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Eyðir ekki peningunumEyðir ekki peningunumEyðir ekki peningunumEyðir ekki peningunumEyðir ekki peningunum
sínum í að tala um Kastrósínum í að tala um Kastrósínum í að tala um Kastrósínum í að tala um Kastrósínum í að tala um Kastró

Milljarðurinn til vegaframkvæmda á VestfjörðumMilljarðurinn til vegaframkvæmda á VestfjörðumMilljarðurinn til vegaframkvæmda á VestfjörðumMilljarðurinn til vegaframkvæmda á VestfjörðumMilljarðurinn til vegaframkvæmda á Vestfjörðum

Útboðum verka lokiðÚtboðum verka lokiðÚtboðum verka lokiðÚtboðum verka lokiðÚtboðum verka lokið
upp úr miðju sumriupp úr miðju sumriupp úr miðju sumriupp úr miðju sumriupp úr miðju sumri

Vegagerðin vinnur nú að
undirbúningi framkvæmda
fyrir milljarðinn sem veitt
verður aukalega til vega-
framkvæmda á Vestfjörð-
um. Kristján Kristjánsson,
verkfræðingur hjá Vega-
gerðinni á Ísafirði, segir að
lokið verði við öll útboð
vegna þessara framkvæmda
upp úr miðju sumri.

„Vinna er í fullum gangi

vegna þessara mála og verið
er að leggja síðustu hönd á
sumt. Það verður búið að
bjóða út fyrir alla þessa pen-
inga í júlí eða ágúst“, segir
Kristján. Meginþungi fram-
kvæmdanna verður í Ísafjarð-
ardjúpi og í Austur-Barða-
strandarsýslu. Í Djúpi verður
meðal annars farið í lagfær-
ingar á vegunum í Hestfirði
og í Skötufirði. Í Austur-

Barðastrandarsýslu verður
framkvæmdum á Klettshálsi
flýtt og lagðir vegir meðal
annars í Kollafirði og Vattar-
firði.

„Menn eiga eftir að verða
varir við langa kafla sem
unnið er á með tilheyrandi
óþægindum meðan á fram-
kvæmdum stendur. En þegar
upp er staðið verður kominn
betri vegur“, sagði Kristján.

Tvær fullsetnar frumsýningar á Söngvaseiði á ÍsafirðiTvær fullsetnar frumsýningar á Söngvaseiði á ÍsafirðiTvær fullsetnar frumsýningar á Söngvaseiði á ÍsafirðiTvær fullsetnar frumsýningar á Söngvaseiði á ÍsafirðiTvær fullsetnar frumsýningar á Söngvaseiði á Ísafirði

Liðlega 300 manns sáu söng-Liðlega 300 manns sáu söng-Liðlega 300 manns sáu söng-Liðlega 300 manns sáu söng-Liðlega 300 manns sáu söng-
leikinn fyrstu sýningarhelginaleikinn fyrstu sýningarhelginaleikinn fyrstu sýningarhelginaleikinn fyrstu sýningarhelginaleikinn fyrstu sýningarhelgina

Frumsýningar á Söngva-
seiði (Sound of Music) á Ísa-
firði voru á föstudagkvöld og
á sunnudagskvöld og var full-
setið á þeim báðum og bið-
listar eftir miðum. Hafa því
liðlega 300 manns séð söng-
leikinn þessa fyrstu sýningar-
helgi. Eins og áður hefur verið

greint hér frá eru tveir hópar
sem fara með hlutverk yngstu
barnanna í sýningunni og voru
því frumsýningarnar tvær.

Söngvaseiður þykir hin
besta skemmtun og var létt í
leikhúsgestum sem höfðu
fylgst með hinni söngglöðu
barnfóstru Maríu á sviðinu í

Sundatanga á Ísafirði. Eftir
fyrri frumsýninguna á föstu-
dag efndu leikarar, hljómlist-
armenn og fjölmargir aðrir
sem koma við sögu sýningar-
innar til veislu í Hömrum, sal
Tónlistarskólans á Ísafirði, þar
sem var sungið og slegið á
létta strengi.

Þórhildi Þorleifsdóttur leik-
stjóra var færður handsmíð-
aður gripur eftir Dýrfinnu
Torfadóttur gullsmið frá Ísa-
firði, í þakklætis- og kveðju-
skyni frá Litla leikklúbbnum
og Tónlistarskóla Ísafjarðar,
sem standa saman að upp-
færslunni. Þórhildur þykir
hafa unnið mikið þrekvirki
með stjórn sinni á þessu viða-
mikla og fjölmenna söng- og
leikverki.

Enda þótt Tónlistarskóli
Ísafjarðar og Litli leikklúbb-
urinn á Ísafirði standi í sam-
einingu að uppfærslunni eru
þátttakendur í henni af öllu
norðursvæði Vestfjarða, ekki
aðeins úr Ísafjarðarbæ heldur
einnig frá Bolungarvík og
Súðavík. Þannig er eitt aðal-
hlutverkið í höndum Bolvík-
ingsins Guðmundar Óskars
Reynissonar, sem leikur
Trapp af miklum glæsibrag.

Þórhildur Þorleifsdóttir tekur við þakklætisvotti úr höndum
Sigríðar Ragnarsdóttur, skólastjóra Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar.

– spjallað við ungan mann frá Kúbu sem dvalist
hefur í Dýrafirði síðustu tvö árin. Sjá miðopnu

Fimm sýningar í fullriFimm sýningar í fullriFimm sýningar í fullriFimm sýningar í fullriFimm sýningar í fullri
lengd á árshátíð GÍlengd á árshátíð GÍlengd á árshátíð GÍlengd á árshátíð GÍlengd á árshátíð GÍ

– sjá frétt og myndir af árshátíðinni á bls. 4.
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Lausasöluverð er  kr. 250
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

er  kr. 215 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

„Hér var bara ákveðið að ráðast á garðinn þar sem hann er hæstur og mér sýnist
að allir ætli bara að komast yfir með nokkrum sóma.“ Svo mæltist Þórhildi Þor-
leifsdóttur leikstjóra um þá ákvörðun Tónlistarskólans á Ísafirði og Litla leikklúbbs-
ins, að ráðast í uppsetningu á Söngvaseið þeirra félaga Rodgers og Hammerstein.
Viðfangsefni, sem ekki er talið á færi áhugamanna að kljást við.

