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Reynir Bergsveinsson, eigandi Hrúteyjar í Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi

Stungið af
frá ákeyrslu

Algerlega mótfallinnvegarlagningu um eyjuna

Óvenju mikið var um
umferðaróhöpp á svæði
Ísafjarðarlögreglu í liðinni
viku en engin alvarleg
meiðsl hlutust af þeim. Á
þriðjudag varð árekstur
fólksbifreiðar og vörubifreiðar skammt frá Seljadal
á Óshlíð.
Laust eftir klukkan tvö á
fimmtudag var tilkynnt um
að ekið hefði verið utan í
rauða Opel Corsa bifreið,
sem stóð mannlaus á bifreiðastæði við Menntaskólann. Sá er árekstrinum
olli ók af vettvangi án þess
að gera viðvart.

Eigandi Hrúteyjar í Mjóafirði, Reynir Bergsveinsson,
er algerlega mótfallinn áformum um vegarlagningu yfir
fjörðinn um Hrútey. Hann telur að slík framkvæmd myndi
skaða lífríkið þar og möguleika á nýtingu þess æðarvarps sem þar er. Hann telur
nær að nota fjármunina til að
stytta leiðina milli Ísafjarðar
og Reykjavíkur um suður-

svæði Vestfjarða.
Reynir dregur einnig í efa
þær kostnaðaráætlanir sem
lagðar hafa verið fram um
mismunandi kosti í vegagerð.
Þannig telur hann að vegur
um Hrútey yrði helmingi dýrari en nýr vegur um Eyrarfjall,
en sú leið er um 28 kílómetrum styttri. Reynir segir að
óskum hans um að gert yrði
mat á vegarlagningu á skerj-

um fast við Hrútey hafi ekki
verið svarað.
Þetta kemur fram í Morgunblaðinu á mánudag. Þar er
haft eftir Reyni að hann muni
ekki láta Hrútey umyrðalaust
af hendi. „Ég geri ráð fyrir að
ekki sé hægt að gera eignarnám nema að sannfæra fólk
um að þar liggi að baki almannaheill og almannaþörf.
Og ég sé ekki að það sé al-

mannaheill að Ísfirðingar fái
endilega að keyra lengri leiðina til Reykjavíkur í staðinn
fyrir styttri leiðina og eyðileggja þessa perlu í leiðinni“,
segir Reynir.
Í blaðinu er haft eftir umdæmisverkfræðingi Vegagerðarinnar, að gert sé ráð fyrir
því að lagning vegar yfir
Mjóafjörð fari í umhverfismat
á þessu ári.

í kynningarbréfi til bæjarstjórans á Ísafirði varðandi þetta
mál.
„Í umsókninni er gert ráð
fyrir að Menntaskólinn á Ísa-

firði kenni kjarnagreinar á listnámsbraut og listaskólarnir á
svæðinu kenni sérgreinarnar,
tónlist og myndlist, samkvæmt aðalnámskrá sérskól-

anna. Nemendurnir geti síðan
valið hvort þeir taki eitt eða
tvö kjörsvið. Í frjálsu vali geti
nemendur bætt við sig leiklist
eða dansi.“

Menntaskólinn á Ísafirði

Óskar heimildar
fyrir listnámsbraut
Menntaskólinn á Ísafirði
hefur sótt til Menntamálaráðuneytis um heimild til þess
að koma á fót listnámsbraut
með myndlistar- og tónlistarkjörsviði. Helsta markmið
brautarinnar yrði að koma til
móts við þá nemendur sem
stunda listnám í sérskólum á
svæðinu og styðja þannig enn
frekar við þá menningarhefð
sem hér hefur skapast, að
nemendur geti stundað listnám í heimabyggð til undirbúnings framhaldsnámi í sérskólum eða háskólum.
„Fyrirhugað samstarfsverkefni bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar og Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar er Menntaskólanum á Ísafirði því enn
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frekari hvatning til þess að
koma ofangreindu námi á fót,
fáist fyrir því leyfi Menntamálaráðuneytis“, segir Ólína
Þorvarðardóttir skólameistari

Bjartsýnin gerir
gæfumuninn
– svolítil saga frá Flateyri um baráttu við
veikindi og erfiðleika. Sjá nánar í miðopnu.
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Unnið við skjólgarð í suðurhöfninni í Súðavík haustið 2001.

Smíði trébryg
gju við suðurgarð Súðavíkurhafnar
trébryggju

Gríðarlegur munur
á tilboðum í smíðina

Tilboð í gerð trébryggju við Suðurgarð í Súðavíkurhöfn
voru opnuð í síðustu viku. Sex tilboð bárust og eitt frávikstilboð
að auki og reyndist afar mikill munur á tilboðsfjárhæðum.
Lægsta tilboð, tæplega 7,9 milljónir króna, áttu Íslenskir
verktakar ehf. í Mosfellsbæ. Hæsta tilboðið sem var frá Spýtunni ehf. á Ísafirði var tæplega 19,6 milljónir króna eða nærfellt 150% hærra en lægsta boð. Kostnaðaráætlun var liðlega
10,9 milljónir króna. Lægsta boð var því um 72,2% af kostnaðaráætlun en hæsta boð um 79,1% yfir kostnaðaráætlun.
Aðrir sem buðu í verkið voru Guðlaugur E. Einarsson ehf.
í Hafnarfirði sem bauð tæplega 8,7 mkr, G.S. Trésmíði í Súða-

vík sem bauð tæplega 10,2 mkr, Hafnasandur sf. í Garðabæ
sem bauð rúmlega 13,1 mkr og Hólsvélar ehf. í Bolungarvík
sem buðu tæplega 17,9 milljónir króna.
Frá lægstbjóðanda barst einnig frávikstilboð en heildartölur
vantaði. Frávikið felst í notkun rörstaura með steypu í stað tréstaura eins og gert var ráð fyrir í útboði. Við fyrstu sýn virðist
kostnaður hækka við þetta um nokkur hundruð þúsund.
Tilboðin voru opnuð á sama tíma á skrifstofu Súðavíkurhrepps og hjá Siglingamálastofnun Íslands í Kópavogi.
Engar athugasemdir komu fram frá bjóðendum við opnun tilboðanna.

Hálka og hvassviðri olli erfiðleikum í Ísafjarðardjúpi

Elstu bekkir Grunnskólans á Þingeyri eru nú að
gera frá grunni tvær stuttmyndir undir handleiðslu
Einars Þórs Gunnlaugssonar kvikmyndagerðarmanns („Þriðja nafnið“).
Kvikmyndagerðin er þáttur í þemadögum skólans
en viðfangsefni þeirra er
atvinnulífið. Nemendurnir
hafa frjálsar hendur að
vinna með Einari Þór að
handriti, tökum og klippingu.
„Önnur myndin er komin í klippingu en hin er í
tökum. Það ríkir alger
leynd yfir efni þeirra þar
til á frumsýningu“, segir
Rakel Brynjólfsdóttir
kennari, sem hefur umsjón
með þemadögunum á
Þingeyri.
Yngstu bekkirnir í skólanum heimsóttu fjósið á
Höfða í Dýrafirði og
Mjólkurstöðina á Ísafirði
og vinna úr þeirri reynslu
á sinn hátt. „Þau hafa sínar
aðferðir við að koma niðurstöðunum á framfæri,
eins og að segja ferðasöguna í máluðum myndum
og á ýmsan annan hátt“,
segir Rakel.
Nemendur 3. og 4.
bekkjar kynntu sér líka
feril mjólkurinnar en
heimsóttu að auki Fiskvinnsluna Fjölni á Þingeyri. Sjá nánar á bb.is

Flutningabíll valt í Mjóafirði Íbúð til sölu!

Flutningabíll á suðurleið fór
út af veginum við brúna neðan
við Djúpmannabúð í Mjóafirði á fimmtudagskvöld í síðustu viku. Bíllinn valt en ökumaður mun hafa sloppið
ómeiddur. Ekki er vitað um
skemmdir á bíl eða farmi.
Ekkert ferðaveður var á norðanverðum Vestfjörðum um
kvöldið vegna hálku og hláku

og hvassviðris. Menn úr
björgunarsveitinni Kofra í
Súðavík voru kvaddir til aðstoðar á þjóðveginum við
Hattardal í Álftafirði þar sem
vandræði höfðu orðið vegna
hálkunnar og veðursins.
Þá lentu tveir bílar í erfiðleikum á leiðinni yfir Eyrarfjall í Djúpi vegna óveðurs og
flughálku. Lögreglunni á Ísa-

firði barst tilkynning um þetta
á ellefta tímanum um kvöldið.
Menn sem fóru til aðstoðar
hjálpuðu ferðalöngunum niður og komust þeir í Reykjanes.
Annar ökumaðurinn hélt síðan ferðinni áfram áleiðis til
Ísafjarðar, þrátt fyrir viðvaranir þess efnis að ekkert ferðaveður væri á þessari leið, og
voru björgunarsveitir og lög-

regla í viðbragðsstöðu um
nóttina.
Ökumaðurinn lét síðan lögreglu vita laust eftir klukkan
sjö á föstudagsmorgun að
hann væri kominn til Ísafjarðar. Lögreglan á Ísafirði segir
það forkastanlegt að halda
fjölda fólks í óvissu og spennu
vegna háttalags af þessu tagi.

Til sölu er 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð að Stórholti 7. Íbúðin er 117m²
í góðu ástandi.
Mjög fallegt útsýni.
Upplýsingar í símum
456 4643 og 899 0743.

RITSTJÓRNARGREIN

Gamla apótekið
Vel er að verki staðið með ákvörðun ráðuneyta dóms-, félags- og heilbrigðismála
að styrkja Gamla apótekið á Ísafirði með myndarlegu fjárframlagi þetta ár og hið
næsta. Með Ísafjarðarbæ, sem fjórða hjól undir vagninum, er tilvist Gamla apóteksins tryggð næstu tvö árin.
Þótt peningar séu sagðir afl þeirra hluta sem gera skal, er mikilvægt að halda til
haga ástæðunni fyrir liðveislu hins opinbera. Í henni birtist mat þeirra ráðuneyta,
sem hafa með að gera þá þætti sem mestu skipta í lífi hvers þjóðfélagsþegns, á því
starfi sem byggt hefur verið upp í Gamla apótekinu á Ísafirði, menningarhúsi ungs
fólks á norðanverðum Vestfjörðum; stuðningur við brautryðjendastarf sem vakið
hefur verðskuldaða athygli langt út fyrir hreppamörk; yfirlýsing um að hlúa beri að
viðleitni ungs fólks til að styðja hvert annað á hálum brautum, þar sem hætt er við
að mörgum skriki fótur.
„Þetta er gríðarleg viðurkenning og stórt skref. Þetta er staðfesting á því sem
Gamla apótekið hefur haldið á lofti“, sagði Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ, þegar hann ásamt ráðherrum hinna þriggja ráðuneyta hafði undirritað
samkomulagið um styrkveitingu til Gamla apóteksins. Og hann bætti við: „Það er

klárt mál að Gamla apótekið hefur haft góð áhrif á samfélagið. Mikil velvild í garð
þess endurspeglar hvað samfélagið er ánægt með þetta starf og hvað starfið er
merkilegt í heild sinni.“
Ef til vill er þó ánægjulegast við þetta allt saman, að með þessum stuðningi ráðuneytanna og Ísafjarðarbæjar er þungum áhyggjum létt af því fólki, sem á undanförnum árum hefur orðið að eyða alltof miklum tíma í ná saman endum fjárhagslega.
Nú getur það í auknum mæli snúið sér að hinu innra starfi. Aðstandendum Gamla
apóteksins er óskað til hamingju með verðskuldaða viðurkenningu.
Gamla apótekið trónar við aðalgötu Ísafjarðarbæjar. BB veit með vissu að
þangað leitar margur ferðamaðurinn á góðum sumardegi auk hinna mörgu
heimamanna, sem þar eru daglegir gestir. BB fer einnig nærri um að eigandi hússins, Landsbanki Íslands, hefur reynst haukur í horni Gamla apóteksins í gegnum
tíðina.
Gamla apótekið setur svip sinn á bæjarlífið og er eitt af því sem við getum verið
stollt af í bæjarfélaginu.
s.h.
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Fjölmargir Ísfirðingar hafa áhyg
gjur af mengun frá Funa vegna sjúkrahússorps
áhyggjur

Ekki talin hætta af brennslu
á sóttmenguðum úrgangi
Vegna umræðu um að sorpendurvinslan Funi í Engidal
við Ísafjörð taki hugsanlega
að sér brennslu á sjúkrahússorpi af suðvesturhorni landsins hafa Heilbrigðiseftirliti
Vestfjarða borist fyrirspurnir
frá Ísfirðingum sem hafa
áhyggjur af mengun frá stöðinni af þeim sökum. Helga
Friðriksdóttir, líffræðingur hjá
Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða,
segir að eftirlitið hafi í framhaldi af því gert fyrirspurnir
til Umhverfisstofnunar um
innihald sjúkrahússorpsins og
aðferðir við flutning þess vestur.
„Í þessu verða ekki hættuleg krabbameinslyf eða
frumuhamlandi og frumuhvetjandi efni eins og fólk
hefur haft áhyggjur af“, segir
Helga. Hún segir jafnframt að
hitinn í brennslunni eyði allri
sóttmengun sem kunni að vera
í úrganginum.
Corneles Aart Meyles, sérfræðingur í úrgangsefnum hjá
Umhverfisstofnun, segir að
lyfjum sem flokkist sem spilliefni verði ekki eytt í Funa
heldur verði þau eftir sem áður
send úr landi til eyðingar. Yfirleitt séu lyf byggð upp á kolefnissamböndum sem hægt er
að eyða við 850 stiga hita eins
og ofninn í Funa geri kleift og

séu þá einu úrgangsefnin koldíoxíð og vatn. Hins vegar
séu mörg lyf flokkuð sem
spilliefni þar sem þau innihaldi klórefni og ýmis önnur
halógenasambönd. Þessum
efnum sé ekki hægt að eyða
nema í bruna yfir 1100°C og
eru þau því send utan til eyðingar.
Nú annast Sorpbrennsla
Suðurnesja eyðingu sjúkrahússorps af höfuðborgarsvæðinu þótt starfsleyfi sé
ekki fyrir hendi. Meyeles segir
ástæðuna fyrir því að ofninn
á Suðurnesjum er ekki samþykktur til eyðingar á sjúkrahússorpi stafa vera þá, að
mikið af sorpinu séu plastefni
og þegar þau séu brennd við
ófullkomnar aðstæður sé
hætta á díoxínmengun. Sýkingarhætta er ekki vandamál í
ofninum þar enda er komið í
veg fyrir hana í bruna við 400
gráður.
Sérstakar ráðstafanir verða
gerðar varðandi flutning á
sorpinu sem síðan mun sæta
forgangi við brennslu. Flutningur efnanna fer fram í lokuðum gámum sem fluttir eru
sjóleiðis. Umhverfisstofnun
gerir kröfu um að sorpinu
verði sturtað beint ofan í
brennsluofninn og að haldið
sé bókhald yfir þau efni sem

fara í sorpeyðinguna. Helga
Friðriksdóttir segist mestar
áhyggjur hafa haft af flutningnum en sorpið er flutt í
sérstökum lokuðum gámum
og blandast ekki öðru sorpi.
„Ef vel er staðið að flutningunum, þá er þetta öruggt“,
segir hún.
Sjúkrahússorp verður áfram
urðað á Suðurnesjum. Sorp
verður einungis flutt í Funa til
brennslu, ef til kemur. Staðsetning brennslunar hefur
sumum þótt til vandræða þar
sem reykjarmóða hefur átt það
til að safnast fyrir í Engidal.
Mælingar á útblæstri frá Funa
eru framkvæmdar á hverju ári.
„Það hefur aldrei fundist neitt
athugavert í þeirri sýnatöku“,
segir Helga.
Sjúkrahúsaúrgangi frá Heilbrigðisstofnuninni í Ísafjarðarbæ hefur verið eytt í Funa
frá árinu 1994. Víðir Ólafsson,
stöðvarstjóri í Funa, segir
ákveðnar verklagsreglur í
gildi um eyðingu sóttmengaðs
úrgangs. „Ef einhverjir þurfa
að hafa áhyggjur af þessu, þá
erum það við sem vinnum
hérna, en við erum svellkaldir“, segir hann. Starfsmenn
Funa eru reglulega bólusettir
gegn hættulegum sjúkdómum. Víðir segir starfsmenn
Funa meðhöndla sjúkrahús-

Sorpendurvinnslan Funi í Engidal.
sorpið af varúð en þeim geti því verður að Funi brenni
verið hætta búin ef þeir stinga sorpi frá öðrum sjúkrahúsum
sig á nálum eða öðru odd- en Heilbrigðisstofnuninni í
hvössu í sorpinu. Segir hann Ísafjarðarbæ. Segir Víðir að
mengunarhættuna snúa að málið virðist ganga hægt í
starfsmönnum stöðvarinnar kerfinu og ljóst sé að tæpast
við förgun sorpsins en eftir að verði um að ræða nema tímaþví hafi verið brennt sé allri bundið verkefni ef að verði.
sýkingarhættu eytt.
Lokið verður við uppbyggEkki er á hreinu hvort af ingu hjá Sorpbrennslu Suður-

nesja í lok árs og segist Víðir
ekki eiga von á því að sjúkrahússorp frá höfuðborgarsvæðinu verði flutt vestur eftir að
sú stöð er komin í gagnið.
„Það er mjög dýrt að flytja
þetta og það verður tæpast
lagt í þann kostnað þegar nýja
stöðin á Suðurnesjum er komin í gang“, segir hann.

