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– Rósi Sigurðsson, bóndi og hljómlistarmaður á Nýja Sjálandi
í nýju BB-viðtali – fimmtán árum síðar. Sjá miðopnu.

Miðvikudagur 7. febrúar 2001 Miðvikudagur 7. febrúar 2001 Miðvikudagur 7. febrúar 2001 Miðvikudagur 7. febrúar 2001 Miðvikudagur 7. febrúar 2001 ••••• 6. tbl.  6. tbl.  6. tbl.  6. tbl.  6. tbl. ••••• 18. árg. 18. árg. 18. árg. 18. árg. 18. árg.

ÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvember 1984 1984 1984 1984 1984 • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 •     Fax 456 4564 • Netfang:Fax 456 4564 • Netfang:Fax 456 4564 • Netfang:Fax 456 4564 • Netfang:Fax 456 4564 • Netfang: bb bb bb bb bb@@@@@bbbbbbbbbb.is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. 200200200200200 m/ m/ m/ m/ m/vvvvvsksksksksk

– Rósi Sigurðsson, bóndi og hljómlistarmaður á Nýja Sjálandi
í nýju BB-viðtali – fimmtán árum síðar. Sjá miðopnu.

,,,,,,,,,,Kannski ekkiKannski ekkiKannski ekkiKannski ekkiKannski ekki
miklu við að bæta“miklu við að bæta“miklu við að bæta“miklu við að bæta“miklu við að bæta“

SúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavík

GrunaðurGrunaðurGrunaðurGrunaðurGrunaður
um ölvunum ölvunum ölvunum ölvunum ölvun
við aksturvið aksturvið aksturvið aksturvið akstur

Lögreglan stöðvaði
mjög ungan ökumann í
Súðavík aðfaranótt
sunnudags vegna gruns
um ölvun við akstur.

Ökumaðurinn fékk
hefðbundna meðferð þó
ekki hafi hann haft öku-
réttindi, enda verður hann
ekki fullra sautján ára fyrr
en í haust. Verði hann sek-
ur fundinn missir hann
ökurétt í minnst þrjá mán-
uði. Þar sem hann er ekki
orðinn sautján ára mun
hann eingöngu missa rétt-
inn til að keyra skelli-
nöðru og ákveðnar teg-
undir af vinnuvélum.
Hins vegar mun hann fá
að taka bílprófið á réttum
tíma í haust.

Að öðru leyti var helgin
róleg hjá lögreglunni á
Ísafirði þrátt fyrir að
þorrablót hafi verið haldið
í svo til hverju einasta fé-
lagsheimili á norðanverð-
um Vestfjörðum.

Sjúkra- og áætlunarflugvél kom til Ísafjarðar í síðustu vikuSjúkra- og áætlunarflugvél kom til Ísafjarðar í síðustu vikuSjúkra- og áætlunarflugvél kom til Ísafjarðar í síðustu vikuSjúkra- og áætlunarflugvél kom til Ísafjarðar í síðustu vikuSjúkra- og áætlunarflugvél kom til Ísafjarðar í síðustu viku

Hálfdán og Guðleifur fljúga vélinniHálfdán og Guðleifur fljúga vélinniHálfdán og Guðleifur fljúga vélinniHálfdán og Guðleifur fljúga vélinniHálfdán og Guðleifur fljúga vélinni
Ný sjúkra- og áætlunarflug-

vél Vestfirðinga kom til Ísa-
fjarðar á fimmtudag. Vélin er
í eigu Leiguflugs Ísleifs Otte-
sen, sem samið hefur verið
við um flugið. Hálfdán Ing-
ólfsson flugstjóri og Guðleifur
Árnason aðstoðarflugstjóri
skipa áhöfn vélarinnar sem er

af gerðinni Cessna 402C.
„Flogið verður þrisvar í

viku í áætlunarflugi milli Ísa-
fjarðar og Bíldudals. Við erum
að gera könnun á ferðatíðni
til að sjá hvaða daga vikunnar
er best að fljúga. Líklega verða
tvö morgunflug og eitt síð-
degisflug í hverri viku. Verð

farmiða verður hliðstætt því
sem gildir milli Akureyrar og
Grímseyjar“, segir Ísleifur
Ottesen.

Ekki hafði vélin setið lengi
í flugskýli á Ísafirði þegar
fyrsta verkefnið kom. Á laug-
ardag þurfti að fljúga með
menn frá Fjórðungssambandi

Vestfirðinga til Reykhóla og
Bíldudals til fundarhalda. Á
meðan þingað var á Reykhól-
um var beðið um sjúkraflug
frá Ísafirði. Þurfti því að skilja
Fjórðungssambandsmenn eft-
ir meðan flogið var til Ísa-
fjarðar og þaðan til Reykja-
víkur. Síðan var flogið með

mennina til Bíldudals og það-
an aftur til Ísafjarðar.

Nýja sjúkra- og áætlunarvélin.
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Ríkissjónvarpið ,,heiðrar“ minninguRíkissjónvarpið ,,heiðrar“ minninguRíkissjónvarpið ,,heiðrar“ minninguRíkissjónvarpið ,,heiðrar“ minninguRíkissjónvarpið ,,heiðrar“ minningu
Ragnars H. RagnarRagnars H. RagnarRagnars H. RagnarRagnars H. RagnarRagnars H. Ragnar

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

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

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

Fátt er nú ritað og rætt um menningarhúsin fimm sem stjórnvöld hugðust skáka
víða um landið. Vera má að kapphlaupið sem þá hófst milli nokkurra þingmanna
um að fá menningarhús í sitt kjördæmi eigi þátt í þögninni sem nú ríkir um þetta
annars vel meinta mál.

Á síðum þessa blaðs hefur verið haft eftir mætum mönnum að skóli
sé ekki hús og að menning sé ekki hús, heldur fólk. Breytir engu þótt í
skírnarvottorðum steinkassa standi að þeir séu skólar eða menningarhallir
ef ekkert er fólkið.

Það státa ekki margir staðir hérlendis af jafn langri tónlistarhefð og Ísafjörður.
Má það að margra mati rekja til  brautryðjendastarfs Jónasar heitins Tómassonar,
tónskálds, með stofnun fyrsta tónlistarskóla á Íslandi árið 1912. Það varð síðan
gæfa ísfirskra tónlistarunnenda, og annara er  notið hafa, þegar Ragnar H. Ragnar
og Sigríður eiginkona hans komu til bæjarins og tóku til við að byggja upp þann
Tónlistarskóla Ísafjarðar sem við þekkjum í dag. Frá fyrstu tíð nutu Ragnar og
Sigríður stuðnings og velvilja fólks sem innt hefur ómetanlegt starf af höndum til
að efla og styrkja stöðu skólans í liðlega fimm áratugi. Kannski verður þessari
samheldni best líkt við stóra fjölskyldu.

Það sem vel er gert er ljúft að þakka. Í því skyni hafði Tónlistarskólinn opið hús
í hinum glæsilega tónleikasal skólans á laugardaginn. Þar var m.a. ætlunin að
gleðja þá er litu inn með sýningu á myndbandi þar sem rætt var við hjónin Ragnar

H. og Sigríði J. Ragnar auk þess sem þar var sýnt frá skólastarfinu. Tón-
listarskólinn á eintak af myndbandinu, sem gert var fyrir Ríkissjónvarpið
fyrir rúmum 20 árum.

Skemmst er  frá því að segja að Sjónvarp allra landsmanna kom
í veg fyrir að velunnarar Tónlistarskóla Ísafjarðar fengju á þessari  síðdegisstund
að njóta ,,návistar Ragnars og Siggu“ í húsakynnum þess skóla, sem þau helguðu
líf sitt og starf öllum stundum frá komu þeirra til Ísafjarðar, með því að krefjast
336.000 króna greiðslu fyrir hverja sýningu á myndbandinu, en ætlunin hafði
verið að renna því í gegn tvisvar til þrisvar þessa dagstund, fólki til ánægju. Þess-
ari forkastanlegu ákvörðun ráðamannna Ríkissjónvarpsins fékk ekkert breytt.

Yfir þá afstöðu Ríkissjónvarpsins að meina virtri menningarstofnun á
landsbyggðinni að sýna velgjörðarfólki sínu gamalt myndband, og heiðra á þann
veg minningu Ragnars H. Ragnar og konu hans Sigríðar, nema fyrir kæmi greið-
sla allt að einni milljón, ná engin orð. s.h.

Júlíus Geirmundsson fer í slipp í ReykjavíkJúlíus Geirmundsson fer í slipp í ReykjavíkJúlíus Geirmundsson fer í slipp í ReykjavíkJúlíus Geirmundsson fer í slipp í ReykjavíkJúlíus Geirmundsson fer í slipp í Reykjavík

Spilið bilaðiSpilið bilaðiSpilið bilaðiSpilið bilaðiSpilið bilaði
með látummeð látummeð látummeð látummeð látum
Júlíus Geirmundsson ÍS 270 kom til hafnar á Ísafirði
á sunnudag með 328 tonn að verðmæti um 81 milljón
króna. Daginn eftir kom Páll Pállsson ÍS 102 til með

rúm 90 tonn. Uppistaðan í aflanum var þoskur. Stuttu á
eftir Páli kom norski togarinn Remöyfjord til að fá við-

gerð auk þess sem kostur var tekinn. Eftir löndun fer
Júlíus til Reykjavíkur í slipp, en spil togarans bilaði með

látum í túrnum. Á meðfylgjandi mynd eru starfsmenn
Löndunarþjónustu Magnúsar Haukssonar að landa úr

togaranum.

Heilbrigðisstofnunin ÍsafjarðarbæHeilbrigðisstofnunin ÍsafjarðarbæHeilbrigðisstofnunin ÍsafjarðarbæHeilbrigðisstofnunin ÍsafjarðarbæHeilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ

Sex sóttu um stöðuSex sóttu um stöðuSex sóttu um stöðuSex sóttu um stöðuSex sóttu um stöðu
framkvæmdastjóraframkvæmdastjóraframkvæmdastjóraframkvæmdastjóraframkvæmdastjóra

Sex umsóknir bárust um
stöðu framkvæmdastjóra
Heilbrigðisstofnunarinnar
Ísafjarðarbæ, en umsóknar-
frestur rann út í síðustu viku.

Umsækjendur eru: Gísli
Halldór Halldórsson, við-
skiptafræðingur, Ísafirði, Ól-
afur Als, rekstrarfræðingur,
Reykjavík, Sigurður J. Haf-
berg, útgerðartæknir, Flateyri,
Tómas Ibsen, forstöðumaður,

Ísafirði, Vignir Þór Jónsson,
B.Sc., verkstjóri, Súðavík, og
Þröstur Óskarsson, fjármála-
stjóri, Akureyri.

Umsóknirnar fara nú til sér-
stakrar hæfnisnefndar sem
skilar heilbrigðisráðherra og
stjórn stofnunarinnar áliti
sínu. Ráðherra skipar síðan í
stöðuna til fimm ára að fengnu
áliti og tillögu stjórnar stofn-
unarinnar.

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ.

Dökkt útlit hjá meistaraflokki karla hjá KFÍ eftir tap í síðustu viku gegn ValsmönnumDökkt útlit hjá meistaraflokki karla hjá KFÍ eftir tap í síðustu viku gegn ValsmönnumDökkt útlit hjá meistaraflokki karla hjá KFÍ eftir tap í síðustu viku gegn ValsmönnumDökkt útlit hjá meistaraflokki karla hjá KFÍ eftir tap í síðustu viku gegn ValsmönnumDökkt útlit hjá meistaraflokki karla hjá KFÍ eftir tap í síðustu viku gegn Valsmönnum

Fátt getur bjargað falli í 1. deildFátt getur bjargað falli í 1. deildFátt getur bjargað falli í 1. deildFátt getur bjargað falli í 1. deildFátt getur bjargað falli í 1. deild
Enn syrtir í álinn hjá karla-

liði KFÍ. Á fimmtudag í síð-
ustu viku tapaði liðið gegn
Val með 78 stigum gegn 82
og er þar með orðið langneðst
á stigatöflunni með aðeins 4
stig. Fátt getur því bjargað lið-
inu frá falli í 1. deild.

,,Síðasti leikur var ekki góð-
ur. Hrafn Kristjánsson var
meiddur og Gestur Már Sæv-
arsson var frá en þetta eru
leikmenn sem við máttum
ekki missa. Við náðum tvisvar
þægilegu forskoti í leiknum,
en tókst ekki að halda því út

leiktímann og því fór sem fór,“
sagði Karl Jónsson, þjálfari
KFÍ í samtali við blaðið.

,,Vissulega er staðan ekki
góð en meðan sjö leikir eru
enn eftir er alltaf möguleiki
fyrir hendi. Við erum ekkert
að fara að gefast upp og ætlum

að mæta grimmir í hvern ein-
asta leik. Það er mín tilfinning
að við þurfum að vinna fimm
af þessum sjö leikjum til að
tryggja okkur í deildinni, en á
það ber að líta að þarna eru
erfiðir útileikir gegn Njarð-
vík, Keflavík, Haukum og

Tindastóli,“ sagði Karl. Þótt
allt bendi til að félagið leiki
ekki í úrvalsdeild á næsta vetri
segir Karl félagið ekki þurfa
að kvíða framtíðinni. ,,Ef við
föllum, er það mín tilfinning
að liðið verði aftur komið upp
fyrir árið 2005,“ sagði Karl.

Bræðurnir Pétur og Eggert
Jónssynir og Pálmi Stefáns-
son taka á móti Staðarvík
við komuna til Ísafjarðar.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

ÍsfirðingurÍsfirðingurÍsfirðingurÍsfirðingurÍsfirðingur
ehf. leigir bátehf. leigir bátehf. leigir bátehf. leigir bátehf. leigir bát

Fiskvinnslan Ísfirðingur
ehf. á Ísafirði hefur tekið á
leigu 5,9 tonna plastbát frá
Keflavík, Staðarvík GK 107.
Báturinn kom til Ísafjarðar um
helgina með einu af skipum
Eimskipafélags Íslands.

„Báturinn er af gerðinni
Gáski 900 og er einn sex báta
sem eru í viðskiptum hjá fyr-
irtækinu“, segir Pálmi Stef-
ánsson, stjórnarformaður Ís-
firðings. „Báturinn kemur frá
Keflavík og fylgja honum
veiðiheimildir upp á 90 tonn
af þorski.“

Staðarvík mun halda til
línuveiða um leið og gefur.
Ekki fæst gefið upp hver skip-
stjóri bátsins verður.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Lífið á Vest-Lífið á Vest-Lífið á Vest-Lífið á Vest-Lífið á Vest-
fjörðum sýntfjörðum sýntfjörðum sýntfjörðum sýntfjörðum sýnt

Mynd sem ber heitið ,,Lífið
á Vestfjörðum“ var sýnt í Rík-
issjónvarpinu á sunnudaginn
var. Myndin sem er tólf mín-
útur að lengd er kostuð af
Fjórðungssambandi Vestfirð-
inga.

Tilgangurinn með mynd-
inni er að gefa landsmönnum
rétta sýn af því mannlífi sem
er á Vestfjörðum og að Vest-
firðir séu áhugaverður val-
kostur fyrir búsetu, en nokkuð
hefur borið á því að Vestfirð-
ingar telji að aðrir landsmenn
hafi ekki rétta sýn af svæðinu.

06.PM5 19.4.2017, 09:212



MIÐVIKUDAGUR 7. FEBRÚAR 2001      3

STYRKVEITINGAR Á ÁRINU 2001
Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar
auglýsir til umsóknar styrki nefndar-
innar á árinu 2001. Allir þeir er starfa
að lista- og/eða menningarmálum í
Ísafjarðarbæ (einstaklingar, félaga-
samtök eða stofnanir) eiga möguleika
á styrkveitingu samkvæmt nánari
ákvörðun nefndarinnar.
Umsóknarfrestur er til 28. febrúar
nk. Umsóknum ber að skila skriflega
á skrifstofu Ísafjarðarbæjar að Hafnar-
stræti 1 á Ísafirði, merkt: Menningar-
málanefnd, styrkveitingar 2001.
Formaður menningarmálanefndar.