Og yfir „garðinn“ var farið með slíkum bravör með frumsýningum um helgina,
að ekki verður annað sagt en að hér hafi átt sér stað menningarviðburður sem
skráður verður feitu letri í sögu norðursvæðis Vestfjarða. Sýningin er hreint út sagt
sigur og ekkert annað en stórsigur fyrir alla er að henni stóðu. Að söngleikur af
þessari stærðargráðu skuli settur upp með slíkum ágætum í ekki stærra bæjarfélagi
er með ólíkindum, svo ekki sé fastar að orði kveðið.

Með orðavali þessu skal engan veginn gleymt nágrönnum okkar Ísfirðinga sem
tóku þátt í sýningunni og áttu drjúgan þátt í að draumurinn rættist jafn eftirminnilega
og raun varð á. Þeir sönnuðu með eftirminnilegum hætti hve mikilvægt það er litl-
um samfélögum á landsbyggðinni að standa saman að verkefnum, sem ella yrðu
hverju þeirra einu ofviða. Fyrir allt þetta stöndum við, sem höfum því eina hlut-

verki að gegna að njóta veisluhaldanna, í mikilli þakkarskuld sem við gjöldum
best með því að eiga kvöldstund með söngelsku barnfóstrunni, abbadísinni, Trapp
greifa og börnum hans og öðrum ónefndum persónum sýningarinnar.

Mikil og löng hefð er fyrir söng og leiklist á Vestfjörðum. Á áratugum nýliðinnar
aldar birtust fjölmörg meistaraverk á fjölunum hvort heldur var á Ísafirði eða á
Flateyri, í Súgandafirði eða í Bolungarvík, sem of langt yrði upp að telja. Þótt kyn-
slóðir komi og fari, þá er ekki um það að efast að hefðin er sterk og áreiðanlega á
hún sinn þátt í þeim árangri sem opinberast í glæstri sýningu á Söngvaseiðnum.
Sýningu sem allir hér um slóðir sem vettlingi geta valdið verða að sjá og hver og
einn gestkomandi má ekki láta fram hjá sér fara.

Spurningunni um hvernig þetta er unnt á þeim tímum þegar hver stund er vaxta-
reiknuð og arðsemismetin, verður ekki svarað hér og nú. Hins vegar eru ekki til
nógu margir hattar til að taka ofan fyrir öllu því fólki sem vissi ekki hvað það var
að fara út í en hélt ótrautt áfram og færði okkur að lyktum á meistaralegan hátt
nokkuð sem átti ekki að vera hægt.

s.h.

Niðurstöður BygNiðurstöður BygNiðurstöður BygNiðurstöður BygNiðurstöður Byggðarannsóknastofnunar Íslands birtargðarannsóknastofnunar Íslands birtargðarannsóknastofnunar Íslands birtargðarannsóknastofnunar Íslands birtargðarannsóknastofnunar Íslands birtar

Byggðakjarnar kringum Ísafjörð,Byggðakjarnar kringum Ísafjörð,Byggðakjarnar kringum Ísafjörð,Byggðakjarnar kringum Ísafjörð,Byggðakjarnar kringum Ísafjörð,
Akureyri og Egilsstaði verði efldirAkureyri og Egilsstaði verði efldirAkureyri og Egilsstaði verði efldirAkureyri og Egilsstaði verði efldirAkureyri og Egilsstaði verði efldir

– Háskólinn á Akureyri komi á fót öflugum útibúum á Ísafirði og Egilsstöðum

Í niðurstöðum rannsóknar-
innar „Fólk og fyrirtæki“, sem
unnin var af Byggðarann-
sóknastofnun Íslands við Há-
skólann á Akureyri og Hag-
fræðistofnun Háskóla Íslands,
er lagt til að efldir verði þrír
byggðakjarnar á landsbyggð-
inni með Akureyri, Egilsstaði
og Ísafjörð sem miðpunkta.
Markmiðið sé að „virkja efna-
hagslögmálin þannig að þau
sjái um viðgang byggðar-
kjarna úti á landi“. Í því skyni
mælast skýrsluhöfundar til
þess að „fjárfesting í innviðum
miði að eflingu byggðakjarn-
anna“.

Í rannsókninni var beitt að-
ferðum hagfræðinnar til að
skoða orsakir byggðaþróunar,
sem og félagsfræðilegri grein-

ingu á búferlaflutningum.
Tillögur skýrsluhöfunda til

eflingar byggðakjarnanna lúta
einkum að fjórum sviðum: Að
auðvelda aðgengi að námi,
draga úr flutningskostnaði,
bæta samgöngur og bæta fjar-
skipti. Jafnframt er þó ýmis-
legt annað reifað, svo sem
þátttaka opinberra aðila í ný-
sköpunarstarfsemi og niður-
felling námslána þeirra sem
sannanlega eru búsettir á
landsbygðinni.

Efling menntunar á lands-
byggðinni er talin þýðingar-
mikill þáttur. Það sýni sig að
þegar nýir skólar séu settir á
stofn á landsbyggðinni auki
það líkurnar á að unga kyn-
slóðin fari í framhaldsnám og
staldri lengur við í heima-

byggð. Ennfremur verði auk-
inn mannauður á landsbyggð-
inni til þess að auka stærðar-
hagkvæmni fyrirtækja þar,
sem eigi þá auðveldara með
að ráða hæft fólk til starfa.

Hvatt er til þess að Háskól-
anum á Akureyri verði gert
kleift að koma upp öflugum
útibúum á Egilsstöðum og Ísa-
firði. Þar verði hægt að taka
a.m.k. fyrstu árin í fjölmenn-
ustu greinum háskólanáms,
svo sem viðskiptafræði, lög-
fræði, heilbrigðisgreinum og
kennaramenntun.

Skýrsluhöfundar leggja til,
að við forgangsröðun fram-
kvæmda í samgöngukerfinu
sé litið sérstaklega til þess að
hafa áhrif á stærð atvinnu- og
þjónustusvæða. Með því að

stækka atvinnu- og þjónustu-
svæði sé í raun verið að breyta
atvinnu- og þjónustustigi þeir-
ra byggðarlaga sem í hlut eiga.

