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Afar snjólétt hefur verið á
skíðasvæðinu í Tungudal við
Ísafjörð í vetur. Búið er að
opna skíðasvæðin í Hlíðar-
fjalli á Akureyri og í Odds-
skarði, en að sögn Jóhanns
Torfasonar, forstöðumanns
skíðasvæðis Ísfirðinga, er
ómögulegt að segja til um hve-
nær það verður gert á Ísafirði.
„Eins og allir vita snýst þetta
fyrst og fremst um snjó. Við
getum ekki annað gert en að
horfa upp og vona það besta“,
segir Jóhann.

Aðspurður segir Jóhann það
vera leiðinlegt að geta ekki
opnað á sama tíma og kollegar
hans annars staðar á landinu.
„Sá skipstjóri sem nær ekki
afla er ekki sáttur. Það var
nægur snjór á göngusvæðinu

á Seljalandsdal fyrir áramót
en hann er farinn eftir þessa
asahláku í síðustu viku. Nú er
hvergi snjór og að sjálfsögðu
ekki á mínu valdi að segja til
um hvenær hann kemur“, seg-
ir Jóhann.

Um mánaðarmót er vænt-
anlegt efni frá Ítalíu í nýja
lyftu í Tungudal. „Verið er að
taka niður staura og enda-
stöðvar í Seljalandsdal og
flytja í Tungudal. Frá Ítalíu
koma svo fleiri staurar, vírar
og stjórnstöð. Ef allt gengur
eins og við viljum verður lyft-
an komin í gang um miðjan
næsta mánuð. Ég er í það
minnsta bjartsýnn á að hún
verði orðin starfhæf fyrir
páska“, segir Jóhann Torfa-
son, forstöðumaður.

Líður að því að nýjaLíður að því að nýjaLíður að því að nýjaLíður að því að nýjaLíður að því að nýja
lyftan verði starfhæflyftan verði starfhæflyftan verði starfhæflyftan verði starfhæflyftan verði starfhæf

Snjóleysi á skíðasvæði ÍsfirðingaSnjóleysi á skíðasvæði ÍsfirðingaSnjóleysi á skíðasvæði ÍsfirðingaSnjóleysi á skíðasvæði ÍsfirðingaSnjóleysi á skíðasvæði Ísfirðinga

Brotið blað í sundsögu ÍsafjarðarBrotið blað í sundsögu ÍsafjarðarBrotið blað í sundsögu ÍsafjarðarBrotið blað í sundsögu ÍsafjarðarBrotið blað í sundsögu Ísafjarðar

Sex VestrakrakkarSex VestrakrakkarSex VestrakrakkarSex VestrakrakkarSex Vestrakrakkar
á mót í Lúxemborgá mót í Lúxemborgá mót í Lúxemborgá mót í Lúxemborgá mót í Lúxemborg

Sundfélaginu Vestra hefur
verið boðið að taka þátt í al-
þjóðlegu sundmóti í Lúxem-
borg dagana 26.-28. janúar.

„Við höfum þegið boðið og
erum á leið út í næstu viku
með sex sundkrakka. Þetta er
í fyrsta skipti sem sundfélag-
ið sjálft stendur í svona hlut-
um og með þessu er því verið
að brjóta blað í sundsögu Ísa-
fjarðar. Hér áður fyrr voru það
aðeins krakkar í landsliðum
sem fengu að fara utan til
keppni en nú fer sundfélagið
sjálft“, segir Ingi Þór Ágústs-

son, yfirþjálfari hjá Vestra.
En ferðalagið kostar sitt og

krakkarnir ætla að fara í fjár-
öflun á morgun og föstudag.
„Við förum þess á leit við
íbúa Ísafjarðarbæjar að þeir
taki þessum krökkum vel þeg-
ar þeir koma til þeirra. Við
vonum að fólk sýni það í verki,
að góður hugur fylgi krökkun-
um og að þeir séu studdir með
ráðum og dáðum til frekari
afreka í framtíðinni. Krakkar-
nir leggja upp með það að
standa sig , bænum og landinu
til sóma“, segir Ingi Þór.
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Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is
• Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 862 1874, netfang: blm@bb.is  • Blaðamaður: Blaðamaður: Blaðamaður: Blaðamaður: Blaðamaður: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, netfang: halfdan@bb.is
•  Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa: www.bb.is • LausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • ÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverð er kr. 170 eintakið
m. vsk. • Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.

Draumur í brjósti sérhvers mannsDraumur í brjósti sérhvers mannsDraumur í brjósti sérhvers mannsDraumur í brjósti sérhvers mannsDraumur í brjósti sérhvers manns
Í fáum orðum sagt: Það hefur verið dapurlegt á að hlusta hvernig mönnum, og sum-

um æ ofan í æ, hefur tekist að sniðganga kjarnann í máli Öryrkjabandalagsins gegn
Tryggingastofnun ríkisins, eftir að niðurstaða Hæstaréttar í málinu lá fyrir.

En hver er þá kjarni þessa máls?
Öryrkjar biðja ekki um meðaumkun og hafa aldrei beðið um neitt í þá

veru. Í kjörorðinu Styðjum sjúka til sjálfsbjargar felst ekki bón um ölmusu.
Ekki bón um samúð. Í því felst einfaldlega áskorun til samfélagsins um að hverjum og
einum þeirra, sem halloka hefur farið í lífinu, sé gefið tækifæri til að verða fullgildur
þegn á ný, svo fremi að þess sé nokkur kostur. Þess vegna er stuðningur sam-félagsins
í þessu skyni mannréttindi, sem menn eiga ekki að þurfa að velkjast í vafa um að eru
sjálfsögð.

Kannski er ekki hægt að ætlast til þess að þeir sem aðeins þekkja stöðu öryrkja af
línuritum og hagtölum skilji í raun um hvað málið snýst. Það er nú einu sinni svo, að
á meðan ekki brennur á eigin skinni er tilfinningin heldur dauf.

Erfiðasti hjallinn fyrir hvern þann, sem til lengri eða skemmri tíma útilokast frá þátt-
töku í hinu daglega amstri, sem lífsbjörg nefnist, er að klífa múrinn sem risið hefur
milli einstaklingsins og umhverfisins fyrir utan og takast á við þann mikla vanda, sem

fylgir því að byrja upp á nýtt. Þetta hefur reynst mörgum erfitt og tekst ekki nema við-
komandi hafi fullvissu um að hann sé einhvers metinn.

Himinn og haf er milli þess að skerða rétt manna til sjóða samfélagsins
vegna eigin tekna og þess að skerða þær á þeirri forsendu að ástvinur hafi
komið til sögu og þess vegna sé sjálfsagt að hann taki að sér framfærsluna.
Aðrar bætur í trygginga-kerfinu koma þessu máli ekkert við. Allur

samanburður þar á er út í hött. Stjórnmálamenn geta bætt og aukið aðrar bætur, eftir því
sem þeir hafa getu og vilja til. Það bannar þeim enginn. Og fjölskyldan, sem hornsteinn
þjóð-félagsins, kemur þessu máli heldur ekkert við. Við erum að ræða um fullorðna
ein-staklinga, ekki börn í foreldrahúsum.

Með skerðingu bóta vegna tekna maka er vegið að þeim draumi, sem við ölum öll
í brjósti, hvernig sem ástatt kann að vera fyrir okkur tímabundið og jafnvel til lang-
frama, að verða fullgildir og nýtir einstaklingar og geta lagt okkar af mörkum til sam-
félagsins. Þess vegna má samneyti við aðrar manneskjur ekki leiða til þess að við séum
svipt þeirri sjálfsvirðingu sem í því felst að við séum viðurkennd á eigin forsendum.

Það er hinn einfaldi kjarni þessa máls.
Þetta skilur almenningur. s.h

.

BolvíkingafélagiðBolvíkingafélagiðBolvíkingafélagiðBolvíkingafélagiðBolvíkingafélagið

Þorrablót áÞorrablót áÞorrablót áÞorrablót áÞorrablót á
Grand HotelGrand HotelGrand HotelGrand HotelGrand Hotel

Þorrablót Bolvíkingafé-
lagsins í Reykjavík verður
haldið laugardaginn 27. jan-
úar á Grand Hotel í Reykjavík.
Húsið verður opnað kl. 19 en
borðhald hefst kl. 20. Hljóm-
sveitin Grái fiðringurinn leik-
ur síðan fyrir dansi til kl. 3 um
nóttina.

Miðaverð er kr. 3.500 en kr.
1.800 eftir kl. 23. Aðgöngu-
miða má panta hjá Laufeyju í
síma 431-4560 eða í tölvu-
pósti í netfanginu gkgudfinns
dottir@hotmail.com. Nefndin
sem annast undirbúninginn
hvetur Bolvíkinga sem tök
hafa á til mæta og blóta þorra
með brottfluttum Bolvíking-
um.

Eins og hér hefur komið
fram hefur Guðjón Brjánsson,
framkvæmdastjóri á Ísafirði,
verið ráðinn framkvæmda-
stjóri Heilbrigðisstofnunar-
innar á Akranesi. Dýrfinna
Torfadóttir, eiginkona hans og
eigandi verslunarinnar Gull-
auga á Ísafirði, mun flytja með
manni sínum á Skagann. Við-
skiptavinir Gullauga þurfa þó
ekki að kvíða skartleysi í bæn-
um.

„Örn Torfason bróðir minn
mun reka búðina með óbreyttu
sniði. Ég ætla að koma mér
upp vinnuaðstöðu á Akranesi
og senda vestur skartgripi sem
ég smíða“, segir Dýrfinna.

Gullauga rekiðGullauga rekiðGullauga rekiðGullauga rekiðGullauga rekið
áfram meðáfram meðáfram meðáfram meðáfram með

óbreyttu sniðióbreyttu sniðióbreyttu sniðióbreyttu sniðióbreyttu sniði

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður
Dýrfinna Torfadóttir.

Fjölmennt samsæti eldri borgara í Dýrafirði haldið í Félagsheimilinu á ÞingeyriFjölmennt samsæti eldri borgara í Dýrafirði haldið í Félagsheimilinu á ÞingeyriFjölmennt samsæti eldri borgara í Dýrafirði haldið í Félagsheimilinu á ÞingeyriFjölmennt samsæti eldri borgara í Dýrafirði haldið í Félagsheimilinu á ÞingeyriFjölmennt samsæti eldri borgara í Dýrafirði haldið í Félagsheimilinu á Þingeyri

Þjónustuheimilið skal heita TjörnÞjónustuheimilið skal heita TjörnÞjónustuheimilið skal heita TjörnÞjónustuheimilið skal heita TjörnÞjónustuheimilið skal heita Tjörn
Í samsæti í Félagsheimilinu

á Þingeyri, sem efnt var til um
síðustu helgi fyrir eldri borg-
ara í Dýrafirði, var greint frá
tillögum sem borist höfðu um
nafn á nýtt hús að Vallargötu
7. Húsið skal þjóna ýmsum
hlutverkum en þar verða
heilsugæslustöð, hjúkrunar-
heimili, þjónustuíbúðir og
dagvistun fyrir aldraða. Fyrir
valinu varð nafnið Tjörn eins
og margir lögðu til. „Því erum
við þegar farin að kalla húsið
Tjörn og vonum að Ísafjarðar-
bær leyfi okkur að halda því
áfram“, segir Erla Ástvalds-
dóttir, forstöðumaður öldrun-
arþjónustunnar. „Greinilegt
var að menn voru innblásnir
af þeirri staðreynd að þarna
var eitt sinn tjörn þaðan sem
tekinn var ís. Önnur nöfn sem
dregin voru úr kassanum voru
t.d. Ísborg, Vistheimilið Rós,
Laufás, Álfhólar og Leikskóli
eldri borgara. Síðasta nafnið
var sett í kassann af ungum
gárunga“, segir Erla.

Vissulega var langt frá því
að einungis aldraðir væru í
þessu samsæti. Gestir voru
talsvert á annað hundrað og á
öllum aldri. Það voru kvenfé-
lagskonur, safnaðarstjórn og
starfsfólk dvalarheimilisins
sem skipulögðu og undir-
bjuggu samkomuna með
myndarbrag, bökuðu heil
ósköp af ljúffengum tertum
og góðu meðlæti.

Hugmyndabanki eða til-
lögukassi hafði legið frammi
í versluninni Sandafelli um
nokkurra vikna skeið og þar
gátu heimamenn komið á
framfæri hugmyndum sínum
Í kjölfarið var fimm manna
hópur skipaður til þess að
velja úr eina tillögu til kynn-
ingar.

Samsætið hófst með því að
einn úr nefndinni, Davíð H.
Kristjánsson, bauð gesti vel-
komna og kynnti dagskrána.

Jónas Ólafsson, Guðrún Edda Gunnarsdóttir, Guðjón S. Brjánsson framkvæmdastjóri og
Dýrfinna Torfadóttir eiginkona hans.

Davíð H. Kristjánsson ávarp-
ar gesti.
Fyrst söng kirkjukórinn nokk-
ur lög undir stjórn Sigurðar
G. Daníelssonar. Þá kynnti
Jónas Ólafsson niðurstöðu
nefndarinnar en í henni sátu
auk hans þau Davíð H. Krist-
jánsson, Guðrún Edda Gunn-
arsdóttir, sóknarprestur, Sig-
ríður Steinþórsdóttir og Elín-
björg Snorradóttir.

Alls bárust 63 tillögur um
nafn á heimilið og má því
segja að ein tillaga hafi komið

frá öðru hverju heimili á Þing-
eyri en þau munu vera um
120 talsins (140 að sveitinni
meðtalinni) og það telst vera
harla góð þátttaka. Tillögur
komu fram bæði frá eldra og
yngra fólki þannig að áhuginn
var ósvikinn og hugmynda-
flugið óneitanlega töluvert.
Mest fylgi eða sjö tilnefningar
var við tillöguna Tjörn sem
samþykkt var einróma í
nefndinni. Því var dregið um

það hver þeirra skyldi hreppa
verðlaunin sem heitið hafði
verið, en það var myndarleg
bókagjöf. Sú sem verðlaunin
fékk var Emilía Sigurðardóttir.
Aðrir fengu blómvönd í viður-
kenningarskyni.

Nafnið Tjörn á sér sögulega
skírskotun. Á fyrri hluta ný-
liðinnar aldar var upphlaðin
ístjörn á þeim stað sem heim-
ilið stendur á grundvelli sín-
um. Ísinn á tjörninni var brot-
inn og tekinn upp og hagnýttur
til að ísa fisk. Eldri Þingeyr-
ingar muna gjörla eftir þessu.
Jónas Ólafsson kynnti að
þessi tillaga að nafni yrði send
stjórn stofnunarinnar með ósk
um að heimilið fengi hér eftir
formlega  að bera þetta heiti.

Guðjón S. Brjánsson, fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðis-
stofnunarinnar Ísafjarðarbæ,
gat þess í ávarpi, að nú lægi
fyrir staðfesting heilbrigðis-
ráðuneytisins á því að lokið
yrði við síðasta áfanga bygg-
ingarinnar að Vallargötu 7 nú
á komandi mánuðum. Verið
væri að ljúka við gerð útboðs-
gagna og verkið yrði væntan-
lega boðið út eftir tvær til þrjár
vikur. Að auki hefðu verið
lagðir til hliðar peningar til
þess að hefja framkvæmdir

við umhverfi hússins en fyrsta
tillaga að skipulagi lægi þegar
fyrir.

Magdalena Sigurðardóttir,
formaður stjórnar, flutti ávarp
og þakkaði skipuleggjendum
fyrir þetta frumkvæði,  góð
störf og ánægjuleg samskipti
og færði starfsfólki blóma-
skreytingu. Að lokum komu
fram Harmonikukarlarnir og
Lóa og léku fimlega um stund
og við undirleik þeirra var
jafnvel stiginn dans.

Nokkrir af hinum fjölmörgu gestum á samsætinu.

smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Til sölu er Polaris Indy 500
vélsleði árg. 1991, ekinn
5600 mílur. Nýupptekin
vél, nýtt belti. Upplýsingar
í síma 895 4440.

Óska eftir sex gata jeppa-
felgum, 12" breiðum. Upp-
lýsingar í símum 456 8375
og 456 8425.

Til sölu er 230m² einbýlis-
hús ásamt bílskúr að
Bakkavegi 39 í Hnífsdal.
Húsið verður laust 1. mars.
Tilboð óskast. Til greina
kemur að leigja húsið. Upp-
lýsingar í síma 564 4397
og 540 0517.

