Suzuki Vitara 3LX,
árg. 07/98, 4X4. Verð  900
þús. Uppl. í síma 849 0113.

Þorrablót Átthagafélags stranda-
manna verður haldið í Félagsheim-
ilinu í Hnífsdal 8. febrúar. Sjá nánar
Á döfinni á bb.is.
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veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Austanátt, víða 8-13 m/s,
en víða 10-15 m/s við

norðurströndina og eins
allra syðst. Dálítil él norð-

an og norðvestantil, en
slydda og síðar rigning

sunnan- og austantil.
Hægt hlýnandi veður.

Horfur á föstudag:
Fremur hæg suðlæg átt,

slydda eða skúrir víða um
land, en úrkomulítið

norðanlands. Vægt  frost
norðantil, en annars

0-5 stiga hiti.
Horfur á laugardag:

Breytileg eða vestlæg átt,
3-8 m/s. Skúrir eða

slydduél um mest allt
land, síst þó norðaustan-

lands. Hiti 0-5 stig.
Horfur á sunnudag:

Stíf austlæg átt, vætu-
samt og hiti 0-6 stig.
Horfur á mánudag:

Norðlæg átt, él um allt
land og kólnandi veður.

Heitmeyer, Vittorio Rossi, Gary Busey.
22.35 Tough Guy. (Glæfraspil) Sumir
myndu segja að Olive ætti ekkert gott
skilið. Hún hélt fram hjá eiginmanni sín-
um sem komst að öllu saman og trylltist,
myrti elskhugann og framdi svo sjálfs-
morð. Það er pískrað um Olive á vinnu-
staðnum hennar og einhver er farinn að
elta hana á röndum. Hún hélt að lífið
gæti ekki orðið verra en þar hafði hún
svo sannarlega rangt fyrir sér.  Aðalhlut-
verk: Heather Graham, Lisa Zane, Paul
Herman, Rustam Branaman.
00.00 4-4-2
01.00 Legend Of Wolfe Lodge. (Úlfa-
húsið) Undarlegir atburðir eiga sér stað
á Wolf Lodge. Nýjasti starfsmaðurinn
þar heyrir skelfileg hljóð allar nætur og
ákveður að komast til botns í málinu.
Aðalhlutverk: Susan Anspach, Art
Hindle, Olivia D´Abo.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 25. janúar
12.15 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Gillingham og Leeds United í 4.
umferð bikarkeppninnar.
14.30 4-4-2. Snorri Már og Þorsteinn J.
fjalla um enska og spænska fótboltann,
Meistaradeildina og allt markvert sem
gerist í þessum hasarleik tuttugu og
tveggja leikmanna. Þetta er þáttur fyrir
þá sem vita allt um fótbolta og líka þá
sem vita lítið eða ekkert.
15.30 Trans World Sport
16.30 Fastrax 2002
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (19:22)
20.00 MAD TV
21.00 Crossing Guard, The. (Vörður-
inn) Dramatísk mynd um skartgripasal-
ann Freddy Gale en viðskiptahættir hans
eru ekki alltaf til fyrirmyndar. Freddy á
um sárt að binda því drukkinn ökumaður
varð valdur að dauða dóttur hans og
Freddy hefur svarið þess eið að koma
fram hefndum. Aðalhlutverk: Jack Nic-
holson, David Morse, Anjelica Huston,
Robin Wright Penn.
22.50 Monterey Pop. (Popphátíðin í
Monterey) Tónlistarmynd sem tekin var
upp á Monterey-popphátíðinni árið 1967
þegar hipparnir voru upp á sitt besta.
Meðal þeirra sem fram koma eru Mamas
and Papas, Jimi Hendrix, Otis Redding,
Janis Joplin, Jefferson Airplane, Animals
og The Who.
00.05 Hnefaleikar. Útsending frá hnefa-
leikakeppni í Bandaríkjunum. Á meðal
þeirra sem mættust voru veltivigtarkapp-
arnir Vernon Forrest og Shane Mosley
en í húfi var heimsmeistaratitill WBC-
sambandsins í sama þyngdarflokki. Áður
á dagskrá 20. júlí 2002.
02.00 Hnefaleikar. Bein útsending frá
hnefaleikakeppni í Bandaríkjunum. Á
meðal þeirra sem mætast eru Vernon
Forrest og Ricardo Mayorga en í húfi er
heimsmeistaratitillinn í veltivigt.
05.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 26. janúar
09.40 Hnefaleikar-Vernon Forrest
12.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester United og West Ham í
4. umferð bikarkeppninnar.
15.00 Football Week UK. Nýjustu frétt-
irnar úr enska boltanum.
15.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Crystal Palace og Liverpool 4. um-
ferð bikarkeppninnar.
18.00 Western World Soccer Show
18.25 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Shrewsbury Town og Chelsea í 4.
umferð bikarkeppninnar.
20.30 Rejseholdet (15:16)