Héraðssamband Vestfirðinga og Ísafjarðarbær

Gera með sér fjölþættan samstarfssamning
Kristinn Jón Jónsson, formaður Héraðssambands Vestfirðinga (HSV), og Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, undirrituðu á
mánudag samstarfssamning
milli HSV og Ísafjarðarbæjar.
Samningnum er ætlað að efla
samstarf innan íþróttahreyfingarinnar og milli Ísafjarðarbæjar og HSV. Honum er jafnframt ætlað að tryggja öflugt
íþrótta- og tómstundastarf fyrir börn og unglinga í Ísafjarðarbæ. Samningurinn var undirritaður í móttöku sem haldin
var í tilefni af heimsókn stjórnar Ungmennafélags Íslands til
Ísafjarðarbæjar.
Samningurinn sem er í tólf
liðum tekur á fjölmörgum
þáttum í samstarfi Ísafjarðarbæjar og íþróttahreyfingarinnar, meðal annars varðandi afnot félaganna af íþróttamann-

virkjum bæjarins. HSV er falið að fara með samskipti
íþróttafélaga og bæjar í umboði félaganna. Stjórn HSV
er félögunum innan handar
með erindi sem send eru til
bæjarins og hefur eftirlit með
afgreiðslu þeirra.
Í samningnum er kveðið á
um rekstrarstyrk Ísafjarðarbæjar til HSV en hann verður
5,5 milljónir króna á ári í tvö
ár. Þar af er þremur milljónum
króna ætlað að vera framlag
til greiðslu launa framkvæmdastjóra HSV en afgangurinn verður rekstrarframlag til aðildarfélaga sambandsins. Í samningnum kemur fram að Ísafjarðarbær og
HSV muni hafa samstarf sín
á milli um rekstur Íþrótta- og
tómstundaskóla Ísafjarðarbæjar með það að markmiði
að fjölga yngri þátttakendum

í íþrótta- og tómstundastarfi.
Einnig var á mánudag undirritaður samningur milli Ísafjarðarbæjar og HSV þar sem
fjallað er um afnot íþróttafélaganna af íbúðum Ísfjarðarbæjar. Um nokkurt skeið hefur
Ísafjarðarbær styrkt íþróttafélögin með endurgjaldslausum
afnotum af nokkrum íbúðum
bæjarins fyrir leikmenn þeirra
og þjálfara. Til þessa hafa
íþróttafélögin sótt um afnot
þeirra til Ísafjarðarbæjar en
með samningnum verður
HSV úthlutað tilteknum íbúðum sem sambandið sér svo
aftur um að úthluta félögunum.
Halldór Halldórsson bæjarstjóri segir það stefnu Ísafjarðarbæjar, að íþróttahreyfingin
sjálf sjái um að forgangsraða
þeim framlögum sem veitt er
til íþróttastarfsins, enda hafi

þau mun betri forsendur en
bærinn til þess að ákveða
hvaða þarfir eru brýnastar
hverju sinni. Í samningnum
er kveðið á um að íbúðastyrkur til HSV verði tæplega 3
milljónir króna fyrir árið 2003
og greiðist út í formi afnota af
6 íbúðum í Múlalandi 12 á
Ísafirði.
Það voru þeir Halldór Halldórsson bæjarstjóri og Kristinn Jón Jónsson formaður
HSV sem undirrituðu samninginn fyrir hönd samningsaðila ásamt þeim Guðna G.
Jóhannessyni, formanni bæjarráðs, og Karli Jónssyni,
framkvæmdastjóra HSV.

bb.is

ávallt
í góðu
formi!

Frá móttökunni á Hótel Ísafirði.

Forsvarsmenn UMFÍ
heimsóttu Ísafjörð
Forsvarsmenn
Ungmennafélags Íslands heimsóttu Ísafjarðarbæ á mánudag til viðræðna við sveitarstjórnarmenn og forsvarsmenn íþróttafélaga á svæðinu vegna Unglingalandsmótsins sem haldið verður
á Ísafirði í ágúst. Ísafjarðarbær bauð forsvarsmönnum
UMFÍ ásamt fulltrúum Héraðssambands Vestfirðinga
(HSV) til móttöku á Hótel
Ísafirði. Um kvöldið sátu
fulltrúar UMFÍ fund með
formönnum aðildarfélaga
HSV þar sem línur voru

lagðar fyrir landsmótið.
Björn Bjarndal Jónsson,
formaður stjórnar UMFÍ,
segir að félagið vilji með
Unglingalandsmótinu á
Ísafirði leggja sitt af mörkum til að „stytta leiðina
vestur“ sem oft á tíðum sé
ansi löng í hugum fólks.
Ennfremur segir Björn
ástæðu til að benda þeim á,
sem ekki fallast á að leiðin
vestur sé stutt, að nota tækifærið og taka tíma til að
skoða svæðið, fyrst þeir eru
á annað borð komnir svo
langt að.
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Jónas Sigurðsson, Halldór Friðbjarnarson og Hjálmar Sigurðsson gæða sér á góðgætinu.

Bræðurnir Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins - Gunnvarar
hf. (tv) og Kristinn Kristjánsson, verksmiðjustjóri rækjuvinnslu HG ásamt móður sinni,
Hansínu Einarsdóttur.

Veðrið fékk ekki aftrað þorrablóti Hnífsdælinga sem haldið var á laugardagskvöld
Um 130 Hnífsdælingar,
ungir sem aldnir, blótuðu
þorra í Félagsheimilinu í
Hnífsdal á laugardagskvöld. Var þetta í 55. skiptið sem blótið er haldið en
það er Kvenfélagið Hvöt
sem sér um skipulagningu
þess og framkvæmd. Í

fyrra háttaði svo illa til að
fella þurfti blótið niður
vegna veðurs. Voru kvenfélagskonur búnar að heita
því að ekkert slíkt myndi
hindra þær að þessu sinni.
Boðið var upp hreinræktuð hnífsdælsk skemmtiatriði og mæltust þau afar

vel fyrir ef marka má
brosviprur og hlátrasköll
gestanna í salnum. Þorsteinn J. Tómasson var á
staðnum og tók meðfylgjandi myndir. Fleiri myndir
frá þorrablótinu munu
birtast á svipmyndum á
bb.is síðar í vikunni.
Páll Halldórsson, skipstjóri á Páli Pálssyni ÍS ásamt eiginkonu sinni, Jóhönnu M. Hafsteinsdóttur og Theódóru Kristjánsdóttur

Kristján Jóakimsson og nafnarnir Sigurður Þórðarson og
Sigurður Pálmar Þórðarson létu Hnífsdalsblótið ekki fram
hjá sér fara.
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Stuttar af bb.is

KFÍ yfirspilaði Hött

Hjónin Arndís Baldursdóttir og Gylfi Sigurðsson voru á meðal gesta á þorrablótinu.

Hjónin Sigrún Jóna Sigurðardóttir og Halldór Friðbjarnarson fá sér snúning.

KFÍ vann tvo stórsigra á
Hetti frá Egilsstöðum í
1. deild karla um helgina. Liðið vann fyrri leikinn með 46 stiga mun
(108-62) en þann seinni
með 38 stiga mun (10769). Vörnin hjá KFÍ var
mjög góð í leikjunum
um helgina og skoraði
liðið fjölda stiga úr
hraðaupphlaupum. Í fyrri
leiknum skoraði Baldur
Ingi Jónasson átta
þriggja stiga körfur í ellefu tilraunum og var
stigahæstur með 24
stig. Alls skoraði liðið
sextán þriggja stiga
körfur í leiknum. Eftir
leiki helgarinnar er KFÍ í
efsta sæti með 22 stig.
Reynir í Sandgerði er
með 20 stig en hefur
leikið tveimur leikjum
minna. Höttur er sem
fyrr í sjöunda sæti með
8 stig.

Bílvelta í Önundarfirði
Þar voru einnig þeir Magnús Jóhannsson og Finnbogi Sveinbjörnsson sem hér fær sér
vænan slurk af íslensku brennivíni.

Sveinn Guðjónsson, verkstjóri hjá HG ásamt gestum.

Sveitarfélögin á norðanverðum Vestfjörðum

Ein sameiginleg barnaverndarnefnd
Hjá sveitarstjórnarmönnum
í Súðavíkurhreppi er óvenjulega mikið annríki þessa dagana þar sem verið er að ganga
frá fjárhagsáætlun fyrir sveitarfélagið. Einnig er á lokastigi
vinna við að koma á fót sameiginlegri barnaverndarnefnd
fyrir Súðavíkurhrepp, Ísa-

fjarðarbæ og Bolungarvík.
„Við höfum verið að fjalla
um fyrirkomulag barnaverndarmála á sameiginlegum vettvangi sveitarfélaganna þriggja
og svo með okkar fólki. Ætlunin er að leggja þetta fyrir
hreppsnefndina til kynningar.
Síðan verður málið tekið fyrir

Heilsubærinn Bolungarvík

á sameiginlegum fundi sveitarstjórnarmanna á svæðinu í
þessari viku“, segir Ómar Már
Jónsson, sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi.
Sveitarfélögin þrjú hafa í
vinnu sinni aðallega stuðst við
samning Reykjanesbæjar við
nágrannasveitarfélögin.

„Þetta gengur út á það að
við munum reka sameiginlega
barnaverndarnefnd en halda
okkar félagsmálanefnd eftir
sem áður“, segir Ómar. „Ísafjarðarbær er að gera góða
hluti í barnaverndarmálum og
býr yfir mikilli þekkingu á
því sviði. Það er því mikill

kostur fyrir okkur að hafa aðgang að þeim reynslusjóði.
Þrátt fyrir að það séu lagabókstafir sem mæla fyrir um þessar breytingar, þá er mikill hugur í okkur að ganga inn í þetta
samstarf. En út af tímasetningum í lögunum er þörf á að
klára þessa vinnu sem fyrst.“

Ísafjarðarbær og Listaskóli Rögnvaldar í samstarf

Íþrótta- og heilsu- Starfsemin einstök á landsbyggðhátíð undirbúin inni og dýrmæt fyrir samfélagið
Áhugafólk um heilsusamlegt líferni ætti að
merkja við laugardaginn 15.
febrúar en þá verður haldin
heilsu- og íþróttahátíð á vegum Heilsubæjarins Bolungarvíkur. Sigrún Gerða Gísladóttir hjúkrunarfræðingur
vinnur að undirbúningnum
og segir að verið sé að ganga
frá lokahnútunum þessa
dagana.
„Þetta verður mjög vegleg
hátíð og við ætlum að reyna
að fá sem flesta til að taka
þátt í henni með okkur“,
segir hún. Stefnt er að því
að birta fullmótaða dagskrá
og byrja að kynna hátíðina í
næstu viku. Margt forvitni-

legt mun verða þar á boðstólum. Meðal gesta sem
væntanlegir eru á hátíðina
má nefna heilsuræktarfrömuðinn Magnús Scheving.
Heilsubæjarverkefnið í
Bolungarvík hefur nú verið
við lýði í nokkur ár. Haldnar
hafa verið fjölsóttar ráðstefnur og efnt til margvíslegra viðburða síðan „Heilsubærinn Bolungarvík“
varð til.

Gerð hafa verið drög að
samningi um samstarf Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar
á Ísafirði og Ísafjarðarbæjar, í
framhaldi af yfirlýsingu Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra í stefnuræðu hans við
afgreiðslu fjárhagsáætlunar
fyrir árið 2003 skömmu fyrir
jól.
Meðal áhersluatriða bæjarstjóra var að óskað yrði eftir
viðræðum við Listaskóla
Rögnvaldar vegna aukins
samstarfs sem „byggi fyrst og
fremst á sérstöðu skólans sem
alhliða listaskóla. Hér er um
að ræða starfsemi sem er einstök á landsbyggðinni og því
mjög dýrmæt fyrir samfélagið“, eins og bæjarstjóri komst
að orði.

Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar er til húsa í Edinborg á
Ísafirði.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar fyrir liggja. Þá mun fjárframhefur falið bæjarstjóra að lag bæjarins til skólans og
ganga frá samningi við LRÓ starfsemi hans hækka verusamkvæmt þeim drögum sem lega.

Einn var fluttur á
sjúkrahús eftir að bíll
fór út af veginum um
Önundarfjörð á laugardagskvöld. Fernt var í
bílnum þegar hann fór
út af og féll niður tvo
til þrjá metra og hafnaði í fjörunni rétt innan
við Flateyri á tíunda
tímanum. Hálka var og
blint. Bíllinn var fjarlægður með vörubíl.
Sá sem fluttur var á
sjúkrahús var ekki talinn alvarlega slasaður.

Með smábarn
laust í fanginu
Í liðinni viku varð lögregla þess vör, að tæplega þriggja ára gamalt
barn sat í fangi framsætisfarþega bifreiðar,
sem var í akstri á Ísafirði. Barnið sat laust í
fangi farþegans, sem
var fullorðinn rétt eins og
ökumaðurinn. Lögreglan
segir að það heyri sem
betur fer til undantekninga að ökumenn láti sér
detta í hug að taka þá
áhættu sem athæfi af
þessu tagi hefur í för
með sér. Ökumaðurinn
má búast við sektum
vegna þessa lögbrots.
Fjórir bifreiðaeigendur
voru kærðir í liðinni viku
þar sem þeir höfðu vanrækt að færa ökutæki
sín til lögbundinnar
skoðunar. Tveir ökumenn voru kærðir fyrir
að tala í farsíma án
handfrjáls búnaðar og
einn ökumaður var
stöðvaður réttindalaus í
akstri í umdæmi lögreglunnar á Ísafirði.
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Sælkerar vikunnar
eru Bryndís Bjarnason og
Þórður J. Skúlason á Ísafirði

Steikt lambalæri
Þegar við sáum í BB að Bergljót Halldórsdóttir hafði
skorað á okkur að koma með næstu uppskrift vorum við
nýlega búin að heyra að landbúnaðarráðherra dásamaði
lambakjötið okkar og hélt því fram að það væri gott megrunarfæði. Okkur datt þá í hug að elda lambalæri um helgina, mjög einfaldan og þægilegan rétt. Þessi uppskrift er
auðvitað bara til viðmiðunar. Það er bara smekkur hvers og
eins sem ræður t.d. hvaða krydd er notað og hversu mikið
kjötið er steikt. Einnig er gaman að breyta til varðandi
meðlæti.
Hráefnið í réttinn
1 lambalæri, um 2 kg
salt, pipar, rósmarín og timían
1 kg kartöflur
8-10 flesksneiðar
2-3 hvítlauksgeirar
2 dl kjötsoð
600 g niðursneiddir sveppir
1 eggaldin skorið í bita
smjör
Við tökum eldfast mót og röðum flesksneiðunum í botninn. Flysjum kartöflurnar og skerum í um eins sentimetra
þykkar sneiðar og leggjum yfir fleskið. Hellum svo kjöt-

soðinu yfir. Stingum nokkur lítil göt í lærið með hnífsoddi
og setjum hvítlauksbita í, kryddum svo lærið með salti, pipar, rósmarín og timían og leggjum síðan lærið ofan á kartöflurnar. Þetta er steikt í ofni við 200°C í einn og hálfan til
tvo tíma.
Þegar lærið er tilbúið er gott að slökkva á ofninum og láta
ofnhurðina standa opna meðan sveppirnir og eggaldinið
eru steikt á pönnu upp úr smjörinu. Gott er að hafa hrásalat
með. Soðið af kjötinu er borið fram með matnum.
Þá er maturinn til. Gott rauðvín og kertaljós spilla ekki
fyrir. Verði ykkur að góðu.
Við vitum að hjónin Ingibjörg S. Guðmundsdóttir kennari
og Guðmundur Ásgeirsson eru miklir matgæðingar og
hafa unun af að reiða fram góða rétti. Því finnst okkur tilvalið að skora á þau sem sælkera næstu viku.