Á vettvangi fjarskipta segja
skýrsluhöfundar að stefnt
skuli að aukinni fjartengingu
byggðakjarnanna og lækkun
kostnaðar. Einnig sé æskilegt
að ríkisstofnanir komi sér upp
vefþjónustu þannig að ein-
staklingar og fyrirtæki þurfi
síður að leita til höfuðborgar-
svæðisins til þess að sinna
sínum erindum.

Í niðurlagi segja höfundar
skýrslunnar:

„Einhverjir munu eflaust
telja að tillögurnar leiði til
minni hagkvæmni en ef hlutir-
nir væru látnir þróast eins og
verða vildi án afskipta stjórn-

valda. Þá ber að hafa í huga
að nú á dögum er miklum
fjármunum varið til byggða-
mála, sem hugsanlega væri
hægt að verja á áhrifaríkari
hátt en nú er gert. Einnig koma
til önnur sjónarmið en ýtrasta
hagkvæmni. Stefna hins opin-
bera þarf ekki að ráðast að
öllu leyti af hagkvæmni í þeim
skilningi að markaðsöflin ein
ráði, heldur af gildismati sam-
félagsins og vali stjórnmála-
manna. En til að tryggja að
valið endurspegli vilja samfé-
lagsins er hins vegar nauð-
synlegt að þær leiðir sem
stjórnvöld velja að fara hverju
sinni byggist á gagnsæi og
kostnaðurinn sé öllum ljós og
markmið skýr. Það er einnig
hagkvæmt.“

Kynning á Ísafirði á námsframboði sex skóla á háskólastigiKynning á Ísafirði á námsframboði sex skóla á háskólastigiKynning á Ísafirði á námsframboði sex skóla á háskólastigiKynning á Ísafirði á námsframboði sex skóla á háskólastigiKynning á Ísafirði á námsframboði sex skóla á háskólastigi

Fleiri komu en búist var við ogFleiri komu en búist var við ogFleiri komu en búist var við ogFleiri komu en búist var við ogFleiri komu en búist var við og
stefnt að endurtekningu að áristefnt að endurtekningu að áristefnt að endurtekningu að áristefnt að endurtekningu að áristefnt að endurtekningu að ári

Sex háskólar héldu kynn-
ingu á námsframboði sínu í
Menntaskólanum á Ísafirði á
laugardag. Fyrirhugað var að
hefja kynninguna á föstudag
en þá var ekki flugfært og
komust fulltrúar skólanna
ekki til Ísafjarðar fyrr en morg-
uninn eftir. Fræðslumiðstöð
Vestfjarða sá um skipulagn-
ingu og segir Smári Haralds-
son forstöðumaður, að vel hafi
til tekist og hann hafi orðið
var við mikla ánægju þátttak-
enda.

„Miðað við aðstæður eins
og flugsamgöngur og fleira

tókst þetta vonum framar.
Þarna var heilmikill straumur
af fólki og fleiri mættu en ég
átti von á. Fólkið frá skólunum
var líka mjög ánægt og það er
gott, því að þá er líklegt að
okkur gangi vel að koma
kynningu af þessu tagi á aft-
ur“, segir Smári.

Háskóli Íslands, Háskólinn
á Akureyri, Háskólinn í
Reykjavík, Viðskiptaháskól-
inn á Bifröst, Landbúnaðar-
háskólinn á Hvanneyri og
Hólaskóli mættu til leiks. Full-
trúar þriggja skóla til viðbótar
komust ekki vegna veðurs og

annarra aðstæðna en þeir eru
að sögn Smára væntanlegir
seinna í vetur. „Tækniháskól-
inn vill til dæmis nota ferðina
til að heimsækja fyrirtæki á
svæðinu en Listaháskólinn og
Kennaraháskólinn áttu erfitt
með að mæta til leiks á þess-
um tíma“, segir Smári.

Þetta er í fyrsta skiptið sem
háskólarnir halda sameigin-
lega námskynningu á Vest-
fjörðum. Og ekki nóg með
það. „Þetta í fyrsta skiptið sem
þeir halda svona sameiginlega
kynningu á landsbyggðinni,
eftir því sem ég best veit. Skól-

arnir voru afar jákvæðir í okk-
ar garð og tóku allir mjög vel
undir þessa málaleitan. Nú
töluðu margir þeirra um að

koma aftur þannig að við
stefnum að háskólakynningu
aftur að ári“, sagði Smári.

Frá kynningunni.
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Frumkvöðull ársins 2002 í Ísafjarðarbæ er Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. í HnífsdalFrumkvöðull ársins 2002 í Ísafjarðarbæ er Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. í HnífsdalFrumkvöðull ársins 2002 í Ísafjarðarbæ er Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. í HnífsdalFrumkvöðull ársins 2002 í Ísafjarðarbæ er Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. í HnífsdalFrumkvöðull ársins 2002 í Ísafjarðarbæ er Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. í Hnífsdal

Fyrirtækið hefur sýnt frumkvæðiFyrirtækið hefur sýnt frumkvæðiFyrirtækið hefur sýnt frumkvæðiFyrirtækið hefur sýnt frumkvæðiFyrirtækið hefur sýnt frumkvæði
með þorskeldisrannsóknum sínummeð þorskeldisrannsóknum sínummeð þorskeldisrannsóknum sínummeð þorskeldisrannsóknum sínummeð þorskeldisrannsóknum sínum

Hraðfrystihúsið-Gunnvör
hf. hlaut útnefninguna Frum-
kvöðull ársins 2002 í Ísafjarð-
arbæ. Atvinnumálanefnd Ísa-
fjarðarbæjar veitti þessa við-
urkenningu í fyrsta sinn á
föstudag en ætlunin er að gera
það árlega framvegis. Einar
Valur Kristjánsson, fram-
kvæmdastjóri HG, veitti við-
urkenningunni og táknum
hennar viðtöku úr hendi Birnu
Lárusdóttur, forseta bæjar-
stjórnar.

„Markmiðið með valinu er
að vekja athygli á árangri fyr-
irtækja, stofnana eða einstakl-
inga í sveitarfélaginu og á Ísa-
fjarðarbæ sjálfum sem at-
hafnabæ. Að mati nefndarinn-
ar hefur Hraðfrystihúsið-
Gunnvör sýnt mikið frum-
kvæði með þorskeldisrann-
sóknum sínum og verið sterk-
ur bakhjarl í atvinnulífi bæjar-
félagsins um árabil“, sagði
Elías Guðmundsson, formað-
ur atvinnumálanefndar Ísa-
fjarðarbæjar við þetta tæki-
færi.