Smáauglýsingar BB
Auglýsingasíminn

er 456 4560

03.PM5 19.4.2017, 09:042
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Sími 456 3245

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÍSAFJARÐARBÆJAR

Kjör íþróttamanns ársins fyrir árið 2000
fer fram sunnudaginn 21. janúar nk. í
Stjórnsýsluhúsinu, 4. hæð kl. 15:00.

Fræðslunefnd,
Björn Helgason.

Nokkrir súgfirskir vefsmið-
ir hyggjast á næstu vikum
setja upp frétta- og kynning-
arvef fyrir Suðureyri. Að sögn
Kristófers Sigurðssonar, eins
vefsmiðanna, verður unnið
við gerð og uppfærslu vefjar-
ins í sjálfboðavinnu og kostn-
aði haldið þannig í algeru lág-
marki.

„Engar auglýsingar verða á
vefnum. Fyrirtæki á Suðureyri
fá stafræna korktöflu undir sitt
efni þeim að kostnaðarlausu.
Þar að auki verða fluttar fréttir
af staðnum og aflatölur birt-
ar“, segir Kristófer.

Vefslóð síðunnar verður
sudureyri.is. Bæjarstolt Suð-
ureyringa er vel þekkt og
stendur til að slóðin nafli-
alheimsins.is muni einnig vísa
mönnum á vefinn.

SuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyri
punktur ispunktur ispunktur ispunktur ispunktur is
á leiðinniá leiðinniá leiðinniá leiðinniá leiðinni

InterInterInterInterInternetiðnetiðnetiðnetiðnetið

Héraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur Vestfjarða

Einkamálum ogEinkamálum ogEinkamálum ogEinkamálum ogEinkamálum og
ákærumálum fjölgarákærumálum fjölgarákærumálum fjölgarákærumálum fjölgarákærumálum fjölgar
– en heildarfjöldinn stendur í stað milli ára

Alls komu 486 ný mál til
kasta Héraðsdóms Vest-
fjarða á síðasta ári en árið
1999 voru þau 485. Af þess-
um fjölda voru einkamál
sem komu fyrir dóminn 231
(199 árið áður), gjaldþrota-
mál 33 (49), sakamál 187
(199) og önnur mál 35 (38).
Sakamálin skiptast þannig,
að ákærumál voru 51 (43)

en sektarboðsmál voru 136
(156).

Enda þótt beiðnum um
gjaldþrotsúrskurði hafi
fækkað milli ára úr 49 í 33
voru kveðnir upp jafnmargir
gjaldþrotsúrskurðir bæði
árin eða 20. Þar af var í
báðum tilvikum um 15 fyr-
irtæki og 5 einstaklinga að
ræða.

Menntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á Ísafirði

Sigríður GísladóttirSigríður GísladóttirSigríður GísladóttirSigríður GísladóttirSigríður Gísladóttir
keppir í þriðja sinnkeppir í þriðja sinnkeppir í þriðja sinnkeppir í þriðja sinnkeppir í þriðja sinn
– í Spurningakeppni framhaldsskólanna
Lið Menntaskólans á Ísa-

firði keppir á föstudags-
kvöld við Fjölbrautaskóla
Suðurlands í Spurninga-
keppni framhaldsskólanna
á Rás 2. Þátturinn hefst kl.
20 og með honum lýkur
fyrstu umferð í keppninni.
Af hálfu MÍ keppa þau Sig-
ríður Gísladóttir á Ísafirði,
Gylfi Ólafsson á Ísafirði,
útvarpsstjóri Útvarps Apó-
teks, og Kristófer Sigurðs-
son tölvusérfræðingur á
Suðureyri.

Nemandi búsettur utan
Ísafjarðar hefur ekki verið
áður í liði MÍ. Sigríður
Gísladóttir er nú að keppa
þriðja árið í röð en hún var
valin til þátttöku þegar á
sínu fyrsta námsári í skól-
anum. Þjálfari liðs MÍ er
Haukur S. Magnússon.

Í keppninni eru liðin í
hljóðverum hvert á sínum
stað, þannig að ekki þarf að
óttast að ekki verði flogið,
líkt og þegar um flesta aðra
kappleiki er að ræða.

Landsmót UMFÍ 2004 haldið á  Vestfjörðum?Landsmót UMFÍ 2004 haldið á  Vestfjörðum?Landsmót UMFÍ 2004 haldið á  Vestfjörðum?Landsmót UMFÍ 2004 haldið á  Vestfjörðum?Landsmót UMFÍ 2004 haldið á  Vestfjörðum?

Ákvörðun tekinÁkvörðun tekinÁkvörðun tekinÁkvörðun tekinÁkvörðun tekin
eftir hálfan mánuðeftir hálfan mánuðeftir hálfan mánuðeftir hálfan mánuðeftir hálfan mánuð

Stjórn Ungmennafélags Ís-
lands ákveður í byrjun næsta
mánaðar hvar Landsmót
UMFÍ árið 2004 verður hald-
ið. Undanfarna mánuði hefur
verið unnið mikið starf hér
vestra til að fá mótið haldið á
norðanverðum Vestfjörðum
og að það verði hægt hvað
aðstöðu varðar. Á formanna-
fundi Héraðssambands Vest-
firðinga í síðustu viku var ósk-
að eindregið eftir því, að bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar í

samvinnu við sveitarstjórnir í
Bolungarvík og Súðavík taki
um það ákvörðun fyrir janúar-
lok, að gera sambandinu kleift
að annast landsmótið.

„Það er þekkt reynsla ann-
arra sveitarfélaga, að slík mót
skapa mikinn áhuga á íþrótt-
um, bæði fyrir og eftir mót og
öll umræða og ástundun
íþrótta margfaldast“, segir
Kristinn Jón Jónsson, formað-
ur HSV. „Þá fylgir slíku móti
uppbygging og lagfæring

Nýtt merki Héraðssambands
Vestfirðinga sem Guðjón
Davíð Jónsson teiknaði.
íþróttamannvirkja, sem skilar
sér til íbúa sveitarfélagsins í
bættri aðstöðu til margra ára.“

Hraðfrystihúsið-Gunnvör
hf. í Hnífsdal og Ketill Elías-
son í Bolungarvík hafa í sam-
einingu óskað eftir leyfi bæj-
aryfirvalda í Ísafjarðarbæ til
þess að setja út þrjár kvíar til
áframeldis á þorski í Skutuls-
firði, enda verði staðsetning
kvíanna ákveðin í samráði við
hafnarstjóra. Málinu var sl.
föstudag vísað til meðferðar
á umhverfissviði og hafna-
sviði bæjarins en var kynnt á
bæjarráðsfundi í gærkvöldi.

Bæjarráð tekur málið ekki
til efnislegrar meðferðar fyrr
en umsagnir hafa borist.

Sækja umSækja umSækja umSækja umSækja um
leyfi fyrirleyfi fyrirleyfi fyrirleyfi fyrirleyfi fyrir
þorskeldiþorskeldiþorskeldiþorskeldiþorskeldi

SkutulsfjörðurSkutulsfjörðurSkutulsfjörðurSkutulsfjörðurSkutulsfjörður

www.bb.is

Uppgjör vegna Skólaskrifstofu Vestfjarða bs.Uppgjör vegna Skólaskrifstofu Vestfjarða bs.Uppgjör vegna Skólaskrifstofu Vestfjarða bs.Uppgjör vegna Skólaskrifstofu Vestfjarða bs.Uppgjör vegna Skólaskrifstofu Vestfjarða bs.

Allar eignir hafa verið seldarAllar eignir hafa verið seldarAllar eignir hafa verið seldarAllar eignir hafa verið seldarAllar eignir hafa verið seldar
og greiðslu biðlauna lokiðog greiðslu biðlauna lokiðog greiðslu biðlauna lokiðog greiðslu biðlauna lokiðog greiðslu biðlauna lokið

– Ísafjarðarbær skuldar skrifstofunni ennþá fjórar milljónir
Skiptastjórn Skólaskrif-

stofu Vestfjarða (byggða-
samlag) er nú að vinna að
lokauppgjöri vegna skrif-
stofunnar. Allar eignir
Skólaskrifstofu Vestfjarða
bs. hafa nú verið seldar og
greiðslu biðlauna til fyrr-
verandi starfsmanna lauk
um áramótin. Skiptastjórn-

in er nú að reka á eftir greiðslu
á eftirstöðvum framlaga sveit-
arfélaga til skrifstofunnar en
stjórnin ákvað að framlög
skyldu greitt út októbermánuð
á nýliðnu ári.

Flest sveitarfélög munu nú
vera skuldlaus við skrifstof-
una og skuldir ekki miklar
nema hjá Ísafjarðarbæ. Skuld

hans er langstærsti bitinn í
dæminu og nemur rétt tæp-
um fjórum milljónum.

Eftir að allar kröfur á
Skólaskrifstofu Vestfjarða
hafa verið greiddar og allar
útistandandi kröfur hafa
verið innheimtar verður af-
gangi eigna jafnað á sveit-
arfélögin.

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði, þar sem Skólaskrifstofa Vestfjarða var til húsa.

03.PM5 19.4.2017, 09:043
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Gistiheimili
í gamalli símstöð

Hverju bæjarfélagi er hollt
að eiga unga athafnamenn.
Nóg virðist vera af þeim á

Suðureyri við Súgandafjörð
enda hefur flest verið að

vaxa þar og dafna á síðustu
misserum. Þar hefur íbúum

fjölgað og fáir ef nokkrir
kvarta þar yfir atvinnuleysi.
Elías Guðmundsson er einn
þeirra sem hvað ánægðastir
eru með þessa þróun mála
en hann er það sem kallast

má mikill Súgfirðingur.
Hann er um þessar mundir

ásamt fleirum að taka í gegn
gömlu símstöðina á Suður-

eyri en henni er í framtíðinni
ætlað að vera gistiheimili.
„Framkvæmdir eru hafnar.

Ætlunin er að hægt verði að
taka á móti fyrstu gestunum
um mánaðamótin maí-júní.

Ljóst er að við eigum mikið
verk fyrir höndum en eins

og þeir vita sem til þekkja er
ástand hússins vægast sagt

slæmt. Það má eiginlega
segja að það sé bara rétt svo

fokhelt.“

Leita nýrra leiðaLeita nýrra leiðaLeita nýrra leiðaLeita nýrra leiðaLeita nýrra leiða

Elías hefur fulla þörf á því
að þörf sé fyrir gistiheimili á

Suðureyri. „Annars værum
við varla að þessu. Símstöð-

in gamla hefur staðið auð í
þó nokkurn tíma og ekki um

annað að ræða en að gera
eitthvað við húsið. Þar að
auki er það á besta stað í

bænum, beint á móti félags-
heimilinu. Það er stutt að
fara að sofa ef menn eru

þreyttir eftir dansleik.
Menn verða að vera bjart-
sýnir. Ef bærinn er ekki í
vexti dregst hann saman.

Þess vegna verður að leita
allra leiða til að auka um-
sýslu í bænum, hvort sem

það er á sviði sjávarútvegs,
fjarskipta eða ferðamála.“

Ætlar að verðaÆtlar að verðaÆtlar að verðaÆtlar að verðaÆtlar að verða
Súgfirðingur...Súgfirðingur...Súgfirðingur...Súgfirðingur...Súgfirðingur...

Elías er að sjálfsögðu
fæddur og uppalinn á Suð-

ureyri. „Þar hef ég búið allt
mitt líf, ef undan er skilið
eitt ár sem ég og foreldrar

mínir eyddum í Reykjavík.
Að loknu gagnfræðaskóla-

námi fór í Menntaskólann á
Ísafirði og var þar eina önn

en hætti svo. Undanfarin tvö

ár hef ég verið í fjarnámi í
Verkmenntaskólanum á

Akureyri þar sem ég læri
rekstrarfræði og önnur skyld

fög.“
Þegar Elías er spurður

hvað hann ætli að verða
þegar hann verður orðinn

stór er svarið auðsótt: „Ég
ætla fyrst og síðast að verða

Súgfirðingur. Hvað ég geri
til að eiga salt í grautinn

verður bara að koma í ljós.“

Búnir að fatta hvarBúnir að fatta hvarBúnir að fatta hvarBúnir að fatta hvarBúnir að fatta hvar
er best að veraer best að veraer best að veraer best að veraer best að vera

Elías hefur unnið ýmis
störf eins og gengur og ger-
ist. „Ég var staðarverkstjóri
Ísafjarðarbæjar á Suðureyri
um nokkurn tíma og sá þá

um áhaldahúsið og höfnina,
vigtaði afla og vann þau

verk sem til féllu. Á þeim
tíma sem ég var í þessu

starfi jókst afli smábáta jafnt
og þétt. Þar að auki fjölgaði

aðkomubátum gífurlega.
Ekki má skilja orð mín

þannig að ég sé að eigna
mér heiðurinn af þessu. Ég

held að skipstjórar smá-
bátanna hafi bara loksins

áttað sig á því hvar er best
að vera. Við höfum alltaf
reynt að gera vel við að-
komubáta og taka þeim

opnum örmum. Aðstaða
þeirra hefur líka batnað

mikið að undanförnu og er
nú kominn fiskmarkaður á
Suðureyri. Göngin sjá líka

til þess að menn geti treyst á
að koma aflanum á brott á

réttum tíma.“

Uppgangur viðUppgangur viðUppgangur viðUppgangur viðUppgangur við
upphaf nýrrar aldarupphaf nýrrar aldarupphaf nýrrar aldarupphaf nýrrar aldarupphaf nýrrar aldar

Augnabrýr Elíasar lyftast
mjög þegar rætt er um upp-
ganginn sem verið hefur á

Suðureyri. „Fólki hefur
fjölgað jafnt og þétt að und-

anförnu. Það gleður mig
alveg óskaplega að svo skuli

vera. Húsnæði hefur rokið
út, bæði leiguíbúðir og

eignaríbúðir og fasteigna-
verð er orðið eðlilegra en

það var fyrir nokkrum árum.
Það vantar enga vinnu á

Suðureyri núna. Allir þeir
sem á annað borð vilja
vinna og geta unnið fá

vinnu. Ég hef fulla trú á að
þessi uppgangur haldi áfram

inn í nýju öldina.“

GífurlegurGífurlegurGífurlegurGífurlegurGífurlegur
kostnaðurkostnaðurkostnaðurkostnaðurkostnaður

Nú hefur Elías ákveðið að
hasla sér völl í ferðamanna-

þjónustunni. „Við vorum
nokkrir sem ákváðum að

festa kaup á húseigninni að
Aðalgötu 14. Þarna var sím-
stöð einu sinni og síðar lík-

amsræktarstöð. Við keyptum
húsið af Ísafjarðarbæ fyrir

frekar lítinn pening enda er
húsið í talsverðri niður-

níðslu.
Núna erum við komnir á

fullt í viðgerðir. Við reynum
að vinna mesta vinnuna

sjálfir en þurfum að sjálf-
sögðu að kaupa einhverja
vinnu iðnaðarmanna. Allt

kostar þetta mikla peninga, í
raun allt of mikla ef út í það

er farið.“

Allt skalAllt skalAllt skalAllt skalAllt skal
drepið niðurdrepið niðurdrepið niðurdrepið niðurdrepið niður

Elías hefur ákveðnar
skoðanir á byggðamálum.

Að hans mati hafa ráðamenn
þjóðarinnar ekki hjálpað

Vestfirðingum til að koma
undir sig fótunum aftur.

„Þvert á móti. Alþingi ætti
mjög auðvelt með að tryggja

byggð á Vestfjörðum, væri
áhuginn fyrir hendi, en ég

held að hann sé einfaldlega
ekki til staðar á þingi. Við
getum þess vegna engrar

aðstoðar vænst frá hinu
opinbera, því þrátt fyrir yfir-

lýsingar alþingismanna og
ráðherra vilja þeir fá okkur

öll á mölina, helst á morgun.
Ef ráðamenn vildu í al-

vöru hafa byggð á Vestfjörð-
um gætu þeir með einföld-
um hætti fært verkefni hins

opinbera til okkar. Þannig
myndi atvinna skapast og
hagræði aukast í þjónustu

hins opinbera, því oft getur
verið hagstæðara að starf-

rækja stofnanir annars
staðar en í Reykjavík. Því

miður virðist þurfa að stofna
fjölmenn samtök til að fá
svo mikið sem eitt starf á

vegum ríkisins vestur, eins
og raunin varð með nýbúa-

miðstöðina sem nú er að
verða að veruleika.