21.30 Gillette-sportpakkinn
22.00 NFL. Farið er yfir gang mála í
ameríska fótboltanum í vetur.
23.00 NFL Superbowl 2003. Bein út-
sending frá úrslitaleiknum í ameríska
fótboltanum.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 25. janúar
13:00 Dateline (e)
13:50 Jay Leno (e)
14:40 Ladies Man (e)
15:05 Jamie Kennedy Experiment
15:35 Spy Tv - lokaþáttur
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Listin að lifa (e)
18:00 Fólk með Sirrý
19:00 Dateline (e)
20:00 Leap Years – Nýtt !
21:00 Kvikmynd
22:30 Law & Order CI (e) Í þessum
þáttum er fylgst með störfum lögreglu-
deildar í New York en einnig með glæpa-
mönnunum sem hún eltist við Áhorfendur
upplifa glæpinn frá sjónarhorni þess sem
fremur hann og síðan fylgjast þeir með
refskákinni sem hefst er lögreglan reynir
að finna þá.
23:20 Law & Order SVU (e)
00:10 Tvöfaldur Jay Leno (e)

Sunnudagur 26. janúar

12:30 Silfur Egils
14:00 The Drew Carrey Show (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Charmed (e)
16:00 Judging Amy (e)
17:00 Innlit/útlit (e)
18:00 The Bachelor 2 (e)
19:00 Girlfriends (e)
19:30 Cybernet
20:00 Dateline Dateline er margverð-
launaður, fréttaskýringaþáttur á dagskrá
NBC sjónvarpsstöðvarinnar í Bandaríkj-
unum. Þættirnir hafa unnið til fjölda
viðurkenninga og eru nær alltaf á topp 20
listanum í Bandaríkjunum yfir áhorf í
sjónvarpi.
21:00 The Practice.  Margverðlaunað
lagadrama framleitt af David E. Kelley
sem fjallar um líf og störf verjendanna  á
stofunni Donnell, Young, Dole & Fruitt
og andstæðing þeirra saksóknarann Helen
Gamble sem er jafn umfram um að koma
skjólstæðingum verjendanna í fangelsi
og þeim er að hindra það.
21:50 Silfur Egils  (e) Silfur Egils hefur
fest sig í sessi sem mikils metinn vettangur
pólitískrar og málefnalegrar umræðu.
23:20 Listin að lifa (e)

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

Föstudagur 24. janúar
18:00 Cybernet (e)
18:30 Guinnes world records (e)
19:30 Dateline. Dateline er margverð-
launaður, fréttaskýringaþáttur á dagskrá
NBC sjónvarpsstöðvarinnar í Banda-
ríkjunum. Þættirnir hafa unnið til fjölda
viðurkenninga og eru nær alltaf á topp
20 listanum í Bandaríkjunum yfir áhorf
í sjónvarpi.
20:30 Girlfriends. Gamanþáttur um
fjórar vinkonur sem láta sér ekki allt
fyrir brjósti brenna og neita alfarið að
skrifa upp á að konur sér konum verstar.
20:55 Haukur í horni
21:00 Charmed. Þokkanornirnar þrjár
eru umsetnar af illum öndum og öðrum
verum frá handanheiminum en meðan
þær standa saman er öllu hægt að bjarga.
22:00 Djúpa laugin.  Í Djúpu lauginni
sýna Íslendingar af öllum stærðum og
gerðum sínar bestu hliðar í von um að
komast á stefnumót. Leikurinn gengur
út á að einn keppandi spyr þrjá einstakl-
inga af gagnstæða kyninu margvíslegra
spurninga, án þess að fá að hitta þá, og
sá sem svarar best fyrir sig fær spenn-
andi stefnumót.
23:00 Will & Grace – lokaþáttur (e)
23:30 Everybody Loves Raymond
00:00 The Wildest Police Videos (e)
Er eins og nafnið gefur til kynna þáttur
sem samanstendur af brjálæðislegustu
upptökum amerísku lögreglunnar af
raunverulegum atburðum! Og eins og
við öll vitum er veruleikinn mun svaka-
legri en bíó eða sjónvarp
00:50 Jay Leno kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja

Ísafjarðarkirkja:
 Kirkjuskóli barnanna

verður laugardaginn 25.
janúar kl. 11:00. Messa á

sunnudag kl. 11:00. Sr.
Magnús Erlingsson.