Ísfirðingar hyg
gjast minnast ráðherradóms Hannesar Hafstein
hyggjast

Nær öld liðin frá því Hannes Hafstein
var skipaður fyrsti íslenski ráðherrann
Senn er öld liðin frá því að
Hannes Hafstein, sýslumaður
Ísfirðinga, var skipaður fyrsti
íslenski ráðherrann en hann
tók við embættinu 1. febrúar
1904. Ætlunin er að minnast
þessa merkisatburðar í sögu
Íslands með veglegum hætti
hér vestra. Hannes var sýslumaður í Ísafjarðarsýslu og
bæjarfógeti á Ísafirði í átta ár
eða frá 1896 til 1904 þegar
hann tók við hinu nýja embætti. Hann var einnig þingmaður Ísfirðinga um skeið.
Jafnframt stjórnmálastörfum
var Hannes eitt af höfuðskáldum þjóðarinnar og einn af
Verðandimönnunum frægu í
Kaupmannahöfn aðeins tvítugur að aldri.

Með skipun Hannesar í embættti ráðherra var ríkisstjórn
Íslands flutt til landsins frá
Danmörku og jafnframt í íslenskar hendur. Áður voru
málefni landsins í höndum
danska dómsmálaráðherrans
hverju sinni, sem þá var jafnframt Íslandsráðherra. Ráðherra Íslands var aðeins einn
fram til 1917, þegar fjölgað
var í þrjá, og má segja að þá
fyrst sé farið að tala um „ríkisstjórn“ þar sem málaflokkum var deilt niður á ráðherra.
Fram að því hafði ráðherra
Íslands farið einn með alla
málaflokka eða öll „ráðuneyti“.
Hannes Hafstein var annálað glæsimenni í útliti og fram-

göngu. Í aðdraganda þess að
Íslendingar fengu innlendan
ráðherra voru verulegar líkur
á því að dr. Valtýr Guðmundsson yrði fyrir valinu. Valtýr
sagði hins vegar sjálfur eitthvað á þá leið, að Hannes
hefði drepið hann með glæsimennskunni.
Hannes var fyrst ráðherra
Íslands frá 1904 til 1909, þegar Björn Jónsson frá Djúpadal,
ritstjóri Ísafoldar, tók við embættinu. Hannes var aftur ráðherra frá 1912 til 1914 en gerðist þá bankastjóri, fyrstur en
ekki síðastur íslenskra manna
til þess að hverfa í slíkt embætti að loknum ráðherradómi. Hannes Hafstein lést
árið 1922, aðeins liðlega sex-

tugur að aldri en löngu farinn
að heilsu.
Meðal afkomenda Hannesar er Pétur Kr. Hafstein, fyrrum sýslumaður á Ísafirði og
nú hæstaréttardómari, sem
raunar er kominn af Hannesi
á tvo vegu. Nokkrir af öðrum
afkomendum Hannesar eru nú
búsettir á Ísafirði.
Áðurnefnd tímamót fyrir
senn einni öld voru rædd á
fundi menningarmálanefndar
Ísafjarðarbæjar í síðustu viku.
Undir þeim lið var Halldór
Halldórsson
bæjarstjóri
kvaddur á fundinn til viðræðna. Nefndin telur að þessara
tímamóta þurfi að minnast
með veglegum hætti og hefur
ákveðið að ræða málið.

því að þar er mikið félagslíf
og góður andi. Mikilvægur
þáttur í félagsstarfi aldraðra í
bænum er morgunopnun
sundlaugarinnar en Þorbjörg
segir að alltaf séu ákveðnir
fastagestir sem þá koma.

Þorbjörg segir að í íþróttamiðstöðinni sé mikið líf og
fjör. Meðal annars fer þar fram
spinning tvisvar sinnum í viku
auk margskonar annarrar
íþróttastarfsemi.

Sundlaugin á Þingeyri

Aðsóknin eykst
með ári hverju
Nýliðið ár var metár í rekstri
sundlaugarinnar á Þingeyri en
þá komu í hana 18.234 gestir
að skólasundi meðtöldu. Ef
það er ekki talið með voru
gestir um 16 þúsund. Gestum
hefur fjölgað stöðugt allt frá
árinu 1998 en þá voru þeir
14.600.
6

05.PM5

„Núna hefur verið aukning ár
frá ári og við vorum spennt að
sjá hvort að hún héldi áfram á
árinu 2002. Við erum mjög
ánægð“, segir Þorbjörg Gunnarsdóttir, forstöðumaður
íþróttamiðstöðvarinnar á
Þingeyri. Íþróttamiðstöðin er
snar þáttur í bæjarbragnum
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maður vikunnar
Ætlaði að
verða fótboltahetja
eða sjómaður
eins og afi
Nafn: Torfi Jóhannsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Reykjavík, 11.02.1977.
Atvinna: Forstöðumaður Íslenskra verðbréfa Ísafirði.
Fjölskylda: Unnustan heitir Eyrún Harpa Hlynsdóttir,
nemi í líftækni. Dóttirin heitir Birta María Torfadóttir
og er 2ja ára.
Helstu áhugamál: Íþróttir af öllum stærðum og gerðum. Ég hef heyrt því fleygt að ég sé einn af fáum sem
getur horft og fylgst með öllum íþróttum, þá sérstaklega fótbolta og hef ég þar mikið uppáhald á liðum
eins og KR og Liverpool. Síðan ég flutti hingað vestur aftur, hef ég stundað golf töluvert.
Bifreið: Toyota Corolla.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Mercedes Benz
ML 55 AMG. Þetta er jeppi sem ég hef haft mikið dálæti á síðan ég sá hann fyrst.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Fótboltahetja eða sjómaður eins og afi (Torfi Björnsson) en þegar fjölskyldan opnaði söluturninn Vitann
var ekki aftur snúið úr viðskiptaheiminum, ef svo má
segja.
Uppáhalds matur? Ora fiskibollur í dós. Þetta er eitt
af því sem mér finnst vera lostæti og þá tek ég það
fram að þær verða að vera í tómatsósu, ekki karrý.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Ég get aldrei gleymt því þegar mér var boðið snakk af rússneskum sjómanni. Þetta var eitthvað sem þeir gætu
kallað harðfisk en þetta var eins og lýsi í föstu formi.
Uppáhalds drykkur? Ískaldur Carlsberg yfir góðum
fótboltaleik. Hann verður ennþá betri ef Liverpoll er
að sigra í leiknum.
Uppáhalds tónlist? Það sem er í útvarpinu hverju
sinni.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Hér verð ég
að segja KR. Síðan er það KR-ingurinn Jóhann
Króknes Torfason, hann er svarthvíta hetjan mín í
íþróttum.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Hérna verð ég að svara
íþróttir, því miður fyrir unnustuna. Það liggur við að
keypt verði annað sjónvarp á heimilið vegna mikils
sjónvarpsáhorfs sem tengist íþróttum.
Uppáhalds vefsíðan? Hér koma vinnutengdar og
íþróttasíður sterkar inn, s.s.www.money.com, en þar
er allt um verðbréfamarkaðinn í BNA og www.liverpool
.is, heimasíða Liverpool-klúbbsins á Íslandi.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Lord Of The
Rings myndirnar eru mjög ofarlega í huganum núna.
Fallegasti staður hérlendis? Dýrafjörður við sólsetur er eitthvað sem Vestfirðingar mega ekki missa af.
Fallegasti staður erlendis? Kúba. Það er mikil fegurð sem leynist á bak við þá fátækt og harðstjórn
sem þar ræður ríkjum. Hreint ótrúlegir staðir þar.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Já, nokkuð. Eitt af því er að
vera aldrei í fötum á röngunni.
Uppáhalds heimilistækið? Úpps, uppþvottavélin
kemur sterk inn.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Vera
til.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Fólk í fýlu, vegna þess að það er í fýlu.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Reyni að láta
öðrum líða vel og þá líður mér vel, enda líður mér vel
í góðum kunningjahópi.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já, ef ég segði frá honum hér þá væri hann ekki
lengur leyndur.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Ætli ég fái ekki að segja pass hér.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Leita að nýjum tækifærum sem tengjast
atvinnumálum hér á svæðinu. Annars er ekki hægt
að gera mikið á einum degi, það sést best á því hvað
litlar breytingar verða hjá bæjarstjórum sem eru búnir að sitja í mörg ár.
Lífsmottó? Að lifa lífinu lifandi.

Félagsstarf aldraðra Ísafirði
Sólarkaffi verður á Hótel Ísafirði fimmtudaginn
6. febrúar kl. 15:00. Þátttökulisti liggur frammi í
verslun Hlífar, sími 456 3805.

Glatt á hjalla í Gamla Apótekinu þótt ráðherrar kæmu ekki vestur

Samningur þriggja ráðuneyta og Ísafjarðarbæjar um 12 milljóna króna styrk undirritaður
Hátíðarblær ríkti í Gamla
Apótekinu á Ísafirði, menningarhúsi ungs fólks á norðanverðum Vestfjörðum á
föstudag er undirritaður var
samningur þriggja ráðuneyta
og Ísafjarðarbæjar um 12
milljóna króna styrk til Gamla
Apóteksins á næstu tveimur
árum. Ísafjarðarbær bauð upp
á veitingar og var margt um
manninn og gleði ríkjandi
meðal viðstaddra. Ætlunin var
að ráðherrarnir þrír kæmu
vestur til að undirrita samninginn og taka þátt í fagnaðinum. Vegna ótryggs útlits fyrir flug var ákveðið að skrifa
undir fyrir sunnan, enda var
Halldór Halldórsson bæjar-

stjóri staddur þar.
Fagnaðurinn í Gamla Apótekinu var haldinn eins og
áformað var þrátt fyrir ráðherra- og bæjarstjóraleysið.
Sigríður Magnúsdóttir, formaður stjórnar Gamla Apóteksins, segir þetta vera kærkomin tímamót í starfi hússins. Nú sé hægt að horfa fram
á veginn og sinna innra starfi
þess af fullum krafti í stað
þess að nota orkuna í peningabasl. Lengi hefur verið beðið
eftir því að málið kæmist í
höfn og á meðan hefur reksturinn safnað skuldum.
Birna Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar, tilkynnti að Ísafjarðarbær hygðist leggja fram

eina milljón króna til niðurgreiðslu skulda Gamla Apóteksins gegn því að aðrir sem
kæmu að rekstrinum létu eitthvað af hendi rakna líka.
Magnús Sigurjónsson, útibússtjóri Íslandsbanka á Ísafirði,
færði húsinu fullkomna tölvu
að gjöf fyrir hönd bankans.
Var því vel fagnað enda mun
tölvukostur hússins hafa verið
í lamasessi.
Sólveig Pétursdóttir dómsmálaráðherra sagði við undirritun samningsins, að rekstur
Gamla Apóteksins byggðist á
mjög metnaðarfullu forvarnarstarfi gegn vímuefnum. Árangur í baráttunni gegn vímuefnum næðist með samstilltu

Sigríður Magnúsdóttir, formaður stjórnar Gamla Apóteksins flytur ávarp. Á myndinni eru
einnig þau Ólafur Örn Ólafsson, Birna Lárusdóttir og Hlynur Snorrason.
átaki lykilaðila og kvað mik- sambandi nefndi Sólveig að því tilraunaverkefni að forinn árangur hafa náðst í þeirri Hlynur Snorrason, lögreglu- vörnum og vímulausu mennbaráttu á Ísafirði, meðal ann- fulltrúi á Ísafirði, hefði verið ingarlífi ungs fólks sem starfars með góðum samskiptum kosinn Vestfirðingur ársins semi Gamla Apóteksins er og
lögreglunnar við Gamla Apó- fyrir þrotlaust starf hans að hefur verið. Að styrktímanum
tekið. Greinilegt væri að mik- forvörnum gegn fíkniefnum. liðnum eftir tvö ár verður
ið og gott starf hefði verið Með þessum styrk ráðuneyt- árangurinn metinn og í ljósi
unnið og væri það ljóslega anna þriggja og Ísafjarðarbæj- hans tekin ákvörðun um frekvel metið á svæðinu. Í því ar verður hægt að halda áfram ari stuðning frá ríki og bæ.

Soffía Vagnsdóttir ásamt bankastjórunum Magnúsi Sigurjónssyni hjá Íslandsbanka og
Brynjólfi Þór Brynjólfssyni hjá Landsbanka Íslands.

Ragnheiður Hákonardóttir, Helga Dóra Kristjánsdóttir, Önundur Jónsson yfirlögregluþjónn
og Sigríður Björk Guðjónsdóttir, sýslumaður voru á meðal gesta í hófinu.
Margt góðra gesta var í
hófinu í Gamla Apótekinu
á föstudag. Hér má m.a.
þekkja Þorleif Pálsson,
bæjarritara, Bryndísi Friðgeirsdóttur, starfsmann
Rauða krossins og Skúla
Berg rannsóknarlögreglumann á Ísafirði.
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Bjartsýnin gerir gæfumuninn
– svolítil saga frá Flateyri um baráttu við veikindi og erfiðleika
Þegar undirritaður kemur í
heimsókn og viðtal til Hjálmars og fjölskyldu hans við
Drafnargötuna á Flateyri er
einnig stödd þar systir Guðbjargar, Gróa (Gógó) Haraldsdóttir. Guðbjörg vildi fyrir alla
muni að Gróa yrði þar líka
þegar viðtalið yrði tekið. „Hún
hefur frá upphafi verið okkar
trausti klettur í þessum erfiðleikum“, segir Guðbjörg.
Hjálmar situr í stofu og
brosir við gesti. Hann getur
afar lítið talað enn sem komið
er og raunar eru það einungis
hans nánustu sem skilja hvað
hann segir. Guðbjörg segir frá
og Gróa leggur orð í belg en
Hjálmar kinkar kolli og samsinnir og skýtur öðru hverju
inn orði.
Hjálmar Sigurðsson er 57
ára að aldri og fæddur í
Reykjavík. „Hann kom hingað til Flateyrar sex

ára gamall í jarðarför með föður sínum og varð hér eftir hjá
föðursystur sinni sem tók
hann í fóstur. Hann hefur því
alið hér nærri því allan aldur
sinn“, segir Guðbjörg. „Pabbi
hans er ættaður innan úr
Langadal í Djúpi en afi hans,
Hjálmar Hafliðason, átti
heima á Ísafirði. Hann skrifaði
endurminningar sínar og rifjaði þar upp margt frá Ísafjarðarárunum.“
Systurnar Guðbjörg og
Gróa eru hins vegar hreinræktaðir Önfirðingar og barnfæddar á Flateyri. Faðir þeirra var
frá Görðum í Önundarfirði en
móðirin frá Mosvöllum. Systkinin voru sex en af þeim eru
aðeins þær systurnar tvær búsettar á Flateyri, „og við viljum hvergi annars staðar vera“,
segja þær báðar. „Og Hjalli
hresstist allur við um leið og
hann kom hingað vestur“, segir Guðbjörg.