Í stað þess að hjálpa
okkur að koma undir okkur

fótunum stígur Alþingi á
puttana á okkur í hvert skipti

sem við reynum að klóra
okkur upp á bakkann.

Þannig mega þeir ekki sjá
að byggðirnar séu að bjarga
sér fyrir horn með auknum
smábátaveiðum. Það verða

þeir að drepa með lagasetn-
ingum eins og allt annað.“
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Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 39: 201 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² enda-
raðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Verð 8,8 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Tilboð óskast
Lyngholt 2: 141,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði.
Húsið er allt að mestu endur-
nýjað. Tilboð óskast
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti á minni eign
koma til greina. Áhv. ca. 2 m.kr.
Verð 12,7 m.kr.
Smiðjugata 1 og 1a: glæsilegt
145,2m² uppgert einbýlishús á
tveimur hæðum og kjallara ásamt
33,6 m² viðbyggingu og glæsil.
garði Verð á húsinu 10,3 m.kr.
og á viðbyggingunni 2,5 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Skoðum öll tilb. Verð 6,8 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Sunnuholt 2: 311 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Einstaklingsíbúð á neðri
hæð. Stór og vel gróinn garður.
Verð 17 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m²
einb.hús á 2 hæðum ásamt bíl-
skúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 29a: 90,7 m² 5
herb. íbúð á einni hæð ásamt
kjallara og risi í tvíbýlishúsi.
Góður garður, uppgert að hluta.
Verð 2,8 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlis-
húsi. Laus fljótl. Áhv. hagstæð
lán ca. 2.8 m.kr. Verð 6,9 m.kr.
Stórholt 11:  122,9 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð til vinstri í
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu
og bílskúr. Tilboð óskast
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 her-
bergja íbúð á miðhæð í þríbýlis-
húsi ásamt bílskúr. Tilboð óskast
Túngata 12: 98,9 m² 4ra herb.
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi.
Áhv. ca. 3,7 m.kr. Verð 6,9 m.kr.

Fasteignir

í þessari

auglýsingu

eru aðeins

sýnishorn  af

 söluskránni.

Allar frekari

upplýsingar

eru veittar á

 skrifstofunniað

Hafnarstræti 1.

Aðalstræti 15: 98,6 m² íbúð á
tveimur hæðum í fjórbýlishúsi.
Sér inngangur Áhv. ca. 1,8 m.kr.
Verð 4,5 m.kr.
Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi, sér inngang-
ur, sér geymsla. Verð 6,8 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölb.húsi. Verð 3,9 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi
Áhv. ca. 3 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölbýlishúsi ásamt
31 fm. bílgeymslu.
Verð 9,1 m.kr.

Silfurgata 9: 150 m² einbýlishús (5 herb.) á 2
hæðum á eignarlóð, ásamt skúr, geymslu, kjallara
og barnavænum garði.  Mjög góð staðsetning.
Uppgert að hluta. Verð 6,9 m.kr.

 3ja herb. íbúðir

2ja herb. íbúðir
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Verð 6,8 m.kr.
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Verð 6,1 m.kr.
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð á
2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
2. hæð í Dvalarheimili aldraðra.
Áhv. ca. 3,9 m.kr. Verð 6,1 m.kr.
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð í
góðu standi á 2. hæð í fjölb.húsi.
Áhv. ca. 3,6 m.kr. Verð 6,5 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs. Áhv.
ca. 600 þ.kr. Tilboð óskast
Sundstræti 24: 69 m² skemmti-
leg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 20: 54 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4,9 m.kr.
Urðarvegur 78: 78,1 m² í´buð á
2. hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 1.7
m.kr. Verð 5,2 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 2,7 m.kr.
Verð 5 m.kr.

Bolungarvík
Aðalstræti 21-23: 488m² versl-
unarhúsnæði, hæð og kjallari, til
sölu eða leigu. Tilboð óskast
Heiðarbrún 3: 224,6 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara og  bílskúr. Kjallari er
steyptur, en e.h. er einingahús
frá Siglufirði. Verð 7,8 m.kr.

Atvinnuhúsnæði
Austurvegur 1: 103,4 m² skrif-
stofuhúsnæði á 3. hæð. Fallegt
útsýni. Laust fljótlega.
Verð 5,5 m.kr.
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Margir eins þrjóskirMargir eins þrjóskirMargir eins þrjóskirMargir eins þrjóskirMargir eins þrjóskir
Þrátt fyrir þetta hefur

Elías trú á framtíðarbyggð á
Vestfjörðum. „Það þykir
öllum íbúum, eða í það

minnsta flestum, mjög vænt
um svæðið. Það skemmir

mikið fyrir hvað fólk virðist
vera mikið á móti hvert

öðru. Það má ekkert deilu-
mál, hversu ómerkilegt eða

smávægilegt sem það er,
koma upp án þess að menn
skipist í fylkingar og berjist
hver við annan. Hrepparígur
er gífurlegur og hefur komið

í veg fyrir margt framfara-
skrefið.

Það er ljóst að allir Vest-
firðingar vilja svæðinu vel

en deilt er um hvernig
framtíð byggðar er best

tryggð. Menn verða að læra
að standa saman sem einn

maður og hætta að ausa
fúkyrðum og svívirðingum

hver yfir annan.
Ég held að Vestfirðir muni
aldrei leggjast í eyði, sama

hversu mikið Alþingi reynir
að fá íbúa svæðisins suður.
Aðal ástæða þess er að það

eru margir alveg eins
þrjóskir og ég og neita að

fara.“

Tuttugu fíkniefnamál
komu til kasta lögreglunn-
ar á Ísafirði á nýliðnu ári
og voru alls 28 manns
grunaðir í þeim málum. Í
einu málanna komu fjórir
einstaklingar við sögu,
tveir í fimm málum en
einn í hverju máli í fjórtán
tilvikum.

Í einhverjum tilvikum
komu sömu einstakling-
arnir við sögu í fleiri en
einu máli. Í einu máli í
mars var lagt hald á liðlega
20 lítra af landa, svo og
hass. Í einu máli í septem-
ber var um amfetamín,
hass og ofskynjunar-
sveppi að ræða, hass og
184 töflur af ólöglegum
vaxtarhormónum í einu
tilviki og amfetamín og
tóbaksblandað hass í einu
máli. Í flestum tilvikum
þegar hald var lagt á ólög-
leg efni var einungis um
hass og tóbaksblandað
hass að ræða.

Sérþjálfaður fíkniefna-
leitarhundur í Bolungar-
vík hefur iðulega verið
lögreglunni á Ísafirði til
aðstoðar við rannsókn
mála. Eins og fram kom
hér í blaðinu fyrir skömmu
er einnig kominn sérþjálf-
aður leitarhundur til
Hólmavíkur. Báðir hund-
arnir munu eftir þörfum
verða kvaddir til starfa hjá
öðrum lögregluliðum á
Vestfjörðum eins og verið
hefur með hundinn í Bol-
ungarvík.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

TuttuguTuttuguTuttuguTuttuguTuttugu
fíkniefna-fíkniefna-fíkniefna-fíkniefna-fíkniefna-
mál hjámál hjámál hjámál hjámál hjá

lögreglunnilögreglunnilögreglunnilögreglunnilögreglunni
á liðnu áriá liðnu áriá liðnu áriá liðnu áriá liðnu ári

Travel innTravel inn
Gistiheimili, Sóleyjargötu 31, Reykjavík

Við erum í hjarta borgarinnar, í um fimm mínútna
gangi frá Lækjartorgi og við bjóðum:

Vetrarverð til 1. maí Sumarverð frá maí til september
Eins manns herbergi án baðs á kr. 2.500.-

Með bíl kr. 5.500.-
Tveggja manna herbergi án baðs kr. 3.900.-

Með bíl kr. 6.900.-
Eins manns herbergi með baði á kr. 3.900.-

Með bíl kr. 7.000.-
Tveggja manna herbergi með baði kr. 4.900.-

Með bíl kr. 8.000.-
Þriggja manna herbergi með baði á kr. 5.900.-

Með bíl á kr. 9.000.-
Auka rúm kr. 1.500.-

Inifalinn 100 km. akstur á dag.

Eins manns herbergi án baðs á kr. 5.200.-
Tveggja manna herbergi án baðs kr. 7.900.-
Eins manns herbergi með baði á kr. 7.900.-

Tveggja manna herbergi með baði kr. 9.200.-
Þriggja manna herbergi með baði á kr. 11.200.-

Auka rúm kr. 3.000.-

Símar: 561 3553 · 899 9981 · Fax: 561 3993
Netfang: dalfoss@simnet.is

Dalfoss ehf.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði. íbúðin
er laus strax. Mánaðarleiga
er kr. 25.000. Þinglýstur
leigusamningur. Upplýs-
ingar í símum 456 3085 og
868 4080.

Þrír, sjö vikna gamlir kett-
lingar fást gefins á góð
heimili. Uppl. í símum 456
4552 eða 863 3868.

Til sölu er 180m² húsnæði
að Aðalsgötu 15 á Suður-
eyri. Tilboð óskast. Ennig
er möguleiki á leigu. Uppl.
í síma 456 6134.

Óskum eftir gönguskíðum
fyrir sex ára gamalt barn
og gönguskó nr. 19. Þá er
óskað eftir rúmi. Uppl. í
síma 899 0794.

Spilavist í Sigurðarbúð
föstudagskvöldið 19. jan-
úar kl. 20:30. Aðgangseyrir
er kr. 700. Stjórnin.

Óska eftir góðri, notaðri
tölvu fyrir lítinn pening.
Uppl. gefur Gulli sendill í
síma 866 8276.

Tók einhver tölvuúrið mitt
í  misgripum í íþróttahús-
inu á Torfnesi sl. fimmtu-
dag? Úrið heitir O´Neeon
Watch. Það er gegnsætt og
aðeins vikurgamalt. Finn-
andi skili því í íþróttahúsið
eða hringi í síma 456 3887.

Til sölu er Toyota Land-
cruiser 90 GX, beinskiptur,
árg. 1997. Breyttur á 33",
ekinn 60 þús. km. Upp-
lýsingar í síma 898 3646.

Til sölu er Subaru Impreza,
4x4 árg. '97, ekinn 36 þús.
km. Uppl. í síma 456 4585.

Frábært tilboð! Til sölu
er dökkblár Daiwoo Nubua,
station árg. 98, ekinn 45
þús. km. Ásett verð kr. 950
þús. Bílalán kr. 670 þús.
Uppl. í síma 467 2022.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
á jarðhæð við Sundstræti.
Sér inngangur. Upplýsing-
ar í síma 898 0709.

Óskum eftir að fá gefins
páfagauk (gæfan) og búr.
Uppl. í síma 456 8377.

Til leigu er Hnífsdalsvegur
10 á Ísafirði. Upplýsingar í
síma 456 3541.

Til sölu er ódýr ísskápur.
Á sama stað óskast sófasett.
Uppl. í síma 456 3421.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á eyrinni. Uppl. í síma 866
6877 eftir kl. 17.

Óska eftir vel með förnum
barnabílstól fyrir 8 mán
til 4ra ára. Upplýsingar í
síma 456 8359.

Til sölu er ódýrt fururúm,
180x200, tvær nýlegar
dýnur og Toyota Camry árg.
1986 sem þarfnast viðgerð-
ar. Upplýsingar í símum
456 4257 og 456 4905.

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

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

Til sölu er Toyota 4Runn-
er, árg. 1992, ekinn 149
þús. km. Leðuráklæði, raf-
magn í öllu, hiti í sætum,
dráttarkrókur, breyttur
fyrir 33" á 32" dekkjum.
Sumar- og vetrardekk o.fl.
Skipti á ódýrari bíl hugsan-
leg. Verð kr. 1.190 þús.
Upplýsingar í símum 691
3110 eða 456 5494.

Til sölu er 2ja herb. íbúð á
besta stað. Uppl. í síma 456
3590 og 863 3591.

Tiil sölu er snjóbretti. verð
kr. 20 þús. Uppl. í síma
869 5053.

Sala áfengis í verslun
ÁTVR á Ísafirði jókst lítillega
milli ára í krónum talið en
minnkaði lítið eitt í hlutfalli
við sölu á landinu öllu. Í
áfengisútsölunni á Patreks-
firði varð hins vegar nokkur
samdráttur á síðasta ári frá
árinu 1999, bæði í krónum
talið og hlutfallslega á lands-
vísu. Á Ísafirði varð samdrátt-
ur í sölu tóbaks á síðasta ári,
bæði í krónum talið og í hlut-
falli við landið allt, en á Pat-
reksfirði jókst hún lítillega
milli ára.

Í útsölunni á Ísafirði var selt

áfengi fyrir 168,3 milljónir
króna á síðasta ári en fyrir
164,4 milljónir árið 1999. Þar
var salan 1,78% af sölunni í
öllum vínbúðum ÁTVR árið
2000 en var 1,87% af heildar-
sölunni árið 1999. Í útsölunni
á Patreksfirði var selt áfengi
fyrir 43,0 milljónir króna á
síðasta ári en fyrir 45,2 millj-
ónir árið 1999. Þar var salan
0,46% af sölunni í öllum vín-
búðum ÁTVR árið 2000 en
var 0,51% af heildarsölunni
árið 1999.

Í verslun ÁTVR á Ísafirði
var selt tóbak fyrir 110,4 millj-

ónir króna á síðasta ári en
fyrir 118,7 milljónir árið áður.
Þar var salan 1,89% af heildar-
sölunni á landinu á síðasta ári
en var 2,03% árið 1999. Í
verslun ÁTVR á Patreksfirði
var selt tóbak fyrir 29,3 millj-
ónir króna á síðasta ári en
fyrir 28,0 milljónir árið áður.
Þar var salan 0,50% af heildar-
sölunni á landinu á síðasta ári
en var 0,48% árið 1999.

Heildarsala áfengis í öllum
verslunum ÁTVR á síðasta
ári nam 9.435 milljónum
króna en 8.782 milljónum
króna árið 1999. Á síðasta ári

jókst sala á áfengi undir 22%
styrkleika um 10,4% milli ára
í lítrum talið, sala á áfengi
yfir 22% styrkleika minnkaði
um 0,5% í lítrum talið en sala
á bjór jókst um 6,5% milli ára
í lítrum talið.

Heildarsala tóbaks í öllum
verslunum ÁTVR á síðasta
ári nam 5.827 milljónum
króna en 5.851 milljónum
króna árið 1999. Sala á neftó-
baki og munntóbaki jókst um
1,6% í kílóum talið, sala á
reyktóbaki minnkaði um
9,8%, á sígarettum um 2,1%
og vindlum um 3,2%.

– á Patreksfirði minnkaði áfengissala en tóbakssala jókst

Sala á áfengi og tóbaki minnk-Sala á áfengi og tóbaki minnk-Sala á áfengi og tóbaki minnk-Sala á áfengi og tóbaki minnk-Sala á áfengi og tóbaki minnk-
aði hlutfallslega á Ísafirðiaði hlutfallslega á Ísafirðiaði hlutfallslega á Ísafirðiaði hlutfallslega á Ísafirðiaði hlutfallslega á Ísafirði

Salan í verslunum ÁTVR á VestfjörðumSalan í verslunum ÁTVR á VestfjörðumSalan í verslunum ÁTVR á VestfjörðumSalan í verslunum ÁTVR á VestfjörðumSalan í verslunum ÁTVR á Vestfjörðum

Sjúkra- og áætlunarflug á VestfjörðumSjúkra- og áætlunarflug á VestfjörðumSjúkra- og áætlunarflug á VestfjörðumSjúkra- og áætlunarflug á VestfjörðumSjúkra- og áætlunarflug á Vestfjörðum

Sambærilegar vélar verðaSambærilegar vélar verðaSambærilegar vélar verðaSambærilegar vélar verðaSambærilegar vélar verða
notaðar og áður hefur veriðnotaðar og áður hefur veriðnotaðar og áður hefur veriðnotaðar og áður hefur veriðnotaðar og áður hefur verið
Stefnt er að því að Leiguflug

Ísleifs Ottesen hefji áætlunar-
og sjúkraflug á Vestfjörðum
þann 1. febrúar. Samningar
standa enn yfir milli félagsins

og heilbrigðisráðuneytisins.
Notuð verður flugvél af gerð-
inni Cessna 402C en slíkar
vélar eru samkvæmt heimild-
um blaðsins mjög sambæri-

legar vélum af gerðinni Piper
Chieftain sem lengi hafa verið
notaðar í sjúkraflugi á Vest-
fjörðum.