LEIKSKÓLINN SÓLBORG
Leikskólakennara eða annað uppeldis-
menntað starfsfólk vantar á leikskól-
ann Sólborg. Vinnutími frá kl. 13:00
til 16:30 á yngri deild.
Nánari upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri í síma 456 3185.

Frábært tækifæri!Frábært tækifæri!Frábært tækifæri!Frábært tækifæri!Frábært tækifæri!
Nýtt fyrirtæki í Reykjavík með þekkt vöru-

merki í skyndibita, leitar eftir samstarfsaðil-
um úti á landi. Um er að ræða uppsetningu
fyrir pizzasölu inni á útsölustöðum með lít-
inn færibanda pizzaofn og samlokugerð.
Þetta er frábært tækifæri fyrir þá sem eru
með söluturna, matsölustaði, söluskála eða
vídeóleigur og vilja auka veltuna til muna.
Einnig gæti þetta hentað samhentum aðilum
eða fjölskyldu sem vilja skapa sér nýtt at-
vinnutækifæri.

Verð aðeins kr. 1.150.000 + vsk. með
tækjum, hráefnum, umbúðum, uppskriftum,
auglýsingaefni og öðrum fylgihlutum. Þetta
er góð fjárfesting sem er fljót að borga sig,
tekur lítið pláss og mjög auðveld í fram-
kvæmd. Uppsetning er innifalin í verðinu og
hægt er að hefja sölu og framleiðslu sam-
stundis.

Upplýsingar eru gefnar í síma 864 0188.

RannsóknamaðurRannsóknamaðurRannsóknamaðurRannsóknamaðurRannsóknamaður
– Líffræðingur–– Líffræðingur–– Líffræðingur–– Líffræðingur–– Líffræðingur–

Hafrannsóknastofnun auglýsir lausa til um-
sóknar stöðu rannsóknamanns við útibú
stofnunarinnar á Ísafirði. Starfið felst m.a. í
fjölbreyttri vinnu við öflun og úrvinnslu rann-
sóknagagna í landi og þátttöku í rannsókna-
leiðöngrum á sjó. Æskilegt er að umsækjend-
ur hafi BS-próf í líffræði eða sambærilega
menntun eða reynslu.

Umsóknir sendist stofnuninni fyrir 23.
febrúar. Nánari upplýsingar veita Hjalti Karls-
son útibúinu á Ísafirði í síma 456 3030
(hjalti@hafro.is) og Vignir Thoroddsen í síma
552 0240.

Hafrannsóknastofnunin,
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík.

AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Aðalfundur HF. Djúpbátsins fyrir árið 2000

verður haldinn á Hótel Ísafirði laugardaginn
24. febrúar kl. 14:00.

Dagskrá:
Aðalfundarstörf. Tillaga um slit á félaginu.
f.h. stjórnar, Kristinn Jón Jónsson.

Slökkviliðsstjórarnir á Ísa-
firði, í Bolungarvík og í Súða-
vík leggja til, að öll slökkvilið
á norðanverðum Vestfjörðum
verði sameinuð í eitt og stofn-
að verði byggðasamlag um
rekstur þess. Þeir nefna mörg
fordæmi um slíkt á undan-

förnum árum í flestum lands-
hlutum. Í bréfi slökkvilisstjór-
anna til forráðamanna sveit-
arfélaganna rekja þeir margar
ástæður fyrir þessari tillögu,
svo sem kosti samnýtingar á
búnaði og tækjum, samhæfð-
ara og öflugra slökkvilið, fag-

legra eldvarnaeftirlit og betri
forvarnir. Einnig verði auð-
veldara að standa undir aukn-
um kröfum um formenntun,
símenntun og þjálfun slökkvi-
liðsmanna.

Jafnframt því sem þetta
muni auka öryggi íbúanna á
svæðinu telja þeir að slík
skipulagsbreyting muni
minnka kostnað við rekstur
þegar til lengdar lætur.
Slökkviliðsstjórarnir hafa
einnig samið drög að ítarleg-
um stofnsamningi fyrir
byggðasamlag um rekstur
sameiginlegs slökkviliðs.

Auk þess leggja þeir til, að
leitað verði eftir samningi við
Flugmálastjórn um þjónustu
á Ísafjarðarflugvelli, þannig
að þar verði vakt í tengslum

við komur og brottfarir flug-
véla. Þeir benda á, að slíkt
hafi þegar verið gert á öðrum
stöðum á landinu og nefna
m.a. Egilsstaði og Akureyri.

Slökkviliðsstjórarnir þrír
sem hér um ræðir eru Ólafur
Þ. Benediktsson í Bolungar-
vík, Þorbjörn Sveinsson á Ísa-
firði og Elvar Ragnarsson í
Súðavík. Viðkomandi sveitar-
stjórnir munu enn ekki hafa
tekið afstöðu til  tillagna
þeirra. Umhverfisnefnd Ísa-
fjarðarbæjar telur að hér sé
hreyft máli sem hagkvæmt
kynni að vera. Hins vegar
bendir hún á, að málið sé póli-
tískt og þarfnist mikillar skoð-
unar og athugunar á fjárhags-
legri hagkvæmni.

Slökkviliðsstjórar á norðanverðum VestfjörðumSlökkviliðsstjórar á norðanverðum VestfjörðumSlökkviliðsstjórar á norðanverðum VestfjörðumSlökkviliðsstjórar á norðanverðum VestfjörðumSlökkviliðsstjórar á norðanverðum Vestfjörðum

Vilja að slökkviliðin verði sameinuð ogVilja að slökkviliðin verði sameinuð ogVilja að slökkviliðin verði sameinuð ogVilja að slökkviliðin verði sameinuð ogVilja að slökkviliðin verði sameinuð og
byggðasamlag stofnað um reksturinnbyggðasamlag stofnað um reksturinnbyggðasamlag stofnað um reksturinnbyggðasamlag stofnað um reksturinnbyggðasamlag stofnað um reksturinn

Tónlistarskólinn á Ísafirði opnaði dyr sínar fyrir bæjarbúumTónlistarskólinn á Ísafirði opnaði dyr sínar fyrir bæjarbúumTónlistarskólinn á Ísafirði opnaði dyr sínar fyrir bæjarbúumTónlistarskólinn á Ísafirði opnaði dyr sínar fyrir bæjarbúumTónlistarskólinn á Ísafirði opnaði dyr sínar fyrir bæjarbúum

Á þriðja hundrað mannsÁ þriðja hundrað mannsÁ þriðja hundrað mannsÁ þriðja hundrað mannsÁ þriðja hundrað manns
kynntu sér starfseminakynntu sér starfseminakynntu sér starfseminakynntu sér starfseminakynntu sér starfsemina

Opið hús var hjá Tónlistar-
skólanum á Ísafirði á laugar-
dag. Tilgangurinn með opnu
húsi var að styrkja tengsl bæj-
arbúa við skólann og vekja
athygli á því starfi sem þar á
sér stað. Haldnir voru þrennir
stuttir tónleikar með fjöl-
breyttu efni í hinum nýja tón-
leikasal skólans og hljóðfæra-
sýning skólans vakti mikla
lukku, sérstaklega meðal yng-
ri kynslóðarinnar. Opnuð var
ný heimasíða skólans á Netinu
og styrktarsjóður Tónlistar-
skólans seldi vöfflur og drykki
í tilefni dagsins.

„Þetta gekk í heildina mjög
vel“, sagði Kristinn Níelsson,
starfandi skólastjóri Tónlist-
arskólans. „Nærri 200 manns
skráðu nafn sitt í gestabók en
eflaust hafa einhverjir gleymt
að skrá sig. Gestagangurinn
fór hægt af stað, en það breytt-
ist verulega eftir hádegið. Ég
er ánægður með hvernig til

tókst og vil þakka öllum sem
komu. Einnig vil ég þakka

Trommusett skólans vakti athygli þessa unga pilts.
þeim sem lögðu hönd á plóg
og þá sérstaklega styrktar-

sjóðskonum sem stóðu sig eins
og hetjur“, sagði Kristinn.

Konurnar í eldhúsinu höfðu í nógu að snúast enda komu
rúmlega 200 gestir í heimsókn í skólann.

Haldnir voru þrennir stuttir tónleikar með fjölbreyttu efni í
hinum nýja tónleikasal skólans á laugardag
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TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – Ísafirði
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Einbýlishús / raðhús

Suðureyri

Atvinnuhúsnæði

Fasteignir í
þessari

auglýsingu eru
aðeins sýnishorn
af söluskránni.
Allar  frekari
upplýsingar
eru veittar á

skrifstofunni að
Hafnarstræti 1

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

Aðalstræti 21-23: 488m²
verslunarhúsnæði, hæð og
kjallari, til sölu eða leigu.
Tilboð óskast

Eyrargata 6: nýendurbyggt,
glæsilegt einb.hús á tveimur
hæðum ásamt kjallara.
Verð 9,8 m.kr.

Mánagata 4 - (Herkastalinn):
Gistiheimili og/eða 6 leigu-
íbúðir.
Verðhugmynd 10 m.kr.

Hlíðarvegur 37: 185,9 m²
raðhús á þremur hæðum
ásamt bílskúr og einstakl-
ingsíbúð. Skipti á minni eign
koma til gr. Verð 10,2 m.kr.
Engjavegur 6: 223 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum.
Getur selst í tvennu lagi, 5
herb. íbúð á e.h. og 4ra
herb. íbúð á n.h.
Tilboð óskast
Hjallavegur 19: 242 m²
einb.hús á 2 hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Sér
íbúð á  n.h. Ýmis skipti
möguleg. Áhv. ca. 5 m.kr.
Verð 10,5 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9
m² einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt grónum garði
og eignarlóð Tilboð óskast
Miðtún 45: 188,9 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt 31,3
m² bílskúr. Tilboð óskast
Seljaland 16: 200,1 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr. Sér íbúð á
n.h. Verð 11,5 m.kr.
Smiðjugata 1 og 1a: glæsi-
legt 145,2m² uppgert ein-
býlishús á tveimur hæðum
og kjallara ásamt 33,6 m²
viðbyggingu og glæsilegum
garði Tilboð óskast
Stakkanes 4: 144 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti möguleg á
íbúð á Eyrinni. Áhv. ca. 3,5
m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Stakkanes 16:  226,2 m² rað-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Tilboð óskast
Tangagata 21: 85,4 m² lítið
einbýlishús, hæð, ris og
kjallari. Skoðum öll tilboð
en verð er aðeins 4,8 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m²
raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Tilboð óskast

 4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 14: 133,4 m²
4ra herbergja íbúð á e.h. í
tvíbýlishúsi ásamt bílskúr,
háalofti og hluta kjallara.
Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 163 m²
falleg 4ra herb. íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt geymslu-
skúr og hluta kjallara. Áhv.
ca. 1,5 m.kr. Verð 6,2 m.kr.
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herb.
íbúð á e.h. í þríb.húsi ásamt
helmingi kjallara. Íbúðin er
skemmtileg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Sólgata 5: 102 m² 6 herb.
íbúð á tveimur hæðum í
norðurenda í tvíb.húsi. Áhv.
ca. 3,5 m.kr. Verð 5 m.kr
Stórholt 13: 123 m² 4ra
herbergja íbúð á 3ju hæð í
fjölbýlishúsi ásamt bílskúr.
Íbúðin er mikið uppgerð.
Verð 7,8 m.kr.

 3ja herb. íbúðir

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

2ja herb. íbúðir

Bolungarvík

Grundargata 4: 55,3 m²
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi

Páll Pálsson ÍS var annar aflahæsti ísfisktogarinn árið 2000Páll Pálsson ÍS var annar aflahæsti ísfisktogarinn árið 2000Páll Pálsson ÍS var annar aflahæsti ísfisktogarinn árið 2000Páll Pálsson ÍS var annar aflahæsti ísfisktogarinn árið 2000Páll Pálsson ÍS var annar aflahæsti ísfisktogarinn árið 2000

Fékk 3.904 tonn að verð-Fékk 3.904 tonn að verð-Fékk 3.904 tonn að verð-Fékk 3.904 tonn að verð-Fékk 3.904 tonn að verð-
mæti 323,7 milljónir krónamæti 323,7 milljónir krónamæti 323,7 milljónir krónamæti 323,7 milljónir krónamæti 323,7 milljónir króna

– var þrjár vikur í slipp og fór síðan í togararallið

Páll Pálsson ÍS var í öðru
sæti íslenskra ísfisktogara á
síðasta ári með 3.904 tonn

að verðmæti kr. 323,7 millj-
ónir. Þennan afla fékk skipið

á 278 úthaldsdögum. Þess
má geta, að Páll var í slipp í
þrjár vikur í vor og fór síðan

í togararallið svokallaða.
Togarinn Harðbakur var eini
ísfisktogarinn sem var fyrir

ofan Pál Pálsson en Kald-
bakur kom rétt á eftir í

þriðja sæti. Því hefur verið
haldið fram, að Kaldbakur

hafi verið í öðru sæti en Páll
Pálsson í því þriðja. Þá er

togararallinu sleppt úr
dæminu en aflann og

aflaverðmætið á þeim veið-
um ber að sjálfsögðu að

telja með.
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NemendurnirNemendurnirNemendurnirNemendurnirNemendurnir
kenna mérkenna mérkenna mérkenna mérkenna mér
íslensku ogíslensku ogíslensku ogíslensku ogíslensku og

ég kenniég kenniég kenniég kenniég kenni
þeim þýskuþeim þýskuþeim þýskuþeim þýskuþeim þýsku

smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
NemendurnirNemendurnirNemendurnirNemendurnirNemendurnir

kenna mérkenna mérkenna mérkenna mérkenna mér
íslensku ogíslensku ogíslensku ogíslensku ogíslensku og

ég kenniég kenniég kenniég kenniég kenni
þeim þýskuþeim þýskuþeim þýskuþeim þýskuþeim þýsku

– spjallað við Stefan Gunther, kennara við Menntaskólann og hefur á skömmum tíma náð furðu góðum tökum á íslensku máli

Í haust kom til Ísafjarðar
Stefan Gunther frá bænum
Bergholz í austurhluta Þýska-
lands. Hann hafði ráðið sig til
starfa hjá Menntaskólanum á
Ísafirði og hefur kennt þýsku
þar í vetur. Við hittum Stefan
í kennslustofu hans í Mennta-
skólanum og það kemur á
óvart, að þrátt fyrir stutta dvöl
Þjóðverjans á Íslandi er hann
farinn að tala íslenska tungu
furðulega vel.

„Nemendur mínir hjálpa
mér mikið. Þeir kenna mér
íslensku og ég kenni þeim
þýsku. Ég hef alltaf verið
þeirrar skoðunar að menn eigi
að leggja mikið á sig til að
aðlagast og þá er tungumálið
lykillinn að því.“

Finnur sér alltafFinnur sér alltafFinnur sér alltafFinnur sér alltafFinnur sér alltaf
eitthvað að geraeitthvað að geraeitthvað að geraeitthvað að geraeitthvað að gera

Bergholz, heimabær Stef-
ans, er engu stærri en Ísafjörð-
ur. „Þar búa um 3.000 manns.
Ég er þess vegna mjög vanur
því að búa í bæ af þessari
stærðargráðu. Ég kann ekkert
sérstaklega vel við umferð og
asa stórborga. Þess vegna líkar
mér vistin á Ísafirði ágætlega.
Ég hef lítinn frítíma og lendi
aldrei í neinum erfiðleikum
með að finna mér eitthvað að
gera. Til dæmis les ég mikið
og fer í gönguferðir.