Aðalfundur Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar hf. hófst á
Hótel Ísafirði kl. 16 á föstu-

dag. Forsvarsmenn atvinnu-
málanefndar og Ísafjarðar-
bæjar notuðu tækifærið og
komu á fundinn til þess að
tilkynna um útnefninguna og
afhenda viðurkenninguna.

„Hraðfrystihúsið Gunnvör
er fyrirtæki með sterka fram-
tíðarsýn sem skiptir miklu
máli í nútíma samkeppni á
alþjóðamarkaði“, sagði Elías
Guðmundsson. Hann sagði
atvinnumálanefnd vona að
þessi viðurkenning hvetti fyr-
irtækið til enn frekari afreka í
framtíðinni. Þess má geta, að
fá eða engin fyrirtæki hafa
veitt félagslífi og íþróttastarf-
semi í Ísafjarðarbæ eins mik-
inn fjárstuðning á undanförn-
um árum og Hraðfrystihúsið-
Gunnvör hf.

Til staðfestingar á nafnbót-
inni Frumkvöðull ársins 2002
veitti Einar Valur fyrir hönd
fyrirtækis síns viðtöku lista-
verkinu Virðisauka, sem
hannað er af Pétri Tryggva
Hjálmarssyni, silfursmið á
Ísafirði.

Útnefningin Frumkvöðull
ársins er ætluð sem hvatning
til handa þeim sem sýna frum-

kvæði í málum er varða bæj-
arfélagið og samborgarana.
Við val á frumkvöðli ársins
skal einkum taka tillit til fram-
lags til aukinnar atvinnu eða

menntunar, til meiri fjölbreyt-
ni í atvinnu, menntun eða af-
þreyingu, til aukins sýnileika
bæjarfélagsins á landsvísu
eða sérstaks árangurs eða

framtaks á sviði þróunar á
vöru, þjónustu eða markaðs-
setningar. Atvinnumálanefnd
óskaði opinberlega eftir til-
nefningum til nafnbótarinnar

Frumkvöðull ársins 2002. Að-
eins munu fimm aðilar hafa
verið tilnefndir og eingöngu
fyrirtæki. Ekki er gefið upp
hvaða fyrirtæki það voru.

Þorsteinn Vilhelmsson, stjórnarformaður Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. með Virðisaukann í höndum, Einar Valur
Kristjánsson framkvæmdastjóri með heiðursskjal, Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, og Elías
Guðmundsson, formaður atvinnumálanefndar Ísafjarðarbæjar.

Vélsmiðjan Mjölnir ehf. var einn stærsti gjaldandinn á VestfjörðumVélsmiðjan Mjölnir ehf. var einn stærsti gjaldandinn á VestfjörðumVélsmiðjan Mjölnir ehf. var einn stærsti gjaldandinn á VestfjörðumVélsmiðjan Mjölnir ehf. var einn stærsti gjaldandinn á VestfjörðumVélsmiðjan Mjölnir ehf. var einn stærsti gjaldandinn á Vestfjörðum

Fór í þrot vegna van-Fór í þrot vegna van-Fór í þrot vegna van-Fór í þrot vegna van-Fór í þrot vegna van-
skila viðskiptavinaskila viðskiptavinaskila viðskiptavinaskila viðskiptavinaskila viðskiptavina

Eins og fram kemur á öðr-
um stað í blaðinu hefur Vél-
smiðjan Mjölnir ehf. í Bol-
ungarvík verið tekin til gjald-
þrotaskipta. Áframhaldandi
rekstur hefur verið tryggður
með yfirtöku nýs félags, Vél-
smiðjunnar og Mjölnis, á rek-
stri hins gjaldþrota félags og
jafnframt á rekstri Vélsmiðju
Bolungarvíkur. Mjölnir var
umsvifamikið fyrirtæki og var
meðal annars sjöundi hæsti
skattgreiðandinn á Vestfjörð-
um árið 2001 þegar hún
greiddi um 12 milljónir króna.
Bætt var um betur á síðasta
ári þegar fyrirtækið var þriðji
hæsti skattgreiðandinn á Vest-
fjörðum. Þá hljóðaði álagn-
ingin upp á ríflega 20 milljónir
króna.

Fyrirtækið byggðist upp á
áttunda áratugnum í kringum
vaxandi umsvif í útgerð togara
frá Vestfjörðum. Þegar verk-
efni á því sviði fóru minnk-
andi fór félagið að leita verk-
efna utan fjórðungsins og tók
að sér mörg viðhaldsverkefni

fyrir útgerðir sem gerðu út á
rækju á Flæmska hattinum og
á ýmsum skipum með veiði-
heimildir erlendis.

Finnbogi Bernódusson,
einn af eigendum hins gjald-
þrota félags Vélsmiðjunnar
Mjölnis ehf., segir þrotabúið
eiga útistandandi um 150 til
160 milljónir króna hjá um
tíu viðskiptamönnum. Flest
þessara fyrirtækja eru rækju-
veiðiútgerðir sem hafa lent í
verulegum erfiðleikum eða
eru gjaldþrota. „Þetta gerist
einfaldlega svo fljótt. Á stutt-
um tíma hefur til dæmis af-
koman af rækjuveiðum á
Flæmska hattinum kúvenst til
hins verra. Magnið hefur hefur
dregist saman, verðið hefur
lækkað og olían hækkað. Ég
ætla mönnum ekki annað en
að þeir hafi haft fullan hug á
standa í skilum en svipting-
arnar í þessu geta verið hrað-
ar“, segir Finnbogi.

Margar af viðskiptakröfum
fyrirtækisins höfðu verið
greiddar með víxlum og

skuldabréfum. „Við seldum
þessa pappíra áfram til bank-
anna og margir voru tveggja
og þriggja ára gamlir. En svo
er eins og það sé skrúfað fyrir
öll þessi fyrirtæki í einu og
við fáum þetta allt í hausinn.
Þá var útséð með að dæmið
gengi lengur“, segir Finnbogi.