Tveir flugmenn munu

fljúga vélinni. Flogið verður
milli Ísafjarðar og Bíldudals
þrisvar í viku og verður
fargjaldið í kringum 5.000
krónur fram og til baka.

GunnbjörGunnbjörGunnbjörGunnbjörGunnbjörn ÍS 302 í Bolungarvíkn ÍS 302 í Bolungarvíkn ÍS 302 í Bolungarvíkn ÍS 302 í Bolungarvíkn ÍS 302 í Bolungarvík

Vonast var til þess í viku-
byrjun að Gunnbjörn ÍS 302
í Bolungarvík færi til veiða
nú í vikunni. Að sögn Jóns
Guðbjartssonar, eins eig-
enda bátsins, voru menn
óhressir með ýmsan frá-
gang frá hendi skipasmíða-

stöðvarinnar í Póllandi þar
sem báturinn var í lengingu
og öðrum breytingum.

„Ég vil lítið ræða um þau
mál fyrr en fengist hafa svör
frá umboðsmönnum skipa-
smíðastöðvarinnar“, segir
Jón.

Frágangi áfátt hjáFrágangi áfátt hjáFrágangi áfátt hjáFrágangi áfátt hjáFrágangi áfátt hjá
skipasmíðastöðinniskipasmíðastöðinniskipasmíðastöðinniskipasmíðastöðinniskipasmíðastöðinni

Gunnbjörn ÍS við komuna til Bolungarvíkur.
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Úlfar Ágústsson leggur enn ótrauður á nýjar brautir

Á leið til BrasilíuÁ leið til BrasilíuÁ leið til BrasilíuÁ leið til BrasilíuÁ leið til Brasilíu
Úlfar Snæfjörð Ágústsson á Ísafirði hefur

komið víða við um dagana og baslast í mörgu og
lagt á nýjar brautir með óvissuna eina fyrir
stafni. Nú er hann orðinn sextugur og líkast til
orðinn þéttefnaður, öfugt við það sem stundum
var á hans yngri árum, og ætti að fara að setjast
í helgan stein.

En, nei, aldeilis ekki. Þegar þetta blað kemur
út er Úlfar Ágústsson kominn til Reykjavíkur og
á morgun leggur hann af stað til Brasilíu. Það er
alveg eins til í dæminu hjá honum að
setjast þar að fyrir fullt og allt og
enda ævidaga sína í Suður-
Ameríku í fyllingu tím-
ans þegar dauðanum
þóknast að vitja
hans. Meira um
dauðans óvissan
tíma í þessu
viðtali.

„Í rauninni er ég bara að
fara í vetrarfrí“, segir Úlfar.
„Til stóð að við hjónin færum
til Kanaríeyja núna í janúar.
Ég hef tilhneigingu til skamm-
degisþunglyndis sem hefur
háð mér í mörg ár og þá getur
verið gott að komast um
stundarsakir sunnar á bóginn.
Í byrjun desember sá ég svo í
sjónvarpinu frétt um fund sem
ætti að vera í Reykjavík um
hugsanlega för íslenskra fiski-
báta til Brasilíu. Sagt var að

sendinefnd þaðan væri kom-
in til Reykjavíkur á

vegum íslenska
sjávarútvegsráðu-

neytisins
t i l

þess að kynna möguleika í
sjávarútvegi í Brasilíu. Þarna
kom fram, að ætlunin væri að
veita tíu litlum íslenskum
smábátum eða trillum veiði-
réttindi í Brasilíu.“

Pólstjarnan ÍSPólstjarnan ÍSPólstjarnan ÍSPólstjarnan ÍSPólstjarnan ÍS
„Ég fór suður á þennan

fund, því að ég á bát í félagi
við tvo menn aðra, Pólstjörn-
una, sem hefur ekki fisk-
veiðiréttindi á Íslandi. Við vor-
um að segja má neyddir til að
hætta fiskveiðum á honum
fyrir um sex árum. Þá var búið
að minnka svo hjá okkur kvót-
ann, hann var kominn niður í
níu tonn, að ekki var neinn
útgerðargrundvöllur lengur.
Við fengum úreldingarstyrk

til að geta borgað eitthvað
af skuldunum en hon-

um fylgdi sú þing-
lýsta kvöð að við
megum aldrei framar
veiða fisk á þennan

bát hérlendis.
Pólstjarnan er Sómi

800 og rétt tæplega 6
tonn, átta metra langur

og með 225 hestafla vél.
Við höfum verið að velta

því fyrir okkur undanfarið
hvað við ættum að gera við

þennan bát. Við notum hann
ekkert nema til að leika
okkur eitthvað á honum og
eftir því sem árin líða minnk-

ar nú kannski áhuginn á
eintómu sporti á bátnum.“

HöfuðborginHöfuðborginHöfuðborginHöfuðborginHöfuðborgin
JanúarfljótJanúarfljótJanúarfljótJanúarfljótJanúarfljót

„Á fundinum sem ég fór á
fyrir sunnan voru þrír fulltrúar
Ríó-fylkis í Brasilíu. Þar í
landi hagar svo til, að héraðs-
stjórnir eru mjög sterkar en
alríkisstjórnin er að sama
skapi veik. Ríó-fylki er við
strönd Atlantshafsins, fremur
sunnarlega í Brasilíu, og höf-
uðborgin þar er Ríó de Janeiro
(Janúarfljót).

Stjórnskipulagið í Brasilíu
minnir á Bandaríkin nema
hvað fylkin í Brasilíu eru
ennþá sterkari gagnvart alrík-
isstjórninni en þar er. Þessu er
þveröfugt farið hér á Íslandi
þar sem sveitarstjórnir eru
veikar og héraðsstjórnir eru
naumast til en miðstjórnarvald
ríkisins aftur á móti mjög
sterkt.“

VanþróaðurVanþróaðurVanþróaðurVanþróaðurVanþróaður
sjávarútvegursjávarútvegursjávarútvegursjávarútvegursjávarútvegur

„Ríkisstjórnin í Ríó-fylki
hefur ákveðið að nútímavæða

fiskveiðar í fylkinu. Strand-
lengja Brasilíu er nokkur
þúsund mílna löng og fisk-

veiðilögsagan er 200 mílur,
þannig að fiskveiðisvæðið er
mjög stórt. Hins vegar eiga
Brasilíumenn ekkert hafrann-
sóknaskip og vita í rauninni
ekkert á vísindalegum grunni
hvað þeir eiga af fiski í hafinu
hjá sér. Hins vegar liggur fyrir,
að Brasilíumenn veiða við
strendur sínar um eina milljón
lesta af bolfiski á ári. Þetta
eru fisktegundir sem eru mjög
misverðmætar. Hluti aflans
eru smærri fisktegundir sem
seljast á 30-40 krónur kílóið
en meginhluti aflans eru teg-
undir af stórfiski sem seljast á
frá 300 og upp í 900 krónur
kílóið. Grundvöllurinn virðist
vera mjög góður.

Brasilíumenn eru með afar
vanþróaðan sjávarútveg og
fiskvinnslu. Það er svo merki-
legt, að þegar Ríó-menn telja
upp náttúruauðlindir sínar, þá
minnast þeir ekki á sjávarút-
veg eða fiskiðnað, þó að þeir
veiði milljón tonn af bolfiski
á ári.“

Aðstaða ogAðstaða ogAðstaða ogAðstaða ogAðstaða og
fiskveiðiréttindifiskveiðiréttindifiskveiðiréttindifiskveiðiréttindifiskveiðiréttindi

„Nú er eigendum þessara
tíu báta boðið að koma með
þá til Ríó-fylkis, til borgar sem
heitir Angra dos Reis, um það
bil hundrað kílómetra fyrir
sunnan Ríó de Janeiro. Þar er
eigendum bátanna boðin að-
staða og full fiskveiðiréttindi
en þeir verða að vera með
innlenda sjómenn með sér um
borð. Þegar um er að ræða bát
sem á eru aðeins einn eða
tveir menn hér á landi, þá
verður að hafa með sér að
minnsta kosti tvo Brasilíu-
menn um borð.

Mér fannst þetta heldur
athyglisvert og ég ræddi við
meðeigendur mína að bátn-
um, þá Jón Reyni Sigurvins-
son og Pétur Ásvaldsson. Og
í stað þess að fara í vetrarfrí
til Kanaríeyja, þá ætla ég að
fara til Brasilíu og vera þar í
þrjár vikur. Þar ætla ég að
gefa mér tíma til að skoða
mannlífið og viðskiptaum-
hverfið í þessu fjarlæga og
stóra landi. Ef mér líst á, þá
munum við væntanlega sækja
um leyfi fyrir Pólstjörnuna til
að fara til Brasilíu. Hún mun
þá ekki eiga afturkvæmt til
Íslands því að hún verður þá
skráð í Brasilíu, væntanlega í
eigu þarlends fyrirtækis sem
við myndum stofna.“

Á tímamótumÁ tímamótumÁ tímamótumÁ tímamótumÁ tímamótum
– En ekki verður þú líka

skráður í Brasilíu...
„Nei, ekki strax, að minnsta

kosti. En það er líklegt að ég
myndi annað hvort vera sjálfur

með bátinn eða sjá um út-
gerðina á honum fyrst í stað.
Svo færi það bara eftir að-
stæðum hvort ég endaði ævi-
starfið mitt þar eða hér heima.
Það eru orðin ákveðin tíma-
mót í lífi mínu. Ég varð sex-
tugur í fyrra þannig að heldur
er farið að halla undan fæti.
Ég hætti störfum í eigin rekstri
fyrir tveimur og hálfu ári og
hef verið að vinna sem verka-
maður hérna á höfninni síðan.
Einhvern veginn hef ég ekki
fundið mig í starfi verka-
mannsins.

Svo virðist sem ég sé búinn
að vera of lengi í stjórnunar-
störfum til þess að ég felli
mig við að vera áhrifalaus
maður í starfi. Ég er svo vel
settur að ég á hér á Ísafirði
gott fyrirtæki sem er rekið af
afar góðum starfsmönnum,
sonum mínum tveimur og
eiginkonu, og þess vegna get
ég kannski leyft mér að líta
svolítið í kringum mig. Og ég
er ákveðinn í því að leita mér
að nýju starfi, ekkert síður
annars staðar en á Ísafirði og
raunar hvar sem væri í heim-
inum, þar sem ég get fengið
að ráða einhverju. Þetta er það
sem ætlunin er að skoða næstu
þrjár vikurnar.“

ÆvintýramaðurÆvintýramaðurÆvintýramaðurÆvintýramaðurÆvintýramaður
og flakkariog flakkariog flakkariog flakkariog flakkari

– Þú hefur annars flakkað
um allan heim um dagana...

„Nei, ég hef aldrei komið á
suðurhvel jarðar. Hins vegar
hef ég farið töluvert víða um
norðurhvelið, það er að segja
í Norður-Ameríku og Evrópu
og aðeins í Afríku.“

– En þú ert óneitanlega
ævintýramaður að eðlisfari...

„Já, ég er það. Bæði ævin-
týramaður og flakkari. Þetta
er töluvert ríkt í mér og ég hef
reyndar átt í hálfgerðum vand-
ræðum með það. Ég get ekki
verið allt of lengi á sama stað.“

– Má spyrja: Hvernig líst
konunni á þessar hugmyndir
þínar?

„Henni líst ekki vel á þær.
Hún neitar að koma með mér.
En ég hef oft farið einn ótroðn-
ar slóðir. Ég hef ferðast dálítið
og skrifað fyrir Morgunblaðið
gegnum tíðina, meðal annars
um íslenska sjómenn við
Kyrrahafsströnd Bandaríkj-
anna. Núna skrifa ég kannski
um íslenska sjómenn við Atl-
antshafsströnd Brasilíu!

Ég get nefnt, að sunnarlega
í Brasilíu, í fylkinu Santa
Catarina, er starfandi vest-
firskt sjávarútvegsfyrirtæki,
Saga Islandesa (Íslandssaga).
Það er að mestum hluta í eigu
Súgfirðinganna Einars, Elvars
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og Ævars Einarssona og Óð-
ins og Kristins Gestssona, auk
Arnars Kristinssonar á Ísa-
firði. Ég veit líka að Gísli
Skarphéðinsson skipstjóri á
Ísafirði hefur farið þangað og
lét mjög vel af dvölinni. Hann
sagði að þarna væru góð sjó-
mannsefni en þeir kynnu bara
ekki neitt og bæði skip og
veiðarfæri væru mjög léleg.“

ÍslenskirÍslenskirÍslenskirÍslenskirÍslenskir
ættstofnar í Brasilíuættstofnar í Brasilíuættstofnar í Brasilíuættstofnar í Brasilíuættstofnar í Brasilíu

– Kannski þú hittir þarna
einhverja Brasilíumenn af
gömlum íslenskum ættum,
jafnvel þó að þeir viti ekki af
því sjálfir. Áður en stórflutn-
ingar Íslendinga til Vestur-
heims hófust á síðari hluta
19. aldar komu upp miklar
hugmyndir hérlendis um að
flytjast til Brasilíu eða um
1860. Fyrsti Íslendingurinn
mun hafa komið árið 1863 til
Ríó þar sem hann bjó við góð-
an hag til dauðadags. Síðar á
sama ári komu fjórir í viðbót
og nokkrum árum síðar fóru
nokkrir tugir Íslendinga og
settust að í Brasilíu fyrir fullt
og allt. Sagt er að þeim hafi
farnast þar þokkalega en
væntanlega eru afkomendur
þeirra nú að mestu horfnir í
þjóðahafið...

„Einhverjir þeirra halda
ennþá rækt við hinar gömlu
íslensku rætur“, segir Úlfar.
„Í fyrra kom hingað til lands í
pílagrímsferð hópur fólks frá
Brasilíu sem er kominn af
vesturförunum gömlu. Það
væri gaman að hitta eitthvað
af því fólki. Ég ætla að spyrjast
fyrir um þetta.“

Finnst kjöriðFinnst kjöriðFinnst kjöriðFinnst kjöriðFinnst kjörið
að fá Íslendingaað fá Íslendingaað fá Íslendingaað fá Íslendingaað fá Íslendinga

En aftur að nútímanum.
„Það sem vakir fyrir Ríó-
mönnum með því að fá til sín
Íslendinga og íslenska fiski-
báta er að nútímavæða fisk-
veiðar og fiskvinnslu. Þeim
finnst kjörið að fá Íslendinga
fremur en einhverja stórþjóð,
vegna þess að Íslendingar eru
svo litlir að þeir geta aldrei
ógnað þeim, jafnvel þótt öll
þjóðin flyttist þangað, þessar
280 þúsund hræður. Við
myndum hreinlega hverfa í
mergðina vegna þess að Brasi-
líumenn eru um 170 milljónir.

Hins vegar erum við Íslend-
ingar með tæknivæddustu
fiskveiðiþjóðum í heiminum
og getum í rauninni kennt
þeim allt það besta. Þeir vilja
fyrst og fremst fá okkur til að
kenna sér. Þeir vilja fá þessa
fáu báta og þessa fáu skip-
stjóra til þess að kenna sér að
nota nútímatækni og nútíma-
veiðarfæri. Síðan eiga þeir að
kenna hverjir öðrum og breiða
þetta út í sinni útgerð og fisk-
vinnslu.

Jafnframt vilja þeir fá Ís-
lendinga til að byggja upp
undirstöðuna, það er að segja
bátasmíðarnar, tækjasmíðar-
nar, veiðarfæragerðina og svo
framvegis, í þeirra eigin landi.
Íslendingar myndu koma og
stofna með þeim verksmiðjur
til þess að framleiða þetta.
Við mættum hins vegar ekki

um þetta land á örskömmum
tíma. Það var einkaframtakið
og þessi mikli dugur til að
berjast áfram.