Heima er best.
Hjálmar var búinn að vera
til sjós síðan hann var þrettán
ára og var lengst af á bátum
frá Flateyri. Síðan

fór hann á Gylli, nýja togarann
sem kom til Flateyrar 1976
og var á honum í tæpan áratug.
Þá voru þau hjónin með eigin
útgerð fram til 1994 þegar
Hjálmar fór á togarann Framnes og þar var hann síðan
stýrimaður og afleysingaskipstjóri, allt þar til veikindin
bundu snöggan enda á starfsferilinn.

Þekkti ekki stafina
Guðbjörg segir frá atvikum
þegar Hjálmar veiktist fyrir
ellefu mánuðum. „Hann fékk
mjög mikinn höfuðverk um
kvöldið. Kvalirnar í höfðinu
voru svo miklar að hann átti í
erfiðleikum með að borða
kvöldmatinn. Hann fór svo og
lagðist fyrir eins og ég sagði
honum að gera. Hann lá þarna
í rúminu með blað en sagðist
ekki geta lesið. Ég spurði
hvort það væri af því að

honum væri svo illt í höfðinu
en hann sagðist þá ekki þekkja
stafina. Hann virtist líka
gleyma öllu strax sem ég sagði
við hann og ég fór að hafa
verulegar áhyggjur. Ég vildi
kalla á lækni en hann vildi
það ekki.
En einkennin ágerðust og
ég talaði við Lýð lækni sem
lét flytja Hjálmar á sjúkrahúsið á Ísafirði. Hann vildi ganga
sjálfur út í bílinn og gat það.
Ég var í öngum mínum og fór
til Gógó systur. Hún sagði að
við skyldum bara bíða og sjá
til. Ég hringdi á sjúkrahúsið
og hjúkrunarkonan sagði mér
að honum liði miklu betur.
Morguninn eftir var ég svo að
bíða eftir því að fara og sækja
hann. Sem sem betur fer kom
Gógó í heimsókn og var hjá
mér þegar var hringt og mér
sagt frá því að honum hefði
versnað um nóttina. Hann
hefði lamast og það væri verið
að fara með hann með sjúkraflugvél suður.
Þetta var auðvitað mikið
áfall. Ég grét og snerist hérna
kringum sjálfa mig og vissi
ekkert hvað ég átti að gera.
Gógó tók þá ráðin í sínar hendur. Við Ragnheiður fórum með
næstu flugvél suður. Þar tók
skyldfólkið á móti okkur og
við fórum upp á Borgarspítala þar sem Hjálmar
var fyrst lagður inn. Það
gekk á ýmsu þennan
dag. Hjálmar var fluttur
yfir á Landspítala og þar
kom í ljós að hann hafði
fengið slæman blóðtappa í höfuðið og heilablóðfall.“

Nærri sex
mánuðir syðra
„Ég var svo ringluð,
grátandi og út úr heiminum að ég get annars
varla lýst fyrsta deginum. Þetta var allt svo
óraunverulegt. Líka
næstu daga á eftir. Eldri
strákurinn okkar var í
Reykjavík. Sá yngri
kom suður daginn eftir. Þeir hjá Skipstjóra- og stýrimannafélaginu
Bylgjunni á Ísafirði voru allir af
vilja gerðir að
hjálpa okkur.
Þeir auglýstu eftir
íbúð sem ég fékk síðan gegnum Rauða
krossinn. Við fengum
ágæta íbúð og fengum að vera í henni
alveg frá því fyrri
hlutann í mars og fram
í júní. Hjálmar var á
Landspítalanum í rúmlega einn og hálfan mánuð eða til 25. apríl þegar
8
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Hjálmar Sigurðsson stýrimaður á Flateyri
veiktist skyndilega fyrir réttum ellefu mánuðum eða þann 5. mars á síðasta ári. Hann
var þá í landi og var heima hjá sér þegar
hann fékk heilablóðfall. Hægri hluti líkamans lamaðist, Hjálmar missti málið og
lestrarkunnáttan hvarf í einu vetfangi.
Tíminn sem síðan er liðinn hefur eins og
vænta má verið ákaflega erfiður á margan
hátt fyrir alla fjölskylduna.
En batinn kemur, hægt en örugglega. Nú
er Hjálmar farinn að geta gengið lítið eitt við
hækju og hann er að læra að tala og lesa og
reikna alveg upp á nýtt, rétt eins og lítið
barn lærir þessa hluti. Þær stöðvar í heilanum sem geyma þessa hæfileika og kunnáttu
urðu fyrir svo miklum skaða að nýjar þurfa
að taka við.
En Hjálmar er glaðsinna og bjartsýnn og
viljasterkur og ákveðinn í því að ná sem
mestum bata. Ef til vill er bjartsýnin sá
drifkraftur sem hjálpar honum mest á hinni
erfiðu göngu. Sama má segja um eiginkonu
Hjálmars, Guðbjörgu Haraldsdóttur, og
börnin þeirra þrjú, sem eru tveir rúmlega
tvítugir synir, Sigurður Jóhann og Haraldur,
og sextán ára dóttir, Ragnheiður Karítas.
Lítill hópur fólks heimsækir Hjálmar reglulega en eins og jafnan gerist þegar svona
atburðir verða, þá virðist vinunum fækka.
hann fékk pláss á Reykjalundi
þar sem hann var til 14. júní.
Þá kom hann vestur og fór á
sjúkrahúsið á Ísafirði og var
þar fram í endaðan ágúst, þegar hann fékk að fara heim. Þá
var hann óskaplega glaður“,
segir Guðbjörg.
Batinn var mjög hægur eins
og oftast er þegar veikindi af
þessu tagi ber að höndum.
„Þetta er reyndar verst fyrsta
sólarhringinn en svo gekk það
allt mjög rólega. Það var alltaf
verið að bíða. Það voru um
þrjár vikur þangað til fyrstu
batamerkin fóru að koma og
bjúgurinn fór að hverfa úr
höfðinu. En hann þekkti okkur
alltaf frá fyrstu stundu. Hann
lamaðist alveg hægra megin
og gat ekkert tjáð sig. Málstöðvarnar fóru alveg út. Hann
fékk svokallað alstol, þar sem
málskilningur og getan til að
lesa og skrifa dettur alveg út.
Það tekur mjög langan tíma
að endurheimta þetta. En það
er alltaf að smákoma. Nú er
hann búinn að sleppa hjólastólnum og orðinn duglegur
að ganga með hækju. Hægri
höndin er alveg lömuð. Hins
vegar skilur hann flest og man
allt. Það er tjáningin sem vantar.“

Yndislegt fólk
Hjálmar fer þrisvar í viku í
sjúkraþjálfun á Ísafirði. „Hann
er sóttur með bíl frá Ísafirði.
Það er alveg frábær þjónusta
hjá ferðaþjónustu Guðna og
indælir strákar sem keyra hjá
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honum. Þessa þrjá daga í viku
fer Hjálmar héðan klukkan
ellefu og mætir í hádegismat
með fólkinu á heilsugæslunni
á Ísafirði, hvílir sig svo og fer
síðan í föndur áður en hann
fer í þjálfunina. Hann er með
frábæran þjálfara sem heitir
Jóna. Ég held hreinlega að
hann sé orðinn hálfpartinn
skotinn í henni! Að minnsta
kosti hefur hann tröllatrú á
henni. Þær eru yndislegar á
heilsugæslunni á Ísafirði og
eins hjá Svæðisskrifstofunni.
Þær hafa verið mjög indælar
og hjálpað okkur mikið.
Tvisvar í viku kemur þangað kona frá Svæðisskrifstofu
málefna fatlaðra að hjálpa
honum með talið og fleira.
Hann er svo kominn aftur
hingað heim um hálffimmleytið.
Ég geri alltaf prógramm fyrir hann þá daga sem hann er
ekki í æfingum. Þá læt ég hann
skrifa og reikna. Hann fékk
styrk frá Svæðisskrifstofunni
til að kaupa tölvu og hefur
verið að læra að nota hana.“
– Hversu miklum styrk eða
bata er gert ráð fyrir að Hjálmar nái? Varla er þess að vænta
að hann nái sér að fullu?
„Nei, það er talið að hann
eigi aldrei eftir að snúa aftur á
vinnumarkaðinn. Þeir vilja
ekki gefa manni neinar falskar
vonir. En maður lifir bara í
bjartsýninni. Það eru alltaf
einhverjar framfarir. Og þegar
fólk missir málið með þessum
hætti, þá tekur við ný málstöð
í heilanum og lærir upp á nýtt.

Þeir segja að það geti tekið
frá einu og upp í þrjú ár. Svo
er misjafnt hvort fólk nær fullu
valdi á talinu. En Hjalli er svo
óskaplega geðgóður og bjartsýnn á að þetta komi allt smátt
og smátt.“

Viljinn og bjartsýnin
– Það leynir sér ekki léttur
og glaðlegur svipurinn.
Gógó: „Hann er hér syngjandi á daginn og alltaf glaður.
Mér finnst ótrúlegt að þetta
skuli aldrei fara í skapið á
honum, að minnsta kosti ekki
svo að maður sjái. Hann var
óskaplega glaður þegar hann
kom fyrst hingað heim af
sjúkrahúsinu. Þá var hann
ennþá í hjólastólnum og lítið
farinn að ganga við hækjuna.
Ég veit að það hjálpaði honum
mikið hvað hann var ákveðinn. Núna sest hann varla í
hjólastólinn nema rétt þegar
hann er við tölvuna. Þegar
hann var að byrja að ganga og
sleppa hjólastólnum sýndi
hann okkur á hverjum degi
hvernig hann gæti gengið
lengra og lengra.“
Guðbjörg: „Hann ætlar sér
þetta. Það eru líka alltaf að
koma fleiri og fleiri orð hjá
honum.“
– Maður hefur heyrt að viljinn og bjartsýnin skipti afskaplega miklu máli þegar
svona ber að höndum.
„Hann vantar ekki viljann.
Hann skoðar alltaf blöðin og
þekkir myndir og er aðeins
farinn að geta lesið. Hann
safnar blöðum þegar hann sér
eitthvað áhugavert því að það
ætlar hann allt að lesa seinna.“
Gógó: „Það er ekki bara
hjá honum sem viljinn er og
bjartsýnin, heldur hjá Guggu
líka. Þegar þetta gerðist var
hreinlega eins og fótunum
hefði verið kippt undan þeim.
En þau eru bæði svo viljasterk
og hafa staðið sig einstaklega
vel. Gugga er bjartsýn á framtíðina og hefur aldrei látið
þetta draga sig alveg niður.
Það er hægt að komast langt á
bjartsýninni.“

Baráttan við kerfið
„Ég var nú meira og minna
grátandi fyrstu þrjá mánuðina
yfir þessum örlögum“, segir
Guðbjörg.. Ég var stöðugt að
berjast við kerfið og það er
svo seinvirkt. Oft fór ég þrjár
fjórar ferðir í viku til Ísafjarðar
til að útfylla alls konar eyðublöð. Alltaf hélt maður að hlutirnir væru að komast í gegn
en þá vantaði hin og þessi
vottorð, en alltaf hélt ég áfram.
Ég ákvað að gefast ekki upp,
hversu þreytt sem fólk væri
orðið á þessari kellingu! Það
hafa verið margir og margvíslegir þröskuldar í veginum.
En svona er nú kerfið. Og ég
ætla ekki að gefast upp!“
Gógó: „Það er ekkert smávegis stapp varðandi réttindi
og bætur sem þarf að standa í
þegar svona veikindi ber að
höndum. Það er grátlegt að
vera alltaf að rekast á veggi.
Það er alveg nóg að verða
fyrir svona áfalli þó að hitt
bætist ekki við.“
„Mér verður oft hugsað til

fólks sem stendur eitt og hefur
engan til að berjast fyrir sig í
svona málum“, segir Guðbjörg. „Kerfið er ekki að láta
mann vita hverju maður á rétt
á. En Hjálmar hefur fengið
sín hjálpartæki eins og honum
ber.“
Gógó: „Það eru svo margir
sem halda að hann skilji ekki
neitt og það þýði ekkert að
vera að koma og tala við hann.
Honum líður oft illa að geta
ekki nefnt börnin sín með
nafni. Hann getur ekki enn
sagt eitt einasta mannsnafn
eða staðaheiti. En þetta kemur.“
„Oft er eins og vinirnir
hverfi þegar svona gerist“,
segir Guðbjörg. Það er lítill
en traustur hópur sem kemur
reglulega að heimsækja hann.
Hann hefur gaman af því að
fylgjast með og hlusta á fólk.
Hann skilur flest sem fram
fer þó að hann geti ekki mikið
tjáð sig ennþá. Það er leiðinlegt að hanga heima allan daginn þegar enginn kemur.“

Fleiri bíltúrar
en áður
Eftir að Hjálmar kom heim
fór hann í „spássitúra“ á hjólastólnum og síðan með hækjuna áður en snjórinn kom.
Líka hefur hann mjög gaman
af því að fara í bíltúra. „Núna
erum við búin að fara í miklu
fleiri bíltúra hér um svæðið
en við gerðum áður. Ég keyrði
meira að segja með hann suður í haust. Við fórum að heimsækja systur mína sem býr á
Eyrarbakka. Oft flúði ég þangað um helgar þegar ég var í
Reykjavík eftir að Gógó fór
vestur og tók Hjálmar með
mér þegar hann var farinn að
geta ferðast í bíl“, segir Guðbjörg. „Það var heilmikill
munur og léttir á mér þegar
hann hætti að þurfa að fara í
stólnum út í bíl og þurfa að
taka stólinn með. Ætli það
hafi ekki verið í október.“
Guðbjörg Haraldsdóttir er í
hálfu starfi hjá Sparisjóði
Vestfirðinga á Flateyri en
sinnir annars um Hjálmar.
Hann á rétt á sérstakri umönnun og Guðbjörg fær greitt fyrir
hana bæði frá Svæðisskrifstofunni og Ísafjarðarbæ.
„Þetta er talsvert álag og
líka á börnin okkar. Þau hafa
átt erfitt með að horfa upp á
pabba sinn svona. Hann hefur
alla tíð verið svo mikið með
þeim og hjálpað þeim á svo
margan hátt alveg frá því að
þau voru lítil. En þau hafa öll
verið mjög dugleg að hjálpa
okkur.
Ég bjóst við því að þurfa að
hætta alveg að vinna, en
reyndin varð sú að Hjálmar
hefur alveg getað bjargað sér
sjálfur þegar hann er einn
heima. Ég hætti auðvitað að
vinna þegar hann veiktist en
svo byrjaði ég aftur í júní.Sem
betur fer hef ég mjög skilningsríkan yfirmann sem allt
vildi fyrir mig gera.“

Guðbjörg og Hjálmar á heimili sínu við Drafnargötuna á Flateyri.
fari á Reykjalund í mars og
verði þar í fjórar til sex vikur
í endurhæfingu. Á Ísafirði getur hann ekki fengið talþjálfun
eða iðjuþjálfun. Á Reykjalundi verður tekið á þeim þáttum sem eru ekki til staðar hér
fyrir vestan.
Þó að hann hafi hlakkað til
að koma heim, þá hlakkar
hann líka til að fara á Reykjalund. Þar leið honum afar vel.
Þar er öll aðstaða mjög góð
og starfsfólkið yndislegt. En
hann er harðákveðinn í því að
fara ekki á Reykjalund fyrr en
Stútungur er búinn! Hann vill
ekki missa af þeim viðburði.
Og hann er líka farinn að
Dóttir Hjálmars og Guðbjargar, Ragnheiður Karitas og litli sólargeislinn, Bergljót Ásta
hlakka til sumarsins.
– Ertu að mestu leyti búin Pétursdóttir, sem þvældist aðeins sex mánaða gömul með móður sinni, Gróu systur Guðbjargar í tvær vikur milli heimilisins og spítala í Reykjavík eftir að Hjalmar veiktist.
að jafna þig á áfallinu?
En Gógó systir hefur staðið spítala. Alltaf var Hjálmar ir allt. Hjalli syngur og trallar
„Ætli það ekki“, segir Guðbjörg. „En maður sættir sig með mér eins og klettur, að jafnglaður þegar hann sá litlu fyrir mig. Hann er duglegur
aldrei alveg við þetta. Ennþá öllum öðrum ólöstuðum. Hún Bergljót Ástu. Hún er líka allt- að koma með mér á mannaer ég stundum dálítið meyr. átti nú ekki vel heimangengt af svo ánægð þegar hún kemur mót. Hann hefur gaman af því
Ég væri hræsnari ef ég viður- þá með sex mánaða gamla í heimsókn núna og heilsar að vera innan um fólk og alltaf
kenndi það ekki. Af hverju dóttur sína. Hún kom meira honum. Þessi litla stúlka er til í að fara þangað sem eittkom þetta endilega fyrir minn að segja á eftir mér suður og vissulega sólargeisli í lífi okk- hvað er um að vera“, segir
eiginmann? Svona spurningar þvældist með þennan litla ar ásamt okkar eigin börnum. Guðbjörg Haraldsdóttir.
sólargeisla með mér upp á
Við erum bjartsýn, þrátt fyrOg þau brosa öll.
leita stundum á.