Ég get ekki sagt að mér hafi
leiðst nokkuð í kennaraverk-
fallinu. Að sjálfsögðu var leið-
inlegt að lenda í verkfalli og
þá sérstaklega nemendanna
vegna, en mér tókst alltaf að
finna mér eitthvað að gera.
Ég gat ekki farið til Þýska-
lands. Staðan var þannig frá
fyrsta degi verkfallsins að
kennsla gat alltaf hafist næsta
dag.“

Leiðist ekkiLeiðist ekkiLeiðist ekkiLeiðist ekkiLeiðist ekki
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði

Stefan finnst þægilegt að
allir þekki alla á Ísafirði. „Ég
hef eignast marga kunningja
sem mér finnst gaman að
heimsækja. Sjálfur kem ég úr

litlum bæ og er vanur því að
allir kannist við alla.

Ég horfi lítið sem ekkert á
sjónvarp og kom það nemend-
um mínum mikið á óvart.
Frekar vil ég vinna, lesa og
skoða mitt nánasta umhverfi.
Þannig hef ég skoðað ná-
grannabæina og fór meðal
annars í fiskvinnsluna Kamb
á Flateyri og á dúkkusafnið.
Þó að bíósýningar séu ekki
eins tíðar og í Reykjavík og
framboð á afþreyingarefni
minna, þá er langt frá því að
mér leiðist á Ísafirði.“

Róstusamt á KýpurRóstusamt á KýpurRóstusamt á KýpurRóstusamt á KýpurRóstusamt á Kýpur
Eins og áður segir er Stefan

frá Bergholz. „Bærinn er stutt
frá Berlin og tilheyrði Austur-
Þýskalandi fyrir sameiningu.
Ég gekk því í austur-þýska
herinn þegar ég var nítján ára
gamall og var í honum í 18
mánuði eins og lög sögðu til
um.

Að herskyldu lokinni fór
ég í háskólann í Potsdam og
lagði stund á stjórnmálafræði
og viðskiptafræði. Ég tók
kennsluréttindi og fór að námi
loknu að kenna við grunn-
skóla í Berlin.

Mig langaði að fara til út-
landa og fór árið 1996 til Kýp-
ur. Þar vann ég sem almenn-
ingstengslafulltrúi hjá hótel-
keðju einni í nokkurn tíma.
Eins og menn vita, þá réðust
Tyrkir á Kýpur árið 1974 og
hefur verið róstusamt á eynni
síðan þá. Ástandið var frekar
slæmt þegar ég var þarna og
nokkrir hermenn voru skotnir.
Ég ákvað því að fara aftur
heim til Þýskalands.“

Verður lengurVerður lengurVerður lengurVerður lengurVerður lengur
en einn veturen einn veturen einn veturen einn veturen einn vetur

Ekki leið langur tími þar til
Stefan fór aftur að langa til
útlanda. „Mig langaði mikið
til að prófa eitthvað nýtt og
vildi kenna í öðru landi. Ég
leit helst til Norðurlandanna
og Kanada í því sambandi.
Mig langaði að kenna í litlum
bæ og fann engan heppilegan

smábæ í Skandinavíu og vissi
að það yrði erfitt að fá at-
vinnuleyfi í Kanada. Ég átti
greiðan aðgang að atvinnu-
leyfi á Íslandi vegna EES-
samningsins og ákvað því að
koma til landsins.

Ég sótti um í Menntaskól-
anum á Ísafirði og fékk starfið.
Þegar ég var nýkominn til bæj-
arins spurði Björn Teitsson
skólameistari mig hversu
lengi ég hygðist vera við skól-
ann. Ég sagði honum að það
væri ekki ákveðið, en ég ætl-
aði að vera lengur en í einn
vetur. Ég held að hann hafi í
upphafi haft litla trú á því að
ég stæði við þetta en ég var að
meina það sem ég sagði. Ég
ætla að vera lengur en bara í
eitt ár. Hversu miklu lengur
verður bara að koma í ljós.“

Sló um sig meðSló um sig meðSló um sig meðSló um sig meðSló um sig með
flóknum orðumflóknum orðumflóknum orðumflóknum orðumflóknum orðum

Í þýskutímum hjá Stefan
eru töluð þrjú tungumál. „Ég
reyni að tala sem mesta þýsku
við krakkana svo að þeir læri.
Þegar útskýra þarf hlutina,
málfræðihugtök og annað, þá
tala ég íslensku. Örsjaldan
þarf ég að grípa til ensku en
forðast það eins og heitan eld-
inn og bið oft nemendurna
afsökunar ef ég tala ensku.

Fljótlega var ég farinn að
slá um mig á íslensku. Krakk-
arnir voru mjög hissa á því að
ég kynni orð eins og „viðteng-
ingarháttur“ og „núþálegar
sagnir“. Ástæðan var ekki sú
að ég talaði tungumálið svona
vel, heldur undirbjó ég mig
alltaf fyrir tíma og lærði
ákveðin orð fyrir hverja
kennslustund. Ef kenna átti
til dæmis núþálegar sagnir,
þá lærði ég að segja „núþá-
legar sagnir“ á íslensku.“

Sinn er siðurSinn er siðurSinn er siðurSinn er siðurSinn er siður
í hverju landií hverju landií hverju landií hverju landií hverju landi

Þó að Stefan sé ótrúlega
langt á veg kominn í íslensku-
náminu, þá á hann margt
ólært. „Þegar ég hlusta á út-

varpið skil ég alls ekki allt
sem sagt er. Menn eiga það til
að tala svo hratt. Nemendur
mínir eiga það líka til að tala
hratt og nota orð sem ég ein-
faldlega finn ekki í orðabók.“

Þjóðverjar eru frægir fyrir
stundvísi. Fer óstundvísi ís-
lenskra nemenda ekkert í
taugarnar á honum? „Sinn er
siður í hverju landi. Eins og
ég sagði, þá legg ég mikla
áherslu á að aðlagast. Auð-
vitað vita allir nemendur að
það er ekki í lagi að koma of
seint. Hingað til hef ég sjálfur
mætt á réttum tíma í skólann

og yfirleitt gera nemendurnir
það líka.“

Ferðast líklegaFerðast líklegaFerðast líklegaFerðast líklegaFerðast líklega
eitthvað í sumareitthvað í sumareitthvað í sumareitthvað í sumareitthvað í sumar

Stefan býst við því að fara
til Þýskalands í sumarleyfinu.
„Ég ætla að skreppa í þrjár til
fjórar vikur og heimsækja vini
og ættingja. Ég vil samt eyða
sem mestum tíma á Íslandi og
ætla kannski að reyna að fá
mér einhverja vinnu í sumar,
ferðast um landið með bak-
poka eða bara hafa það náð-
ugt.

Engin verslun eftir á FlateyriEngin verslun eftir á FlateyriEngin verslun eftir á FlateyriEngin verslun eftir á FlateyriEngin verslun eftir á Flateyri

Verslunin Félagskaup á
Flateyri hætti rekstri um
áramótin. Eina „venjulega“
búðin sem þar var eftir er
þar með úr sögunni. Hins
vegar fæst „allt mögulegt“
hjá Esso á Flateyri og þar er
hægt að fá helstu nauðsynj-
ar. Eftir að Bónus opnaði
verslun á Ísafirði fyrir bráð-
um tveimur árum virðast
stöðugt fleiri leggja leið
sína úr næstu byggðarlög-
um í verslunarerindum til
Ísafjarðar. „Þetta versnaði
enn eftir að Bónus fór að
taka við kreditkortum“, seg-
ir Kristín Ágústsdóttir, sem
rak Félagkaup á Flateyri.

Samkaup eru einnig með
verslun á Ísafirði og má ætla
að hún njóti einnig góðs af

viðskiptum við grann-
byggðirnar. Sama má segja
um ýmsar sérverslanir og
önnur þjónustufyrirtæki á
Ísafirði.

Og ekki aðeins hefur fólk
úr næstu byggðarlögum
aukið verslun sína á Ísafirði.
Blaðinu er kunnugt um fólk
allt suður á Patreksfirði sem
hefur farið í verslunarferðir
til Ísafjarðar í vetur. Venju-
lega hefur leiðin milli norð-
ursvæðis og suðursvæðis
Vestfjarða verið lokuð lang-
an tíma á hverjum vetri
vegna snjóa. Einkum hefur
vegurinn yfir Hrafnseyrar-
heiði verið farartálmi og oft
ófær í marga mánuði. Í vetur
hefur þessi leið aftur á móti
lengst af verið greiðfær.

SamkeppninSamkeppninSamkeppninSamkeppninSamkeppnin
við Bónus erfiðvið Bónus erfiðvið Bónus erfiðvið Bónus erfiðvið Bónus erfið

Til sölu er Craco barna-
kerra, ný með tveimur
svuntum. Uppl. í síma 456
8444 eftir kl. 20.

Óska eftir tveimur pörum
af gönguskíðum fyrir full-
orðna og átta ára barn.
Uppl. í síma 456 5151.

Til sölu er Chrysler Le
Baron GTS árg. 1989. Verð
kr. 100 þús. Upplýsingar í
síma 866 3326.

Til leigu er íbúð á Eyrinni
á Ísafirði. Upplýsingar í
síma 864 1341.

Aðalfundur Sundfélags-
ins Vestra verður haldinn
mánudaginn 12. febrúar
kl. 20:00 í kjallara Sund-
hallarinnar. Stjórnin.

Til sölu er 3ja-4ra herb.
íbúð á Eyrinni. Uppl. í síma
456 5264 eða 690 2100.

Til sölu er 3ja herb. íbúð
að Stórholti 13. Skipti á
húsi á Suðureyri koma til
greina. Uppl. í símum 456
6249 eða 899 0709.

Ég er unglingsstúlka sem
er að fara að búa. Mig vantar
nokkra hluti í íbúðina s.s.
sófasett, ísskáp, örbylgju-
ofn og þvottavél, helst gef-
ins eða fyrir lítinn pening.
Uppl. gefur Elísabet í síma
869 5381.

Til sölu er Emmaljunga
barnavagn, þrír í einum
með kerrupoka og tösku.
Einnig barnarúm úr eik
með öryggisdýnu og hækk-
anlegum botni. Allt í góðu
standi. Uppl. gefur Karen í
síma 692 5793.

Óskum eftir að kaupa 20
feta stálgám. Uppl. í símum
456 4531 eða 862 9868.

Sá sem tók nýju Skarpa-
gönguskóna mína úr and-
dyri Grunnskólans á Ísa-
firði er vinsamlegast beð-
inn að skila þeim þangað
aftur. Þeirra er sárt saknað,
sérstaklega innleggjanna.
Berglind.

Til sölu eða leigu er 3ja
herb. íbúð að Engjavegi 17,
kjallara. Uppl. í símum 456
5177 eða 867 0397.

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

Óska eftir að kaupa vel
með farið sófasett, sófaborð
og kommóðu. Uppl. gefur
Branka í síma 456 6715.

Óska eftir að kaupa Soda
Stream tæki og svigskíði
fyrir sjö ára barn. Uppl. í
síma 456 4640 eftir kl. 19.

Vantar ekki einhvern hús
á pallbílinn sinn? Hef hús
af MMC L 200 sem passar
líka á Toyota og aðra sam-
bærilega bíla. Verð kr. 50
þús. stgr. Upplýsingar í
síma 697 7519.

Til sölu er 3ja herb. íbúð á
neðri hæð að Skólastíg 19 í
Bolungarvík. Uppl. hjá
Tryggva Guðmundssyni
hdl. eða í síma 462 7499.

Vestfirðingar! Ef þið þurf-
ið að fara til Reykjavíkur,
þá höfum við góða íbúð
handa ykkur í hjarta borg-
arinnar. Uppl. í símum 567
0092 eða 568 3296.

Búslóð til sölu vegna flutn-
ings. Boxdýna með króm-
fótum, 140x200, verð kr.
15 þús., glerborð með
krómfótum, kr. 15 þús. og
skápasamstæða með gler-
skáp, kr. 15 þús. Uppl. í
síma 697 7519.

Til sölu er Hino árg. 1988
og Mercedes Benz árg.
1982. Upplýsingar gefur
Sophus í símum 893 8355
eða 853 8355.
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Við erum hérna nokkrir stútungskallar...Við erum hérna nokkrir stútungskallar...Við erum hérna nokkrir stútungskallar...Við erum hérna nokkrir stútungskallar...Við erum hérna nokkrir stútungskallar...
Stútungur, þorrablót Önfirðinga, það 67. í röð-

inni, var haldið í íþróttahúsinu á Flateyri á laugar-
dag. Um 200 manns sóttu þorrablótið, jafnt heima-
menn og aðrir. „Það er alltaf að aukast að fólk
komi frá fjörðunum í kring“, segir Hálfdán Krist-
jánsson, sem var veislustjóri. „Að venju var byrjað
á því að flytja Önfirðingaljóðið. Síðan var farið
með hefðbundin gamalmál, fluttur annáll fyrir
liðið ár og níðst á skemmtinefndinni.“

SKG-veitingar sáu um að fóðra mannskapinn.
„Boðið var uppá þorramat, en menn gátu fengið
pottrétt eða kjúkling ef þeir vildu ekki súrsaða
punga og slíkt. Að borðhaldi loknu var stiginn
dans við tónlist Baldurs og Margrétar. Hljómsveit-
in stóð sig með eindæmum vel og voru að jafnaði
um 60 manns á dansgólfinu í einu. Menn voru
sammála um að þetta hefði verið góður Stútungur“,
sagði Hálfdán.

Nafnið Stútungur hefur sögu á bakvið sig. „Eitt
sinn rituðu tveir menn í Önundarfirði bréf til
hjóna sem hófst á orðunum: Við erum hérna
nokkrir stútungskallar. Voru þeir að hvetja til þess
að haldinn yrði dansleikur og hefur máttur orða
þeirra verið svo mikill að leikar hafa verið haldnir
67 sinnum síðan þetta var ritað“, sagði Hálfdán.

Meðfylgjandi myndir voru teknar á þorrablótinu
og tala þær sínu máli.
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Kvöldstund
í Stúdíó Flónafegurð
Í litlum snotrum bústað í

Dagverðardal í Skutulsfirði
hafa þrír ungir menn komið
sér upp æfingahúsnæði sem
er óvenju vel tækjum búið.
Svo mikil er græjufýsn
þeirra félaga að þeim hefur
tekist að sanka að sér nokk-
urn veginn öllum þeim
tækjum og tólum sem þarf
til að taka upp tónlist og er
bústaðurinn að mörgu leyti
líkari hljóðveri en æfinga-
húsnæði. Bæði í gríni og
alvöru er húsnæðið nefnt
Stúdíó Flónafegurð. Að því
standa Ísfirðingarnir Þorri
Gestsson, Páll Janus Hilm-
arsson og Andri Geir Árna-
son sem hafa lengi unnið
saman að hinum og þessum
músíkverkefnum.

Engar áætlanirEngar áætlanirEngar áætlanirEngar áætlanirEngar áætlanir
um útgáfuum útgáfuum útgáfuum útgáfuum útgáfu

Þorri segir að ekki standi
til að fara út í neina útgáfu-
starfsemi, hvorki á þeirra
eigin tónlist né annarra.
„Tónlistin er frekar tekin
upp af akademískum áhuga
en öðrum hvötum. Ekki eru
uppi neinar áætlanir um út-
gáfu og því síður ætlum við
að fara að rukka fyrir hljóð-
verstíma. Um leið og við
missum áhugann á þessu,
þá hættum við einfaldlega
að taka upp.“

Tekið upp fyrirTekið upp fyrirTekið upp fyrirTekið upp fyrirTekið upp fyrir
barnabörninbarnabörninbarnabörninbarnabörninbarnabörnin

Græjurnar hafa þeir piltar
fengið héðan og þaðan.
Sumt er fengið að láni úr
aflóga hljóðkerfum en ann-
að hafa þeir keypt. „Við vor-
um að festa kaup á gullfall-
egum 24 rása mixer sem
við notum við upptökur.
Hann auðveldar þetta allt
saman mikið og eykur gæði
upptökunnar töluvert. Þeg-
ar hljóðið hefur farið í gegn-
um þennan mixer er það
sett í tölvu, þar hljóðbland-
að og brennt á disk ef af-
raksturinn þykir nógu góð-
ur.