Samdráttur hefur orðið í
allri þjónustu við útgerð á
Vestfjörðum undanfarin ár
samfara fækkun skipa. Finn-
bogi segir að starfsumhverfið
hafi verið erfitt. „Þetta kemur
alltaf í sveiflum. Maður reynir
að lifa af mögru árin í þeirri
trú að það birti til. Það má
kannski segja að við höfum
verið vitlausir að vinna fyrir
þessi fyrirtæki. En svona er
þetta bara. Við skiljum í það
minnsta ekki eftir okkur slóð
af ógreiddum launum eða
skuldum við birgja. En við
skuldum hinu opinbera og
vonandi tekst skiptastjóranum
að ná upp í það einhverju af
því sem er útistandandi. Ef
við hefðum bara náð þriðjungi

inn, þá hefðum við komist
fyrir horn. Þetta er langt frá
því að vera skemmtilegt og
maður gengur frekar niður-
leitur um göturnar“, segir
Finnbogi Bernódusson.

„Bókhaldslega gekk rekst-
urinn ágætlega. Við þóttum
góðir í að þjónusta rækjuskip-
in, fórum í hópum um borð og
unnum nær sleitulaust þar til
skipin voru komin í gang aftur.
Þannig náðum við að afgreiða
skipin á fjórum til fimm dög-
um, sem var í rauninni hálfs
mánaðar vinna, og út á það
fengum við verk. En vand-
ræðin í þessu eru að við gátum
ekki fengið upplýsingar um
stöðu fyrirtækjanna og getu
þeirra til að standa við skuld-
bindingar. Maður fer ekkert
inn í banka og spyr: Get ég
þjónustað þetta fyrirtæki út á
krít? Hvernig stendur það?
Maður fær bara afdráttarlaust:
Nei, þér kemur það ekki við.“

bb.is – vettvangur Vest-
firðinga nær og fjær

Tæknifyrirtækið Póls hf. á ÍsafirðiTæknifyrirtækið Póls hf. á ÍsafirðiTæknifyrirtækið Póls hf. á ÍsafirðiTæknifyrirtækið Póls hf. á ÍsafirðiTæknifyrirtækið Póls hf. á Ísafirði

Hyggur á sóknHyggur á sóknHyggur á sóknHyggur á sóknHyggur á sókn
vestanhafsvestanhafsvestanhafsvestanhafsvestanhafs

Tæknifyrirtækið Póls hf.
á Ísafirði, sem framleiðir
og hannar vigtunar- og
flokkunarlausnir fyrir sjáv-
arútveg, tók í fjórða sinn
þátt í hinni alþjóðlegu sjáv-
arútvegssýningu Boston
Seafood Show sem haldin
var fyrir stuttu. Pálmar Ól-
afsson markaðsstjóri Póls
segir að þátttakan í sýning-
unni í Boston sé liður í því
að selja í auknum mæli vör-
ur inn á Bandaríkjamarkað.

„Í fyrsta lagi erum við á
sýningunni til að hitta
ákveðna viðskiptavini sem
við höfum verið í sambandi
við. Síðan verður Póls einn-
ig á sýningunni West Coast
Seafood Show og með
þessu erum við undirbúa
okkur fyrir að selja meira
til Bandaríkjanna“, segir
Pálmar.

Boston Seafood Show er
afar umfangsmikil sýning.
Pálmar segir það ekki reyn-
slu Póls að mikið sé bein-
línis selt á þeim vettvangi.
Oft komist þeir hins vegar í
kynni við nýja viðskiptavini
sem verði stórir kaupendur
þegar fram í sækir. „Þetta

gaf einhver ný tækifæri en
aðallega vorum við að fyl-
gja eftir eldri málum. Við
erum að vinna að ákveðnum
verkefnum á markaðinum
og höfum væntingar um að
komast betur þangað inn“,
segir Pálmar.

Póls fyrirhugar að taka
þátt í sjö sýningum til við-
bótar á árinu, meðal annars
í Chile, Færeyjum og á
Spáni en hápunkturinn er
sjávarútvegssýningin í
Brüssel. „Þetta er stór hluti
af okkar markaðsstarfi og á
síðasta ári tókum við þátt í
ellefu sýningum. En vinnu-
fyrirkomulagið hjá okkur er
að fara mikið út á örkina og
heimsækja okkar viðskipta-
vini. Þannig viðhöldum við
tengslum bæði til að selja
og til að fá endurgjöf í okkar
þróunarvinnu“, sagði Pálm-
ar.

Bækistöðvar Póls á Ísafirði.
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Fimm sýningar í fullriFimm sýningar í fullriFimm sýningar í fullriFimm sýningar í fullriFimm sýningar í fullri
lengd á árshátíð GÍlengd á árshátíð GÍlengd á árshátíð GÍlengd á árshátíð GÍlengd á árshátíð GÍ

Samkomusalur Grunn-
skólans á Ísafirði var

fullsetinn áhorfendum á
fimm sýningum á tvenns

konar skemmtidagskrá
árshátíðar skólans á

föstudag og laugardag.
Flytjendur voru nemendur

skólans og voru dagskrár-
nar afar fjölbreyttar og

stóðu um eða yfir eina og
hálfa klukkustund. Þema

árshátíðarinnar var „Hlát-
ur og grátur“ og mótaði

hver bekkur viðfangsefnið
eftir sínu höfði. Fleiri

myndir munu birtast á
svipmyndum á bb.is í

vikunni.
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Sigurður Ólafsson (Bíi) á
Ísafirði var kjörinn formaður
Krabbameinsfélagsins Sigur-
vonar á norðanverðum Vest-
fjörðum á fyrsta aðalfundi fé-
lagsins sem haldinn var í síð-
ustu viku. Sigurður tekur við
formennskunni af Sigrúnu
Sigurðardóttur sem fluttist til
Ólafsfjarðar fyrr í vetur.

Fram kom á fundinum, að
nú í byrjun mars barst félaginu
höfðingleg peningagjöf frá
hjónunum Halldóri Magnús-

syni og Ingu Magnúsdóttur
til minningar um dóttur þeirra,
Steinunni Björgu Halldórs-
dóttur, sem lést úr krabba-
meini fyrir tæpu ári. Í vetur
barst félaginu einnig peninga-
gjöf frá Starfsmannafélagi
Bakka. Þegar félagið var lagt
niður var ákveðið að láta sjóð
þess renna til Sigurvonar.