Vill ekki missa
af Stútungi
Nú er ætlunin að Hjálmar

Hjálmar í endurhæfingu.
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Þingsályktunartillaga frá Einari K. Guðfinnssyni og fleirum

Miðstöð atferlis- og eldisrannsókna á þorski verði á Vestfjörðum
Einar K. Guðfinnsson alþingismaður hefur ásamt
nokkrum öðrum þingmönnum endurflutt tillögu til þingsályktunar þess efnis, að á Vestfjörðum verði sett á laggirnar
miðstöð atferlis- og eldisrannsókna á þorski. Hlutverk
hennar verði að standa fyrir
og efla rannsóknir á þessu
sviði í samvinnu við háskólaog rannsóknastofnanir. Starfsemi rannsóknastofnana á
svæðinu verði jafnframt efld í
því skyni. Þessi hugmynd var
fyrst sett fram opinberlega af
Kristjáni G. Jóakimssyni,
vinnslu- og markaðsstjóra
Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf. í Hnífsdal, á ráðstefnu
um þorskeldi sem haldin var
á Ísafirði í lok febrúar á síðasta
ári.
Í greinargerð með tillögunni
segir, að margvísleg rök hnígi
að því að þessi miðstöð verði
sett niður á Vestfjörðum. „Í
nýrri tillögu að byggðaáætlun
er einmitt vikið að því að
möguleikar séu á Vestfjörðum
á uppbyggingu fiskeldis og
eru það orð að sönnu. Þegar
hafa menn hafist þar handa
hvað varðar lax- og bleikjueldi. Og langmestur hluti þess
eldisþorsks sem komið hefur
til slátrunar hér á landi er alinn
í kvíum á Vestfjörðum“, segir
í greinargerðinni.
Fram kom á fyrrnefndri ráðstefnu um þorskeldi á Vest-

Einar K. Guðfinnsson.
fjörðum, að miklu skipti að
þorskeldisstöðvar lægju nærri
gjöfulum fiskimiðum. Gilti
það um eldi þorsksins en einnig ef menn reyndu að afla
þorskseiða, þar sem flutningur
á fiski og seiðum frá veiðislóð
að kvíum væri dýr.
„Það er kunnara en frá þurfi
að segja, að þessar aðstæður
eru allar fyrir hendi á Vestfjörðum og eiga örugglega
sinn þátt í því frumkvæði sem
Vestfirðingar hafa sannarlega
sýnt í þessum efnum. Þess
vegna er skynsamlegt að
byggja á þeirri dýrmætu þekkingu sem orðið hefur til á þessum slóðum og koma upp miðstöð atferlis- og eldisrannsókna á þorski á Vestfjörðum“, segir einnig í greinargerðinni.
Í ræðu sinni á ráðstefnunni
kvaðst Kristján G. Jóakimsson auðveldlega geta séð fyrir
sér að innan fárra ára gæti

Háls-, nef- og
eyrnalæknir
Háls-, nef- og eyrnalæknir verður með
móttöku og aðgerðir á Ísafirði dagana 13.15. febrúar nk.
Tímapantanir í síma 450 4500 á milli kl.
08:00 og 16:00 alla virka daga.

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim sem
sýndu okkur, samúð, vináttu og hlýhug við andlát
og útför ástkærs bróður okkar og frænda

Karls Georgs Guðmundssonar
frá Svarthamri

Sérstakar þakkir til starfsfólks heimahjúkrunar og starfsfólks
Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði fyrir góða umönnun.
Stella Guðmundsdóttir
Andrea Guðmundsdóttir Kristinn Jónsson
Ingimar Guðmundsson
Aðalheiður Guðmundsdóttir Róbert Sigurjónsson
Ásta Guðmundsdóttir
Viktoría Guðmundsdóttir
og frændsystkin.
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heildarmagn slátraðs eldisþorsks á Vestfjörðum numið
þúsundum tonna. „Til þess að
það gangi eftir þurfa einstaklingar og fyrirtæki að hafa
ákveðið áræði og fjárhagslegt
úthald. Þá þarf einnig stóraukna og markvissa uppbyggingu í rannsóknum og opinberri þjónustu. Það er ekki
síður mikilvægt fyrir rannsóknavinnuna að hún sé unnin
í sem mestri nálægð við atvinnustarfsemina sjálfa, sem
og að uppbygging eldisins sé
í nálægð við rannsóknaumhverfið. Mín framtíðarsýn er
því einnig sú, að samfara upp-

byggingu þorskeldis hér á
Vestfjörðum verði jafnframt
tekin sú pólitíska ákvörðun,
að á Vestfjörðum verði miðstöð atferlis- og eldisrannsókna á þorski. Það rannsóknaumhverfi verði byggt
upp með því að efla starfsemi
Hafró og Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins á svæðinu
og með því að efla frekari
tengingar við háskólana í
landinu“, sagði Kristján.
Í greinargerð Einars K.
Guðfinnssonar og meðflutningsmanna tillögunnar segir
einnig:
„Þann veg hefur verið stað-

ið að þorskeldi á Vestfjörðum,
að fyrirtæki og einstaklingar
hafa haft að því frumkvæði
og leitað aðstoðar vísindamanna og annarra sérfræðinga
á þessu sviði. Á undanförnum
árum hefur þess verið freistað
að byggja upp á Vestfjörðum
öflugra þróunarstarf. Má í því
sambandi nefna, að starfsemi
Hafrannsóknastofnunarinnar
og Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins í Þróunarsetrinu á
Ísafirði hefur verið efld og
enn fremur hefur Náttúrustofu
Vestfjarða í Bolungarvík mjög
vaxið fiskur um hrygg. Hafa
starfsmenn þessara stofnana

Frystitogarinn Júlíus Geirmundsson ÍS 270

Aflaði fyrir 95 milljónir
í fyrsta túrnum á árinu
Frystitogarinn Júlíus
Geirmundsson ÍS, flaggskip
Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf., kom til hafnar á
Ísafirði á sunnudag með 272
tonn af afurðum. Verðmæti
aflans er um 95 milljónir
króna en alls var aflinn 511
tonn upp úr sjó, að mestum
hluta þorskur.
Er þetta heldur minna
aflaverðmæti en efni stóðu
til þar sem gengi krónunnar
hefur verið að styrkjast að
undanförnu. Gunnar Arnórsson var skipstjóri í þessari fyrstu veiðiferð Júlíusar
á nýja árinu en skipið fór

Landað úr Júlíusi Geirmundssyni í Ísafjarðarhöfn.
aftur á sjó í morgun. Landað
var úr ísfisktogaranum Páli

Pálssyni ÍS á Ísafirði á mánudag og fór aflinn, sem var að

mestu þorskur, til vinnslu
hjá HG.

Ferðaþjónusta á Vestfjörðum

Stefnt að margvíslegri sérmenntun
Á fundi um námskeiðahald
í ferðaþjónustu á vegum Ísafjarðarbæjar, Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Vesturferða sem haldinn var í síðustu
viku, var ákveðið að halda
fyrir sumarið stutt námskeið
fyrir fólk sem starfar við ferðaþjónustu. Jafnframt var
ákveðið að stefna að námi í
svæðisleiðsögn næsta vetur.
Fundurinn var vel sóttur og
segir Smári Haraldsson, forstöðumaður Fræðslumiðstöðvarinnar, að þar hafi farið
fram góðar og jákvæðar umræður. Svæðisleiðsögn var
kennd hér vestra fyrir nokkrum árum og segir Smári að nú
sé væntanlega grundvöllur

fyrir því að mennta nýjan hóp
af svæðisleiðsögumönnum
fyrir Vestfirði.
„Það kom fram mikill vilji
til að þjálfa upp leiðsögumenn. Margir þekkja svæðið
hérna mjög vel en aðrir eru að
koma nýir inn og við verðum
að fá fleiri í þetta starf“, segir
Smári.
Smári segir að styttri námskeið sem ætlunin sé að koma
upp fyrir sumarið, eins og í
gönguleiðsögn um hið víðáttumikla friðland norðan
Djúps, hafi fengið jákvæðar
undirtektir. Einnig er hugað
að því að koma á þjónustunámskeiðum sem gætu bæði
gagnast fólki í ferðaþjónustu

og eins verslunarfólki. Fundarmenn sýndu því mikinn
áhuga að setja upp námskeið
um rekstur lítilla veitingahúsa.
„Það má segja það hafi komið
fram mikill áhugi á öllu því
sem viðkemur rekstri lítilla
fyrirtækja en sérstaklega hvað
snertir veitingasölu“, segir
Smári.
Fjallað var um móttöku
skemmtiferðaskipa og ákveðið að setja upp námskeið henni
tengt. „Þetta er sérstök tegund
af ferðamönnum sem eru oft
að koma til landsins í fyrsta
skiptið og hafa ekki endilega
mikla þekkingu á landinu. Við
ætlum að fjalla um það hvernig er best hægt að taka á móti
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mjög komið að starfinu við
þorskeldið og notið atbeina
Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. Þetta starf þarf að þróa
áfram og virkja það mikla
frumkvæði sem fyrirtæki og
einstaklingar hafa sýnt. Hlutur
þeirra í þessu starfi verður því
að vera stór.“
Tillaga þessi var lögð fram
á síðasta þingi en varð ekki
útrædd. Meðflutningsmenn
Einars K. Guðfinnssonar voru
og eru Sigríður Ingvarsdóttir,
Einar Oddur Kristjánsson,
Vilhjálmur Egilsson og Guðjón Guðmundsson, þótt einn
þeirra sé nú horfinn af þingi.
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þeim í rútuferðum og bátsferðum og hvernig annarri
þjónustu sem þeir kaupa af
okkur í landlegunni verður
best sinnt“, segir hann.
Gunnar Þórðarson, framkvæmdastjóri Vesturferða,
fjallaði um markaðssetningu
og sölu á þjónustu og kom
víða við. „Þetta var mjög fróðlegt. Meðal annars benti
Gunnar á þá miklu möguleika
sem við eigum í því að kynna
mannlíf á svæðinu, sérstaklega með tilliti til erlendra
ferðamanna. Sumir þeirra hafa
jafnvel meiri áhuga á að sjá
lifandi fólk að störfum en að
skoða náttúruna“, segir Smári
Haraldsson.

Foreldrar bar
na við Grunnskóla Ísafjarðarbæjar
barna

Krefjast úrbóta í húsnæðismálum
Grunnskólans á Ísafirði þegar í stað
„Við undirritaðir foreldrar
barna við Grunnskóla Ísafjarðarbæjar krefjumst þess
að nemendum skólans verði
þegar í stað tryggð fullnægjandi aðstaða til náms í húsnæði sem uppfyllir þær kröfur
sem gerðar eru til nútíma
skólahúsnæðis. Í dag fer
kennsla yngstu bekkjanna
fram í aldargömlum hjalli sem
hvorki heldur vatni né vindum
eða er forsvaranlegur með tilliti til eldvarna. Foreldrar eru
ekki tilbúnir til að sætta sig
við þetta ástand lengur né bíða
í nokkur ár eftir viðhlítandi
lausn. Skorað er á bæjaryfirvöld að koma upp færanlegum kennslustofum strax í vetur til bráðabirgða fyrir yngstu
bekkina svo að skólahald geti
farið fram með eðlilegum
hætti.“
Þannig hljóðar áskorun til
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar,
sem liðlega 270 manns, foreldrar og aðstandendur barna
í Grunnskólanum á Ísafirði,
skrifuðu undir og afhent var
fulltrúum Ísafjarðarbæjar í
síðustu viku. Eyleif Björg
Hauksdóttir, Guðrún Karlsdóttir og Ingibjörg Guðný
Kjartansdóttir, mæður barna
í 1. og 2. bekk Grunnskólans
á Ísafirði, afhentu Halldóri
Halldórsyni bæjarstjóra og
Bryndísi Friðgeirsdóttur fulltrúa minnihluta bæjarstjórnar
undirskriftirnar á skrifstofu
bæjarstjóra. Vilja þær með
þessu leggja áherslu á að nú-

verandi aðstaða barna á 2. hæð
gamla barnaskólans sé óviðunandi og að til tafarlausra
aðgerða verði að grípa svo að
börnin þurfi ekki að mæta þar
aftur til kennslu í haust.
Fulltrúar bæjarstjórnar og
foreldrarnir ræddu málefni
skólans í rúma klukkustund.
Bæði Halldór og Bryndís voru
sammála foreldrunum í því
að ástandið væri óviðunandi.
Halldór sagði að of mikil orka
hefði farið í það gegnum tíðina
að ræða hvort rífa ætti gamla
barnaskólann en nú lægi fyrir
að ekki væri hægt að rífa húsið, hvort sem menn hefðu
áhuga á því eða ekki. „Húsið
hefur ekki verið friðað formlega en húsafriðunarnefnd
hefur gert okkur skýra grein
fyrir því að beitt verði ákvæðum um skyndifriðun ef bæjarstjórn sýni einhverja tilburði
til að rífa húsið“, sagði Halldór.
Bryndís Friðgeirsdóttir
kenndi um árabil í húsinu og
tók undir sjónarmið foreldra
varðandi erfiðan aðbúnað þar.
Sagði hún að í gegnum tíðina
hefðu kennarar verið smeykir
við eldhættu og fundið fyrir
leka og öðrum vandamálum í
húsinu. Í máli fundarmanna
kom þó fram að ekki væri við
húsið að sakast, sem gæti verið hin mesta prýði, heldur
frekar áralanga vanrækslu og
að það uppfyllti ekki lengur
þær kröfur sem gerðar væru
til húsnæðis fyrir barnakenn-

Bryndís Friðgeirsdóttir, Guðrún Karlsdóttir, Halldór Halldórsson, Ingibjörg Kjartansdóttir og Eyleif Hauksdóttir.
slu.
barnaskólahúsið. Húsafriðun- væri m.a. falið að leysa það sitt að um væri að ræða
„Við sjáum að húsið er ótrú- arnefnd er ekki blóraböggull- vandamál hvað yrði um börn- ófremdarástand og að börnin
lega vel byggt, að það skuli inn í málinu. Það eina sem in í haust ef til framkvæmda ættu ekki að þurfa að fara upp
standa uppi, miðað við það hefur komið út þessu hug- kæmi en sagði vandkvæðum á 2. hæðina í gamla barnaskólviðhaldsleysi sem það hefur myndaflugi er 100 milljón bundið að koma við færanleg- anum aftur í haust. Halldór
mátt þola“, segir Bryndís. króna bráðabirgðalausn úti í um kennslustofum vegna tók undir það og segir það
Lagði hún áherslu á að bygg- Kaupfélagi“, sagði Bryndís. plássleysis. Vænlegra þætti að vera stefnu bæjarins að bæta
ingarsaga skólahúsanna væri
Halldór Halldórsson grein- reisa hið fyrsta byggingu sem úr þessum málum. „Fyrst var
að hennar dómi hreinasta di frá því að nú væri starfandi félli inn í framtíðarmynd að leysa úr fjárhagsvandræðhörmung sem staðið hefði yfir undirbúningshópur vegna skólahúsnæðisins og hefði 6 um sveitarfélagsins, nú getum
afar lengi. Menn hefðu verið byggingar framtíðarhúsnæðis til 8 kennslustofur, þannig að við farið að gera eitthvað.
fastir í því gegnum tíðina að fyrir Grunnskólann á Ísafirði hægt yrði að rýma gamla Hérna áður fyrr var bara hægt
að tala því að það voru engir
rífast um byggingar og ekki og að honum væri ætlað vinna barnaskólann.
Í lok fundarins lögðu mæð- peningar til“, sagði bæjartekist að horfa fram á við.
hratt á grunni þeirra tillagna
„Húsbyggingamál Grunn- sem komu fram í hugmynda- urnar áherslu á það sjónarmið stjóri.
skólans snúast ekki um gamla samkeppni nú í vor. Honum

Tilboð óskast í skrifstofuhúsnæði á 3. hæð
í Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1, Ísafirði

Fimm ár frá opnun leikskólans Sólborgar
Það var glatt á hjalla á leikskólanum Sólborg á Ísafirði í kaffinu á mánudagsmorgun þegar nemendur og kennarar
héldu upp á fimm ára afmæli skólans. Öll börnin á Sólborg sungu saman og gæddu sér á forkunnarfögrum afmæliskringlum frá Bakaranum sem á var glassúr í einkennislit hverrar deildar. Ingigerður Stefánsdóttir leikskólastjóri segir að afmæliskringlurnar og söngurinn hafi fallið í góðan jarðveg hjá börnunum. Þegar mun vera farið að hugsa
næstu fimm ár fram í tímann og ætlunin er að halda enn betur upp á tíu ára afmælið þegar að því kemur. Meðfylgjandi
mynd var tekin í afmælisfagnaðinum á Sólborg.