Hnífsdalskapella:
Kirkjuskóli á sunnudag

kl. 13:00.

sportiðsportiðsportiðsportiðsportið
Badmintonmót:

 Tennis- og badmintonfé-
lag Ísafjarðar efnir til bad-

mintonmóts í tvímenningi í
íþróttahúsinu á Torfnesi kl.

19:30 á morgun, fimmtu-
daginn 23. janúar og eru

badmintoniðkendur á Vest-
fjörðum hvattir til þátttöku.

Keppt verður í tveimur
flokkum, karlaflokki og

kvennaflokki. Þátttökugjald
er kr. 1.000 pr. mann. Frítt

er fyrir grunnskóla- og
framhaldsskólanema. Til-

kynna skal þátttöku til
starfsmanna íþróttahúss-

ins á Torfnesi fyrir kl. 16:00
á morgun, fimmtudag.

bb.is þessi
eini

sanni!
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Það er ódýrara
að vera áskrif-
andi! Síminn er
456 4560
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Adolf verðurAdolf verðurAdolf verðurAdolf verðurAdolf verður
í fimmta sætií fimmta sætií fimmta sætií fimmta sætií fimmta sæti

BygBygBygBygByggingaraðili sem hefur verið að þróa einingahúsgingaraðili sem hefur verið að þróa einingahúsgingaraðili sem hefur verið að þróa einingahúsgingaraðili sem hefur verið að þróa einingahúsgingaraðili sem hefur verið að þróa einingahús
Frá nýju byggðinni í Súðavík.

Sækir um fimm einbýl-Sækir um fimm einbýl-Sækir um fimm einbýl-Sækir um fimm einbýl-Sækir um fimm einbýl-
ishúsalóðir í Súðavíkishúsalóðir í Súðavíkishúsalóðir í Súðavíkishúsalóðir í Súðavíkishúsalóðir í Súðavík

Hreppsnefnd Súðavíkur-
hrepps hefur tekið til afgreið-
slu umsókn eins aðila um
fimm byggingarlóðir fyrir ein-
býlishús. Hreppsnefnd hefur
þegar úthlutað tveimur lóðum
á grundvelli umsóknarinnar
en finna þarf þrjár til viðbótar
sem uppfylla skilyrði um-

sækjanda.
Að sögn Ómars Jónssonar,

sveitarstjóra í Súðavík, er um
að ræða aðila sem hefur verið
að þróa einingahús og hyggst
hann nýta lóðirnar undir þau.
Hreppsnefnd Súðavíkur-
hrepps hefur það á stefnuskrá
sinni að fjölga íbúum og fyr-

irtækjum í sveitarfélaginu.
Segir Ómar uppbyggingu nýja
þorpsins í Súðavík hafa hepp-
nast afar vel en henni sé þó
hvergi lokið.

Næsti áfangi þess verkefnis
segir Ómar vera að styrkja
byggðina með því að byggja
upp aðstöðu undir fyrirtækja-

rekstur, skapa öflugt og fyrir-
tækjavænt umhverfi og fjölga
íbúum í sveitarfélaginu. „Í því
skyni er unnið að því á vegum
hreppsnefndarinnar að móta
metnaðarfulla framtíðarstefnu
fyrir áframhaldandi uppbygg-
ingu sveitarfélagsins,“ sagði
Ómar Már Jónsson.

Ríkissjóður losar bindingu á fé á biðreikningi ÍsafjarðarbæjarRíkissjóður losar bindingu á fé á biðreikningi ÍsafjarðarbæjarRíkissjóður losar bindingu á fé á biðreikningi ÍsafjarðarbæjarRíkissjóður losar bindingu á fé á biðreikningi ÍsafjarðarbæjarRíkissjóður losar bindingu á fé á biðreikningi Ísafjarðarbæjar

Ríkissjóður hefur losað
bindingu á 145 milljónum
króna sem haldið var á bið-
reikningi til tryggingar
skuldbindingum Ísafjarðar-
bæjar vegna félagslega hús-
næðiskerfisins. Ríkið hefur
fallist á það sjónarmið Hall-
dórs Halldórssonar bæjar-
stjóra, að forsendur fyrir
bindingunni séu ekki lengur
fyrir hendi. Bæjarsjóður
hefur því fengið fé þetta til
frjálsrar ráðstöfunar.

Þegar ríkið keypti hlut vest-
firskra sveitarfélaga í Orkubúi
Vestfjarða í nóvember 2001
voru 145 milljónir af þeim
liðlega 1.430 milljónum sem
Ísafjarðarbær fékk í sinn hlut
lagðar inn á biðreikning með-
an endurskipulagning á fé-
lagslega húsnæðiskerfinu á
landinu í heild færi fram.