Í skýrslu formanns kom
fram, að fráfarandi stjórn hefði
einsett sér að kynna félagið
sem best á norðanverðum

Vestfjörðum. Það var meðal
annars gert með útgáfu frétta-
bréfs og opnum fundum og
með því að „bleikja“ Safna-
húsið á Ísafirði (gamla sjúkra-
húsið), svo eitthvað sé nefnt.
Eina viku í október var húsið
sveipað bleiku ljósi eftir að
skyggja fór á kvöldin. Með
þessu var verið að minna á
starf Sigurvonar og jafnframt
að vekja fólk til umhugsunar
um brjóstakrabbamein, en það
hefur víða verið gert með svip-

uðum hætti.
Prentuð hafa verið sérstök

minningarkort til styrktar Sig-
urvon og eru þau seld á nokkr-
um stöðum á Ísafirði og í
nágrenni. Félagið hefur einnig
sett upp heimasíðu og er þar
að finna allar upplýsingar um
félagið og starfsemi þess.
Söfnun félagsmanna hefur
gengið mjög vel og eru þeir
nú komnir yfir 200. Enn er að
sjálfsögðu hægt að ganga í
félagið með því að hafa sam-

band við einhvern í stjórninni.
Innheimta félagsgjalda fer
fram með gíróseðli frá Spari-
sjóði Vestfjarða og er árgjaldið
1.500 krónur.

Auk Sigurðar Ólafssonar
voru kjörin í stjórn Sigurvonar
þau Ólafía Aradóttir, Jóhann
Magnússon, Auður H. Ólafs-
dóttir og Sigríður Ragnars-
dóttir. Í varastjórn voru kjörnar
Oddný Birgisdóttir og Árný
Halldórsdóttir.

Yfir 200 manns hafa gengið í félagiðYfir 200 manns hafa gengið í félagiðYfir 200 manns hafa gengið í félagiðYfir 200 manns hafa gengið í félagiðYfir 200 manns hafa gengið í félagið
Krabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum VestfjörðumKrabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum VestfjörðumKrabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum VestfjörðumKrabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum VestfjörðumKrabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum Vestfjörðum

Nýr laxaflokkari Póls hf. á ÍsafirðiNýr laxaflokkari Póls hf. á ÍsafirðiNýr laxaflokkari Póls hf. á ÍsafirðiNýr laxaflokkari Póls hf. á ÍsafirðiNýr laxaflokkari Póls hf. á Ísafirði

Stærðarflokkar og vel-Stærðarflokkar og vel-Stærðarflokkar og vel-Stærðarflokkar og vel-Stærðarflokkar og vel-
ur saman í skammtaur saman í skammtaur saman í skammtaur saman í skammtaur saman í skammta

Póls hf. á Ísafirði hefur þró-
að nýjan flokkara sem bæði
stærðarflokkar og velur saman
í skammta. Fyrirtækið hefur
langa reynslu af hönnun og
framleiðslu flokkara og sam-
valsvéla fyrir margvíslega
vinnslu. Pálmar Sveinn Ólafs-
son, markaðsstjóri Póls, segir
flokkarann taka bæði fersk og
fryst flök.

„Þetta tæki er fyrst og
fremst hugsað fyrir laxafram-
leiðslu. Með því er hægt að
flokka og velja saman með
mun meiri nákvæmni en með
öðrum búnaði, bæði búnaði
sem við sjálfir framleiðum og
sjáum á markaði“, segir Pálm-

ar. Frumútgáfa af flokkaran-
um hefur verið í rekstri hjá
Fiskvinnslunni Kambi hf. á
Flateyri.

Pálmar segir að miklar
væntingar séu bundnar við
sölu á tækinu og ekki síður
við framtíðarmöguleika þeirr-
ar tækni sem Póls hf. hefur
tileinkað sér við þróun hans.
„Við erum að líta til þeirra
landa sem eru hvað stærst í
laxeldi í dag, eins og Noregs,
Chile og Skotlands. Og síðan
jafnvel Færeyja og vonandi
Íslands í framtíðinni. Við telj-
um þessa tæknikunnáttu sem
hér er búið að byggja upp vera
hluta af því sem muni fleyta

fyrirtækinu inn í framtíðina.“
Þegar hefur verið þróaður

flokkari sem byggir á sömu
tækni en nýtist um borð í skip-
um. „Við erum komnir með
eitt slíkt tæki um borð í frysti-
togara. Þetta er að okkar mati
besti valmöguleikinn til að
flokka lausfryst flök á sjó.
Flakið er allan tímann í lokuðu
hólfi, sem er mikill kostur um
borð í skipi. Ýmsar hugmynd-
ir á þessu sviði er í vinnslu
hjá okkur“, segir Pálmar.

Póls hóf vöxt sinn í fram-
leiðslu skipavoga en býr í dag
yfir fjölbreyttri vörulínu vikt-
unar- og flokkunarlausna.
„Við erum fyrst og fremst

vogaframleiðendur og ætlum
okkur að vera það til framtíðar,
jafnframt því að bjóða hluta
af heildarlausnum í samvinnu
við önnur fyrirtæki“, segir
Pálmar.

Um 95% af tekjum Póls
koma af sölu erlendis. Hörður
Ingólfsson sölustjóri segir
söluna hafa verið erfiða fyrstu
tvo mánuði ársins en hún sé

nú að glæðast. „Verkefnastað-
an er orðin mjög viðunandi
núna, sem er tímabært eftir
tvo slaka mánuði. Noregur
hefur verið í lægð og sama
ástand er víðar. Það veður
greinilega ekkert á mönnum
að ráðast í framkvæmdir og
breytingar, frekar að menn
gæti að sér og hinkri við“,
sagði Hörður.

Nýi flokkarinn í samsetningu hjá Póls á Ísafirði.