Við finnum það öll, að við
erum af konungakyni og lút-
um engum nema forsjóninni.
Þess vegna breyttist þjóðin á
einni öld úr fátækustu og
afskekktustu þjóð Evrópu í
þá ríkustu og framsæknustu.“

Ekki með alzheimer!Ekki með alzheimer!Ekki með alzheimer!Ekki með alzheimer!Ekki með alzheimer!

Já, það er enginn bilbugur á
Úlfari Snæfjörð Ágústssyni
frekar en fyrri daginn. Kraftur-
inn og áræðnin eru á sínum
stað. „Að vísu er ég búinn að
eiga í dálitlum veikindum
öðru hverju í nokkur ár og
hélt reyndar hálfpartinn að ég
væri kominn með alzheimer
og ég hélt að þetta fylgdi aldr-
inum.

En svo versnaði þetta ekkert
með tímanum heldur hélst
óbreytt. Ég fór loksins til sér-
fræðings fyrir rúmu ári og
niðurstaðan er sú að ég er
hvorki með alsheimer né elli-
glöp umfram það sem fylgir
því að vera kominn um sex-
tugt! Og sérfræðingarnir segja
að ég hafi fullkomlega nógu
góða heilsu og nægilegan
kraft, bæði til líkama og sálar,
til að takast á við nýja hluti og
leggja út á nýjar brautir. Og
það er einmitt það sem ég
ætla að fara að gera.“

KrabbameinKrabbameinKrabbameinKrabbameinKrabbamein
í blöðrunnií blöðrunnií blöðrunnií blöðrunnií blöðrunni

„Reyndar gerðist það á síð-
asta ári, að ég átti í erfiðleikum
með vissa hluti og fór í aðgerð
rétt áður en ég fór í Hvera-
gerði. Þá kom í ljós krabba-
meinsvottur í bólgu í blöðr-
unni. Síðan spyrst þetta hing-
að vestur, enda var ég í sjálfu
sér ekkert að leyna því, og þá
héldu allir að ég væri að deyja
úr krabbameini. Það var svo-
lítið skrítið að koma vestur
aftur skælbrosandi og hressari
og frískari en nokkru sinni
fyrr þegar fólk hélt að ég væri
að deyja úr krabbameini. Mér
var fagnað eins og ég væri
endurheimtur úr dauðanum.

En ég hef ekki áhyggjur af
þessu. Við lifum bara lífinu
meðan það varir og vitum ekki
hvenær eða hvernig dauðinn
kemur. Maður er kannski að
bíða eftir því að deyja úr
krabbameini eftir svo og svo
langan tíma en deyr svo á
morgun í bílslysi. Þú eyði-
leggur kannski fyrir þér fleiri
ár af lífinu af því að þú ætlar
að fara að deyja, af því að þú
ert alltaf að hugsa um leiðina
að þessum endalokum.“

Lifðu lífinu meðanLifðu lífinu meðanLifðu lífinu meðanLifðu lífinu meðanLifðu lífinu meðan
þú ert lifandiþú ert lifandiþú ert lifandiþú ert lifandiþú ert lifandi

„Ef þú hins vegar finnur
ekki þessa tilfinningu, þá ertu
alveg á fullu að vinna alveg
þangað til þú deyrð. Mitt við-
horf er þetta: Notaðu getu þína
og hæfileika á meðan þú ert
lifandi. Svo kemur dauðinn
bara þegar hann vill. Það er
hans mál! Vertu ekkert að velta
þér upp úr dauðanum.

Þú getur aldrei dílað við
hann hvort sem er!“

– h.

eiga þetta einir og við mættum
ekki ráða yfir þessu öllu. Þeir
vilja hins vegar fá tækifærin
frá okkur.“

Aðeins tvenntAðeins tvenntAðeins tvenntAðeins tvenntAðeins tvennt
lánast um daganalánast um daganalánast um daganalánast um daganalánast um dagana

– Enginn veit sína ævina
fyrr en öll er. Þú hefur sýnt
það um dagana að þú ert hug-
myndaríkur og óhræddur að
takast á við nýja hluti...

„Já, ég hef alltaf verið
óhræddur við það. Ég hef bara
alltaf farið halloka!“ segir Úlf-
ar og hlær.

– Er það ekki rétt að þú
hafir verið blásnauður í önd-
verðu en sért nú vel efnaður á
mælikvarða íslensks almenn-
ings?

„Ég hef oft farið halloka.
Það hefur í rauninni ekkert
gengið vel hjá mér nema
tvennt: Að eiga góða fjöl-
skyldu og eiga góða sjoppu
úti í bæ.“

– Hún er nú ekkert lítil, að
minnsta kosti á vestfirskan
mælikvarða...

„Kannski er hún ekki lítil.
Verslun sem er með átta til tíu
manns í vinnu er ekki mjög
lítil á okkar mælikvarða. En
hún er lítil í samanburði við
ýmislegt annað.“

HamraborgHamraborgHamraborgHamraborgHamraborg
í Brasilíu?í Brasilíu?í Brasilíu?í Brasilíu?í Brasilíu?

– Það skyldi þó aldrei fara
svo, að þú myndir í hjáverkum
stofna aðra Hamraborg suður
í Brasilíu...

„Það er aldrei að vita! Ég
hef hugsað mikil um ýmsa
hluti. Ég er áskrifandi að tíma-
riti þar sem kynntir eru mögu-
leikar á kaupum á alls konar
rekstri og húsnæði í öllum
heiminum og ég fylgist mjög
grannt með því sem er að
gerast. Það er líklega tvennt
sem ég kann: Ég held að ég
kunni að reka litla þjónustu-
verslun eins og Hamraborg,
litla sjoppu eða bar eða litla
matvörubúð eða eitthvað slíkt.
Og ég kann líklega ennþá að
skrifa fréttir.“

Var að spáVar að spáVar að spáVar að spáVar að spá
í Portúgalí Portúgalí Portúgalí Portúgalí Portúgal

„Ég get alveg sagt frá því,
að hugmyndin sem ég var með
í haust og framan af vetri var
svolítið skondin. Ég var að
hugsa um að fara ekki til Kan-
aríeyja heldur til Portúgals.
Ég er sannfærður um að Portú-
gal er það land innan Evrópu-
bandalagsins þar sem mestar

breytingar í þróunarátt eiga
eftir að verða á allra næstu
árum. Þar mun verð á fasteign-
um og fyrirtækjum hækka
mest.

Portúgal er ennþá ótrúlega
vanþróað og verðlagið þar er
ótrúlega lágt miðað við önnur
lönd í Vestur-Evrópu. En með
þeirri framþróun sem nú er í
gangi mun þetta hífast upp á
tiltölulega skömmum tíma. Ég
var að undirbúa það í haust að
fara að læra portúgölsku en
fann engan hérna fyrir vestan
til að hjálpa mér við það.“

Farinn að læraFarinn að læraFarinn að læraFarinn að læraFarinn að læra
portúgölskuportúgölskuportúgölskuportúgölskuportúgölsku

„Svo fór ég í einskonar end-
urvinnslu í Hveragerði. Þar er
fólk af öllu tagi og úr öllum
stéttum og ég nefndi að mig
langaði til að læra portú-
gölsku. Þá var þar meðal ann-
arra kona sem starfar hjá
Námsflokkum Reykjavíkur
og hún benti mér á að ég gæti
fengið námskeið keypt á
geisladiskum. Ég var einmitt
að fara að athuga þetta betur
þegar dæmið með Brasilíu
kom upp, en eins og menn
vita er einmitt töluð portú-
galska í Brasilíu. Ég náði í
diskinn og nú er ég farinn að
læra portúgölsku!

– Ef til kemur að þú opnir
litla Hamraborg í Brasilíu, þá
verður væntanlega óvenjulega
langt á milli móðurfyrirtæk-
isins og útibúsins, að minnsta
kosti ef miðað er við eðli og
umfang rekstursins. Líklega
segja synir þínir varla við
kúnna hér á Ísafirði þegar eitt-
hvað er uppselt í bili: Nei, því
miður, ég á ekki von á þessu
aftur fyrr en á morgun. Tékk-
aðu á hinni búðinni hjá honum
pabba!

Tugir tungumálaTugir tungumálaTugir tungumálaTugir tungumálaTugir tungumála
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði

„Það er aldrei að vita nema
það væri hægt að senda eitt-
hvað á milli. Þar á ég reyndar
ekki við vörur, heldur fólk.
Kannski væri hægt að fá einn
eða tvo góða krakka af þessum
hundrað og sjötíu milljónum
til að vinna hjá okkur í Hamra-
borg á Ísafirði.

Það ætti ekki að gera til þó
að viðkomandi væri ekki góð-
ur í íslensku því að kúnnarnir
okkar tala milli fjörutíu og
fimmtíu tungumál hvort sem
er! Þetta er allt á hverfanda
hveli. Það er að verða eins
algengt að Íslendingar séu að
flækjast einhvers staðar í

fjandanum úti í heimi eins og
að útlendingar séu að starfa
hér vestur á fjörðum.“

– Portúgalska er reyndar
töluð víðar en ýmsa kann að
gruna. Nú á að stofna íslenskt
sendiráð í Mósambík. Þar í
landi er opinbera tungumálið
portúgalska þó að landsmenn
tali annars einhverja tugi af
Bantúmálum, ef ég man rétt...

„Ég gæti þá víða farið þegar
ég er búinn að ná tökum á
tungunni!

„Þú gætir þegar fram líða
stundir heimsótt einhvern
misheppnaðan íslenskan póli-
tíkus með svarta þjóna á hverj-
um fingri í sendiráðinu í
Mabútó í Mósambík og spjall-
að við þjónana á portú-
gölsku...

Ætlar að skoðaÆtlar að skoðaÆtlar að skoðaÆtlar að skoðaÆtlar að skoða
hug fólksinshug fólksinshug fólksinshug fólksinshug fólksins

„Ég ætla nú að reyna að
hafa svolítið gaman af ferðinni
til Brasilíu núna. Ég fer með
íslenskum hópi sem stoppar
þar sennilega í viku og við
munum væntanlega fara á sjó
og kynna okkur fiskvinnslu-
hús og annað sem máli skiptir.
En ég ætla sjálfur að vera þar
í þrjár vikur og reyna að hafa
á takteinum nógu mörg orð
og setningar á portúgölsku til
að ég geti talað eitthvað við
fólkið og skoðað hug þess.

Ekki óttast ég að það verði
neitt erfitt að komast út með
bátinn og koma honum á sjó
og koma allri pappírsvinnu á
hreint, þó að fyrirtækið sem
býður okkur út núna sé einka-
fyrirtæki. Meðal eigenda þess
og sá sem annast fyrirgreiðslu
fyrir þennan hóp er Íslend-
ingurinn Magnús Guðmunds-
son, sá sem gerði myndina
Lífsbjörg í Norðurhöfum,
mesti hvalavinahatari Íslend-
inga. Jafnframt eru menn að
störfum að þessum málum
fyrir ríkisstjórnarinar í Ríó og
síðan er milliríkjasamningur
um þessa samvinnu milli Ís-
lendinga og Ríó-ríkis. Form-
leg pappírsvinna ætti því að
verða tiltölulega auðveld við-
ureignar.

Það sem ég óttast hins vegar
er að fólkið sjálft taki okkur
ekki vel. Þegar við komum
þarna rífandi kjaft á hrað-
skreiðum og fullkomnum bát-
um og vanir að vera einn eða
tveir um borð þar sem þeir
eru átta eða tíu, þá held ég að
þetta komi illa við menn. Það
hlýtur að vera erfitt fyrir þá
þegar við segjum: Nú förum
við á minni bát og þið verðið

bara einn eða tveir en sex eða
átta af ykkur fá ekki pláss.
Þetta getur komið til með að
hafa áhrif á samfélagið þarna.
Mest óttast ég að þessir hlutir
gangi illa upp. Þessa hlið
málsins ætla ég sérstaklega
að skoða.

Fiskmarkaður Suðurnesja
er búinn að gera samning við
Ríó-ríki um að koma upp fisk-
markaði og fiskmóttöku.
Hann ætlar að karavæða þetta
umhverfi sem hann verður í
og meðal annars ætlar hann
að byrja á að taka við aflanum
af þessum tíu fiskibátum. En
við Íslendingar vöðum alltaf
áfram með látum og snúum
öllu við. Það er ég hræddastur
við þarna úti, að heimamenn
taki því ekki vel.“

Framþróunin íFramþróunin íFramþróunin íFramþróunin íFramþróunin í
smábátaútgerðsmábátaútgerðsmábátaútgerðsmábátaútgerðsmábátaútgerð

„Við eigum engar hefðir á
borð við ýmsar aðrar þjóðir
og virðum ekki heldur neinar
hefðir. Ég held því reyndar
fram, að smábátaútgerðin hafi
á allra síðustu árum gengið í
gegnum mesta framþróunar-
skeið allra atvinnugreina á Ís-
landi á þeirri öld sem var að
ljúka. Þetta eru veiðitæki sem
helst enginn vill vita af, þeir
eru eins og óhreinu börnin
hennar Evu.

En núna róa hér tveir menn
á sex tonna bát með jafnlanga
línu og fjörutíu tonna bátur
með sex manna áhöfn var með
á sínum tíma þegar ég var
ungur á sjó hér á Ísafirði. Og
þessir tveir menn fiska meira
en við gerðum þá.“

Eina greinin þar semEina greinin þar semEina greinin þar semEina greinin þar semEina greinin þar sem
menn geta brotistmenn geta brotistmenn geta brotistmenn geta brotistmenn geta brotist

áframáframáframáframáfram
„Það er alveg ótrúlegt

hvernig öllu hefur verið hvolft
við í fiskveiðitækni smábát-
anna á örfáum árum. Og þessi
atvinnugrein er sú eina á Ís-
landi í dag, þar sem ungir,
duglegir og kraftmiklir menn
geta brotist áfram og komist
til álna upp á eigin spýtur.

Í öðrum greinum geturðu
bara orðið launþegi hjá ein-
hverju stórfyrirtæki, hvort
sem það er í sjómennsku, iðn-
aði eða hátækni. Þar kemstu
ekkert áfram af sjálfum þér. Í
þessum litla geira hefur hins
vegar ekki ennþá tekist að
koma böndum á liðið. En ég
held að ennþá búi í okkur
arfurinn frá landnámsöld,
krafturinn og áræðið þegar við
komum frá Noregi og byggð-
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Atvinnufrelsi eða höft?Atvinnufrelsi eða höft?Atvinnufrelsi eða höft?Atvinnufrelsi eða höft?Atvinnufrelsi eða höft? NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Ætlarðu
á þorra-
blót?
Alls svöruðu 480.
Já sögðu 268 eða 55,83%
Nei sögðu 147 eða 30,63%
Kannski sögðu
65 eða 13,54%

SvæðisstjórarSvæðisstjórarSvæðisstjórarSvæðisstjórarSvæðisstjórar
Skjólskógar á Vestfjörðum óska að ráða

starfsmenn í eftirtalin störf:
Starf svæðisstjóra á norðanverðum

Vestfjörðum. Um er að ræða fullt starf sem
felst annars vegar í umsjón með framkvæmd-
um og áætlunum við skógrækt og skjólbelta-
gerð á bújörðum í Ísafjarðarsýslum, og hins
vegar í vinnu á skrifstofu fyrirtækisins á
Þingeyri við kortagerð og gagnaskráningu.

Æskileg menntun: Landafræði með reynslu
í notkun landupplýsingakerfa og tölvuvinnslu.
Skógtæknimenntun eða garðyrkjufræði-
menntun. Starfsstöð er á Þingeyri.

Starf svæðisstjóra á sunnanverðum
Vestfjörðum. Um er að ræða hlutastarf
sem felst í umsjón með framkvæmdum og
áætlunum við skógrækt og skjólbeltagerð á
bújörðum í Austur-Barðastrandarsýslu og
Strandasýslu. Starfstími er 4-6 mánuðir á
ári á tímabilinu frá maí til október.

Æskilegt menntun: Skógtækni, garðyrkju-
fræði eða líffræðimenntun. Starfsstöð er í
Reykhólasveit eða á Hólmavíkursvæði.