SALA 13201; skrifstofuhúsnæði á 3.hæð
í Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði.
Um er að ræða 40,97m² séreign á 3. hæð
eða 54,9m² að skiptar flatarmáli. Brunabótamat er kr. 8.134.000.- og fasteignamat er kr.
3.141.000.Húseignin er til sýnis í samráði við Óla M.
Lúðvíksson, símar 450 3715 og 897 3733.
Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað
og hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7, 105
Reykjavík.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl.
11:00 þann 12. febrúar 2003, þar sem þau
verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda
er þess óska.
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Opið bréf til fréttamanna
Ríkisútvarpsins á Ísafirði
MENNINGARMÁLANEFND
ÍSAFJARÐARBÆJAR – STYRKVEITING-AR Á ÁRINU 2003
Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar
auglýsir til umsóknar styrki nefndarinnar á árinu 2003. Allir þeir er starfa
að lista- og/eða menningarmálum í
Ísafjarðarbæ (einstaklingar, félagasamstök eða stofnanir) eiga möguleika
á styrkveitingu samkvæmt nánari
ákvörðun nefndarinnar.
Umsóknarfrestur er til 28. febrúar.
Umsóknum ber að skila skriflega á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar að Hafnarstræti 1 á Ísafirði, merkt: Menningarmálanefnd, styrkveitingar 2003.
Formaður menningarmálanefndar.

Föstudaginn 24. janúar sl.
var lesin frétt í Svæðisútvarpi
Vestfjarða sem kom mér í
opna skjöldu. Í fréttinni var
því haldið fram að ég væri
félagi í Samfylkingunni. Ég
verð að játa það að ég heyrði
ekki fréttina þegar hún var
lesin heldur var hringt í mig
daginn eftir og mér bent á að
lesa síðu 147 í Textavarpinu.
Ég las fréttina og var brugðið,
því ég hef aldrei verið flokksbundinn í Samfylkingunni. Í
fréttinni var því haldið fram
að þeir einstaklingar sem áður
tilheyrðu þeim flokkum, sem
mynda Samfylkinguna í dag,
hafi sjálfkrafa verið skráðir í
Samfylkinguna við myndun
hennar og þyrftu að skrá sig
út af þeim lista sjálfir.
Nú er það ekkert launungarmál, og var vel auglýst í kosningabaráttunni fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í vor, að
ég hef setið í Stúdentaráði Há-

skóla Íslands fyrir hönd Röskvu og sem formaður Röskvu
seinasta árið mitt í Háskólanum. Á þeim tíma sem ég starfaði fyrir Röskvu tók ég aldrei
þátt í neinu flokksstarfi fyrir
flokka sem nú tilheyra Samfylkingunni og hef aldrei beðið um að vera settur á félagslista neins af þeim flokkum.
Það sama gildir um Samfylkinguna. Til að fá það staðfest
sendi ég tölvupóst til Karls
Th. Birgissonar, framkvæmdastjóra Samfylkingarinnar. Karl sendi mér bréf um
hæl þar sem hann staðfesti
það sem ég vissi – ég hef
aldrei verið skráður félagi í
Samfylkingunni.
Mér finnast vinnubrögð
fréttamanna RÚVÍS óvönduð
við undirbúning þessarar fréttar og veit hreinlega ekki hvað
þeim gekk til. Ef fréttamenn
heyra orðróm sem þennan, þá
hefði ég haldið að staðfest-

,,Mér finnast vinnubrögð fréttamanna
RÚVÍS óvönduð...“
Ingi Þór Ágústsson, bæjarfulltrúi skrifar
ingu þyrfti til að geta birt hann.
Ég veit ekki mikið um fréttamennsku, en eitt veit ég þó að
orðrómur er ekki frétt nema
hún fáist staðfest. Minnsta
mál hefði verið að hafa samband við mig til að fá álit mitt
á henni eða, líkt og ég gerði,
senda tölvupóst til framkvæmdastjóra Samfylkingarinnar og fá orðróminn staðfestan.
Í svæðisútsendingu RÚVÍS
föstudaginn 31. janúar var
beðist velvirðingar á þessum

fréttaflutningi og vil ég þakka
fyrir það. Ég vonast þó til þess
að forstöðumaður RÚVÍS
birti bréf á þessum vettvangi
þar sem hann biður mig formlega afsökunar á ofangreindri
frétt.
Með bestu kveðjum og lifið
heil.
– Ingi Þór Ágústsson,
flokksbundinn sjálfstæðismaður, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ.

Gerð svæðisskipulags fyrir alla Vestfirði í deig
lunni
deiglunni

Námskeið
Námskeið um gerð viðskiptaáætlana, á
vegum þjóðarátaks um nýsköpun, verður
haldið í Þróunarsetri Vestfjarða, fimmtudaginn 6. febrúar kl. 17:15 - 20:30. Þátttökugjald
er kr. 1.500.- fyrir kaffi og léttan málsverð.
Skráning er á www.nyskopun.is og í síma
450 3000.

Tækifæri til að skerpa á sérstöðu
hvers hluta Vestfjarða fyrir sig
Fjórðungssamband Vestfirðinga hefur sent öllum
sveitarfélögum á Vestfjörðum
bréf þar sem leitað er viðbragða við þeirri hugmynd að
gert verði svæðisskipulag fyrir Vestfirði í heild. Bæjarráð
Ísafjarðarbæjar samþykkti á
fundi sínum í fyrradag að
leggja til við bæjarstjórn að
Ísafjarðarbær taki þátt í gerð
sameiginlegs svæðisskipu-

lags fyrir Vestfirði. Halldór
Halldórsson bæjarstjóri segir
þetta vera mikið hagsmunamál fyrir svæðið og tækifæri
til að leggja áherslu á sérstöðu
Vestfjarða sem hreinasta hluta
landsins.
„Við hjá Ísafjarðarbæ höfum mikinn áhuga á þessu
verkefni. Þetta er tækifæri til
að skerpa á sérstöðu hvers
hluta Vestfjarða fyrir sig og

móta þeim grunni heildarsýn
fyrir Vestfirði sem einstakan
hluta þessa lands“, segir bæjarstjóri.
Á stjórnarfundi í Fjórðungssambandi Vestfirðinga fyrir jól
var samþykkt að sambandið
hafi forgöngu um að koma
þessu verkefni af stað og kanni
leiðir til fjármögnunar. Sum
sveitarfélög á svæðinu hafa
haft gerð slíks skipulags til

athugunar og mun sú vinna
víða vera komin vel á veg.
Kostnaður vegna gerðar
svæðisskipulags er greiddur
til helminga af Skipulagsstofnun og hlutaðeigandi
sveitarfélögum í samræmi við
samning sem gerður er þeirra
á milli. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hófu vinnu
við gerð svæðisskipulags af
þessu tagi árið 1998.

SPURNINGIN

Er hægt að snúa við?
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur gefið út nýja skýrslu, sem okkur
landsbyggðar(áhuga)mönnum er brýnt að kynna okkur og brjóta til mergjar,
því ekki er boðskapur hennar, eða öllu fremur niðurstaða, upplífgandi. Höfundarnir þrír komast að niðurstöðu sem ótvírætt hlýtur að teljast mjög vond
og niðurdrepandi fyrir okkur sem búum á Vestfjörðum og viljum halda því
áfram. En svo virðist að við séum að verða örlítilill minnihlutahópur, sem
neitar að horfast í augu við þróun, sem skýrð er með einföldum og einkar
auðskiljanlegum hætti í skýrslunni. Við virðumst sumsé vera að súpa seyðið
af skuttogaravæðingunni á áttunda áratugnum, en hún var undirstaða eina
vaxtarskeiðsins á seinni hluta tuttugustu aldarinnar á Vestfjörðum og reyndar
á landinu öllu utan suðvesturhornsins, og stóð í 7 ár.
Ein alversta niðurstaðan er sú, að landsbyggðin hafi ekki aðdráttarafl fyrir
menntað fólk. „Vesturland, Vestfirðir, Norðurland vestra og Austurland hafa
misst frá sér 60-70% af þeim sem fæddust á árunum 1968-72, bjuggu þar
1988 og tóku lán hjá LÍN til framhaldsmenntunar. Allir þéttbýliskjarnar úti á
landi hafa neikvæðan flutningsjöfnuð fyrir menntað ungt fólk gagnvart
Reykjavík og nágrenni Reykjavíkur.“
Um er að ræða meira en aldargamla þróun, að fólk flytjist úr sveit í þéttbýli.
Stjórnmálaflokkar, og þar af leiðandi Alþingi og ríkisstjórnir, börðust áratugum
saman gegn þéttbýlismyndun á síðustu öld. Nær hefði verið að styrkja

byggðarkjarna á landsbyggðinni, en í þeim efnum snerust heimamenn
öndverðir. Nægir þar að nefna ráðstefnu Byggðastofnunar og Sambands
íslenskra sveitarfélaga á Selfossi síðla hausts 1987, en þá voru sveitarfélög
enn á þriðja hundraðið á Íslandi, um 220, en munu nú vera um 105. Andstaðan við hugmyndinni, sem kynnt var á ráðstefnunni um eflingu byggðarkjarna, fékk mesta andstöðu fulltrúa minnstu sveitarfélaganna af öllu Íslandi, en þeir voru að sjálfsögðu langfjölmennastir á stefnunni.
Baráttan hefur því alla tíð verið rekin á röngum forsendum. Sveitamenn
vildu ekki missa „völdin“ sem tign oddvita og hreppstjóra færði þeim. Nú
blasir við, að sú valdafíkn kemur niður á byggðinni utan Reykjavíkur. Önnur athyglisverð niðurstaða er sú, að bættar samgöngur vinni gegn dreifbýli.
Þjónustu- og verslunarfyrirtæki verði undir í samkeppninni. Á þetta atriði
var minnt hér fyrir viku. Samgöngur vinni helst með byggðum í einnar til
tveggja klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Þangað leiti fólk út úr
borgum, en ekki lengra. Enn eitt atriðið er að höfundar telja áhrif kvótakerfis
á byggðaþróun ofmetin. Staðan sé hreinlega sú, að sjávarútvegur og úrvinnsla hafi stöðugt minni þörf fyrir vinnuafl vegna bættrar tækni. Varað er
við rómantískum væntingum um að landsbyggðin verði eins konar safn
fyrir þéttbýlisbúa. Þörf er algerlega nýrrar hugsunar af okkar hálfu. Annars
verður svarið við spurningunni að ofan nei.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Spurt var:
Ertu fylgjandi
vetrarfríi í
grunnskólum?
Alls svöruðu 629.
Já sögðu 306 eða 48,65%
Nei sögðu 288 eða 45,79%
Alveg sama sögðu
35 eða 5,56%

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

bb.is

Þar sem púlsinn slær...

Vélstjór
narbraut Menntaskólans á Ísafirði
Vélstjórnarbraut

Fær bátsvél til kennslu
að gjöf frá Bolvíkingum
Björgunarsveitin Ernir í
Bolungarvík afhenti í síðustu
viku vélstjórnarbraut Menntaskólans á Ísafirði forláta
bátsvél að gjöf. Hún er af
gerðinni Ford Mermaid og
fylgir henni gír og „jet“-drif.
Vélin hefur verið í notkun síðan árið 1987 í björgunarbátnum Gísla Hjalta en nýlega
endurnýjaði björgunarsveitin
búnað hans.
Guðmundur Einarsson,
kennari í vélstjórnargreinum
við Menntaskólann, segir alla
hluti úr raunveruleikanum

koma að góðu gagni við kennsluna. „Það er ómetanlegt að
fá hluti og með öllum fylgihlutum“, segir Guðmundur.
„Að öðrum kosti getur verið
dýrt að setja búnaðinn upp
þannig að hann nýtist við
kennsluna. Það hefur líka mikið gildi, að þótt þessi vél sé
orðin gömul, þá er hún nýtískuleg að gerð og það er
gott að geta sýnt slíka tækni í
kennslunni“, segir Guðmundur Einarsson.
Það voru þeir Bergur Karlsson formaður, Jón Sveinsson

gjaldkeri, Guðmundur Ragnarsson, Reimar Vilmundarson, Ólafur Agnarsson og
Marinó Einarsson frá Björgunarsveitinni Erni sem komu
með vélina frá Bolungarvík
og afhentu Guðmundi Einarssyni og nemendum hans í gær.
Þeir björgunarsveitarmenn
hafa allir menntað sig í vélfræðum í Menntaskólanum á
Ísafirði, ýmist í dagskóla eða
á vélgæslunámskeiðum fyrir
starfandi fólk í atvinnulífinu.
Þeir þekkja því mjög vel til
þarfa kennslunnar.

Bergur Karlsson afhendir Guðmundi Einarssyni vélina.