Seint myndi hljóðverið

standast kröfur stórpoppara,
enda er ekki ætlunin að taka
upp af neinni alvöru. Ef kunn-
ingja okkar langar til að taka
upp tóndæmi sem barnabörn-
in geta hlustað á og hlegið að
síðar meir getum við orðið
þeim innan handar, svo lengi
sem við nennum“, segir Þorri.

Mikil erMikil erMikil erMikil erMikil er
verklagni Þorraverklagni Þorraverklagni Þorraverklagni Þorraverklagni Þorra

Þegar blaðamann ber að
garði í hljóðverinu er verið að
taka upp tónlist ísfirsku
hljómsveitarinnar Abuzz, en
hana skipa Birgir Örn Sigur-
jónsson gítarhetja og söng-
vari, Gunnar Pétur Garðars-
son bassaleikari og Hrannar
Freyr Abrahamsen trymbill.
Þorri virðist vita nákvæmlega
hvað hann er að gera. Byrjað
er á því að stilla „sándið“ í
trommunum, en það reynist
svolítið erfitt vegna þess að
upptökumaðurinn situr í sama
herbergi og trymbillinn.

Þegar búið er að stilla,

Þorri Gestsson á takkaborðinu.

Birgir Örn gítarleikari og söngvari.

Hrannar Freyr lemur húðirnar.
hefjast menn handa við upp-
tökur. Meðlimir Abuzz taka
upp hver á fætur öðrum og
þykir greinilega mikið til bún-
aðarins og verklagni Þorra
koma.

Orðir frekarOrðir frekarOrðir frekarOrðir frekarOrðir frekar
ryðgaðirryðgaðirryðgaðirryðgaðirryðgaðir

Abuzz virkar sem vel smurð
rokkmaskína og lögin skríða
á færibandi inn í tölvuna. Þeir

félagar hafa spilað saman
með hléum í hátt í þrjú ár.

„Hljómsveitin varð til í
leikskólanum Hlíðar-
skjóli“, segir Birgir Örn
Sigurjónsson, gítarleikari
og söngvari sveitarinnar.
„Við æfðum í leikskólanum
á meðan listafélagið And-
rúm var og hét. Í upphafi
var Abuzz pönksveit en síð-
ar færðum við okkur út í
einhvers konar gítarrokk.
Við höfum ekki getað æft
okkur í nokkurn tíma og
komumst að því þegar
stigið var inn í hljóðverið
að við erum orðir frekar
ryðgaðir.“

Gunnar Pétur bassaleikari.
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Rósi Sigurðsson, bóndi og hljómlistarmaður á Nýja Sjálandi,

í nýju BB-viðtali – fimmtán árum síðar

„Kannski ekki„Kannski ekki„Kannski ekki„Kannski ekki„Kannski ekki
miklu við aðmiklu við aðmiklu við aðmiklu við aðmiklu við að
bæta...“bæta...“bæta...“bæta...“bæta...“
– fékk fótboltadellu um fertugt og þjálfar og
spilar sjálfur þó að hann sé kominn yfir fimmtugt

Tíminn er fljótur að líða. Fyrir réttum fimm-
tán árum, eða í lok janúar árið 1986, birtist í

Bæjarins besta viðtal við Rósa Sigurðsson frá
Ísafirði, sem þá var fluttur til útlanda fyrir

nokkrum árum en var í heimsókn á ættlandinu.
Í viðtalinu gamla segir í upphafi:

Það muna flestir eftir honum Rósa, Sigurði
Rósa Sigurðssyni, spilandi á böllum vestur um

alla firði. Þeir vildu margir gefa mikið fyrir
það, strákarnir, að vera eins fimir með fingurna

á gítarhálsinum. En hann Rósi, sem var einn
Krókspúkanna í gamla daga, hvarf af sviðinu

fyrir fimm árum, fluttist til Nýja Sjálands og
gerðist bóndi...

Þegar hann var spurður um ástæður þess að
hann fluttist um hálfan hnöttinn, svaraði hann:

Það varð margt til þess. Það var komin einhver
óeirð í mig hér heima og mig langaði að reyna
eitthvað nýtt. Við vorum þá tekin saman, ég og

konan mín sem nú er, nýsjálensk stúlka sem
kom hingað til vinnu í frystihúsinu í Hnífsdal.

Svo var það að pabbi hennar, sem er bóndi
þarna úti, bauð okkur að koma.

Í netspjalli við Rósa núna
fimmtán árum síðar segir
hann: „Það er kannski ekki
miklu við að bæta síðan Snorri
[Grímsson] talaði við mig árið
1986. Lífið hefur verið í föst-
um skorðum að mestu leyti
öll þessi ár. Ég vinn fyrir mér
og fjölskyldu minni við bú-
skap“, segir hann.

Þegar hann var spurður í
viðtalinu gamla hvort það hafi
ekki verið erfitt að taka þessa
ákvörðun að rífa sig upp og
flytjast alla þessa leið, svaraði
hann:

Nei, ekki erfitt, en það var
stór ákvörðun og maður vissi
að ekki yrði aftur snúið. Erf-
iðast var að skilja dótturina
eftir. Hún hefur ekki séð mig
síðan hún var tveggja ára,
þar til nú, nema á myndum.
En hún hefur heyrt margt um
pabba sinn, sem býr hinum
megin á jörðinni, og það er
ég ánægður með. Það var
mjög gaman að sjá hana aftur
núna. Það var reyndar aldrei
ætlunin að við settumst að á
bænum hjá tengdapabba,
heldur átti þetta að vera fyrst
um sinn meðan við áttuðum
okkur. En svo fór að ég gerðist
vinnumaður hjá honum og var
það í tvö ár. Þá vildi hann
fara að hætta búskap, var

kominn yfir sextugt, og þá fara
þeir á eftirlaun þarna úti.
Hann bauð mér að taka við
búinu og ég sló til.

115 mjólkurkýr115 mjólkurkýr115 mjólkurkýr115 mjólkurkýr115 mjólkurkýr
Rósi er með 115 mjólkurkýr

sem hann mjólkar tvisvar á
dag frá ágúst og fram í maílok
á hverju ári. Það er reyndar
sumartíminn á Nýja Sjálandi.
Einnig er hann með 21 kvígu,
25 kálfa og 3 naut.

„Við erum með jörðina á
leigu en eigum allar skepnur
og vélar sjálf. Þegar líða tekur
á sumarið og heyskapnum er
lokið, þá fer að verða minna
að gera hjá mér. Þá hef ég
tíma til að sinna öðrum áhuga-
málum og má þar nefna knatt-
spyrnu sem heltók mig fyrir
tíu árum. Ég hef verið óstöðv-
andi síðan, bæði að spila sjálf-
ur og að þjálfa krakka. Líka
hef ég gert mikið af því að
dæma unglingaleiki.“

Ætlaði að hættaÆtlaði að hættaÆtlaði að hættaÆtlaði að hættaÆtlaði að hætta
fimmtugurfimmtugurfimmtugurfimmtugurfimmtugur

„Eitt árið tók ég að mér að
þjálfa gagnfræðaskólaliðið.
Ég hafði farið á nokkur þjálf-
aranámskeið og er með fyrstu
gráðu réttindi. Reyndar ákvað

ég að hætta að spila fótbolta á
50 ára afmælinu í fyrra. En
liðið mitt var alltaf að hóa í
mig vegna þess að þeir höfðu
ekki nógu marga liðsmenn.
Áður en ég vissi af var ég
kominn með algera dellu aftur.
Liðið mitt endaði í 4. sæti af
14 liðum í þessum flokki í
annarri deild. Við spiluðum
tvisvar á móti hverju liði, á
heimavelli og á útivelli.
Keppnistímabilið er á veturna,
frá aprílbyrjun og fram í end-
aðan september en farið er að
æfa í byrjun febrúar.“

Býlið hans Rósa og fjöl-
skyldu er á suðvestanverðri
norðureynni á Nýja Sjálandi,
í tæplega 500 metra hæð við
rætur eldfjallsins Mt. Egmont.
Fjallið er hærra en hæstu fjöll
á Íslandi eða rúmlega 2.500
metrar. Það hét áður Taranaki
og eftir því heitir héraðið.
Land er þarna allt þaulræktað.
Sumarhitinn er að meðaltali
nálægt 20 stigum en á vetrum
um 10 stig. Og varla þarf að
taka fram, að núna líður að
hausti á Nýja Sjálandi og hey-
skaparönnum lokið.

Rósi og Gutti ennþáRósi og Gutti ennþáRósi og Gutti ennþáRósi og Gutti ennþáRósi og Gutti ennþá
saman í hljómsveitsaman í hljómsveitsaman í hljómsveitsaman í hljómsveitsaman í hljómsveit
Rósi er í hljómsveit – nema

hvað! Hún heitir Impulse og
hefur starfað kringum tíu ár.
Hún er orðin talsvert frábrugð-
in því sem var í upphafi.
Hljómsveitina Impulse skipa
þeir Guðjón J.Guðjónsson á
bassa, Rósi Sigurðsson á sóló-
gítar, Ray Paynter á hljóm-
borð, Don Fieldes syngur og

spilar á rythmagítar en Brett
Carter er á trommunum. „Við
spilum aðallega dansmúsík en
laumum inn einu og einu jazz-
lagi. Mest spilum við í klúbb-
unum hérna en nennum ekki
að standa í pöbbunum. Gutti
[Guðjón] er frá Patreksfirði
og kom til Nýja Sjálands á
sama tíma og ég árið 1981.
Að sjálfsögðu er mikil vinátta
á milli okkar og fjölskyldna
okkar.“

Tónlistin á netinuTónlistin á netinuTónlistin á netinuTónlistin á netinuTónlistin á netinu

Helsta áhugamál Rósa er
að taka upp lög sem hann hef-
ur samið sjálfur í gegnum árin.
Til þess notar hann tölvu með
fullkomnu upptökustúdíói
sem heitir Cool Edit Pro.
Einnig notar hann þetta forrit
til að laga til og hreinsa gamlar
upptökur með Ýr og Dans-
hljómsveit Vestfjarða og Jazz-
hljómsveit Villa Valla. Rósi
hefur sett sum af lögunum sín-
um á Internetið, – „bara svona
í gamni“, segir hann. Lögin er
má finna á slóðinni www-
.mp3.com/rosisigurdsson og
von er á fleiri lögum þar inn
við eftir því sem tækifæri og
tilefni gefast.

Víkjum enn að viðtalinu
fyrir fimmtán árum. Þá sagði
hann m.a. þetta: Fyrsta árið
var erfitt. Mér fannst þetta
strangt líf og mér féll ekki við
það í fyrstu. Málið var líka
nokkur þröskuldur; ég var
ekki góður í ensku og mér
fannst fólk hlæja að mér á
bak og varla telja mig full-
gildan. Það er hins vegar allt Synir Rósa og Elwyn, tvíburarnir Matthew og John.

horfið nú.
Aðspurður um veðrið og

hvort það sé betra og stað-
viðrasamara en heima á Ís-
landi sagði Rósi: Nei, það er
það ekki. Það er aldrei hægt
að treysta á veður þar fremur
en hér. Norðvestanvindar eru
ríkjandi og færa okkur gjarna
rigningu af hafinu. Helst er
þurrt og kyrrt síðari hluta
sumars, frá miðjum janúar til
miðs mars. Heyskapartíðin

hjá okkur er um jólaleytið en
í ár vorum við búnir fyrir jól-
in. En sem dæmi um veðrið
get ég nefnt það, að við verk-
um allt í vothey en náðum
ekki öllu saman í tíma vegna
rigninga. Og oft er hvasst hjá
okkur. Helsti munurinn frá ís-
lenska veðrinu er hitinn.

Börnin fimmBörnin fimmBörnin fimmBörnin fimmBörnin fimm

Aftur til nútímans árið
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Hljómsveitin Impulse, sem skipuð er tveimur Vestfirðingum, þeim Rósa og Gutta frá Patreksfirði auk þriggja heimamanna.

2001. Þau Rósi og konan
hans, Elwyn Hunt, eiga fjögur
börn. Tvíburarnir John og
Matthew eru 19 ára, Katy er
16 ára og Jesse 12 ára. Dóttir
Rósa frá fyrra hjónabandi,
Elísabet Rakel, er 22ja ára og
býr í Reykjavík, en móðir
hennar er Hanna Lára Gunn-
arsdóttir sem á sínum tíma
var kennari á Ísafirði.

„Ég skrapp til Íslands árið
1992 og var í fjórar vikur.
„Elísabet var fermd á þessum
tíma. Það var sérstaklega
skemmtilegt að hitta allt þetta
fólk sem maður hafði haft
samskipti við áður fyrr. Elísa-
bet kom svo með mér til Nýja
Sjálands og var í nokkra mán-
uði hjá okkur. Afi hennar
amma í móðurættina gáfu
henni farmiðann í fermingar-
gjöf.

Stundum fæ ég fólk í heim-
sókn frá Íslandi. Ég verð að
geta þess að það var kærkomið
að fá í heimsókn hana frænku
mína, Elísabet Sigmarsdóttur,
sem er dóttir Katý systur. Hún
kom 1997 og var yfir áramótin
og dvaldist hérna í sex vikur.“

Ungir knatt-Ungir knatt-Ungir knatt-Ungir knatt-Ungir knatt-
spyrnumennspyrnumennspyrnumennspyrnumennspyrnumenn

Matthew, annar tvíburanna,
er búinn að vera í íþróttaskóla
í Auckland í eitt ár og æfir
reglulega með liðinu Auck-
land Kingz. Það er eina at-
vinnuknattspyrnuliðið á Nýja
Sjálandi og spilar á móti ástr-
ölskum liðum. „Hann er að
stefna að því að verða atvinnu-
maður og mun kannski reyna
fyrir sér í Þýskalandi í sept-
ember á þessu ári. Þannig er
mál með vexti að yngsti strák-
urinn minn, hann Jesse, sem
er góður í fótboltanum, hefur
verið valinn til að fara til
Þýskalands með liði sem
heitir Western Park Rangers
(heimasíða liðsins er http://

communities.msn.com/new-
zealandwesternparkranger-
slasers). Þjálfari liðsins er
þýskur og hefur góð sambönd
í Þýskalandi og hefur boðist
til að koma Matthew á fram-
færi svo hann geti reynt fyrir
sér í fyrstu deildinni þar.“

Golf, píanó, netbolti,Golf, píanó, netbolti,Golf, píanó, netbolti,Golf, píanó, netbolti,Golf, píanó, netbolti,
frumbyggjafræði...frumbyggjafræði...frumbyggjafræði...frumbyggjafræði...frumbyggjafræði...
John, hinn tvíburinn, er í

viðskiptafræðinámi í háskóla
í Palmerston North og gengur
vel. „Hann spilar fótbolta hjá
toppliðinu þar. John er góður
í golfi eins og Matthew og
báðir eru með sama handy-
cap eða forgjöf sem er 8.“

Katy er ennþá í gagnfræða-
skóla. „Hún hefur líka lært á
píanó og vill verða söngkona
í framtíðinni. Katy er ekki
mikið fyrir íþróttir en spilar
netbolta fyrir skólann. Hún
hefur áhuga á listum og að
læra siði og tungumál Maoría
[frumbyggjanna].“

Jesse á eitt ár eftir í barna-
skólanum en er jafnframt að
læra á trompet. „Hann er mik-
ið í íþróttum því að hann vill
ekki vera eftirbátur eldri bræð-
ra sinna. Hann spilar fótbolta
fyrir Knattspyrnufélag Ingle-
wood og fyrir Taranaki, en
það er héraðsliðið sem spilar
á móti öðrum héruðum. Jesse
spilar rugby fyrir skólann og
golf og krickett. Hann er ekki
alveg búinn að ná bræðrum
sínum vegna þess að þeir spil-
uðu líka körfubolta.“

ElwynElwynElwynElwynElwyn

Að vera með alla þessa
krakka sem taka þátt í öllum
þessum íþróttum ásamt öðru
þýðir miklar keyrslur. „Við
erum 12 kílómetra frá næsta
bæ sem er Inglewood og 30
kílómetra frá New Plymouth.
Aksturinn hefur að mestu leyti

Jesse, yngsti sonur þeirra Elwyn og Rósa, er sérlega efnilegur
knattspyrnumaður.