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2001.
Umsóknum með upplýsingum um menntun
og starfsreynslu sendist til Skjólskóga á
Vestfjörðum, Aðalstræti 26, 470 Þingeyri.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu fyrir-
tækisins eða í síma 456 8201. Netfang:
skjolskogar@mmedia.is

MIÐSTÖÐ SÍMENNTUNAR OG HÁSKÓLANÁMS Á VESTFJÖRÐUM

FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ
VESTFJARÐA

Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Árnagötu 2-4 · 400 Ísafirði · Sími: 450 3000

Netfang: frmst@snerpa.is · Veffang: snerpa.is/frmst

Námskeið í íslenskuNámskeið í íslenskuNámskeið í íslenskuNámskeið í íslenskuNámskeið í íslensku
fyrir útlendingafyrir útlendingafyrir útlendingafyrir útlendingafyrir útlendinga

Námskeið í íslensku fyrir útlendinga hefst
22. janúar nk.

Fjórða Þjóðahátíð Vestfirðinga mun standa í heila vikuFjórða Þjóðahátíð Vestfirðinga mun standa í heila vikuFjórða Þjóðahátíð Vestfirðinga mun standa í heila vikuFjórða Þjóðahátíð Vestfirðinga mun standa í heila vikuFjórða Þjóðahátíð Vestfirðinga mun standa í heila viku

Nýbúamiðstöðin á ÍsafirðiNýbúamiðstöðin á ÍsafirðiNýbúamiðstöðin á ÍsafirðiNýbúamiðstöðin á ÍsafirðiNýbúamiðstöðin á Ísafirði
verður opnuð 24. marsverður opnuð 24. marsverður opnuð 24. marsverður opnuð 24. marsverður opnuð 24. mars

Nýbúamiðstöðin á Ísafirði
verður opnuð laugardaginn
24. mars, á lokadegi fjórðu
Þjóðahátíðar Vestfirðinga.
Hátíðin verður að þessu sinni
með allt öðru sniði en undan-
farin ár og stendur í viku en
hefur áður verið haldin á ein-
um degi. Auk þess verða við-
burðir hennar víðar en áður
og verður reynt að ná til fólks
sem víðast á Vestfjörðum.
Þjóðahátíðin hefst með opn-
unarhófi í Súðavík laugar-
daginn 17. mars og verður þá
jafnframt opnuð þar listasýn-

ing.
Magnús Ólafs Hansson í

Bolungarvík hefur verið ráð-
inn framkvæmdastjóri Þjóða-
hátíðarinnar eins og hann
hefur verið áður. Að sögn Ingu
Dan, formanns Róta, félags
um menningarfjölbreytni, er
dagskrá hátíðarinnar ennþá í
mótun og margar hugmyndir
í skoðun. Þó er ákveðið að
Íslandskynningar verða í
nokkrum byggðakjörnum á
Vestfjörðum, gefið verður út
hátíðarblað undir ritstjórn
Pernillu Rein og tónleikahald

og kvöldskemmtanir eru í
undirbúningi. Undirbúningur
listasýningarinnar í Súðavík
er að komast í fullan gang
undir forystu Högna Sigur-
þórssonar á Flateyri.

Nýbúamiðstöðin verður til
húsa í Vestrahúsinu við Suður-
götu á Ísafirði. Forstöðumaður
hennar hefur ekki enn verið
ráðinn en þess má vænta að
það verði gert mjög fljótlega.
Eins og hér hefur komið fram
voru veittar sjö milljónir króna
á fjárlögum til stofnunar mið-
stöðvarinnar en auk þess eru

vonir um tveggja milljón
króna framlag til viðbótar frá
Rauða krossi Íslands.

Ekki verður sérstök stjórn
yfir Nýbúamiðstöðinni heldur
mun hún heyra beint undir
félagsmálaráðherra og ráð-
gjafarráð verður skipað. Auk
ráðuneytisins munu sveitar-
félög, Rauði krossinn og
Svæðisvinnumiðlunin standa
að Nýbúamiðstöðinni. Hún er
stofnuð á grundvelli þings-
ályktunartillögu frá þing-
mönnum Vestfirðinga, sem
samþykkt var á síðasta vori.

Í síðustu viku var fjallað nokkuð um þau efni, sem margir Vestfirðingar telja
ógna sér og áframhaldandi búsetu í fjórðungnum. Að því var vikið, að margir
óttast að ríkisstjórn og Alþingi hafi lítinn áhuga á framhaldi byggðar á
Vestfjörðum. Öðrum stendur stuggur af aðgerðaleysi að viðbættu getuleysi
sveitarstjórna. Fátt vekur íbúum bjartsýni, því miður. Byggðastofnun telur að
Vestfirðingar geti búið eitt og annað til. En það er ekki nóg. Þörf er stefnu, sem
heimamenn, undir forystu lýðræðislega kjörinna fulltrúa, Alþingi og ríkisstjórn
móta. Verði slík stefna mótuð kemur þá ef til vill í ljós, að
áhugi stjórnvalda á því að stuðla að því með aðgerðum af sinni
hálfu, og framlagi peninga í leiðinni, sé lítill eða enginn?

Því verður ekki trúað að óreyndu. Ferðaþjónusta er ótvírætt
sá þáttur atvinnustarfsemi á Íslandi og í heiminum öllum sem vex hraðast og
virðist eiga sér ótrúlega möguleika til framhaldandi grósku. En þeir sem haft
hafa tök á því að krækja sér í tugi eða hundruð milljóna með aðstoð kvóta-
kerfisins úr sjónum við Vestfirði hafa sjáanlega ekki hug á því að fjárfesta hér
innan fjórðungs. Kvótakerfið er eins og stríðsgróðinn fyrir miðja síðustu öld,
sem gerði suma, reyndar fremur fáa, ríka, en marga örlítið betur stæða en fyrr.
Almennt hafa Vestfirðingar notið minnstu og rýrustu ávaxtanna af stjórnun
fiskveiða við Ísland síðasta einn og hálfan áratuginn á Íslandi. Stjórnmálamenn
segja þó margir, þar með talinn sjávarútvegsráðherra, að kvótakerfið hafi aukið

afraksturinn af auðlindinni. Gott og vel. En allir segja ráðherrarnir að auðlindin
sé sameign þjóðarinnar. Sumir eiga hana meira en aðrir.

Hafi velmegun Íslendinga í heild aukist fyrir tilstilli kvótakerfisins, er þá
ekki komið til þess að Vestfirðingar fái sinn skerf? Svo virðist ekki vera.
Vestfirðingar eru ekki annars flokks Íslendingar. Þeir hafa meiri hluta síðustu
aldar skilað drjúgt í þjóðarbúið, en virðast nú í upphafi nýrrar aldar vera
gleymdir ráðamönnum þjóðarinnar, nema á einstökum hátíðarstundum. Í lífinu

gengur á ýmsu og svo var háttað um Vestfirðinga á síðustu
öld. En þá varð það oftar en ekki til bjargar að þeir höfðu
frelsi til að stunda  þá atvinnu sem gafst þeim vel og þeir
kunnu. Nú eru þeim flestar bjargir bannaðar í þeim efnum.

Nánast allur fiskur er settur undir kvóta. Helsta óttaefni margra útgerðarmanna
smábátanna er nú, að ýsan falli inn í kvótakerfið og grundvöllur trilluútgerðar
sé þar með brostinn. Fáum Vestfirðingum finnst frelsi til atvinnurekstrar blasa
við. Tækifærin eru önnur hér en þar sem fólk getur lifað af því að selja hvert
öðru innfluttan varning, sem Seðlabankinn telur komið nóg af í bili. Meðan
kjötsölumál eru í uppnámi í Evrópu og reyndar um heim allan, er kvóti í
sauðfjárrækt á Vestfjörðum, sem þó eru ekki ofbeittir. Notkun Vestfjarða er að
komast undir kvóta að öllu leyti.

Kannski eru kirkjugarðurinn og flóttinn einir kvótalausir.

Nýsmíðaður 5,9 tonna plastbátur frá AkranesiNýsmíðaður 5,9 tonna plastbátur frá AkranesiNýsmíðaður 5,9 tonna plastbátur frá AkranesiNýsmíðaður 5,9 tonna plastbátur frá AkranesiNýsmíðaður 5,9 tonna plastbátur frá Akranesi

Mímir ÍS 30 kominn íMímir ÍS 30 kominn íMímir ÍS 30 kominn íMímir ÍS 30 kominn íMímir ÍS 30 kominn í
heimahöfn í Hnífsdalheimahöfn í Hnífsdalheimahöfn í Hnífsdalheimahöfn í Hnífsdalheimahöfn í Hnífsdal

Á mánudag lagðist nýsmíð-
aður fiskibátur, Mímir ÍS 30,
að Hnífsdalsbryggju í fyrsta
sinn. Mímir er plastbátur frá
skipasmíðastöðinni Knerri á
Akranesi og er af hinni vin-
sælu 5,9 tonna stærð. „Í bátn-
um er öflug 420 hestafla
Yanmarvél“, segir Finnbjörn
Elíasson skipstjóri. „Gang-
hraðinn verður um 15 mílur
þegar ég hef fengið rétta
skrúfu á hann en sú sem hann
er með er of lítil. Ég býst við
að fá nýja skrúfu í vikunni.“

Finnbjörn segir bátinn góð-
an. „Ég fann ekki annað á
heimleiðinni. Siglingin frá
Akranesi tók 17 tíma en bræla
var á leiðinni og skrúfan tak-

markaði ganghraða við 10
mílur. Smíðakostnaður báts-
ins  var um 15 milljónir en
kostnaður fer líklega yfir 20
þegar keypt hefur verið á hann
veiðileyfi og annað “, segir
Finnbjörn.

Báturinn mun fara til veiða
í þessari viku. Finnbjörn verð-
ur skipstjóri á bátnum sem
hann á ásamt eiginkonu sinni,
Gyðu Jónsdóttur. „Báturinn
er í eigu Útgerðarfélagsins
Mímis sem er svo aftur í eigu
okkar hjóna. Ég mun við ann-
an mann veiða á línu og verður
gert út frá Bolungarvík þó að
landað verði við Hnífsdals-
bryggju“, segir Finnbjörn
Elíasson. Mímir kemur að Hnífsdalsbryggju.

03.PM5 19.4.2017, 09:048
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MASSI
þrif og vernd
Suðurtanga 2

Góð ráð við þvott
og bónun...
... þvo bílinn helst
með háþrýstidælu
eða svamp. Kústar
rispa lakkið.
... þurrka fuglaskít
strax af. Í honum
er sýra sem étur
sig í gegnum lakk-
ið.
... aldrei að bóna í
sól.
... ekki setja bón
sem ætlað er lakk-
inu, á plast eða
gúmmí. Ef það er
gert, verður plastið
grátt og það er
mjög erfitt að laga.

Þrifhorn Massa!Þrifhorn Massa!Þrifhorn Massa!Þrifhorn Massa!Þrifhorn Massa!

Vissir þú að...
... í nær öllum þrif-

pökkum hjá Massa er
sett fljótandi bón undir
lista, í kverkar og sam-

skeyti. Þetta er mjög
tímafrekt en nauðsyn-

legt, því þar er ryð-
hættan mest. Allir

gúmmílistar eru
 silíkon.

Vissir þú að...
... í nær öllum þrif-

pökkum hjá Massa er
sett fljótandi bón undir
lista, í kverkar og sam-

skeyti. Þetta er mjög
tímafrekt en nauðsyn-

legt, því þar er ryð-
hættan mest. Allir

gúmmílistar eru
 silíkon.

Þrifhorn Massa!Þrifhorn Massa!Þrifhorn Massa!Þrifhorn Massa!Þrifhorn Massa!
Góð ráð við þvott
og bónun...
... þvo bílinn helst
með háþrýstidælu
eða svamp. Kústar
rispa lakkið.
... þurrka fuglaskít
strax af. Í honum
er sýra sem étur
sig í gegnum lakk-
ið.
... aldrei að bóna í
sól.
... ekki setja bón
sem ætlað er lakk-
inu, á plast eða
gúmmí. Ef það er
gert, verður plastið
grátt og það er
mjög erfitt að laga.

Tímapantanir
og upplýsingar
í síma 456 5198

MASSI
þrif og vernd
Suðurtanga 2

Í lok skemmtunarinnar tóku trúbadúrarnir saman svokallaðan ,,þjóðsöng“ sem er óð-
ur til Flateyrar. Var vel tekið undir af viðstöddum enda flestir heimamenn á Flateyri.

Siggi Björns tók lagið af sinni alkunnu snilld.

Trúbadúrakvöld á Vagninum á FlateyriTrúbadúrakvöld á Vagninum á FlateyriTrúbadúrakvöld á Vagninum á FlateyriTrúbadúrakvöld á Vagninum á FlateyriTrúbadúrakvöld á Vagninum á Flateyri

Mætingin framarMætingin framarMætingin framarMætingin framarMætingin framar
öllum væntingumöllum væntingumöllum væntingumöllum væntingumöllum væntingum

Trúbadúrakvöld var hald-
ið á Vagninum á Flateyri á
sunnudagskvöld. Fram
komu trúbadúrarnir Siggi

Björns, sambýlisfólkið og
læknarnir Lýður Árnason og
Íris Sveinsdóttir, Guðmundur
Hjalta frá Ísafirði, Þórhallur

Arason fiskverkandi á
Þingeyri og Halldór Gunnar
Pálsson og Ólafur popp á
Flateyri. Einn þeirra sem
ætluðu að vera með, Einar
Örn Konráðsson úr Bol-
ungarvík, komst ekki vestur
með þeirri einu vél sem
kom á sunnudag eftir að
ekki hafði verið flogið síð-
an á miðvikudag.

Kynnir kvöldsins var
sundlaugavörðurinn og
tryggingasalinn Sigurður
Hafberg á Flateyri. „Þetta
tókst mjög vel. Ákveðið var
með stuttum fyrirvara að
halda þetta trúbadúrakvöld
og bjuggumst við því ekki
við svona góðri mætingu
en húsfyllir var á Vagninu-
m. Um leið og dagskránni
lauk ræddu menn um að
endurtaka leikinn. Ekki er
útilokað að það verði gert í
einhverjum öðrum bæ á
Vestfjörðum“, sagði Sig-
urður.

Trúbadúrarnir spiluðu
um fimm lög hver. Sögðu
flestir frá tilurð laganna og
voru sögurnar margar ansi
skrautlegar. Fjölluðu lögin
meðal annars um ástarsorg,
stjórnmál, væl flateyrskra
trillusjómanna og beitn-
ingaleiða.Lýður Árnason læknir var í miklum ham á tónleikunum.

Mætingin á tónleikana var framar öllum væntingum að sögn aðstandenda þeirra.

Íris Sveinsdóttir heilsugæslulæknir í Bol-
ungarvík og trúbadúr í góðum ,,fíling“.

Óli popp var á meðal þeirra sem skemmtu
í Vagninum á sunnudagskvöld.

03.PM5 19.4.2017, 09:049



10 MIÐVIKUDAGUR 17. JANÚAR 2001

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

netiðnetiðnetiðnetiðnetið

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

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 20. janúar kl. 14:30

Íslandsmótið í handbolta kvenna: Haukar – Fram
Laugardagur 20. janúar kl. 16:00

Handboltahátíð í Hafnarfirði: – Pressan – USA

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 20. janúar kl. 14:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 17. janúar kl. 19:40

Enski boltinn: Aston Villa – Newcastle United

Helga Braga Jónsdóttir fjallar um allt er viðkemur mannlegum samskiptum
eins og ástina, sorgina, andlegt og líkamlegt heilbrigði, meðvirkni, fjölskylduna,
fíkn, kynjahlutverk og samskipti kynjanna. Kl. 21:05 í kvöld fjallar hún og
gestir hennar um einelti. Á meðal gesta má nefna Sæmund Hafsteinsson,
sálfræðing og Harald Finnsson, skólastjóra. Þá verður rætt við forsvarsmann
Eineltissamtakanna og Stefán Karl Stefánsson leikara.

helginhelginhelginhelginhelgin
Sigurðarbúð:
Spilavist verður í Sigurð-
arbúð föstudaginn
19. janúar kl. 20:30.
Aðgangseyrir er kr. 700.-
Ísafjarðarkirkja:
Fjölþjóðleg helgistund
verður haldin í Ísafjarðar-
kirkju nk. sunnudag í til-
efni af alþjóða trúa-
bragðadeginum. Gestgjafi
helgistundarinnar er sr.
Magnús Erlingsson en að
henni koma flest trúfélög
hér um slóðir. Sérstakur
gestur verður Toshiki
Toma, prestur innflytjenda
hjá Þjóðkirkjunni. Á helgi-
stundinni verður m.a. beð-
ið, lesið upp og sungið.

www.briet.is og
www.femin.is
Hér skal bent á tvo ís-
lenska ,,kvennavefi“,
sem báðir eru í umsjá
kvenna og einkum ætlaðir
konum. Hins vegar eru
áherslurnar og viðhorfin á
þessum vefjum afar ólík
og telja verður ósennilegt
að þeir höfði að öllu leyti
til sömu markhópa. En
það er um að gera að
athuga málið...