Þróunarverkefnið „Rafrænt samfélag“Þróunarverkefnið „Rafrænt samfélag“Þróunarverkefnið „Rafrænt samfélag“Þróunarverkefnið „Rafrænt samfélag“Þróunarverkefnið „Rafrænt samfélag“

Umsóknin barst rúm-Umsóknin barst rúm-Umsóknin barst rúm-Umsóknin barst rúm-Umsóknin barst rúm-
um klukkutíma of seintum klukkutíma of seintum klukkutíma of seintum klukkutíma of seintum klukkutíma of seint

Það kom mjög á óvart þegar
tilkynnt var snemma í þessum
mánuði hvaða sveitarfélög
hefðu sótt um þátttöku í verk-
efninu Rafrænt samfélag, sem
Byggðastofnun stendur fyrir,
að sameiginleg umsókn Ísa-
fjarðarbæjar, Tálknafjarðar-
hrepps og Vesturbyggðar var
ekki þar á meðal. Undirbún-
ingur að þátttöku þessara
sveitarfélaga í verkefninu hef-
ur staðið mjög lengi, en hér er
um að ræða þróunarverkefni
sem standa mun í nokkur ár
og njóta opinberra framlaga.
Þegar skýringa var leitað kom
í ljós, að umsókn vestfirsku
sveitarfélaganna hafði ekki
borist í tæka tíð. Ísafjarðarbær
sendi í síðustu viku frá sér
fréttatilkynningu um þetta mál
og fer hún hér á eftir:

„Með bréfi dagsettu
22.08.2002 til Iðnaðarráðu-
neytisins sótti Ísafjarðarbær
um þátttöku í verkefninu raf-

rænt samfélag sem lýst er í
gildandi byggðaáætlun. Því
erindi var ekki svarað form-
lega heldur vísað til Byggða-
stofnunar. Næsta sem gerist
er að Byggðastofnun auglýsir
eftir umsóknun í nk. forvals-
samkeppni og var öllum sveit-
arfélögum boðin þátttaka.

Ísafjarðarbær sótti því um
þátttöku í forvali Byggða-
stofnunar í verkefninu Raf-
rænt samfélag ásamt Tálkna-
fjarðarhreppi og Vesturbyggð
fyrr í þessum mánuði. Búið
var að vinna að þessu verkefni
ásamt Atvinnuþróunarfélagi
Vestfjarða og hagsmunaaðil-
um í nokkurn tíma til að móta
tillögur sem myndu vonandi
verða metnar áfram í aðal-
samkeppnina. Samkvæmt
verkefnislýsingu frá Byggða-
stofnun munu á endanum
standa eftir tvö til fjögur sveit-
arfélög sem fá umtalsverðar
fjárhæðir til að vinna að verk-

efnum sínum ásamt jafnháu
mótframlagi viðkomandi
sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur rann út
þriðjudaginn 4. mars kl. 14:00
og áttu gögnin að berast skrif-
stofu Ríkiskaupa fyrir þann
tíma. Gefinn var mjög stuttur
frestur til að vinna forvals-
umsóknina eða rétt rúmur
mánuður og var því reynt að
nýta tímann til hins ýtrasta.
Farið var með gögnin í póst á
Ísafirði mánudaginn 3. mars
og skýrt tekið fram að gögnin
þyrftu að berast fyrir áður-
nefndan frest. Niðurstaðan
eftir samtal við starfsfólk Ís-
landspósts var að senda gögn-
in í ábyrgð og sérmerkja um-
slagið til að tryggja að málið
væri í höfn. Því miður gekk
það ekki eftir og barst um-
sóknin á skrifstofu Ríkis-
kaupa rúmum klukkutíma of
seint. Þrátt fyrir viðræður við
verkefnisnefndina og Ríkis-

kaup var því ekki breytt að
umsóknin var ekki tekin gild.

Að okkar mati gaf starfsfólk
Íslandspósts misvísandi upp-
lýsingar sem leiddu til þess
að svo fór sem fór. Hinsvegar
neitum við ekki ábyrgð í þessu
máli. Þess má geta að okkur

er kunnugt um að umsókn
annars sveitarfélags hafi bor-
ist aðeins of seint og var hún
ekki heldur tekin gild.

Í framhaldi af þessu verður
leitað leiða til að fjármagna
verkefnið með öðrum leið-
um.“

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Aðfaranótt mánudags í
síðustu viku var brotist
inn í bílaverkstæðið
Bíltanga á Ísafirði. Þar
var stolið smáræði af
peningum, en þar eru
litlir peningar geymdir
eftir að húsnæðið er
yfirgefið. Málið er í
rannókn. Um miðjan
dag á miðvikudag var
tilkynnt um gripdeild í
efnalauginni Albert á
Ísafirði. Manneskja á
miðjum aldri er grunuð
um að hafa tekið ófrjál-
sri hendi vöru sem þar
var til sölu án þess að
greiða fyrir hana.

Veittist aðVeittist aðVeittist aðVeittist aðVeittist að
roskinni konuroskinni konuroskinni konuroskinni konuroskinni konu
Seint á fjórða tímanum
aðfaranótt sunnudags
var lögreglunni á Ísafirði
tilkynnt um að fullorðinn,
ölvaður karlmaður hefði
veist að roskinni konu
sem var á gangi í miðbæ
Ísafjarðar. Maðurinn var
sagður hafa hrint konunni
þannig að hún hrasaði
og datt. Hún kenndi sér
meins í baki eftir fallið.
Konan hefur lagt fram
kæru vegna árásarinnar
og er það mál til rann-
sóknar. Fátítt er að at-
burðir sem þessir gerist á
Ísafirði, að sögn lögregl-
unnar.

Almennur frestur til að
skila skattframtölum á
Netinu var framlengdur til
miðnættis í kvöld til að
dreifa álaginu á tölvukerfi
skattsins. Guðrún Björg
Bragadóttir, skattstjóri í
Vestfjarðaumdæmi,
sagði í samtali við blaðið
á mánudag að um 40
þúsund framtölum hafi
þegar verið skilað á
netinu en ekki liggi fyrir
nákvæmar upplýsingar
um hversu margir hafi
skilað framtölum á
Vestfjörðum. „Mér virð-
ast Vestfirðingar vera á
svipuðu róli og aðrir
landsmenn“, segir Guð-
rún. Um 180 þúsund
manns eru framtals-
skyldir á landinu. Segir
Guðrún að nú þegar hafi
22% þeirra skilað á net-
inu og megi áætla að um
fjórðungar framteljenda
hafi skilað inn skýrslum
ef pappírsframtöl eru
með talin. Enginn form-
legur frestur er veittur
fyrir skil á pappírsfram-
tölum en hægt er að
sækja um frest til að
skila netframtölum og
segir Guðrún að tölvu-
kerfið ákvarði lengd
frestsins af slembni.