Rósi fékk fótboltabakteríuna um fertugt. Hann er með full þjálfararéttindi og spilar ennþá af fullum krafti þó að hann hafi
ætlað að hætta fimmtugur.
mætt á Elwyn. Hún hefur ver-
ið óþreytandi að fara með þau
út um allt og hefur alltaf hvatt
þau að taka þátt í sem mestu.“

Elwyn sér um rekstur heim-
ilisins og hluta af bókhaldinu
en sendir svo afganginn til
bókhaldskrifstofu í Ingle-
wood. Hún vinnur á barna-
dagheimili tvö daga í viku í
New Plymouth og hefur líka
setið á skólabekk einu sinni í
viku. „Hún er nú komin með
réttindi til að reka sitt eigið
barnadagvistunarheimili ef
hún vildi“, segir Rósi, „en
vegna heildunnar hefur hún
engan áhuga á því.“

Fyrir um níu árum kom í
ljós að Elwyn er með sjúk-
dóminn Multiple Sclerosis
(MS) og hefur þessi sjúkdóm-
ur háð henni talsvert í gegnum

árin. „Einkennin eru margvís-
leg og má þar nefna að stund-
um taka fótleggirnir ekkert
mark á hvað heilinn skipar
fyrir og svo er ógurleg þreyta.
Þetta gengur svona upp og
niður en sem betur fer hefur
hún ekki þurft á hjólastól að
halda.“

Von á gestumVon á gestumVon á gestumVon á gestumVon á gestum

Rósi segir að í byrjun næsta
mánaðar eigi þau von á gest-
um frá Íslandi. „Það eru stór-
vinir okkar frá Ísafirði, Örn
Ingólfsson í Póls og Guðný
Þórhallsdóttir og Dúddi Guð-
munds bifvélavirki og Þórdís
kona hans. Við ætlum að hitta
þau í Auckland og eyða smá-
tíma með þeim. Það verður
gaman að sjá þau aftur.“

Katy, dóttir Rósa hyggur á söngnám og nám í fræðum
frumbyggjanna.

SpænskunámskeiðSpænskunámskeiðSpænskunámskeiðSpænskunámskeiðSpænskunámskeið
Boðið verður nú á vorönn upp á byrjunar-

nám í spænsku (SPÆ 102) í kvöldskóla
(öldungadeild) Menntaskólans á Ísafirði, ef
áhugi er nægur.

Væntanlegir þátttakendur skrái sig nú
þegar á skrifstofu skólans.

Skólameistari.

Hnífsdals-Hnífsdals-Hnífsdals-Hnífsdals-Hnífsdals-
kapellakapellakapellakapellakapella

Kirkjuskóli sunnudaginn
11. febrúar k. 13:00.
Guðsþjónusta kl. 14:00.

Byggjum upp fjölskylduna.
Göfgum andann.

Sóknarpresturinn.
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Frá Morse til ljósleiðaraFrá Morse til ljósleiðaraFrá Morse til ljósleiðaraFrá Morse til ljósleiðaraFrá Morse til ljósleiðara
– spjallað við Sveinbjörn Björnsson, þjónustustjóra hjá Símanum á Ísafirði, sem er ekki

gamall maður en man þegar ekki var hægt að tala nema í fimm síma í einu í Súðavík

Sveinbjörn Björnsson
hefur unnið hjá Landssíma
Íslands frá stofnun. Þar áður
vann hann hjá Pósti og
Síma sem áður hét Póst- og
símamálastofnunin. Hann
er menntaður loftskeyta-
maður og má segja að
menntun hans sé að hluta
til úrelt. Þannig eru menn
löngu hættir að nota Morse
skeytasendingar og eru loft-
skeytamenn sjaldnast um
borð í flugvélum og skipum
í dag.

Sveinbjörn og kona hans
hafa lengi haft áhuga á
dansi og hafa tekið nem-
endur 10. bekkjar Grunn-
skólans á Ísafirði í hrað-
námskeið fyrir þorrablót í
hátt í tuttugu ár. Sveinbjörn
hefur verið meðlimur í Litla
Leikklúbbnum frá því hann
fluttist til Ísafjarðar fyrir
meira en 25 árum. Þar hefur
hann aðallega séð um
stjórnun ljósa og reynir að
eigin sögn að halda sig réttu
megin við sviðsljósið.

Menn höfðuMenn höfðuMenn höfðuMenn höfðuMenn höfðu
ákveðinn stílákveðinn stílákveðinn stílákveðinn stílákveðinn stíl

Sveinbjörn er Akureyr-
ingur að uppruna. Hann
kynntist Hlíf Guðmunds-
dóttur eiginkonu sinni fyrir
norðan, en þar kenndi hún
um tíma. „Hún flutti með
mér suður þegar ég fór í
Loftskeytaskólann. Námið
tók tvö ár og hún vann við
kennslu eins og hún er
menntuð til á meðan ég var
að læra. Þegar ég var orðinn
loftskeytamaður fór ég
mjög fljótlega að vinna hjá
Póst- og símamálastofnun
og hef unnið hjá sama
vinnuveitanda síðan, eða í
þrjátíu ár.

Áður en ég fór að vinna
hjá Pósti og Síma fór ég í
tvo túra á togara sem loft-
skeytamaður. Þar hlustaði
ég á fiskifréttir sem sendar
voru út með Morse merkja-
sendingum fimm sinnum á
dag. Ég efa stórlega að ég
gæti skilið þetta merkjamál
í dag, en á þeim tíma var
maður nokkuð slyngur í
þessu.

Þegar menn eru vanir því
að hlusta á Morse, verður
það eins og annað tungu-
mál. Maður telur ekki pípin,
heldur heyrir maður hljóm-
inn og lærir að þekkja orðin
í sundur. Þeir voru margir á
sínum tíma sem gátu skilið
sendingar þó margir væru
að senda í einu og gátu
meira að segja heyrt hver
var að senda. Menn höfðu
nefnilega ákveðinn stíl,
einskonar rithönd. Núna
hljómar þetta allt eins og

einn hrærigrautur í mínum
eyrum.“

Neyðin er bestiNeyðin er bestiNeyðin er bestiNeyðin er bestiNeyðin er besti
kennarinnkennarinnkennarinnkennarinnkennarinn

„Ég fór í símvirkjanám og
kláraði það um miðjan áttunda
áratuginn. Þá hafði símstöðin
á Ísafirði verið án tæknimanns
í ár og var ég hvattur til að
flytja vestur og taka starfið að
mér. Ég gerði það, flutti vestur
með fjölskyldu mína og hef
verið hér síðan. Hlíf kona mín
er Bolvíkingur, en það var ég
sem plataði hana til að snúa
aftur vestur. Það var nú ekki
erfitt að sannfæra hana um
ágæti þess að flytja til Ísafjarð-
ar, jafnvel þó hún sé Bolvík-
ingur.“

Grænn á bakvið eyrun stóð
Sveinbjörn einn í brúnni á Ísa-
firði. „Ég var eini tæknimað-
urinn á þessum tíma og var
nýútskrifaður símvirki. Það
þykir ekki heppilegt að menn
vinni án leiðsagnar þegar þeir
eru nýskriðnir úr skóla og
reynslulausir, en það þurfti ég
að gera.

Neyðin er eflaust besti
kennari sem hægt er að fá og
lærði ég nokkuð hratt hvernig
hlutirnir virkuðu. Að mér vit-
andi tókst mér ekki að klúðra
neinu stórvægilegu, enda var
ég duglegur að hringja suður
og leita aðstoðar ef ég hljóp á
einhverja veggi í starfinu. Ég
passaði mig alltaf á því að róa
ekki svo langt út að ég rataði
ekki til lands aftur.

Á þessum tíma þurfti ég að
sjá um viðhald og viðgerðir á
nokkurn veginn öllu sem við-
kom fjarskiptum á svæðinu.
Ég þurfti að sjá um útvarps-
og sjónvarpssenda, tengja
síma, gera örlítið við símtæki
og fleira.“

Framtíðin liggurFramtíðin liggurFramtíðin liggurFramtíðin liggurFramtíðin liggur
um ljósleiðaraum ljósleiðaraum ljósleiðaraum ljósleiðaraum ljósleiðara

Gífurlegar tæknilegar fram-
farir hafa verið á sviði fjar-
skipta á þeim tíma sem Svein-
björn hefur starfað hjá Sím-
anum. „Þegar ég kom vestur
á sínum tíma var mjög tak-
markað samband frá sím-
stöðvum á svæðinu. Í Súðavík
voru sextíu símanúmer, en
eingöngu fimm gátu talað í
einu. Þá var oft sem ekki var
hægt að ná sambandi, en sam-
böndunum fjölgaði þó fljót-
lega.

Ég held að lagning ljósleið-
arans sé mesta framfaraspor í
fjarskiptum sem stigið hefur
verið á Vestfjörðum. Mögu-
leikar í notkun hans eru næst-
um óendanlegir og er flutn-
ingsgetan gífurleg. Það er í
raun endabúnaðurinn sem er

flöskuhálsinn, strengurinn
sjálfur getur flutt gífurlegt
magn upplýsinga.

Í strengnum sem liggur
vestur eru átta leiðarar. Varnar-
liðið á tvo þeirra en hina sex á
Síminn. Hver þessara strengja
getur flutt þrjár sjónvarpsrásir
með þeirri tækni sem til er í
dag, en í framtíðinni er líklegt
að flutningsgetan margfaldist.
Menn eru að gera tilraunir
með sendingar á mismunandi
lituðu ljósi í gegnum leiðar-
ann. Takist þær tilraunir vel,
gæti það þýtt margföldun á
flutningsgetu.

Það er engin spurning að
framtíð fjarskipta liggur í
ljósleiðara. Þróunin hefur ver-
ið gífurleg að undanförnu og
sér ekki enn fyrir endann á
henni.“

Spennandi tímarSpennandi tímarSpennandi tímarSpennandi tímarSpennandi tímar
Sveinbjörn var æðstur

tæknimanna þar til hann söðl-
aði um fyrir þremur til fjórum
árum. „Þá flutti ég mig yfir á
þjónustudeildina. Þegar stofn-
uninni var skipt upp í tvö
fyrirtæki, Íslandspóst og
Landssímann, varð ég þjón-
ustustjóri hjá Símanum. Ég er
að vissu leyti æsti maður fyr-
irtækisins á Vestfjörðum en
hef þó ekkert yfir tæknimönn-
unum að segja. Þeir heyra ekki
undir mig, enda hef ég nóg
annað á minni könnu.

Það er ekki hægt að segja

annað en að ég hafi upplifað
spennandi tíma í starfi. Fram-
farirnar hafa verið svo miklar
og það er gaman að geta tekið
þátt í þeim.“

Nýta hverja mínútuNýta hverja mínútuNýta hverja mínútuNýta hverja mínútuNýta hverja mínútu
Hjónin Sveinbjörn og Hlíf

hafa afskaplega gaman af því
að dansa. „Við erum forfallnir
dansfíklar og grípum alltaf
tækifærið ef okkur býðst að
fara á þorrablót eða harmo-
nikkuball þar sem dansaðir
eru gömlu dansarnir.

Við höfum alltaf viljað
breiða út boðskapinn. Þess
vegna buðumst við til þess
fyrir sextán árum að kenna
nemendum 10. bekkjar
Grunnskólans á Ísafirði að
dansa. Kennslan fer fram ár-
lega, alltaf stuttu áður en
þorrablót er haldið og fá
krakkarnir það heimaverkefni
að dansa við foreldra sína.
Lokaprófið er síðan á blótinu
sjálfu þar sem við hjónin sjá-
um afrakstur erfiðis okkar.

Yfirleitt standa krakkarnir
sig með mikilli prýði. Þeir
virðast hafa gaman af þessu
og á meðan svo er höldum við
þessu áfram.

Kona mín á ættir að rekja
til Grunnavíkur. Að sjálfsögðu
förum við á þorrablót Grunn-
víkinga á hverju ári og döns-
um þá dátt. Við komumst ekk-
ert alltof oft á böll þar sem
hægt er að dansa gömlu

dansana. Því nýtum við hverja
mínútu til að dansa þegar okk-
ur gefst tækifæri.“

Ferst betur aðFerst betur aðFerst betur aðFerst betur aðFerst betur að
stjórna sviðsljósinustjórna sviðsljósinustjórna sviðsljósinustjórna sviðsljósinustjórna sviðsljósinu

en að vera í þvíen að vera í þvíen að vera í þvíen að vera í þvíen að vera í því
Lengi hefur Sveinbjörn ver-

ið ljósamaður hjá Litla Leik-
klúbbnum á Ísafirði. „Ég hef
meira að segja farið á nám-
skeið til að læra þessa kúnst
betur. Þetta eru mikil vísindi
og merkileg og ég held að
menn séu aldrei búnir að læra
þetta til fullnustu.

Þó ég hafi aðallega séð um
ljósin, hef ég stundum neyðst
til að leika eitthvað. Það er nú
einu sinni þannig í svona
áhugaleikhúsum að menn
þurfa að geta hlaupið í hvaða
störf sem er. Ég reyni þó að
forðast sviðið eins og ég get.
Mér er meinilla við að vera í
sviðsljósinu, mér ferst betur
að stjórna því.“

Fjölnota salurFjölnota salurFjölnota salurFjölnota salurFjölnota salur
„Í Edinborgarhúsinu verður

unnið mikið menningarstarf
þegar það verður tilbúið. Þetta
hús er það sem lengi hefur
vantað í menningarlífið í bæn-
um og fórum við þess vegna
út í kaup á því. Við byrjuðum
með tvær hendur tómar og
þurftum að skrifa upp á per-
sónulegar ábyrgðir til að eiga

fyrir útborgun.
Peningamálin eru þó

komin vel á veg núna. Við
höfum drífandi stjórn í Ed-
inborg og hefur að öðrum
ólöstuðum Jón Sigurpáls-
son verið manna dugleg-
astur í að ná endum saman.

Ef ekki hægist á fram-
kvæmdum tel ég líklegt að
húsið verði tilbúið eftir eitt
eða tvö ár. Stóri salurinn í
húsinu krefst mestrar
vinnu, en hann verður að
glæsilegu leikhúsi þegar
fram líða stundir. Ætlunin
er að hafa hann fjölnota
svo hægt verði að nota
hann undir fleira en bara
leiksýningar.“

Margt líkt meðMargt líkt meðMargt líkt meðMargt líkt meðMargt líkt með
ljósabúnaði ogljósabúnaði ogljósabúnaði ogljósabúnaði ogljósabúnaði og

lífinu sjálfulífinu sjálfulífinu sjálfulífinu sjálfulífinu sjálfu
Sveinbjörn er sæmilega

ánægður með ljósakost
Litla Leikklúbbsins. „Flot-
inn hefur dugað ágætlega
hingað til. Vissulega getur
maður alltaf notað fleiri
kastara. Þegar nýi salurinn
í Edinborgarhúsinu kemst
í lag þarf helst að tífalda
fjölda ljósa. Það er þó með
ljósabúnað eins og annað í
lífinu, maður verður að
nota það sem maður hefur,
en má ekki gráta það sem
maður hefur ekki.“
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SúðvíkingarSúðvíkingarSúðvíkingarSúðvíkingarSúðvíkingar
blóta þorrablóta þorrablóta þorrablóta þorrablóta þorra

ingum á blótinu, en boðið var uppá afsláttarfar-
gjöld með flugi til Ísafjarðar þessa helgi. „Það var
slatti af brottfluttum. Nákvæmlega hversu margir
veit ég þó ekki“, segir Hulda.