Helga Braga og einelti

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Suðvestanátt, 5-8 m/s.
Dálítil él vestanlands, en
víðast úrkomulaust um
landið austanvert. Hiti um
frostmark.
Horfur á föstudag:
Suðaustanátt, 10-15 m/s
og slydda eða rigning um
sunnanvert landið, en
5-10 m/s og úrkomulítið
norðanlands. Hiti 1-5 stig.
Á laugardag:
Suðaustanátt, 10-15 m/s
og slydda eða rigning um
sunnanvert landið, en
5-10 m/s og úrkomulítið
norðanlands. Hiti 1-5 stig.
Á sunnudag:
Suðvestan 13-18 m/s og
él um mest allt land. Hiti
nálægt frostmarki.
Á mánudag:
Austan- og suðaustanátt,
15-20 m/s og slydda eða
rigning sunnanlands, en
10-15 m/s og úrkomulítið
norðanlands. Lítið eitt
hlýnandi.

Föstudagur 19. janúar
16.30  Fréttayfirlit
16.35  Leiðarljós
17.15  Sjónvarpskringlan
17.30  Táknmálsfréttir
17.40  Stubbarnir (23:90)
18.05  Nýja Addams-fjölskyldan
18.25  Tónaslóðir
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Aladdín og konungur þjófanna
(Aladdin and the King of Thieves) Teikni-
mynd frá Disney um Aladdín og ævintýri
hans.
21.25  Morð í smábæ. (Murder in a
Small Town) Bandarísk sakamálamynd
um leikstjóra sem aðstoðar lögregluna
við rannsókn morðmáls í smábæ í Con-
necticut. Aðalhlutverk: Gene Wilder,
Terry O´Quinn, Dierdre O´Connell, Mike
Starr og Frances Conroy.
23.05  Í eldlínunni. (In the Line of Fire)
Bandarísk spennumynd frá 1993 um
leyniþjónustumann sem reynir að koma
í veg fyrir að geðsjúklingur ráði forseta
Bandaríkjanna af dögum. e. Aðalhlut-
verk: Clint Eastwood, John Malkovich
og Rene Russo.
01.10  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 20. janúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (24:90)
09.30  Mummi bumba (14:65)
09.35  Bubbi byggir (16:26)
09.45  Kötturinn minn er tígrisdýr
09.50  Andlit jarðar (3:6)
09.55  Ungur uppfinningamaður
10.17  Krakkarnir í stofu 402 (2:22)
10.45  Skjáleikurinn
14.30  Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik Hauka og Fram í 1.
deild kvenna.
16.00  Handboltahátíð í Hafnarfirði.
Bein útsending, m.a. frá leik íslenska
pressuliðsins og bandaríska landsliðsins.
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Búrabyggð (57:96)
18.30  Versta nornin (11:13)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar
21.00  Ungi spæjarinn. (If Looks Could
Kill) Bandarísk bíómynd frá 1991 um
skólastrák sem er tekinn í misgripum
fyrir leyniþjónustumann. Hann nýtur
ljúfa lífsins sem því fylgir en þarf líka að
glíma við vondu karlana. Aðalhlutverk:
Richard Grieco, Linda Hunt, Roger Rees
og Robin Bartlett.
22.35  Vandræði á horninu. (Trouble
on the Corner) Bandarísk bíómynd frá
1997 um geðlækni sem ruglar saman
hugarórum sjúklinga sinna og sínum eig-
in veruleika. Dag einn hrynur loftið í
baðherbergi hans með óvæntum afleið-
ingum. Aðalhlutverk: Tony Goldwyn og
Debi Mazar.
00.10  Leikur hlæjandi láns. (The Joy
Luck Club) Bandarísk bíómynd frá 1993
gerð erftir kunnri sögu Amy Tan um
fjórar mæður og vonir sem þær ala í
brjósti um dætur sínar. e.  Aðalhlutverk:
Kieu Chinh, Tsai Chin og Frances Nuyen.
02.20  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 21. janúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Prúðukrílin (79:107)
10.22  Róbert bangsi (16:26)
10.46  Sunnudagaskólinn
11.00  Nýjasta tækni og vísindi
11.15  Skjáleikurinn
15.00  Sjónvarpskringlan
15.15  Maður er nefndur
15.50  Mósaík
16.30  Vísindi í verki - Lífs úr jörð
17.00  Kvikmyndir um víða veröld
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.25  Eva og Adam (6:8)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Deiglan
20.00  Fiðlan. Heimildarmynd um Hans
Jóhannsson fiðlusmið og smíði hans á
fiðlu fyrir einleikarann Sandrine Cantor-
eggi. Fjallað er um hugarfar og hefðir
sem tengjast hljóðfærasmíðinni og
skyggnst aftur í aldir eftir skýringum.
20.55  Fréttir aldarinnar
21.00  Hestabúgarðurinn (3:4)
21.50  Helgarsportið
22.15  Evuvík. (Eve´s Bayou) Bandarísk
bíómynd um konu sem kemst að því að
hún býr yfir dularmætti og beitir honum
til að leysa ýmis vandamál og fletta hul-
unni af óþægilegum staðreyndum.  Aðal-
hlutverk: Samuel L. Jackson.
00.00  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 19. janúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi
09.35 Að hætti Sigga Hall (e)
10.10 Jag
10.55 Lífið sjálft (3:11) (e)
11.40 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.30 Hér er ég (14:25) (e)
13.00 Stelpan hún Georgy
14.35 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (22:25) (e)
16.00 Í Vinaskógi
16.25 Hrollaugsstaðarskóli
16.50 Kalli kanína
17.00 Gutti gaur
17.15 Strumparnir
17.40 Úr bókaskápnum
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (14:24)
18.30 Nágrannar
18.55 19>20 - Fréttir
19.10 Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.58 *Sjáðu
20.15 Benji. Fjölskyldumynd um hund-
inn Benji og ævintýri hans. Benji er
skynsöm skepna og þegar þrír þrjótar
ætla að ræna vinum hans grípur hundur-
inn til sinna ráða. Aðalhlutverk: Frances
Bavier, Edgar Buchanan, Peter Breck,
Christopher Connelly.
21.45 Ó,ráðhús (3:26)
22.15 Kóngur vill hann verða. (Kull
the Conqueror) Villimaður að nafni Kull
er óvænt krýndur kóngur eftir að hafa
drepið gamla kónginn í orrustu. Lög-
mætir erfingjar krúnunnar eru ekki sáttir
og reyna hvað þeir geta til að steypa Kull
af stóli.  Aðalhlutverk: Tia Carrere, Kevin
Sorbo, Karina Lombard.
23.50 Svíða sætar ástir. (Thin Line
Between Love and Hate) Darnell er ófor-
betranlegur kvennabósi og því erfiðara
sem það er að tæla konurnar því
skemmtilegra er það fyrir hann. Fast-
eignasalinn Brandi er næsta fórnarlamb
hans og tekst Darnell að vinna hjarta
hennar að lokum. En þegar Darnell vill
snúa sér að næstu konu þá er Brandi ekki
á þeim buxunum að sleppa kauða.  Að-
alhlutverk: Lynn Whitfield, Regina King,
Martin Lawrence.
01.35 Árásin á lögreglustöðina. (Ass-
ault on Precinct 13) Hörkuspennandi
mynd sem fjallar um glæpagengi sem er
nánast að leggja í rúst lögreglustöð í
ónefndu hverfi í L.A. Hefndaraðgerðir
lögreglunnar hafa þær afleiðingar að
glæpagengið umkringir stöðina og held-
ur lögreglumönnunum í gíslingu.  Aðal-
hlutverk: Austin Stoker, Darwin Joston,
Laurie Zimmer.
03.05 Dagskrárlok

Laugardagur 20. janúar
07.00 Grallararnir
07.20 Össi og Ylfa
07.45 Maja býfluga
08.10 Villingarnir
08.30 Doddi í leikfangalandi
09.00 Með Afa
09.50 Úr bókaskápnum
09.55 Kastali Melkorku
10.20 Skuggi gegn Scotland Yard
12.00 Best í bítið
13.00 60 mínútur II (e)
13.45 NBA-tilþrif
14.15 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn
17.05 Glæstar vonir
18.55 19>20 - Fréttir
19.10 Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (4:24)
20.30 Stálin stinn. (Masterminds) Ozie
er uppreisnargjarn unglingur sem rekinn
hefur verið úr skóla. Fæstir hafa trú á
honum en dag einn fær hann gullið tæki-
færi til að sýna hvað í honum býr. Hann
skutlar systur sinni í skólann en flækist
þá inn í dramatíska atburðarás þar sem
glæpamenn hertaka skólann. Eina von
nemenda og kennara er að Ozie geti með
uppátektarsemi sinni bjargað þeim.  Að-
alhlutverk: Vincent Kartheiser, Patrick
Stewart, Brenda Fricker.
22.15 Samningamaðurinn. (The Nego-
tiator) Þegar hryðjuverkamenn taka fólk
í gíslingu í Chicago er ætíð kallað á einn
mann, Danny Roman. Hann er fær í sínu
fagi en nú snýst taflið við. Danny er sak-
aður um morð og þarf nú að fara sjálfur
á stúfana til þess að finna sökudólgana.
Leit hans berst til höfuðstöðva innra eftir-
lits Chicago-lögreglunnar þar sem hann
tekur gísla og krefst þess jafnframt að
starfsbróðir hans, Chris Sabian, sé kall-

aður á vettvang til þess að að leiða málið
til lykta. Aðalhlutverk: Samuel L. Jack-
son, Kevin Spacey, J.T. Walsh.
00.30 Óþelló.  (Othello) Óþelló er stoltur
hershöfðingi sem hefur leitt herinn til
sigurs í orrustu við Tyrki. Sigursæl hetjan
snýr aftur til Feneyja þar sem honum er
tekið tveim höndum af valdamiklum
þingmanni, Brabantio og dóttur hans
Desdemónu. Hún heillast af hetjunni og
þau gefa sig hvort öðru á laun. En faðir
Desdemónu sakar Óþelló um að draga
dóttur sína á tálar og meinar þeim um að
eigast. Iagó aðstoðarmaður Óþellós
spinnur blekkingarvef sem hefur skelfi-
legar afleiðingar fyrir alla.  Aðalhlutverk:
Kenneth Branagh, Laurence Fishburne.
02.30 Dauðs manns gaman í Denver.
(Thing To Do In Denver When You´re
Dead) Ósvikin bófamynd með róman-
tísku ívafi. Hér segir af Jimmy the Saint
sem hefur sagt skilið við gömlu glæpa-
klíkuna og ætlar að reyna að feta beinu
brautina. En vandræðin hellast yfir hann
einn góðan veðurdag. Hann verður yfir
sig ástfanginn og er kallaður á fund gamla
bófaforingjans. Þar er honum boðið að
taka að sér einfalt verkefni og þiggja
fúlgu fjár fyrir. Jimmy lætur freistast en
það hefði hann sennilega betur látið
ógert. Aðalhlutverk: Andy Garcia,
Christopher Walken, Gabrielle Anwar,
Christopher Lloyd.
04.25 Dagskrárlok

Sunnudagur 21. janúar
07.00 Tao Tao
07.25 Búálfarnir
07.30 Maja býfluga
07.55 Dagbókin hans Dúa
08.20 Sagan endalausa
08.45 Grallararnir
09.05 Skriðdýrin
09.25 Gluggi Allegru
09.50 Nútímalíf Rikka
10.15 Heiða
11.05 Donkí Kong
11.30 Ævintýraheimur Enid Blyton
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.40 Goðsögnin John Wayne
15.10 Oprah Winfrey
15.55 Francis Ford Coppola
16.20 Nágrannar
18.25 Fornbókabúðin (3:8) (e)
18.55 19>20 - Fréttir
19.10 Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
20.30 60 mínútur
21.20 Ástir og átök (21:23)
21.45 Sveitarómantík. (Le Bonheur est
dans le Pré) Michel Serrault er orðinn
leiður á fjölskyldu sinni og þarfnast til-
breytingar. Lýst er eftir fjölskylduföður
sem horfið hefur sporlaust og Michel
verður furðu lostinn þegar hann sér að
hann er nauðalíkur kauða. Michel yfir-
gefur fjölskyldu sína og bankar upp á
hjá nýju fjölskyldunni. Fjölskyldufaðir-
inn er kominn aftur heim!  Aðalhlutverk:
Michel Serrault, Eddy Mitchell.
23.30 Vinaminni. (Circle of Friends)
Haustið 1957 halda þær Benny og Eve
frá heimabæ sínum til Dyflinnar í frekara

nám. Þar hitta þær Nan, vinkonu úr
barnaskóla, sem nýtur mikilla vinsælda í
skólanum. Myndin fjallar um þessar þrjár
vinkonur, leyndarmál þeirra og átök,
fyrstu ástina og samskiptin við hitt kynið.
Aðalhlutverk: Chris O´Donnell, Minnie
Driver, Geraldine O´Rawe.

01.10 Dagskrárlok

19.50 Lottó
19.55 Spænski boltinn. Bein útsending.
22.00 Út og suður. Frönsk kvikmynd.
Hér segir frá tveimur vinkonum. Önnur
starfar á veitingahúsi en hin er leikkona.
Þær eiga sér glæsta drauma en karlmenn-
irnir í lífi þeirra virðast ekki líklegir til
að láta þá rætast. Vinkonurnar standa
frammi fyrir erfiðri ákvörðun. Eiga þær
að sætta sig við hlutskipti sitt eða grípa
til róttækra aðgerða?  Aðalhlutverk: Kar-
in Viard, Jean-Quentin Chatelain, Cécile
Tanner, Antoine Basler.
23.55 Kynlífsiðnaðurinn í Japan
00.25 Blóðhiti 7. Ljósblá kvikmynd.
01.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 21. janúar
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Sunderland og Bradford City.
18.00 David Letterman
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Forsetabikarinn. Tiger Woods
var einn liðsmanna bandarísku golfsveit-
arinnar sem mætti heimsúrvalinu í Virg-
iníu í Bandaríkjunum. Í liði gestanna
voru m.a. Ernie Els, Vijay Singh og
Greg Norman.
20.00 Spæjarinn (17:21)
21.00 Dauðamaður nálgast. (Dead
Man Walking) Susan Sarandon fékk
Óskarsverðlaun fyrir leik sinn í þessari
einstöku bíómynd. Hún fer með hlutverk
nunnu sem tekur að sér mál manns sem
dæmdur er til dauða fyrir viðurstyggileg
morð. Myndin vekur fólk til umhugsunar

Föstudagur 19. janúar
17.15 David Letterman
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Trufluð tilvera (15:17)
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
00.00 NBA-leikur vikunnar. Bein út-
sending frá leik Philadelphia 76ers og
New Jersey Nets.
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 20. janúar
17.00 Íþróttir um allan heim
17.55 Jerry Springer
18.35 Geimfarar (20:21)
19.20 Í ljósaskiptunum (21:36)
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Messa á sunnudag kl.
11:00. Helgistund allra
trúarbragða kl. 14:00.

Hólskirkja í Bolungavík:
Sunnudagaskóli kl. 11:00.

Suðureyrarkirkja:
Sunnudagaskóli kl. 11:00.

Holtsprestakall:
Kirkjuskóli í Flateyrar-

kirkju laugardaginn 20.
janúar kl. 13:00.

656 farþega vél656 farþega vél656 farþega vél656 farþega vél656 farþega vél
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Sprengjutilboð!
16" pizza með þremur

áleggstegundum á aðeins kr. 999.-
Ath! Einungis ef sótt er eða borðað í sal

Sprengjutilboð í sal!
Hróa borgari á aðeins kr. 199.-

Ath! Einungis í sal

Pöntunarsími
456 5525

Gildir út janúar!