Vélin góða úr björgunarbátnum Gísla Hjalta hífð unn í húsnæði Menntaskólans.
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smáar

Til sölu er Nissan Sunny C+i
árg. 1993, með öllu. Uppl. í
síma 699 3068.
Til sölu er 19" tölvuskjár. Fæst
ódýrt. Áhugasamir hringi í síma
866 9801.
Til sölu eða leigu er 4ra herb.
íbúð að Túngötu 18, 3. hæð,
Ísafirði. Íbúðin er laus. Uppl. í
síma 456 4014 eftir kl. 20.
Óska eftir PC tölvu fyrir lítinn
pening. Uppl. í síma 456 4510
Kettlingar fást gefins. Tilbúnir
til afhendingar 10. febrúar. Eru
kassavanir og vanir börnum.
Upplýsingar í símum 456
4562 og 849 9457.
Spilavist í Guðmundarbúð
föstudagskvöldið 7. febrúar kl.
20. Allir velkomnir.
Meðalstórt skrifborð óskast,
helst gefins, má vera laskað en
nothæft. Upplýsingar gefur Elfa
í síma 868 1760.
Til sölu er 4ra herb. íbúð ásamt
bílskúr að Stórholti 13, 2.hæð.
Uppl. í síma 456 3503.
Til leigu er einstaklingsíbúð í
kjallara. Uppl. í símum 456
3421 og 899 3421.
Til sölu eða leigu er stór einbýlishús með bílskúr að Móholti 9
á Ísafirði. Uppl. í s. 896 2880.
Óska eftir vel með förnu sófaborði og hornborði gefins. Á
sama stað er einnig óskað eftir
páfagaukum. Uppl. gefur Hallfríður í síma 847 9197.
Óska eftir bleikum balletskóm.
Uppl. í síma 869 8999.
Óska eftir að taka á leigu stórt
og gott einbýlishús á Ísafirði.
Uppl. í síma 456 2088.
Til leigu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78. Laus 1. mars.
Uppl. í símum 456 3298 og
456 4323.
Ungt par, reglusamt og reyklaust, óskar eftir að leigja íbúð
miðsvæðis á Ísafirði. Upplýsingar í síma 866 9818 e. kl. 18.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð til sölu
á jarðhæð að Stórholti 11. Verð
kr. 3 millj. Uppl. í símum 551
4998 eða 846 0230.
Til sölu er 3ja herb. íbúð að
Engjavegi 17. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 824 5177.
Til sölu er MMC Pajero 2,8,
turbo dísel, lengri gerð, árg.
97, ekinn 146 þús. km, sjálfskiptur. Skipti á ódýrari bíl koma
til greina. Upplýsingar í síma
892 1755.
Til sölu er 4ra herb. íbúð á 3.
hæð að Stórholti 7. Íbúðin er
117m² í góðu ástandi. Mjög
fallegt útsýni. Uppl. í símum
456 4643 og 899 0743.
Vantar þig að losna við reiðhjól
úr geymslunni þinni. Hringdu
þá í síma 847 2494.
Óska eftir rúmi (tvíbreiðu).
Uppl. í síma 849 5315.
Til sölu er MMC Lancer árg.
1997, station, á góðu verði.
Skipti á ódýrari bíl koma til
greina. Uppl. í síma 862 4279.
Þorrablót strandamanna verður
haldið í Hnífsdal laugardaginn
8. febrúar. Sjá götuauglýsingar.
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Föstudagur 7. febrúar
16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Pekkóla (4:52)
18.30 Falin myndavél (56:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Söngvakeppni Sjónvarpsins
20.20 Örlagahesturinn. (Ride a Wild
Pony) Áströlsk ævintýramynd frá 1976
um strák og stelpu og hestinn sem þau
vilja bæði eiga en aðeins annað þeirra
getur fengið. Aðalhlutverk: Michael
Craig, John Meillon, Robert Bettles og
Eva Griffith.
21.55 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
spjallar við íslenska tónlistarmenn og
sýnir myndbrot frá ferli þeirra. Gestur
hans í þættinum í kvöld er Guðmundur
Pétursson gítarleikari.
22.35 Algjört æði. (It’s the Rage) Bandarísk bíómynd frá 1999 um níu einstaklinga og atburðarás sem tengir líf þeirra
saman með margvíslegum hætti. Aðalhlutverk: Joan Allen, Jeff Daniels, Anna
Paquin, David Schwimmer og Gary Sinise.
00.10 Óskorað vald. (Absolute Power)
Spennumynd um bíræfinn gimsteinaþjóf
sem lendir í miklum eltingarleik eftir að
hann flækist inn í morðmál sem tengist
Hvíta húsinu. e. Aðalhlutverk: Clint Eastwood og Gene Hackman.
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 8. febrúar
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (6:65)
09.07 Andarteppa (6:26)
09.19 Bingur (6:13)
09.26 Malla mús (46:52)
09.33 Undrahundurinn Merlín
09.43 Albertína ballerína (2:26)
09.52 Lísa (21:21)
10.00 Babar (61:63)
10.25 Harry og hrukkudýrin (6:7)
10.50 Viltu læra íslensku? (5:22)
11.10 Kastljósið
11.35 At
12.05 Geimskipið Enterprise
12.50 Bikarkeppnin í körfubolta.Bein
útsending frá úrslitaleik Keflvíkinga og
ÍS í kvennaflokki.
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.25 Bikarkeppnin í körfubolta.Bein
útsending frá úrslitaleik Snæfellinga og
Keflvíkinga og í karlaflokki.
17.05 Táknmálsfréttir
17.15 Bikarkeppnin í körfubolta.Bein
útsending frá seinni hálfleik úrslitaleiks
Snæfellinga og Keflvíkinga og í karlaflokki.
18.00 Smart spæjari (20:22)
18.25 Flugvöllurinn (4:16) (Airport)
Bresk þáttaröð þar sem fylgst er með
starfsfólki og farþegum í erli dagsins á
Heathrow-flugvelli. Í þessum þætti kemur íslenskur flugþjónn, Axel Guðmundsson, við sögu.
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Spaugstofan
20.50 Simon Birch. Bandarísk bíómynd frá 1988. Simon Birch er afar
smávaxinn en hann trúir því að guð ætli
honum sérstakt hlutverk. Besti vinur hans
vill fá að vita hver pabbi hans er og Simon hjálpar honum að grafast fyrir um
það. Aðalhlutverk: Ian Michael Smith,
Joseph Mazzello, Ashley Judd, Oliver
Platt og David Strathairn.
22.45 Lloyd og Hill. (Lloyd & Hill: A
Shred of Evidence) Bresk sakamálamynd. Fimmtán ára stúlka finnst myrt í
almenningsgarði og rannsóknarlögreglumennirnir Lloyd og Hill reyna að
hafa uppi á morðingjanum. Aðalhlutverk: Michelle Collins og Philip Glenister.
00.25 Gullna skálin. (Golden Bowl)
Bíómynd frá 2000 byggð á sögu eftir
Henry James. Dóttir bandarísks auðkýfings í London giftist ítölskum fursta en
veit ekki að hann heldur við vinkonu
hennar. Aðalhlutverk: Uma Thurman,
Kate Beckinsale, Jeremy Northam og
Nick Nolte. e.
02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 9. febrúar
09.00
09.01
09.55
10.12
10.25
10.50
11.00
11.25
12.10

Morgunstundin okkar
Disneystundin
Bubbi byggir (16:26)
Kobbi (14:14)
Franklín (53:66)
Vísindi fyrir alla (5:48)
Spaugstofan
Laugardagskvöld með Gísla
Mósaík

12.35 List slaghörpunnar (1:2)
13.30 Íslandsmótið í atskák. Bein útsending frá einvígi þeirra tveggja sem
eftir standa í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn í atskák.
15.50 Af fingrum fram
16.30 Maður er nefndur
17.05 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Eva og Adam (1:8)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Tuttugasta öldin (8:8)
20.45 Göngin (2:2) (Der Tunnel)
Seinni hluti þýskrar myndar sem er
byggð á sannri sögu. Hasso Herschel og
þrír vinir hans voru níu mánuði að grafa
135 metra löng göng á milli Vestur- og
Austur-Berlínar árið 1962. Aðalhlutverk:
Heino Ferch, Nicolette Krebitz, Alexandra Maria Lara og Sebastian Koch.
22.20 Helgarsportið
22.45 Símon. (Simon Magus) Bresk/
bandarísk bíómynd frá 1999. Myndin
gerist í gyðingasamfélagi í Mið-Evrópu
á 19. öld. Úrhrakið Símon er talinn vera
á valdi Kölska en kaupmaður einn sem
vill reisa járnbrautarstöð í héraðinu ræður
hann til að njósna um þorpsbúana. Aðalhlutverk: Noah Taylor, Stuart Townsend,
Sean McGinley, Embeth Davidtz, Amanda Ryan og Rutger Hauer.
00.30 Kastljósið
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Freddy fékk
fingurinn
Freddy fékk fingurinn eða
Freddy Got Fingered, er
geggjuð grínmynd frá árinu
2001 sem Stöð 2 sýnir kl.
21:45 á föstudagskvöld.
Gord Brody fæst við hreyfimyndagerð og er ekki sérlega góður í faginu. Öllum
hugmyndum hans er snarlega hafnað í Hollywood og
Gord flytur aftur heim í foreldrahús. Þar fer allt í háaloft þegar hann sakar pabba
sinn ranglega um kynferðislegt ofbeldi gagnvart öðrum
fjölskyldumeðlim. Samtímis
fellur Gord fyrir kvenlækni
sem er bundin í hjólastól.
Aðalhlutverk leikur Tom
Green.

Föstudagur 7. febrúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Dharma & Greg (8:24)
13.00 The Education of Max
13.45 Fugitive (6:22)
14.25 Jag (6:24)
15.15 60 mínútur II
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (1:21)
17.20 Neighbours
17.45 Buffy, the Vampire Slayer
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Friends 2 (2:24)
20.00 Friends (6:24)
20.25 Off Centre (12:22)
20.50 The Osbournes (12:30) (Osbourne fjölskyldan) Gleðin varði ekki lengi á
heimili Osbourne-fjölskyldunnar þar
sem Sharon hefur greinst með krabbamein. Ozzy reynir allt hvað hann getur
til að halda sér þurrum með aðstoð AA,
Kelly er í New York að vinna að plötunni
sinni og Jack handleggsbrotnar í teygjustökki. Munu þau komast í gegnum þetta
allt saman?
21.15 Fóstbræður 5 (3:7)
21.45 Freddy Got Fingered. (Freddy
fékk fingurinn) Grínmynd. Gord Brody
fæst við hreyfimyndagerð og er ekki
sérlega góður í faginu. Öllum hugmyndum hans er snarlega hafnað í Hollywood
og Gord er fluttur aftur heim í foreldrahús. Þar fer allt í háaloft þegar Gord sakar pabba sinn ranglega um kynferðislegt
ofbeldi gegn öðrum meðlimi fjölskyldunnar. Samtímis fellur Gord fyrir kvenlækni sem er í hjólastól. Og í framhaldi
af öllu þessu fær Gord bráðsnjalla hugmynd að þáttaröð sem mun örugglega
slá í gegn. Aðalhlutverk: Tom Green,
Rip Torn, Marisa Coughlan, Eddie Kay
Thomas.
23.10 She´s All That. (Toppstelpa) Zack
er fyrirliði knattspyrnuliðsins og vinsælasti strákurinn í skólanum. Hann veðjar
við besta vin sinn um að hann geti gert
hvaða stúlku sem er að drottningu skólaballsins. Laney Boggs er ekki mikið fyrir
samkvæmislífið og beinir kröftum sínum
frekar að því að láta gott af sér leiða.
Zack kemur auga á Lacey og er staðráðinn í að vinna veðmálið. Aðalhlutverk:
Rachel Leigh Cook, Matthew Lillard,
Paul Walker, Freddie Prinze Jr..
00.40 Simon Sez.(Þrautakóngur) Dennis Rodman er hér í hlutverki njósnara á
vegum Interpol sem berst gegn glæpum
um víða veröld. Aðalhlutverk: Dennis
Rodman, Dane Cook, Ricky Harris.
02.05 Psycho 3. (Skelfing 3) Norman
Bates er ekki dauður úr öllum æðum og
rekur enn gistiheimili fjölskyldunnar.
Bates er kominn með aðstoðarmann og
fyrsti gesturinn í langan tíma er búinn að
hreiðra um sig í einu herbergjanna.
Skömmu síðar bankar blaðakona upp á
og fer að forvitnast um fortíð Normans.
Og þá fer nú heldur betur að draga til
tíðinda. Aðalhlutverk: Anthony Perkins,
Diana Scarwid, Jeff Fahey.
03.35 Friends 2 (2:24)

03.55 Ísland í dag, íþróttir og veður
04.20 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 8. febrúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Pirates of the Plain
11.25 Skrímslaspilið
11.50 Bold and the Beautiful
13.30 Viltu vinna milljón?
14.20 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.05 Sjálfstætt fólk
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Murder She Purred. (Murphy og
morðgátan) Dularfull ráðgáta. Mary er
póstmeistari í bandarískum smábæ. Þar
gengur lífið sinn vanagang en skömmu
eftir að Blair læknir flytur til bæjarins
fara undarlegir hlutir að gerast. Mary er
nágranni læknisins og tekur vel á móti
honum. Gæludýr hennar, kötturinn Murphy og hundurinn Tucker, hafa hins vegar illan bifur á Blair og gruna hann um
græsku. Aðalhlutverk: Ricki Lake,
Linden Ashby, Bruce McGill.
21.00 Scary Movie 2. (Hryllingsmyndin
2) Sprenghlægileg hryllingsmynd þar
sem margar af vinsælustu spennumyndum síðari ára fá það óþvegið. Fylgst er
ungmennum sem prófessor platar í
draugahús undir því yfirskini að hér sé
um skólaverkefni að ræða.Aðalhlutverk:
Marlon Wayans, Shawn Wayans, James
DeBello, Anna Faris.
22.25 Analyze This. (Kæri sáli) Gamanmynd um samskipti bófaforingja og sálfræðings. Mafíuforinginn Paul Vitti er
farinn að finna til mikillar streitu og
skyldi engan undra. Hann neyðist því til
að leita sér aðstoðar hjá virtum sálfræðingi, Ben Sobol. Vitti er auðvitað enginn
venjulegur sjúklingur og Sobol er ekki
öfundsverður af hlutverki sínu. Hann
kærir sig í rauninni ekkert um þennan
sjúkling en veit líka að það fellur ekki í
góðan jarðveg ef hann reynir að vísa
mafíuforingjanum eitthvað annað með
vandamál sín. Aðalhlutverk: Billy Crystal, Robert De Niro, Lisa Kudrow, Joe
Viterelli.
00.05 Red Planet. (Rauða plánetan)
Spennumynd um örlög mannkynsins.
Skilyrði fyrir búsetu á jörðinni fara versnandi. Leita verður nýrra leiða, annars
blasa endalokin við. Bandarískir geimfarar fara í könnunarleiðangur til Mars
en þar gætu mennirnir hugsanlega fundið
sér heimkynni til framtíðar. Leiðangurinn er ekki með öllu hættulaus og brátt
fer eitt og annað úrskeiðis. Aðalhlutverk:
Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Benjamin
Bratt, Tom Sizemore.
01.50 Greenwich Mean Time. (GMT)
Við kynnumst nokkrum ungmennum í
London sem eru á leið út í lífið. Rix,
Bean og Bobby hafa sett markið hátt í
tónlistinni og Charlie stefnir á nám í
ljósmyndun. Lucy og Sam eru óráðin en
Sherry fer örugglega í framhaldsnám.
Við fylgjumst með vinahópnum í gegnum gleði og sorg en einn atburður öðrum
fremur setur mark sitt á líf þeirra og fær
þau til að endurmeta tilgang lífsins. Aðal-

hlutverk: Steve John Shepherd, Ben Waters, Alec Newman, Chjwetel Ejiofor.
03.45 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 9. febrúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Veröldin okkar
12.00 Neighbours
13.50 60 mínútur
14.35 Normal, Ohio (5:12)
15.00 Life-Size
16.25 Making of I Spy
16.45 The Naked Chef (6:6)
17.10 Einn, tveir og elda
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Twenty Four (3:24)
21.35 Boomtown (3:22)
22.20 60 mínútur
23.05 Dirty Work. (Skítamórall) Bráðfyndin mynd um félagana Mitch og Sam
sem báðir eiga mjög erfitt með að tolla í
vinnu. Vanalega væri þeim alveg sama
um atvinnuleysið en nú bráðvantar þá
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50.000 dollara. Mitch deyr ekki ráðalaus
og finnur leið fyrir þá félaga til að græða
peninga á því sem þeir eru bestir í, þ.e.
hefndinni. Aðalhlutverk: Chevy Chase,
Jack Warden, Norm Macdonald, John
Rickles, Don Rickles.
00.25 Shane. Í þessum sígilda vestra
gerir Shane heiðarlega tilraun til að snúa
baki við fyrra lífi. Hann ríður til smábæjar
þar sem hann leggur byssuna til hliðar
og hefur búskap með Starret-fjölskyldunni. Aðalhlutverk: Alan Ladd, Jean
Arthur, Van Heflin.
02.20 Silent Witness (5:8)
03.10 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 7. febrúar
18.00 Sportið með Olís
18.30 Trans World Sport
19.30 Football Week UK
20.00 4-4-2. Snorri Már og Þorsteinn J.
fjalla um enska og spænska fótboltann,

Sportið í beinni...
Sjónvarpið
Laugardagur 8. febrúar kl. 12:50
Bikarkeppni kvenna í körfubolta: Keflavík – ÍS
Laugardagur 8. febrúar kl. 14:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 8. febrúar kl. 17:15
Bikarkeppni karla í körfubolta: Snæfell – Keflavík
Sunnudagur 9. febrúar kl. 13:30
Íslandsmótið í atskák