Súðvíkingar blótuðu þorra á laugardag. Ung-
mennafélagið Geisli hélt blótið og segir Hulda
Gunnarsdóttir, ritari félagsins, að vel hafi tekist
til. „Ég veit ekki annað en að allir hafi verið
ánægðir. Um 180 manns gæddu sér á þjóðlegum
mat í íþróttahúsinu á staðnum og horfðu á heima-
tilbúin skemmtiatriði. Hálft annað hundrað manna
sótti síðan ballið sem haldið var í félagsheimilinu
að borðhaldi loknu“, segir Hulda.

Töluvert mun hafa verið af brottfluttum Súðvík-

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr sölu-
skrá okkar, leitið nánari upplýsinga á skrifstofu.

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð. Laus.
Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.
Verð kr. 6.900.000,-
Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð.
Verð kr. 3.800.000.- Laus.
Hlíðarvegur 16: Lítil 3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.
Hrannargata 8: Rúmlega 70m², 3ja
herbergja íbúð. Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6

herbergja. Laus fljótlega.
Mjallargata 1: 70 m², 2-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Seljalandsvegur 22: Rúmlega 130
m² einbýlishús, nýstandsett að utan
og innan. Verð tilboð.
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og
kjallari ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 11: 3ja herb. íbúð á 3. h.
fyrir miðju. Laus. Verð: 3.900.000,-
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á

BOLUNGARVÍK:
Þjóðólfsvegur 16: 2ja herb. íbúð á
3. hæð. Laus. Verð kr. 1.300.000,-
Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einbýlishúsi koma til greina.
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.
Höfðastígur 6, Bolungarvík:
Rúmlega 170m² íbúð á efri hæð og
séríbúð í kjallara. Getur selst sitt í
hvoru lagi.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Vitastígur 8: 100m² einbýlishús . Illa
farið. Laust. Verð kr. 600.000,-.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.
Þuríðarbraut 9: Rúmlega 120m²
einbýlishús úr timbri ásamt mjög
stórum bílskúr (hátt til lofts). Húsið
getur verið laust fljótlega. Hagstæð
greiðslukjör - engin útborgun. Skipti
á ódýrari eign koma til greina.

Hlíðarvegur 14: Einbýlishús - kjallari, hæð og óinnréttað ris. Grunnflötur
ca. 90m². Húsið er nýuppgert að mestu. Verð tilboð.

2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.500.000,-
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.000.000,-

SUÐUREYRI:

ÞINGEYRI:

BÍLDUDALUR:

Hjallavegur 11: Einbýlishús, 160-
170m², illa farið. Verð kr. 2 millj., allt
áhvílandi.
Hjallavegur 7: Húsið er 176m². Á
jarðhæð er séríbúð ca 60 fm. Selst í
einu lagi. Húsið er laust.

Fjarðargata 34a, rúmlega 100m²
parhús. Húsið er laust.
Verð kr. 1.700.000.

Dalbraut 12, 113m² einbýlishús.
Laust.

Túngata 15: Efri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð kr. 2.200.000. Laus.

PATREKSFJÖRÐUR:

Hjallavegur 18: Efri hæð, 77,4m².
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.500.000,-
Hjallavegur 20: Neðri hæð 77,4m².
Íbúðin er laus.
Verð kr. 1.500.000,-
Hafnarstræti 13: 211,7m² stein-
steypt einbýlishús byggt 1912. Húsið
er laust. Verð kr. 1.000.000,-

FLATEYRI:

Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð á 1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m². Verð kr. 5.800.000,-
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Flutningur starfa út á landFlutningur starfa út á landFlutningur starfa út á landFlutningur starfa út á landFlutningur starfa út á land NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Viltu að létt-
vín og bjór
verði selt í
matvöru-
verslunum?
Alls svöruðu 741.
Já sögðu 437 eða 58,97%
Nei sögðu 304 eða 41,03%

SÖGUFÉLAG ÍSFIRÐINGA

AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Aðalfundur Sögufélags Ísfirðinga verður

haldinn á Hótel Ísafirði, fimmtudaginn 8.
febrúar kl. 20:30

Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins.
2. Reikningar félagsins lagðir fram til
    afgreiðslu.
3. Talning atkvæða og lýst stjórnarkjöri.
4. Tillögur um starfsemi félagsins.
5. Önnur mál.
Félagar eru minntir á að póstleggja kjörseðil

til stjórnarkjörs.
Stjórn Sögufélags Ísfirðinga.

Heilsa og heilbrigðiHeilsa og heilbrigðiHeilsa og heilbrigðiHeilsa og heilbrigðiHeilsa og heilbrigði
 árið 2001 á Ísafirði árið 2001 á Ísafirði árið 2001 á Ísafirði árið 2001 á Ísafirði árið 2001 á Ísafirði

Guðbjörg Rós Sigurðardóttir, skóla-
hjúkrunarfræðingur á Ísafirði skrifar

,,... að börnin þeirra
sofi vel og komi södd
og sæl í skólann“

„Heilsa og heilbrigði 2001“
er átaksverkefni sem Grunn-
skólinn á Ísafirði stendur fyrir
ásamt íþróttafélögum á Ísa-
firði og fleiri samstarfsaðilum.
Markmiðið er að efla vitund
allra um mikilvægi heilbrigðs
lífsstíls barna og unglinga og
fá þau til að hugsa um heilsu
sína. Átaksverkefnið mun
standa til febrúarloka en einn-
ig munu kennarar tengja verk-
efnið inn í kennsluna á vor-
önninni.

Þáttur foreldra er ekki síður
mikilvægur en kennara og
nemenda, því að þegar slíkt
átak er í gangi í skólanum er
mikilvægt að það haldi áfram
þegar barnið eða unglingurinn
kemur heim. Börn og ungl-
ingar þurfa að borða hollan

mat, fá nægan svefn og hreyfa
sig, þannig að þeim líði vel,
og það er hlutverk foreldra að
sjá til þess hjá sínu barni, hvort
sem það er í skólanum eða
heima.

Morgunverðurinn er mikil-
vægasta máltíð dagsins og því
er nauðsynlegt að börn sem
eru allan daginn í skólanum
byrji daginn vel með staðgóð-
um morgunverði sem nýtist
þeim allan daginn. Ef ekki
gefst tími til að neyta morgun-
verðar, svo sem morgunkorns,
brauðsneiðar eða hafragrauts,
þá er gott að eiga ávexti eða
djús í ísskápnum sem börnin
geta gripið með sér á leiðinni
í skólann. Það þarf ekki að
vera mikið sem börnin borða
en best er ef foreldrar og börn

geta sest niður og borðað
morgunverð í rólegheitunum
áður en farið er af stað á morg-
nana.

Svefninn er ekki síður mik-
ilvægur en börn á skólaaldri
þurfa yfirleitt að sofa 10 klst.
á sólarhring. Svefninn endur-
nýjar orku líkamans og ef

börnin eru ekki vel hvíld, þá
eiga þau erfiðara með að halda
einbeitingu í skólanum, sem
kemur m.a. niður á námsár-
angri barnsins.

Það er von mín að foreldrar
taki þátt í átaksverkefninu
með skólanum og stuðli að
því að börnin þeirra sofi vel

og komi södd og sæl í skólann,
því það er lykillinn að vellíðan
þeirra.

Guðbjörg Rós Sigurðar-
dóttir,skólahjúkrunar-

fræðingur á Ísafirði.

Tveir nýir 20 manna Mercedes-Benz bílar með drifi á öllumTveir nýir 20 manna Mercedes-Benz bílar með drifi á öllumTveir nýir 20 manna Mercedes-Benz bílar með drifi á öllumTveir nýir 20 manna Mercedes-Benz bílar með drifi á öllumTveir nýir 20 manna Mercedes-Benz bílar með drifi á öllum

HópferðabílstjórarHópferðabílstjórarHópferðabílstjórarHópferðabílstjórarHópferðabílstjórar
yngja upp hjá séryngja upp hjá séryngja upp hjá séryngja upp hjá séryngja upp hjá sér
Tveir 20 manna bílar
bættust við hópferða-
bílakostinn á norðan-
verðum Vestfjörðum

fyrir skömmu. Þá komu
þeir Kári Guðmundsson
í Bolungarvík og Sophus

Magnússon á Ísafirði
akandi vestur í samfloti
á nýjum Benzum beint
frá umboðinu. Hér er

um athyglisverða
uppyngingu í bílaflotan-

um hér vestra að ræða.
Nýjasti bíllinn af þessari

stærð sem er fyrir á
svæðinu er tíu ára bíll í
eigu Kára. Bílarnir sem

Sophus á fyrir eru tólf ára
og nítján ára. Friðfinnur
Sigurðsson á Þingeyri á

hins vegar tvo nýlega
fimmtán manna bíla og

fleiri minni bílar eru
nýlegir á svæðinu.

Nýju bílarnir eru vel

útbúnir til fjallaferða og
góðir í ófærð, því að þeir
eru með drifi að aftan og

framan og með háu og
lágu drifi. Þeir eru eins að

öðru leyti en því, að bíll
Sophusar er grár en bíll

Kára er grænn. Þeir munu
kosta um sjö og hálfa

milljón hvor.

Kári og Sophus
við nýju bílana.

Oft hefur verið á það bent að lítið hafi verið mark takandi á yfirlýsingum
alþingismanna og ríkisstjórnar um flutning starfa frá Reykjavík og út á land. Því
er vert að geta þess sem vel er gert. Samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson, sýnir
í verki hug sinn til landsbyggðarinnar. Ein af helstu stofnunum er undir hann
heyra, Vegagerðin, er nú að flytja þjónustudeild sína til Ísafjarðar og þar verður
svarað í síma. Þjónustudeildinni fylgja fjögur störf og verða þau væntanlega vel
þegin.

Með framtaki samgönguráðherra er augljóst að vilji er allt sem þarf. Eitt helsta
vandamál Reykvíkinga og nágranna varðandi atvinnulífið er
skortur á vinnuafli og dýrt atvinnuhúsnæði. Hvorugt er uppi á
teningnum á Vestfjörðum. Hér eru það fremur samgöngurnar,
sem eru mörgum þyrnir í augum. Á hinn bóginn hefur oft verið
bent á þá staðreynd að vegakerfið hefur batnað á Vestfjörðum. Breytingunum
verður einna helst líkt við byltingu. Fyrir áratug óku menn ekki á milli Ísafjarðar
og annarra landshluta ótilneyddir að vetrarlagi. Nú er það raunhæft val, flug eða
bíll. Vegir hafa batnað svo mikið að samgöngur á sjó eru að leggjast af. Vara er
flutt með bílum og póstur sömuleiðis. Póstferðir og ferðir flutningabíla falla mun
sjaldnar niður en flug. En auðvitað vilja íbúar hér betri vegi. Hér sannast hið
fornkveðna, framfarir kalla á enn meiri framfarir.

Kjarni þess sem hér er vikið að er einfaldlega sá, að vinnuafl og ódýrt húsnæði
er til á Vestfjörðum. Sú staðreynd kallar á hugmyndir um annars konar nýtingu

en fyrr. Gott dæmi er framtak þeirra er stýra 3X Stál á Ísafirði. Frammi fyrir
nauðsyn á stærra húsnæði völdu þeir ónotaða rækjuverksmiðju. Sá kostur reynist
mun ódýrari en hefði verið farin sú leið að afla húsnæðis syðra og flytja rekstur-
inn. Þetta val er einnig opið fyrirtækjum, sem nú starfa annars staðar á landinu.
Þrautin er aðeins ein, að koma hugmyndinni rækilega á framfæri.
Ríkisvaldið hefur sjáanlega staðið mun betur að verki í dæminu að framan en
sveitarstjórn. Reyndar kann að vera að bæjarstjórn sinni að einhverju leyti þessu
starfi, að fá störf á vegum ríkisins flutt hingað. Ekki ber þó á því ef frá eru talin

kosningaloforð, sem virðast svo liggja í skúffum milli kosninga.
Nú er ekki nema rúmt ár í næstu kosn-ingar til sveitarstjórna.
Sveitarfélagið þarf að sinna því að aug-lýsa kostina sem í því
búa, bæði fólk, húsnæði, skóla og annan mannúðlegan aðbúnað.

Grunnskólinn á Ísafirði er í sókn. Menntaskólinn býður ýmsa möguleika. Enn
skortir þó á möguleika til fjarnáms. Á þeim vettvangi er þörf mikils átaks.

Samgönguráðherra og Vegagerðin eru hvött til dáða og hin ráðuneytin einnig.
En heimavinna heimamanna er eftir. Í heimi auglýsinga og stöðugrar baráttu um
athygli fólks er Vestfirðingum lífsnauðsynlegt að halda fram sínum hlut í þessum
efnum sem öðrum. Starfsmenn fyrirtækja, sem með þeim flyttu, ættu kost á
íbúðarhúsnæði á viðráðanlegu verði, góðum skólum og gefandi mannlífi, auk
margs annars. Það er nokkurs virði.

06.PM5 19.4.2017, 09:2112
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Laugardagur 10. febrúar kl. 14:00
Íslandsmótið í handbolta kvenna
Laugardagur 10. febrúar kl. 16:00
Íslandsmótið í handbolta karla
Sunnudagur 11. febrúar kl. 14:00
Íslandsmeistaramótið í atskák

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2

Laugardagur 10. febrúar kl. 14:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

helginhelginhelginhelginhelgin

http://members.xoom
.com/sovtek

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðlæg átt, 5-10 m/s, en
10-15 m/s með austur-
ströndinni. Lítilsháttar él
norðan- og austanlands,
en annars léttskýjað.
Frost 4-9 stig.
Horfur á föstudag:
Breytileg átt, 5-8 m/s.
Skýjað með köflum og
þurrt að mestu. Frost
3-10 stig.
Á laugardag
og sunnudag:
Austlæg átt, 8-13 m/s víð-
ast hvar. Rigning eða
slydda sunnan- og aust-
anlands, en annars skýj-
að með köflum. Hlýnandi
veður.
Á mánudag:
Austlæg átt, rigning eða
slydda norðan- og aust-
anlands, en skýjað með
köflum í öðrum landshlut-
um. Hiti 0 til 5 stig.