Mánagötu 1 – Ísafirði

Karaoke á laugardagskvöld
Mikið fjör – Mikið gaman!

um dauðarefsingar án þess að taka skýra
afstöðu með eða á móti þeim.   Aðalhlut-
verk: Sean Penn, Susan Sarandon,
Robert Prosky.
23.00 Lögregluforinginn Nash
23.45 Hin hliðin á Ameríku. (Someone
Else´s America) Spænskur maður flytur
með móður sína til Brooklyn í von um
að gera það gott í Bandaríkjunum. Það
er hins vegar enginn hægðarleikur og
örvæntingarfullar tilraunir hans til að
auðgast eru grátbroslegar. Aðalhlutverk:
Tom Conti, Miki Manojlovic, Maria
Casares.
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 19. janúar
16.30 Bakvið tjöldin
17.00 Jay Leno (e)
18.00 Pétur og Páll (e)
18.30 Sílikon (e)
19.30 Myndastyttur. Rætt við unga
kvikmyndagerðamenn og verk þeirra
sýnd.
20.00 Get Real. Þættirnir sýna líf fjöl-
skyldunnar á afar opniskáan og einlægan
hátt og flestir geta vafalaust séð sjálfa sig
í einhverjum aðalpersónanna...
21.00 Providence. Einn vinsælasti þáttur

SkjásEins og ekki furða því Sid Hanson
og fjölskylda eru með geðþekkari
sjónvarpshetjum samtímans. Hugljúf
fjölskyldusaga.
22.00 Fréttir
22.15 Málið. Málefni dagsins rætt í
beinni útsendingu. Umsjón Mörður
Árnason.
22.20 Allt annað. Menningarmálin í
nýju ljósi. Umsjón Dóra Takefusa,
Erpur Þórólfur og Vilhjálmur Goði.
22.30 Djúpa Laugin. Dóra og Mariko
sjá um að koma ungum Íslendingum á
stefnumót.
23.30 Everybody Loves Raymond (e)
00.00 Conan O´Brien (e)
01:00 Conan O´Brien (e)
02.00 Dagskrárlok

Laugardagur 20. janúar
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt (e). Vandaður barna-
þáttur í umsjón Bergljótar Arnalds.
12.00  World´s most amazing videos
13.00  Brooklyn South (e)
14.00 Adrenalín (e). Eini íslenski
jaðarsportþátturinn. Steingrímur Dúi og
Matti fjalla um allt frá köfun til klifurs
og áhorfandinn getur verið fullviss um
að hefðbundnar íþróttir eru víðs fjarri.
14.30 Mótor (e)
15.00 Jay Leno (e)
16.00 Djúpa Laugin (e)
17.00 Sílikon (e) Dægur- og menning-
armálaþáttur unga fólksins.
18.00 Judging Amy (e)
19.00 Get Real (e) Þættirnir fjalla um

Green-fjölskylduna og innbyrðis sam-
skipti hennar, sem á köflum eru í skraut-
legri kantinum. Við kynnumst við fjöl-
skyldumeðlimum og fáum ofurlitla inn-
sýn í fjölskyldulífið.
20.00 Two guys and a girl. Pete og Berg
lenda í endalausum óhöppum, hanga
sífellt á vinnustað sínum, pizzastaðnum
og framtíðin er ekki björt!
20.30 Will & Grace. Will og Grace eru
hið fullkomna par, eina vandamálið er að
Will er samkynhneigður.
21.00 Everybody loves Raymond
21.30 City of Angels. Dramatískur lækna-
þáttur um líf og störf starfsfólks á spítala
í fátækrahverfi í Los Angeles.
22.30 Profiler. Sam Waters vinnur með
sérsveit lögreglunnar og er sjaldan óhult
fyrir Jack og fleiri glæpamönnum sem
hún eltir.
23.30 Conan O´Brien
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Dagskrárlok

Sunnudagur 21. janúar
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt. Vandaður barnaþáttur í
umsjón Bergljótar Arnalds.
12.00  Skotsilfur. Farið yfir það helsta úr
viðskipalífinu. Umsjón Helgi Eysteinsson
og Björgvin Ingi Ólafsson.
12.30 Silfur Egils. Í umræðuþætti Egils
Helgasonar fær Egill góða gesti í heim-
sókn og fjallað um þjóðmál og pólitík á
opinskáan hátt – allt látið flakka!
14.00  City of Angels (e). Dramatískur
læknaþáttur um líf og störf starfsfólks á
spítala í fátækrahverfi í Los Angeles.
15.00  Will & Grace. Þau eru hið full-
komna par, eina vandamálið er að Will er
samkynhneigður.
15.30 Providence (e) Hugljúfi fjöl-
skylduþátturinn um heilsugæslulæknirinn
Sidney Hansen og fjölskyldu hennar.
16.30 Fólk – með Sigríði Arnardóttur
Lifandi þáttur um líflegt fólk og flest það
sem viðkemur manneskjunni. Þátturinn
er í beinni útsendingu.
17.30 Innlit-Útlit. Vala og Fjalar fjalla
um allt sem tengist hönnun og arkeitektúr
í eina þætti sinnar tegundar í íslensku
sjónvarpi. Innlit á áhugaverð heimili, nýj-
ungar í hönnun og húsgögnum auk viðtala
við fagmenn og fagurkera af öllum stærð-
um og gerðum.
18.30 Björn og félagar (e) Björn Jör-
undur er stjórnandi þáttarins og nýtur
dyggs stuðnings hljómsveitarinnar Buffs.
19.30 Tvípunktur. Menningarþáttur
helgaður bókmenntum. Umsjón Vilborg
Halldórsdóttir og Sjón.
20.00  The Practice. Lögfræðidrama með
Dylan McDermott í aðalhlutverki.
21.00  20/20. Fréttaskýringarþáttur með
Barböru Walters og félögum
22.00  Skotsilfur. Umsjón Helgi Eysteins-
son og Björgvin Ingi.
22.30 Silfur Egils (e) Umræðuþáttur
Egils Helgasonar þar sem rætt er á opin-
skáan hátt um þjóðmál og pólitík.
00.00  Jay Leno (e) Spjallþáttakóngurinn
hressi lætur stjörnur og stórmenni sjaldan
í friði.
01.00 Dagskrárlok

Föstudagur 19. janúar kl. 24:00
NBA: Philadelphia 76ers – New Jersey Nets

Laugardagur 20. janúar kl. 19:55
Spænski boltinn: Valencia – Barcelona

Laugardagur 20. janúar kl. 02:00
Hnefaleikar: Floyd Mayweather – Diego Corrales

Sunnudagur 21. janúar kl. 13:45
Ítalski boltinn: Perugia – Juventus

Sunnudagur 21. janúar kl. 15:50
Enski boltinn: Sunderland – Bradford City

Miðvikudagur 24. janúar kl. 19:40
Enski boltinn: Liverpool – Crystal Palace

Leikur helgarinnar í spænska boltanum fer fram á
heimavelli Valencia sem tekur á móti stórliðinu Barcelona.

Leikurinn er á Sýn og hefst kl. 19:55 á laugardag.

læknirlæknirlæknirlæknirlæknir
Augnlæknir á Ísafirði:

 Augnlæknir verður með
móttöku á Ísafirði dagana

22. janúar til 26. janúar nk.
Tímapantanir eru frá og

með fimmtudeginum 18.
janúar nk. í síma stofnun-
arinnar 450 4500, en þar

er opið alla virka daga frá
kl. 08:00 til 16:00.

Geri aðrir betur –
Látið okkur þá vita!

Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

Þessi kynblendingur báts og flugvélar verður
kynntur í Þýskalandi á mánudag. Hann heitir
Airfisch 8 (Loftfiskur 8), tekur átta manns hefur
400 kílómetra flugdrægni á 160 km hraða í 2,5
metra hæð yfir sjávarfleti eða vatnsfleti. Flugeigin-
leikar vélarinnar byggjast á öðrum forsendum en
hjá venjulegum flugvélum. Líkt er eftir þeirri flug-
eðlisfræði sem sjófuglar nota en rétt yfir sjávarflet-
inum er uppdrægi vængjanna meira en ella og
jafnframt er loftmótstaðan minni en þegar hærra
er farið. Kannski er þessi þýska hönnun frá Fisc-
her Flugmechanik heppileg fyrir Árna Johnsen
og félaga í Vestmannaeyjum...

Í síðustu viku var endanlega ákveðið að leggja út í
smíði risavélarinnar Airbus A380. Airbus-verksmiðj-
urnar eru í eigu nokkurra Evrópuríkja og hafa á
undanförnum árum veitt bandarísku Boeing-verk-
smiðjunum harða samkeppni. A380 verður með
farþegarými á tveimur hæðum og getur tekið allt að
656 farþega. Fyrsta vélin á að vera tilbúin til reynslu-
flugs árið 2004 og vera komin í notkun hjá flugfélög-
um vorið 2006. Þegar hafa flugfélög skrifað sig fyrir
um 50 vélum af þessari gerð sem á að verða „stærsta
og fullkomnasta farþegaflugvél heims“, eins og
þýski stjórnarformaðurinn Manfred Bischoff komst
að orði þegar tilkynnt var um ákvörðunina.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru fimm uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?

Fylkir Ágústsson bók-
haldari á Ísafirði svarar:

Í vinnunni
notar Fylkir

mest vefi rík-
isskattstjóra

og bankanna.
Hins vegar
rekur Fylkir

ferðaskrifstofu með Dan-
merkurferðum og athyglis-

verðastur finnst honum
www.degulesider.dk

(símaskráin). Þegar heim-
ilisfang eða símanúmer er

slegið inn, þá birtist ná-
kvæmt götukort af svæð-
inu. Og sá sem slær inn
tvo staði fær nákvæma

leiðarlýsingu – ganga
þessa götu í fjórar mínútur,

taka þennan strætisvagn
þarna o.s.frv. Það er ekki

hægt að villast! Góður
vefur fyrir þá sem eru á

leið til Danaveldis.

þakkirþakkirþakkirþakkirþakkir
Kærar þakkir vil ég færa

öllum sem hugsuðu hlýtt til
mín á áttræðisafmæli

mínu mánudaginn
15. janúar. Guðmundur

Friðrik Vilhjálmsson,
Ísafirði.
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Stórhýsin í NorðurtanganumStórhýsin í NorðurtanganumStórhýsin í NorðurtanganumStórhýsin í NorðurtanganumStórhýsin í Norðurtanganum

Bærinn varð afBærinn varð afBærinn varð afBærinn varð afBærinn varð af
milljónatekjummilljónatekjummilljónatekjummilljónatekjummilljónatekjum
– Þróunarsjóður greiddi ekki fasteignagjöld
Vegna laga um Þróunarsjóð

sjávarútvegsins varð Ísafjarð-
arbær af milljónatekjum.
Sjóðurinn þurfti lögum sam-
kvæmt ekki að greiða fast-
eignagjöld af húsunum í
Norðurtanganum og varð
bærinn þannig af þremur til
fjórum milljónum á ári í þrjú
ár. „Þetta er gott dæmi um
það hvernig lög sem sett eru
geta komið niður á sveitarfé-

lögunum þó það sé kannski
ekki ætlunin“, segir Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar.

Bæjarstjórnarmenn gerðu
allt sem í valdi þeirra stóð til
að fá lögunum breytt. „Eftir
mikla baráttu flutti Einar Kr.
Guðfinnsson frumvarp til
breytinga á þessum lögum.
Frumvarpið gekk í gegn og
hefur sjóðurinn því greitt

fasteignagjöld frá ársbyrjun
2000. Breytingin var ekki

afturvirk og því er því ljóst að
Ísafjarðarbær varð af tekjum

upp á 9-12 milljónir“, segir
Halldór Halldórsson.

Stórhýsin í Norðurtanganum sem Ísafjarðarbær fékk engin fasteignagjöld af í þrjú ár.

Átján ára piltur úr Vest-
mannaeyjum, Sigurður Páll
Jórunnarson, drukknaði í
höfninni á Suðureyri á laug-
ardagsmorgun. Þegar hans
var saknað var lýst eftir hon-
um í útvarpi og eftir hádegi
kvaddi lögreglan út björg-
unarsveitir og leit var hafin.
Leitað var í húsum og görð-
um á staðnum og fjörur

gengnar og leitarhundar
hafðir til aðstoðar. Þrír kaf-
arar frá Ísafirði og Suðureyri
voru fengnir til að kafa í
höfnina og leita þar.

Leitin bar engan árangur
á laugardaginn en laust eftir
hádegi á sunnudag fannst
lík mannsins í höfninni.
Hann hafði stundað sjó frá
Suðureyri.

Átján ára karl-Átján ára karl-Átján ára karl-Átján ára karl-Átján ára karl-
maður drukknaðimaður drukknaðimaður drukknaðimaður drukknaðimaður drukknaði

Banaslys á SuðureyriBanaslys á SuðureyriBanaslys á SuðureyriBanaslys á SuðureyriBanaslys á Suðureyri
Kafarar undirbúa sig fyrir leit að unga manninum.

Húsin í Norðurtanganum á ÍsafirðiHúsin í Norðurtanganum á ÍsafirðiHúsin í Norðurtanganum á ÍsafirðiHúsin í Norðurtanganum á ÍsafirðiHúsin í Norðurtanganum á Ísafirði

„Alrangt að ég sé búinn„Alrangt að ég sé búinn„Alrangt að ég sé búinn„Alrangt að ég sé búinn„Alrangt að ég sé búinn
að selja húsin aftur“að selja húsin aftur“að selja húsin aftur“að selja húsin aftur“að selja húsin aftur“

Kristján Sverrisson, sem er
að kaupa Norðurtangahúsin á
Ísafirði af Þróunarsjóði sjávar-
útvegsins, ætlar að láta arki-
tekt gera tillögur um breyt-
ingar í húsunum vegna breyttr-
ar nýtingar. Samkvæmt regl-
um um úreldingu fiskvinnslu-
húsa er óheimilt að slíkur
rekstur verði tekinn upp í hús-
unum á ný. Kristján segir al-

rangt, sem flogið hefur fyrir,
að hann sé í rauninni búinn að
selja húsin aftur. Sögusagnir
hafa gengið um að hann sé
ýmist búinn að selja Jóhannesi
í Bónus og Jónínu Benedikts-
dóttur húsin eða fjármála-
mönnum heima í héraði.

„Það verður gengið frá
samningum milli mín og Þró-
unarsjóðsins í þessari viku.

Ég er með ákveðnar hug-
myndir og ætla að láta arkitekt
fara í málið en engar ákvarð-
anir hafa verið teknar um
framhaldið“, sagði Kristján í
samtali við blaðið.

Eins og hér hefur komið
fram fær Þróunarsjóður sjáv-
arútvegsins m.a. verslunar-
miðstöðina Ljónið í skiptum
fyrir húsin í Norðurtanganum.
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Til stendur að koma upp
tollafgreiðslum hjá Íslands-
pósti á fjórum stöðum á land-
inu utan höfuðborgarsvæðis-
ins – á Selfossi, Egilsstöðum,
Akureyri og Ísafirði. Þeir sem
fá vörur sendar í gegnum póst-
inn hafa ekki getað fengið þær
tollafgreiddar á Ísafirði síðan
Pósti og síma var skipt upp og
hann gerður að tveimur hluta-
félögum. Ástæðan mun vera
sú að Íslandspósti er óheimilt
að endurskoða eigin toll-

skýrslur, eins og gert var áður
en fyrirtækið varð að hlutafé-
lagi. Afleiðingar þessa eru
mun lengri afgreiðslutími og
aukið álag á starfsmönnum
Íslandspósts í Reykjavík.

„Það sem tók tvo daga áður
tekur nú aldrei minna en hálf-
an mánuð“, segir innkaupa-
stjóri fyrirtækis á Ísafirði. „Þar
að auki er öll pappírsvinna út
í hött. Við fáum bara rukkanir
en ómögulegt er að fá sundur-
liðaða reikninga. Svo miklar

eru tafirnar að við höfum þurft
að biðja birgja okkar ytra að
senda vörur eftir öðrum flutn-
ingsleiðum.“

Til stóð að senda starfs-
menn Íslandspósts á Ísafirði á
námskeið í tölvutækri toll-
skýrsluvinnu í desember en
jólaannir komu í veg fyrir að
það væri gert. Ekki er komin
dagsetning á námskeiðahald
og verður ekki hægt að toll-
afgreiða vörur fyrir vestan fyrr
en að því loknu.
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