Sýn
Miðvikudagur 5. febrúar kl. 19:50
Enska bikarkeppnin: Liverpool – Crystal Palace
Laugardagur 8. febrúar kl. 12:15
Enski boltinn: Liverpool – Middlesbrough
Laugardagur 8. febrúar kl. 20:20
Spænski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 8. febrúar kl. 02:00
Hnefaleikar: Shane Mosley gegn Raul Marquez
Sunnudagur 9. febrúar kl. 12:15
Enski boltinn: Manchester United – Manchester City
Sunnudagur 9. febrúar kl. 15:55
Enski boltinn: Newcastle – Arsenal
Miðvikudagur 12. febrúar kl. 19:45
Landsleikur í knattspyrnu: England – Ástralía

Meistaradeildina og allt markvert sem
gerist í þessum hasarleik tuttugu og
tveggja leikmanna. Þetta er þáttur fyrir
þá sem vita allt um fótbolta og líka þá
sem vita lítið sem ekkert.
21.00 Living Out Loud. (Lifað hátt)
Hvað geta nýskilin rík kona og bláfátækur spilafíkill átt sameiginlegt? Judith og
Pat geta í sameiningu fundið tilgang með
lífinu á nýjan leik en samband þeirra er
brothætt. Aðalhlutverk: Holly Hunter,
Danny Devito, Queen Latifah.
22.35 Gillette-sportpakkinn
23.00 4-4-2
23.55 Lunar Cop. (Lögga á gervitungli)
Þessi mynd gerist árið 2050 og jörðin er
vart byggileg lengur. Það fólk sem hafði
næg auraráð er flúið og hefur sest að í
geimstöð á braut um jörðu. Þar reyna
menn að rækta gróður og nota til þess
sérstök tæki sem eftirlifendur á jörðu
ásælast. Dag einn tekst jarðarbúum að
stela tækinu og senda þá yfirmenn geimstöðvarinnar Joe Brody til að endurheimta hið dýrmæta tæki. Aðalhlutverk:
Michael Pare, Billy Drago.
01.25 Sisters and Other Strangers.
(Systur og annað vandalaust fól) Æsispennandi mynd um tvær afar ólíkar
systur. Renee er svarti sauðurinn í fjölskyldunni, lauslát og á kafi í eiturlyfjum
en hún á þó hug og hjörtu allra í kringum
sig. Gail er jarðbundin og heiðarleg en
fellur mjög í skuggann af taumlausri
systur sinni. Það verður til þess að hún
lendir efst á lista yfir þá grunuðu þegar
Renee finnst myrt. Það er samt greinilegt
að Gail er saklaus en fyrst það var ekki
Gail sem myrti Renee, hver var það þá?
Aðalhlutverk: Joanna Kerns, Steven
Bauer, Debrah Farentino, Jilanne St.
Clair.
02.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 8. febrúar
12.15 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Liverpool og Middlesbrough.
14.30 4-4-2
15.30 Football Week UK. Nýjustu fréttirnar úr enska boltanum.
16.00 Trans World Sport
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (20:22)
19.45 Spænski boltinn. Bein útsending.
22.00 The Real Blonde. (Ekta ljóska)
Skemmtileg satíra um lífið í Hollywood.
Félagarnir Joe og Bob hafa verið að
reyna að slá í gegn í Hollywood en ekki
gengið sem skyldi. Joe vill takast á við
alvarleg hlutverk en þjónar enn á veitingahúsi. Bob dettur hins vegar í lukkupottinn þegar hann fær hlutverk í sápuóperu. Joe áttar sig á því að hann verður
að minnka kröfur sínar vilji hann komast
áfram í kvikmyndaborginni. Hollywood
byggist fyrst og fremst á tálsýn en
raunveruleikinn er allt annað en glæsilegur. Aðalhlutverk: Matthew Modine,
Catherine Keener, Daryl Hannah, Maxwell Caulfield.
23.45 South Park 6 (2:17)
00.10 Hnefaleikar-Vernon Forrest.Útsending frá hnefaleikakeppni í Bandaríkjunum.
02.00 Hnefaleikar-Shane Mosley.Bein
útsending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas. Á meðal þeirra sem mætast eru
veltivigtarkapparnir Shane Mosley og
Raul Marquez.
05.05 Dagskrárlok og skjáleikur

meistarakeppninnar í knattspyrnu frá
1954 til 1990. Í þessum þætti er fylgst
með keppninni í Mexíkó árið 1986.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending
frá leik Newcastle United og Arsenal.
18.00 Hnefaleikar-Shane Mosley
20.50 European PGA Tour 2003
21.50 Unhook the Stars. (Stjörnurnar
stíga niður) Mildred er eldri kona sem
hefur alla tíð séð um sig og sína en þegar yngsta barn hennar flytur að heiman
myndast ákveðið tómarúm í lífi hennar.
Einn góðan veðurdag fær hún heimsókn
frá ungri nágrannakonu sinni sem á í
erfiðleikum með að sjá fyrir barni sínu.
Vönduð mynd þar sem einblínt er á
samskipti fólks og að kærleikur í garð
náungans sigrar allar þrautir. Aðalhlutverk: Gena Rowlands, Marisa Tomei,
Gerard Depardieu, Jake Lloyd.
23.30 Rocky III. Er ferillinn á enda hjá
Rocky Balboa? Eftir slæma útreið í síðasta bardaga eru margir á þeirri skoðun.
En Rocky er ekki maður sem gefst auðveldlega upp og með aðstoð Apollos
Creed ætlar hann að komast aftur á
toppinn. Aðalhlutverk: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl
Weathers.
01.05 NBA. Bein útsending frá stjörnuleik NBA sem nú fer fram í Atlanta.
03.35 Dagskrárlok og skjáleikur

veðrið

sýna Íslendingar af öllum stærðum og
gerðum sínar bestu hliðar í von um að
komast á stefnumót.
23:00 Everybody Loves Raymond (e)
23:30 The Wildest Police Videos (e)
00:20 Jay Leno
01:40 Dagskrárlok

Horfur á fimmtudag:
Suðvestan og sunnan 813 m/s og súld eða rigning með köflum, en hægari vindur og úrkomulítið
norðan- og norðaustanlands. Hvessir sunnanlands með kvöldinu. Hiti
0-7 stig, hlýjast syðra.
Horfur á föstudag:
Suðvestlæg átt, 5-10 m/s
og skúrir, en bjart veður
með köflum norðaustanlands. Hiti 1-7 stig.
Horfur á laugardag:
Suðlæg átt, yfirleitt 3-8
m/s og skúrir eða él, en
víða léttskýjað norðan- og
norðaustanlands. Hiti í
kringum frostmark.
Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt, yfirleitt 3-8
m/s og skúrir eða él, en
víða léttskýjað norðan- og
norðaustanlands. Hiti í
kringum frostmark.
Horfur á mánudag:
Austlæg átt, hlýnandi
veður og úrkoma um mest
allt land, einkum þó
austantil.

Laugardagur 8. febrúar
13:00 Dateline (e)
14:00 Jay Leno (e)
15:00 Ladies Man (e)
15:30 Everybody Loves Raymond (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Listin að lifa (e)
18:00 Fólk með Sirrý
19:00 Dateline (e)
20:00 Leap Years. Ástir - vinátta og
frami - vinir sem þroskast sundur og saman en breytast í botn og grunn ekki...
Fylgst með hópi vina á þremur skeiðum í
lífi þeirri; 1993, 2001 og í framtíðinni ;
2008.
21:00 Á köldum klaka. Íslenskt bíó á
laugardagskvöldum: Ungur maður ferðast
um Ísland til að heiðra minningu foreldra
sinna. Skemmtileg úttekt á því hvernig
Íslendingar koma útlendingum fyrir sjónir
og besta íslensk/japanska vegamyndin
frá árinu 1994 að mati gagnrýnanda
“Empire”.
22:30 Philly (e)
23:20 Law & Order SVU (e)
00:10 Tvöfaldur Jay Leno (e)
01:40 Dagskrárlok

Sunnudagur 9. febrúar

Föstudagur 7. febrúar
18:30 Cybernet (e)
19:00 Guinnes World Reacords (e)
19:30 Dateline
20:00 Grounded for life - Nýtt
20:30 Popp & Kók - Nýtt
20:55 Haukur í horni
21:00 Charmed. Þokkanornirnar þrjár
eru umsetnar af illum öndum og öðrum
verum frá handanheiminum en meðan
þær standa saman er öllu hægt að bjarga.
22:00 Djúpa laugin. Í Djúpu lauginni

12:30 Silfur Egils
14:00 The Drew Carrey Show (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Charmed (e)
16:00 Judging Amy (e)
17:00 Innlit/útlit (e)
18:00 The Bachelor 2 (e)
19:00 Popp og Kók - Nýtt(e)
19:30 Cybernet
20:00 Dateline
21:00 Practice
21:50 Silfur Egils (e) Silfur Egils hefur
fest sig í sessi sem mikils metinn vettvangur pólitískrar umræðu
23:20 Listin að lifa (e)
0:10 Dagskrárlok

kirkja

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

Ísafjarðarkirkja:
Mömmumorgunn á fimmtudag kl. 10:30 til 12:00.
Kirkjuskóli á laugardag
kl. 11:00.
Hnífsdalskapella:
Messa og altarisganga á
sunnudag kl. 11:00. Kirkjuskóli á sunnudag kl. 13:00.
Flateyrarkirkja:
Bænastund á fimmtudag
kl. 17:15. Kirkjuskóli á
laugardag kl. 13:30.

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum

Sunnudagur 9. febrúar

Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

12.15 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester United og Manchester
City.
14.30 Saga HM. Rakin er saga heims-

afmæli

Þorlákur Þorláksson,
Bræðratungu, verður
sextugur á morgun, 6.
febrúar. Af því tilefni bjóða
hann og systkini hans,
ættingjum og vinum til
veislu á Hótel Ísafirði frá
kl. 16-18 á afmælisdaginn.
MIÐVIKUDAGUR 5. FEBRÚAR 2003
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Samningur þrig
gja ráðuneyta og Ísafjarðarbæjar við Gamla Apótekið
þriggja

Tólf milljóna króna styrkur
Á föstudag var undirritaður
samningur þriggja ráðuneyta
og Ísafjarðarbæjar um 12 milljóna króna styrk til Gamla
Apóteksins á næstu tveimur
árum. Ætlunin var að undirrita
samninginn á Ísafirði en vegna
ótryggs útlits fyrir flug síðdegis var ákveðið að skrifa
undir samninginn í Þjóðmenningarhúsinu í Reykjavík,
enda var Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
staddur þar og hafði ætlað
vestur með sömu flugvél og
ráðherrarnir.
Sólveig Pétursdóttir dómsmálaráðherra sagði við undirritun samningsins, að rekstur
Gamla Apóteksins byggðist á
mjög metnaðarfullu forvarnarstarfi gegn vímuefnum. Árangur í baráttunni gegn vímuefnum næðist með samstilltu
átaki lykilaðila og kvað mikinn árangur hafa náðst í þeirri
baráttu á Ísafirði, meðal annars með góðum samskiptum
lögreglunnar við Gamla Apótekið. Greinilegt væri að mikið og gott starf hefði verið
unnið og væri það ljóslega
vel metið á svæðinu. Í því

Ísafjörður

Nýtt Sólrisumerki MÍ
Sólrisuhátíð Menntaskólans á Ísafirði hefur
eignast nýtt einkennismerki. Höfundur þess er
Högni Sigurþórsson, grafískur hönnuður á Flateyri,
en hann hannaði einnig
kennimark Menntaskólans sem er notað í merki
Sólrisunnar.
Hið nýja merki mun
prýða auglýsingar, fána og
fréttir hátíðarinnar en vonir standa til þess að dagskrá hennar verði opinberuð í þessari viku. Nokkrir
viðburðir eru þegar komnir á hreint og má þar nefna
tónleika með Margréti Eir,
Megasi og Hundi í óskilum.

05.PM5

Keppa á HM
unglinga
Önfirðingarnir Jakob Einar Jakobsson og Markús
Þór Björnsson hafa verið
valdir ásamt Andra
Steinþórssyni frá Akureyri til að vera fulltrúar Íslands á heimsmeistaramóti unglinga í norrænum greinum sem fram
fer í Sollefteå í Svíþjóð
um þessar mundir og
stendur til 9. febrúar.
Þeir félagar keppa í 30
km göngu með frjálsri
aðferð, 10 km göngu
með hefðbundinni aðferð
og sprettgöngu.

Stórhuga fjárhagsáætlun

Frá undirritun samningsins: Halldór Halldórsson, Páll Pétursson, Sólveig Pétursdóttir og Jón Kristjánsson. Ljósmynd:
Morgunblaðið/Kristinn Ingvarsson.
sambandi nefndi Sólveig að
Með þessum styrk ráðu- starfsemi Gamla Apóteksins Fagnaður var haldinn í Gamla
Hlynur Snorrason, lögreglu- neytanna þriggja og Ísafjarð- er og hefur verið. Að styrktím- Apótekinu á föstudag vegna
fulltrúi á Ísafirði, hefði verið arbæjar verður hægt að halda anum liðnum eftir tvö ár verð- undirritun samningsins þar
kosinn Vestfirðingur ársins áfram því tilraunaverkefni að ur árangurinn metinn og í ljósi sem samankominn var fjöldi
fyrir þrotlaust starf hans að forvörnum og vímulausu hans tekin ákvörðun um frek- fólks. Sjá nánar frétt og myndforvörnum gegn fíkniefnum. menningarlífi ungs fólks sem ari stuðning frá ríki og bæ. ir af fagnaðinum á bls. 7.

Ætlunin að koma upp minningarreit vegna snjóflóðsins í Súðavík

Kennimark Sólrisuhátíðar Menntaskólans.

Stuttar af bb.is

Hægt verður að fræðast um
flóðin á tveimur tungumálum
Hreppsnefnd Súðavíkvíkurhrepps hefur samþykkt að
gera minningarreit um þá sem
létust í snjóflóðinu árið 1995
og koma upp merkingum með
upplýsingum um flóðið. Ómar
Már Jónsson sveitarstjóri segir málið vera til skoðunar en
ekki sé búið að taka neinar
endanlegar ákvarðanir um
framkvæmdina.
„Þær hugmyndir sem eru
uppi hjá okkur núna eru að
reyna að búa til fallegan minningarreit í kirkjugarðinum þar
sem þeir sem eiga um sárt að
binda geta komið“, segir Ómar. Hvað merkingarnar varðar
er tvennt á döfinni. Ætlunin
er að setja upp skilti við endimörk byggðarinnar með upplýsingum um sveitarfélagið
og þá þjónustu sem þar er í
boði. Auk þess er ætlunin að
setja upp sérstakar merkingar
með upplýsingum um snjó-
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Frá gömlu byggðinni í Súðavík að sumarlagi.
flóðið.
svo að útbúa lítinn reit þarna í
„Við erum að hugsa um að kring þar sem fólk geti sest
setja upp skilti á millli blokk- niður“, segir Ómar. Ýmsar
arinnar og gömlu símstöðvar- hugmyndir hafa verið til uminnar þar sem verður fræðsla ræðu um gerð minningarreits
um snjóflóðið, bæði á íslen- frá því að flóðið féll og segist
sku og ensku. Hugmyndin er Ómar vonast til þess nú verði

hægt að koma þeim hugmyndum í framkvæmd. „Þetta er í
umræðunni hjá okkur núna
en við eigum svo auðvitað
eftir að fá hönnuði og arkitekta
í lið með okkur til útfæra
þetta“, segir hann.

18.4.2017, 10:23

Frumvarp að fjárhagsáætlun fyrir Súðavíkurhrepp var lagt fram til
fyrri umræðu í hreppsnefnd í síðustu viku.
Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri Súðavíkurhrepps, segir að í henni
felist miklar framkvæmdir. Verið er að leggja
drög að uppbyggingu
iðngarða í bænum,
hreinsun í gömlu byggðinni og uppbyggingu
tjaldsvæðis, svo eitthvað
sé nefnt. „Þetta er plagg
sem bæði meirihlutinn og
minnihlutinn eru búnir að
móta í sameiningu“,
segir Ómar um fjárhagsáætlunina. „Það verður
ánægjulegt þegar sveitarstjórnin hefur lagt
blessun sína yfir þetta og
ekkert verður því til
fyrirstöðu að hefjast
handa við þau verkefni
sem bíða okkar“, segir
Ómar Már Jónsson í
samtali við blaðið.