Föstudagur 9. febrúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi
09.35 Jag
10.25 Lífið sjálft (6:11) (e)
11.10 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Reikningsskil
14.35 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (2:26) (e)
16.00 Hrollaugsstaðarskóli
16.20 Í Vinaskógi
16.45 Strumparnir
17.10 Leo og Popi
17.15 Úr bókaskápnum
17.20 Sögustund með Janosch
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (5:24)
19.00 19>20 - Fréttir
19.15 Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Risaeðlan
21.35 Ó,ráðhús (6:26)
22.05 Dauðafarið. (Deadly Voyage) Níu
Afríkubúar lauma sér um borð í vöru-
flutningaskip. Þeir þrá betra líf og eru
tilbúnir að taka áhættuna. Skipið er á
leiðinni til Frakklands en áður en komið
er á leiðarenda kemst upp um laumufar-
þegana. Skipstjórinn er illskeyttur og
sýnir Afríkubúunum enga miskunn.
Hann er líklegur til að myrða þá alla með
köldu blóði og fram undan er barátta
upp á líf og dauða. Byggt á sannri sögu.
Aðalhlutverk: Omar Epps, Sean Pertwee,
David Suchet, Joss Ackland.
23.40 Jude. Jude Fawley er fróðleiksfús
steinsmiður. Hann dreymir um háskóla-
nám og eftir stutt og óhamingjusamt
hjónaband flytur hann til skólabæjarins
Christmaster. Þar kynnist hann frænku
sinni, Sue Bridehead, ungri nútímakonu
sem heillar hann með fegurð sinni og
gáfum. Samband þeirra stríðir gegn lög-
um og reglum samfélagsins og er dæmt
til að enda með hörmungum.   Aðalhlut-
verk: Christopher Eccleston, Kate Win-
slet.
01.40 Geimökuþórar. (Space Truckers)
Spennandi bandarísk bíómynd frá 1997
sem gerist að mestu úti í geimnum árið
2196. John Canyon er einn af síðustu
sjálfstæðu geimflutningamönnunum en
það er hart í ári og hann neyðist til að
taka að sér verulega hættulegt verkefni.
Hann á að flytja dularfulla sendingu til
jarðar. Aðalhlutverk: Dennis Hopper,
Stephen Dorff.
03.15 Dagskrárlok

Laugardagur 10. febrúar
07.00 Grallararnir
07.20 Össi og Ylfa
07.45 Maja býfluga
08.10 Villingarnir
08.30 Doddi í leikfangalandi
09.00 Með Afa
09.50 Úr bókaskápnum
09.55 Kastali Melkorku
10.20 Tindátinn
12.00 Best í bítið
12.55 60 mínútur II
13.50 NBA-tilþrif
14.20 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn
17.05 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Fréttir
19.15 Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (7:24)
20.30 Í þá gömlu góðu daga. (The Last
of the Blonde Bombshell) Úrvalsmynd
sem vann Golden Globe verðlaun í flokki
sjónvarpsmynda. Eftir lát eiginmannsins
hefur Elizabeth tekið upp á því að spila á
saxafóninn eftir mjög langt hlé. Sem
unglingsstúlka var hún í hljómsveit sem
í voru nokkrar stelpur og einn strákur.
Barnabarn hennar hvetur hana áfram og
hún er staðráðin í að finna gömlu félag-
ana og koma hljómsveitinni saman á
nýjan leik. Aðalhlutverk: Judi Dench,
Ian Holm, Leslie Caron, Olympia
Dukakis.
21.55 Múmían. (The Mummy) Ævin-
týramynd sem gerist á fyrri hluta 20.
aldar. Harðjaxlinn Rick O´Connell er
kominn til hinnar fornu borgar Hamun-
aptra í Egyptalandi. Hlutverk hans er að
aðstoða fornleifafræðinga sem eru að
kynna sér sögulegt grafhýsi. Þar er m.a.
að finna háttsettan klerk sem var lokaður
inni lifandi fyrir mörgum öldum í kjölfar
ástríðuglæps. Svo illa vill til að múmían
vaknar til lífsins þegar Rick og félagar
eru að sinna sínum störfum og í kjölfarið
verður fjandinn laus. Aðalhlutverk:
Brendan Fraser, Rachel Weisz, John
Hannah, Arnold Vosloo.

00.00 Systur og annað vandalaust fólk
(Sisters and Other Strangers) Æsispenn-
andi 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:
Steven Bauer, Ashley Buruss, Lauren
Maltby, Jilanne St. Clair.
01.30 Lífhöllin. (Bio-Dome) Tveir al-
gjörir vitleysingar sem bera ekki virðingu
fyrir einu né neinu villast inn í mikið
mannvirki þar sem dularfull umhverfis-
tilraun fer fram. Félagarnir höfðu haldið
að þetta væri verslunarmiðstöð en nú
verða þeir að húka þarna í heilt ár. Þeir
setja strax allt á annan endann og ganga
gjörsamlega fram af vísindamönnunum.
Geggjuð gamanmynd. Aðalhlutverk:
Stephen Baldwin, Pauly Shore, William
Atherton.
03.05 Dagskrárlok

Sunnudagur 11. febrúar

07.00 Tao Tao
07.25 Búálfarnir
07.30 Maja býfluga
07.55 Dagbókin hans Dúa
08.20 Sagan endalausa
08.45 Skriðdýrin
09.05 Donkí Kong
09.30 Gluggi Allegru
09.55 Nútímalíf Rikka
10.20 Ævintýraheimur Enid Blyton
10.45 Skógardýrið Húgó
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.45 Geimkarfa
15.15 Oprah Winfrey
16.10 Nágrannar
18.15 Fornbókabúðin (6:8) (e)
19.00 19>20 - Fréttir
19.15 Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
20.50 60 mínútur
21.40 Ástir og átök
22.05 Stjörnur á hverju strái. (L´Uomo
delle stelle) Joe Morelli ferðast um Siki-
ley og lofar íbúum frægð og frama í
kvikmyndaheiminum gegn vægu gjaldi
að sjálfsögðu. Ung og falleg stúlka,
Beata, vill gjarnan verða fræg og gefur
sig fram við Morelli og vonir standa til
að lífsferill hans verði gæfuríkari eftir
kynnin af Beötu. Aðalhlutverk: Sergio
Castellitto, Tiziana Lodato.
23.55 Sér grefur gröf. (Faithful) Tutt-
ugu ára brúðkaupsafmæli húsmóðurinn-
ar Margaret O´Donnell fer öðruvísi en
hún hafði búist við. Þegar hún kemur
heim í glæsivillu þeirra hjóna bíður þar
leigumorðinginn Tony sem eiginmaður-
inn réð til að losa sig við frúna. En margt
fer á annan veg en ætlað er. Kaldhæðnis-
leg gamanmynd. Aðalhlutverk: Cher,
Ryan O´Neal, Chazz Palminteri.
01.25 Dagskrárlok

verk: Catherine Deneuve, Susan Saran-
don, David Bowie.
02.50 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 10. febrúar
16.00 Snjóbrettamótin (1:12) (Inter-
national Snowboard federation) Bestu
snjóbrettakappar heims leika listir sínar.
Sýnt er frá mótaröð Alþjóða snjóbretta-
sambandsins. Keppnin hófst í nóvember
og í apríl verða krýndir meistarar í karla-
og kvennaflokki.
17.00 Íþróttir um allan heim
17.55 Jerry Springer
18.35 Babylon 5 (2:22) (e)
19.20 Í ljósaskiptunum (23:36)
19.50 Lottó
20.00 Naðran (11:22)
21.00 Mömmudrengur. (Only The
Lonely) Rómantísk gamanmynd. Danny
er lögregluþjónn í Chicago. Hann býr
hjá móður sinni og allt gengur vel þar til
hann hittir Theresu. Hún er stúlka að
hans skapi og brátt fer ástin að blómstra.
Danny er hamingjusamur en jafnframt
fullur sektarkenndar yfir því að yfirgefa
mömmu sína sem tekur Theresu ekki
beinlínis með opnum örmum. Aðalhlut-
verk: John Candy, Ally Sheedy, Maureen
O´Hara, Anthony Quinn, James Belushi.
22.40 Kynlífsiðnaðurinn í Japan (9:12)
Nýr myndaflokkur um klámmyndaiðn-
aðinn í Japan. Rætt er við leikara og
framleiðendur í þessum vaxandi geira
sem veltir milljörðum.
23.10 Hnefaleikar - Kostya Tszyu.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Las

Föstudagur 9. febrúar
17.15 David Letterman
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Heimsfótbolti með West Union
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Glæfraspil. (Tough Guy) Sumir
myndu segja að Olive ætti ekkert gott
skilið. Hún hélt fram hjá eiginmanni sín-
um sem komst að öllu saman og trylltist,
myrti elskhugann og framdi svo sjálfs-
morð. Það er pískrað um Olive á vinnu-
staðnum hennar og einhver er farinn að
elta hana á röndum. Hún hélt að lífið
gæti ekki orðið verra en þar hafði hún
svo sannarlega rangt fyrir sér.  Aðalhlut-
verk: Heather Graham, Lisa Zane, Paul
Herman, Rustam Branaman.
01.15 Blóðþorsti. (The Hunger) Óvenju-
leg kvikmynd þar sem tónlistarmaðurinn
David Bowie sýnir góða takta í einu að-
alhlutverkanna. Vampíran Miriam stend-
ur frammi fyrir vandamáli. Ástmaður
hennar, John, er að tapa æskublómanum
og vampíran stendur frammi fyrir
tveimur kostum. Að koma John til hjálpar
eða finna sér nýjan förunaut.  Aðalhlut-

Heimasíða Sovtek „út-
gáfufélagsins“. Að því
standa að hluta til sömu
aðilar og stýrðu listafélag-
inu sáluga, Andrúm sem
til skamms tíma starfrækti
listasmiðju í leikskólanum
Hlíðarskjóli á Ísafirði. Á
síðunni er lítið fjallað um
starfsemi útgáfufélagsins,
en þar má finna undirsíð-
ur þeirra listamanna sem
eru á mála hjá fyrirtæk-
inu. Burtséð frá því
hversu mikið er hæft í
gífuryrðum þeirra Sovtek-
manna um dreifingu
hljómplatna á heimsvísu,
er síðan áhugaverð og
skemmtileg. Sumum gæti
þó fundist hún heldur
torlesin á köflum.

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

Föstudagur 9. febrúar
16.45  Sjónvarpskringlan
17.00  Fréttayfirlit
17.05  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stubbarnir (26:90)
18.30  Búrabyggð (91:96)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Sinnaskipti. (Saintly Switch) Fjöl-
skyldumynd um hjón sem semur ekki
sem best. Börn þeirra koma því í kring
að þau skiptast á persónuleikum með
ófyrirsjáanlegum afleiðingum.  Aðal-
hlutverk: Vivica A. Fox, David Alan Gri-
er, Rue McClanhan, Scott Owen Cum-
berbatch og Shadia Simmons.
21.30  Tollverðir hennar hátignar.
(The Knock) Bresk sakamálamynd um
baráttu sérsveitar Bresku tollgæslunnar
við smyglara.
22.50  Jerry McGuire. (Jerry McGuire)
Bandarísk bíómynd frá 1996 um um-
boðsmann íþróttamanna sem er rekinn
fyrir að vera of heiðarlegur. Hann ákveð-
ur að halda fast í hugsjónir sínar og berj-
ast fyrir þá sem á hann treysta. e. Aðal-
hlutverk: Tom Cruise Renee Zellweger,
Cuba Gooding og Kelly Preston.
01.00  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 10. febrúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (28:90)
09.30  Mummi bumba (18:65)
09.35  Bubbi byggir (19:26)
09.48  Kötturinn minn er tígrisdýr
09.50  Ungur uppfinningamaður
10.17  Krakkarnir í stofu 402 (7:22)
10.45  Kastljósið
11.05  Skjáleikurinn
14.00  Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik í fyrstu deild kvenna.
16.00  Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik í fyrstu deild karla.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (18:22)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar. Skemmti-
þáttur Steinunnar Ólínu Þorsteinsdóttur.
Í þættinum verða m.a. kynnt tvö laganna
átta sem keppa um að verða framlag Ís-
lendinga í söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva.
21.00  Maggi nærsýni. (Mr. Magoo)
Bandarísk gamanmynd frá 1997 um hina
þekktu teiknimyndapersónu, Magga
nærsýna, sem hér hefur afskipti af gim-
steinaráni. Aðalhlutverk: Leslie Nielsen,
Kelly Lynch og Matt Keeslar
22.35  Leigjandinn. (Total Stranger)
Bandarísk spennumynd um hremmingar
konu sem leigir ungri háskólastúdínu
herbergi. Aðalhlutverk: Lindsey Grouse,
Zoe McLellan, Dan Lauria og Jay Thom-
as.
00.10  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 11. febrúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Prúðukrílin (82:107)
10.22  Róbert bangsi (19:26)
10.46  Sunnudagaskólinn
11.00  Nýjasta tækni og vísindi. Í þætt-
inum verður fjallað um rannsóknir á
starfsemi heilans, grafhýsaborgina í
Alexandríu og neðansjávarreiðhjól. e.
11.15  Vísindi í verki (6:9)
11.45  Kastljósið
12.35  Maður er nefndur
13.10  Mósaík
13.45  Sjónvarpskringlan
14.00  Íslandsmeistaramótið í atskák.
Bein útsending frá úrslitaeinvíginu.
17.00  Geimferðin (14:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.30  Kær kveðja (1:2)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Deiglan
20.00  Sönn íslensk sakamál (1:6) Fyrsti
þáttur af sex í nýrri syrpu um íslensk
sakamál. Í þættinum verður fjallað um
manndrápsmál sem vakti óhug meðal
þjóðarinnar á sínum tíma.
20.30  Fréttir aldarinnar
20.35  Anna Karenína (2:4)
21.35  Helgarsportið
22.00  Veislan (Festen) Dönsk bíómynd
frá 1998. Afmælisveisla fjölskylduföður
fer úr böndunum þegar hulunni er lyft af
leyndarmálum fjölskyldunnar. Leik-
stjóri: Thomas Vinterberg. Aðalhlutverk:
Henning Moritzen, Ulrich Thomsen,
Thomas Bo Larsen, Paprika Steen og
Birthe Neumann.
23.30  Deiglan
23.55  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Viltu vinna milljón?
,,Það hefur verið ótrúlega gaman að fylgjast með viðbrögðum áhorfenda við fyrstu
þáttunum af Viltu vinna milljón? Svona þáttur væri ekki uppá marga fiska án áhorfenda
í sal, sem taka virkan þátt í að búa til spennuþrungna umgjörð, og svo væri þátturinn
einskis virði ef ekki væri fyrir áhorfendur heima í stofu. Þeir taka á sinn hátt virkan þátt
í leiknum, með því að reyna sig við spurningarnar sem keppandinn í hásætinu fær, og
telja sig sjálfsagt oft vita betur. Það er líka þættinum lífsnauðsynlegt að fá þátttakendur
til leiks og það hefur gengið vonum framar. Leiðin í stúdíó 4 á Stöð2, og alla leið í
hásætið, liggur gegnum milljónasímann 907 2121. Lífið er einfalt, vertu með, annaðhvort
sem þátttakandi, eða skráðu þig sem áhorfanda á mbl.is!,“ segir Þorsteinn J. stjórnandi
þáttarins Viltu vinna milljón sem er á dagskrá Stöðvar 2 kl. 20:00 á sunnudagskvöld.
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 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn

Fimmtudagur 8. febrúar kl. 19:45
Epson-deildin í körfubolta: Tindastól – Keflavík

Sunnudagur 11. febrúar kl. 13:45
Ítalski boltinn: Bologna – Roma
Sunnudagur 11. febrúar kl. 15:50

Enski boltinn: Charlton Athletic – Newcastle Utd.
Sunnudagur 11. febrúar kl. 23:15

NBA: Bein útsending frá Stjörnuleik NBA
Mánudagur 12. febrúar kl. 19:50

Enski boltinn: West Ham – Coventry City
Þriðjudagur 13. febrúar kl. 19:40

ME: Real Madrid – Lazio

Þá er Meistaradeild
Evrópu komin af stað á

nýjan leik eftir langt hlé.
Á þriðjudag kl. 19:40

sýnir Sýn frá leik spænska
liðsins Real Madrid og

ítalska liðsins Lazio.

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Messa á sunnudaginn
11. febrúar kl. 11:00.

Hnífsdalskapella:
Messa sunnudaginn
11. febrúar kl. 14:00.

Holtsprestakall:
Kirkjuskólinn í Önundar-

firði fer í heimsókn í kirkju-
skólann í Ísafjarðarkirkju
laugardaginn 10. febrúar.

Hittumst við Flateyrar-
kirkju kl. 10:25 eða í Ísa-

fjarðarkirkju fyrir kl. 11:00.
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Þú sækir...

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

Ath! Einungis í sal

Pöntunarsími
456 5525

Mánagötu 1 – ÍsafirðiGeri aðrir betur –
Látið okkur þá vita!

Frábær tilboð!
Við sendum...