Á liðnu vori voru gerðar
breytingar á lögum um hús-
næðismál og hafa fjármála-
ráðuneyti og iðnaðarráðuneyti

145 milljónir króna lausar145 milljónir króna lausar145 milljónir króna lausar145 milljónir króna lausar145 milljónir króna lausar
til frjálsrar ráðstöfunartil frjálsrar ráðstöfunartil frjálsrar ráðstöfunartil frjálsrar ráðstöfunartil frjálsrar ráðstöfunar

nú fallist á þann skilning
Halldórs Halldórssonar, bæj-

arstjóra Ísafjarðarbæjar, að
eftir þá lagabreytingu séu ekki

lengur forsendur fyrir fram-
angreindri bindingu.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Meira seltMeira seltMeira seltMeira seltMeira selt
af léttvíniaf léttvíniaf léttvíniaf léttvíniaf léttvíni

Samsetning þess áfengis
sem selt er í Vínbúð ÁTVR
á Ísafirði hefur verið að
breytast ár frá ári. Að sögn
Snorra Grímssonar versl-
unarstjóra hefur áhersla
neytenda stöðugt verið að
færast yfir í léttvín og bjór
á kostnað sterka vínsins.

„Maður sér það bara í
tölunum að það er meiri og
meiri þungi í þessu létta.
Salan eykst á rauðvíni og
hvítvíni en dregst saman í
vodka“, segir Snorri. Þó
mun vera aukin sala á
sterku víni sem er selt
blandað við gosdrykki.
Snorri segir að ekki gæti
sértaks sölumynsturs í
kringum þorrann. Hann
kveðst hins vegar hafa
orðið var við að viðskipta-
vinir leggi meiri áherslu á
sterka drykki sem snafsa í
matarboðum og öðru slíku
heldur en til hefðbundinnar
langdrykkju.

Meiri áhuga gætir meðal
viðskiptavina Vínbúðar-
innar á léttvínum og með-
ferð þeirrra. Segist Snorri
telja að aukin í umfjöllun í
fjölmiðlum hafi þar sitt að
segja. „Fólk spyr meira um
bragð léttvína, geymslu og
aðra meðferð. Við höfum
brugðist við þessu með því
að sækja okkur aukna
þekkingu og þegar hana
þrýtur bendum við fólki á
vef ÁTVR“, segir Snorri.

Adolf H. Berndsen, fram-
kvæmdastjóri á Skaga-
strönd og varaþingmað-
ur, verður í 5. sæti á lista
Sjálfstæðisflokksins í
Norðvesturkjördæmi við
komandi þingkosningar.
Tillaga kjörnefndar þess
efnis var samþykkt á
fundi kjördæmisráðs
sem haldinnvar í Búðar-
dal á sunnudag. Jóhanna
Pálmadóttir samþykkti
að taka 6. sætið, eins og
tillaga kjörnefndar gerði
ráð fyrir, og Birna Lárus-
dóttir verður í 7. sæti.
Áður höfðu í prófkjörinu í
nóvember sl. tryggt sér
fjögur efstu sætin þeir
Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra og þing-
mennirnir Einar K. Guð-
finnsson, Einar Oddur
Kristjánsson og Guðjón
Guðmundsson.

Bifreið valtBifreið valtBifreið valtBifreið valtBifreið valt
í Dýrafirðií Dýrafirðií Dýrafirðií Dýrafirðií Dýrafirði
Bílvelta varð skammt frá
Mýrum í Dýrafirði á
sunnudag. Mæðgur voru
í bílnum og munu þær
hafa sloppið að mestu
ómeiddar. Aðfaranótt
sunnudags var ökumað-
ur stöðvaður á Skutuls-
fjarðarbraut á Ísafirði og
reyndist hafa neytt lítils-
háttar áfengis. Ekki
mældist alveg svo mikið
áfengismagn að nægt
hefði til refsiviðurlaga en
maðurinn var engu að
síður látinn yfirgefa bílinn
og láta af akstri. „Eftir
einn ei aki neinn“, segir
talsmaður lögreglunnar á
Ísafirði. Tveir piltar léku
sér að því aðfaranótt
sunnudags á Ásgeirs-
bakka á Ísafirði að setja
sprengjur í flöskur. Þegar
lögreglan kom að varð
piltunum svo mikið um
að þeir spörkuðu dótinu
út í sjó. Að öðru leyti var
helgin að mestu friðsæl
hjá lögreglunni á Ísafirði.

Það er ódýrara
að vera áskrif-
andi! Síminn er
456 4560
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