16" pizza með tveimur
 áleggstegundum , stór skammtur af

brauðstöngum, sósa og 2 ltr. kók
kr. 1.950.-

12" pizza með tveimur
 áleggstegundum, stór skammtur af
brauðstöngum, sósa og 1 ltr. af kók

kr. 1.599.-

16" pizza með þremur
 áleggstegundum á aðeins

kr. 1.299.-  og 12" pizza með tveimur
áleggstegundum á kr. 890.-

Vegas. Á meðal þeirra sem mætast eru
Kostya Tszyu, heimsmeistari WBC-
sambandsins í léttvigt (super) og Shar-
mba Mitchell, heimsmeistari WBA-
sambandsins í léttvigt (super).
00.40 Í vondum málum. Erótísk kvik-
mynd.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 11. febrúar
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Charlton Athletic og Newcastle.
18.00 Meistarakeppni Evrópu. Fjallað
er um Meistarakeppnina, farið er yfir
leiki síðustu umferðar og spáð í spilin
fyrir þá næstu.
19.00 Sjónvarpskringlan
19.20 Karlar taka lagið. Einstök upp-
taka frá tónleikum í Madison Square
Garden á síðasta ári. Fram koma m.a.
Backstreet Boys, Sting, Enrique Iglesias,
D´Angelo og Tom Jones.
21.00 Út af sporinu. (Detour) Alvöru-
glæpamynd. Danny og Ziggy eru í þann
mund að ráðast í sitt stærsta verkefni til
þessa. Starfsfélagi þeirra Mo hefur bent
á stórbófann Grasso sem hentugt fórnar-
lamb en hjá honum er mikla fjármuni að
finna. Danny og Ziggy slá til en þegar á
hólminn er komið hefur einhver orðið
fyrri til! Aðalhlutverk: Jeff Fahey, Mic-
hael Madsen, Gary Busey, James Russo.
22.30 Lögregluforinginn Nash
23.15 NBA-leikur vikunnar. Bein út-
sending frá Washington.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 9. febrúar
17.00 Jay Leno (2s). Konungur spjall-
þáttanna, Jay Leno, fær stórmenni og
stórstjörnur í heimsókn.
18.00 Topp 20 (2s) Skífuþeytirinn og
súpermódelið Sóley kynnir vinsælustu
lögin þessa vikuna og segir okkur
heitasta slúðrið úr tónlistarlífinu.
19.00 Myndastyttur. Í þættinum er
fjallað við unga og upprennandi kvik-
myndagerðamenn og stuttmyndir
þeirra sýndar.
19.30 Entertainment Tonight. Hver
var hvar og hver var með hverjum?
Ekki missa af slúðurfréttum frá stór-
stirnunum vestanhafs.
20.00 Get Real. Fylgst með fjöl-
skyldulífi Greenfjölskyldunnar.
21.00 Björn og félagar. Spjallþátta-
kóngur Íslands, Björn Jörundur stjórnar.
22.00 Fréttir
22.15 Allt Annað. Menningarmálin í
nýju ljósi.
22.20 Málið
22.30 Djúpa Laugin. Dóra og Mariko
koma Íslendingum á stefnumót. Við
fylgjumst með því hvað gerðist hjá
síðasta stefnumótapari og komum nýju
pari á stefnumót. Þátturinn er í beinni
útsendingu.

23.30 Everybody Loves Raymond
00.00 Conan O´Brien (2s)
01.00 Conan O´Brien (2s)
02.00 Dagskrárlok

Laugardagur 10. febrúar
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt (2s)
12.00 Dateline (2s)
13.00 20/20 (2s). Fréttaskýringarþáttur
með Barböru Walters og félögum.
14.00 Survivor (2s)
15.00 Mótor (2s)
15.30 Adrenalín (2s) Í Adrenalíni er
fylgst með jaðarsporti og hefðbundnar
íþróttir eru víðs fjarri.
16.00 Djúpa laugin (2s)
17.00 Sílikon (2s) Finnur Þór og Anna
Rakel fylgjast með því helsta í dægur- og
menningarlífinu.
18.00 2 Gether (2s) Drengjabandið er
tilbúið að gera allt fyrir frægðina!
18.30 Two guys and a girl (2s)
19.00 Get Real (2s)
20.00 Two guys and a girl. Peter, Berg
og Sharon er alltaf saman. Þau eru ná-
grannar, vinna saman og skemmta sér
saman – fá þau aldrei leið á hver öðru?
20.30 Everybody Loves Raymond.
Fjallar um Ray og fjölskyldu hans sem
samanstendur af eiginkonu hans, Debru
og börnunum þeirra þremur.
21.00 Á sama tíma að ári
21.30 Konfekt. Konfekt er menningar-
og listaþáttur. Í þættinum er fjallað um
listviðburði og tekið á þeim málum sem
eru í gangi í þjóðfélaginu.
22.00 Saturday Night Live. Skemmti-
þáttur í fremstu röð, hefur verið sýndur á
NBC í 25 ár.
23.00 Profiler. Réttarsálfræðingurinn
Sam Waters vinnur með sérsveit FBI við
rannsóknir erfiðustu glæpamálanna.
00.00 Jay Leno (2s)
01.00 Jay Leno (2s)
02.00 Dagskárlok

Sunnudagur 11. febrúar

09.30 Jóga
10.00 2001 nótt. Barnaþáttur með talna-
púkanum og félögum hans í umsjón Berg-
ljótar Arnalds.
12.00 Skotsilfur
12.30 Silfur Egils
14.00 Á sama tíma (2s)
14.30 Konfekt (2s)
15.00 Björn og félagar (2s)
16.00 Fólk – með Sigríði Arnardóttur
17.00 Innlit-Útlit (2s). Fjallað um
hönnun og arkitektúr.
18.00 Brooklyn South (2s)
19.00 Pensúm. Háskólaþátturinn Pens-
úm er í umsjón Þóru og Jóns Geirs.
19.30 Tvípunktur
20.00 20/20
21.00 Mótor
21.30 Skotsilfur.  Helgi Eysteinsson og
Björgvin Ingi fara yfir það helsta í við-
skiptum liðinnar viku.
22.00 Silfur Egils. Umræðuþáttur Egils
Helgasonar.
23.30 Dateline. Fréttaskýringaþáttur þar
sem farið er í saumana á málum.
00.30 Málið (2s)
01.30 Dagskrárlok

Bílar til sölu!Bílar til sölu!Bílar til sölu!Bílar til sölu!Bílar til sölu!
Til sölu er Hino árg. 1988 og M. Benz árg.

1982. Upplýsingar gefur Sophus í símum
893 8355 eða 853 8355.

Og Dan er hætturOg Dan er hætturOg Dan er hætturOg Dan er hætturOg Dan er hættur
með Mel Cmeð Mel Cmeð Mel Cmeð Mel Cmeð Mel C

Spriklkryddinu Mel C hefur verið sagt
upp af kærasta sínum Dan Williams. Með
uppsögninni kemst Dan í hóp ekki ómerki-
legri manna en þeirra J úr hljómsveitinn
Five og Íslands„vininum“ Robbie Willi-
ams sem áður hafa hætt með söngkon-
unni. Að sögn vina Mel telur hún ástæð-
una vera þá að hann hafi hræðst húðflúr
hennar, en af þeim hefur hún nokkur. Ótt-
ast vinirnir að Mel muni fara illa út úr
sambandsslitunum, en hún hefur átt við
þunglyndi að stríða.

Tom og Nicole skilinTom og Nicole skilinTom og Nicole skilinTom og Nicole skilinTom og Nicole skilin
Leikarahjónin Tom Cruise og Nicole Kidman

hafa skilið að borði og sæng eftir 11 ára hjóna-
band. Talsmaður hjónanna segir ástæðu skiln-
aðarins vera annir þeirra beggja, en þau Tom og
Nicole eru einir eftirsóttustu leikarar Hollywood.
Þau kynntust við gerð myndarinnar „Days of
thunder“, en hafa þar að auki leikið saman í
myndunum „Far and away“ og „Eyes wide shut“.
Saman eiga þau tvö ættleidd börn, Connor og
Isabella, en ekki hefur verið ákveðið með forræði
yfir börnunum.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Jón Björnsson, forstöðu-
maður félagsmiðstöðvar-

innar á Ísafirði svarar:

,,Ég skoða
þrjá vefi und-
antekningar-

laust með
fyrsta kaffi-
bollanum á
morgnana.

Fyrst skoða ég bb.is til að
geta fylgst með því sem er

að gerast í bæjarlífinu,
næst fer ég á vedur.is til

að sjá hverju má búast við
á næstu klukkutímum og

þar á eftir fer ég á vef sem
heitir Astronomy picture of

the day og hefur vefslóð-
ina http:// antwrp.gsfc.
nasa.gov/apod/archive
pix .html. Þetta er einn

öflugasti fræðsluvefur
heimsins hvað stjörnu-

fræði varðar. Þarna fær
maður nýjar myndir á

hverjum degi og alls kyns
fróðleik. Áhugi minn á

stjörnufræði verður svo til
þess að ég fer inn á vefinn

www.heavens-above
.com. Ég á það líka til að

skoða fræðibækur um
stjörnufræði, trésmíði og

fleira á amazon.com.“

Ertu orðin(n)
áskrifandi?

Áskriftarsíminn
er 456 4560
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Breytingin á félagsformi Orkubús Vestfjarða úr sameignarfélagi í hlutafélagBreytingin á félagsformi Orkubús Vestfjarða úr sameignarfélagi í hlutafélagBreytingin á félagsformi Orkubús Vestfjarða úr sameignarfélagi í hlutafélagBreytingin á félagsformi Orkubús Vestfjarða úr sameignarfélagi í hlutafélagBreytingin á félagsformi Orkubús Vestfjarða úr sameignarfélagi í hlutafélag

Formlega afgreidd á eigendafundiFormlega afgreidd á eigendafundiFormlega afgreidd á eigendafundiFormlega afgreidd á eigendafundiFormlega afgreidd á eigendafundi
Stjórn Orkubús Vest-

fjarða hefur boðað til eig-
endafundar á Ísafirði í dag,
miðvikudag. Á dagskrá
fundarins er aðeins eitt mál:
Breyting á félagsformi OV
úr sameignarfélagi í hluta-
félag. Hér er um formsatriði
að ræða til endanlegrar stað-
festingar en fyrir liggur að

allir eigendur fyrirtækisins eru
samþykkir þessari breytingu.
Þegar breytingin hefur verið
formlega samþykkt á eigenda-
fundi verður lagt fram stjórn-
arfrumvarp á Alþingi varðandi
þetta sérstaka mál en núver-
andi félagsform OV er bundið
í lögum.

Eigendur OV eru þrettán.

Ríkið á 40% en sveitarfélögin
tólf á Vestfjörðum eiga sam-
tals 60% í réttum hlutföllum
við íbúafjölda. Þegar breyt-
ingin í hlutafélag hefur tekið
gildi getur sérhver eigendanna
ráðstafað sínum eignarhlut að
vild. Hann getur hvort sem er
selt hann allan eða hluta hans
eða átt hann áfram og jafn-

framt aukið við eignarhluta
sinn ef aðrir vilja selja.

Ekkert mun liggja formlega
fyrir um áform einstakra eig-
enda en þó er augljóst að ein-
hver sveitarfélög munu selja
sína hluti en ríkið kaupa.
Nauðsynlegt er að allir eig-
endurnir samþykki breytingu
úr sameignarfélagi í hlutafé-

lag til þess að hún nái fram
að ganga. Þannig hefur sér-
hver eigandi neitunarvald,
hversu lítill sem eignarhlut-
ur hans er. Hins vegar mun
enginn hafa viljað setja öðr-
um stólinn fyrir dyrnar í
þessu efni, þó að hann sjálf-
ur ætli sér e.t.v. að eiga sinn
hluta áfram.

Nýr snjótroðari kom til Ísafjarðar um síðustu helgiNýr snjótroðari kom til Ísafjarðar um síðustu helgiNýr snjótroðari kom til Ísafjarðar um síðustu helgiNýr snjótroðari kom til Ísafjarðar um síðustu helgiNýr snjótroðari kom til Ísafjarðar um síðustu helgi

Vonast er til að lyftan verðiVonast er til að lyftan verðiVonast er til að lyftan verðiVonast er til að lyftan verðiVonast er til að lyftan verði
orðin starfhæf í byrjun marsorðin starfhæf í byrjun marsorðin starfhæf í byrjun marsorðin starfhæf í byrjun marsorðin starfhæf í byrjun mars

Nýr snjótroðari kom til Ísa-
fjarðar um síðustu helgi en
enn vantar snjóinn sem hann
á að troða. Troðarinn er af
gerðinni Leitner LH500, en
fyrir er einn slíkur á svæðinu.
„Sá troðari hefur reynst mjög
vel,“ segir Jóhann Torfason,
forstöðumaður skíðasvæðis-
ins. „Nýja tækið var eitt sinn í

eigu Skíðafélags Fljótamanna
og er keyrður um 900 klukku-
stundir. Á næstunni verður far-
ið í að skoða tækið og yfir-
fara.“

Þrátt fyrir snjóleysið er
ágætis hljóð í starfsmönnum
skíðasvæðisins. „Efnið í nýju
lyftuna er komið til Ísafjarðar.
Verið er að bíða eftir því að

það verði tollafgreitt og þá
verður hafist handa við upp-
setningu. Búið er að setja upp
allt það sem tekið var af Selja-
landsdal, svo sem lyftuhús,
endastöð og nokkra staura.
Við stefnum að því að lyftan
verði orðin starfhæf í byrjun
mars, gangi allt eftir“, segir
Jóhann. Nýi troðarinn um borð í skipi Eimskipafélagsins.

Þingmenn Vestfirðinga á viðræðufundum með sveitarstjórÞingmenn Vestfirðinga á viðræðufundum með sveitarstjórÞingmenn Vestfirðinga á viðræðufundum með sveitarstjórÞingmenn Vestfirðinga á viðræðufundum með sveitarstjórÞingmenn Vestfirðinga á viðræðufundum með sveitarstjórnum á norðanverðum Vestfjörðumnum á norðanverðum Vestfjörðumnum á norðanverðum Vestfjörðumnum á norðanverðum Vestfjörðumnum á norðanverðum Vestfjörðum

ViðræðurViðræðurViðræðurViðræðurViðræðurnar mörkuðust mjögnar mörkuðust mjögnar mörkuðust mjögnar mörkuðust mjögnar mörkuðust mjög
af aðstæðum á hverjum staðaf aðstæðum á hverjum staðaf aðstæðum á hverjum staðaf aðstæðum á hverjum staðaf aðstæðum á hverjum stað

Allir fimm þingmenn Vest-
firðinga sátu í síðustu viku
fundi með sveitarstjórnum á
norðanverðum Vestfjörðum,
hverri í sínu lagi, eða í Súða-
vík, á Ísafirði og í Bolungar-
vík. Í hléi á þingstörfum var
ákveðið að halda þessa fundi
og taka upp þráðinn frá því í
haust, þegar rætt var við full-
trúa sveitarfélaganna á sunn-
anverðum Vestfjörðum. „Þetta
voru mjög góðir fundir, hver
fyrir sig, en umræðuefnin
mörkuðust mjög af aðstæðum
á hverjum stað“, sagði Einar
K. Guðfinnsson, fyrsti þing-
maður Vestfirðinga, að lokn-
um síðasta fundinum sem var

í Bolungarvík.
Fyrst og fremst var farið

yfir málin enda ekki að vænta
neinna sérstakra niðurstaðna
af viðræðufundum af þessu
tagi. Á Ísafirði var talsvert rætt
um hugmyndir um kvótasetn-
ingu í smábátakerfinu. Einnig
var fjárhagsleg staða sveitar-
félaganna mjög til umræðu
og mál tengd henni.

Í Súðavík voru umræðurnar
meira á nótum almennrar um-
ræðu um byggðamál. Í Bol-
ungarvík var fyrst og fremst
rætt um stöðu atvinnumála í
ljósi gjaldþrots Nasco.

Laugardaginn á undan
héldu þingmennirnir fund

með stjórnum Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga og At-
vinnuþróunarfélags Vest-
fjarða. Þar voru einkum rædd
byggðamál almennt en einnig
samgöngumál sérstaklega og
hvaða skref ætti að taka í þeim

í framtíðinni. Full samstaða
var um að halda sínu striki
við uppbyggingu vegarins um
Ísafjarðardjúp og vegarins um
Klettsháls og um Austur-
Barðastrandarsýslu til að rjúfa
vetrareinangrun Vesturbyggð-

ar og Tálknafjarðar.
„Þetta eru stóru verkefnin

sem við blasa í samgöngu-
málum hér vestra en menn
voru sammála um að setjast
þyrfti niður og átta sig betur á
framtíðinni“, sagði Einar.

Frá fundi þingmannanna og bæjarfulltrúa í Ísafjarðarbæ.
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