Á svipuðuÁ svipuðuÁ svipuðuÁ svipuðuÁ svipuðu
róli og aðrirróli og aðrirróli og aðrirróli og aðrirróli og aðrir
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maður vikunnarSælkerar Sælkerar Sælkerar Sælkerar Sælkerar vikunnarvikunnarvikunnarvikunnarvikunnar
eru Katrín Gísladóttir ogeru Katrín Gísladóttir ogeru Katrín Gísladóttir ogeru Katrín Gísladóttir ogeru Katrín Gísladóttir og

Halldór Hermannsson á ÍsafirðiHalldór Hermannsson á ÍsafirðiHalldór Hermannsson á ÍsafirðiHalldór Hermannsson á ÍsafirðiHalldór Hermannsson á Ísafirði

Falskur hériFalskur hériFalskur hériFalskur hériFalskur héri

Neyðarleg-Neyðarleg-Neyðarleg-Neyðarleg-Neyðarleg-
ast að akaast að akaast að akaast að akaast að aka

af stað meðaf stað meðaf stað meðaf stað meðaf stað með
bensín-bensín-bensín-bensín-bensín-

slönguna íslönguna íslönguna íslönguna íslönguna í
tankinumtankinumtankinumtankinumtankinum

Nafn: Einar Pétursson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Ísafirði 6. október 1969.
Atvinna: Bæjarstjóri í Bolungarvík.
Fjölskylda: Konan mín heitir Aníta Ólafsdóttir og
eigum við 9 ára son, Ólaf Atla Einarsson.
Helstu áhugamál: Íþróttir, bílar og flug.
Bifreið: Subaru Legacy árg. 2000.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Góðan fjórhjóla-
drifinn Benz.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Flutningabílstjóri.
Uppáhalds matur? Lambalærið stendur alltaf fyrir
sínu.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Hrátt ýsu-
auga ef hægt er að kalla það mat.
Uppáhalds drykkur? Vatn.
Uppáhalds tónlist? Ég er alæta á tónlist en hef litla
hæfileika á tónlistarsviðinu.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? UMFB, Arsen-
al og McLaren.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fréttir, íþróttir og formúla.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is, en nota marga aðra
vefi til upplýsingaöflunar eins og mbl.is, samband.is,
leit.is, proquest og fleiri.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Get ekki gert
upp á milli en James Bond (007) er alltaf góður.
Fallegasti staður hérlendis? Hornstrandir heilla
mig og Vestfirðir allir.
Fallegasti staður erlendis? Margir fallegir staðir í
Noregi.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Já, það örlar á því.
Uppáhalds heimilistækið? Sjónvarpið.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Eyða
frítíma mínum með fjölskyldunni.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Reyni að láta sem minnst fara í taugarnar á mér því
það fer svo mikil orka í það.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Stunda íþrótt-
ir, elda góðan mat og sit yfir rauðvínsglasi með kon-
unni.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Keyra af stað með bensínslönguna í tankinum.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Ef ég hefði ótakmarkað fjármagn til ráð-
stöfunar væri gaman að framkvæma drauma um
framtíðaruppbyggingu Bolungarvíkur.
Lífsmottó? Það þarf að viðhalda heilsunni og ham-
ingjunni því hvorugt er sjálfsagt..

½ kg nautahakk
1 dl rasp
3 dl mjólk
1 egg
salt, pipar, Season All og Worshestersósa eða annað krydd
í uppáhaldi
8 sneiðar reykt flesk

Sósa
2 msk smjörlíki
1½ msk hveiti
um ½ lítri mjólk
salt og pipar
sósulitur
rjómi

Raspið bleytt með mjólkinni og hnoðað upp í kjötið ásamt
eggi og kryddi. Búið til brauðlaga hleif og raðið beikonsneið-
unum. Látið í 180°C heitan ofn. Búið til sósuna og ausið yfir
kjötið. Bakið áfram í 45 til 60 mínútur.

Gott er að hafa með þessu brúnaðar kartöflur, soðið græn-
meti og eplamús. Halldóri finnst nú best að hafa rauðkál og
grænar baunir, að ógleymdri rabarbarasultunni.

Eplamús
2-3 epli, skræld og skorin í báta
½ dl vatn
2 msk sykur
smávegis múskat
Þetta er soðið þar til eplin eru mjúk.

Verði ykkur að góðu!

Við ætlum að benda á hina miklu matgæðinga Guðbjörgu
Skarphéðinsdóttur og Hilmar Pálsson. Það ætti enginn að
vera svikinn af uppskriftum frá þeim.

Þrír efstu menn, talið frá vinstri: Bjarni Harðarson, Guðjón Valur Hermannsson Flateyrarmeistari og Brad Egan.

Pílukast iðkað af kappi íPílukast iðkað af kappi íPílukast iðkað af kappi íPílukast iðkað af kappi íPílukast iðkað af kappi í
góðum félagsskap á Flateyrigóðum félagsskap á Flateyrigóðum félagsskap á Flateyrigóðum félagsskap á Flateyrigóðum félagsskap á Flateyri

Pílufélag Flateyrar hefur
starfað formlega í eitt ár en

óformlega í tvö ár. Hátt í
tuttugu manns eru í félaginu
og koma reglulega saman til
mótahalds í bílskúrnum hjá
einum félagsmanna, Bjarna
Harðarsyni.  Æfingar ráðast

nokkuð af gæftum. Líkt og á
skákkvöldum eða í sauma-
klúbbum, svo að dæmi séu

tekin, er það ekki aðeins
keppnin heldur ekki síður

félagsskapurinn sem gefur
samkomunum gildi. For-

maður Pílufélags Flateyrar
er Hálfdán Kristjánsson
skipstjóri. Meistaramót

félagsins var haldið á laug-
ardag. Guðjón Valur Her-
mannsson varð Flateyrar-

meistari, Bjarni Harðarson
varð í öðru sæti og Brad

Egan í þriðja sæti. Páll
Önundarson á Flateyri leit

inn á Flateyrarmótið í
bílskúrnum hjá Bjarna á

laugardaginn og tók með-
fylgjandi myndir. Páll er

sjálfur ekki í þessu virðu-
lega og vel mannaða félagi,

– „en ætli ég endi þar ekki“,
segir hann.

Hálfdán Kristjánsson afhen-
dir Guðjóni Val sigurlaunin.

ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í við-
hald utanhúss á fjölbýlishúsinu að Dal-
braut 1, Hnífsdal. Klæða skal húsið að ut-
an með plast-, ál- eða múrklæðningu.
Einnig skal gera við glugga, hurðir og
þakrennur. Mál skal glugga, hurðir og
steypta veggi og þakkanta. Lagfæra skal
hluta lóðar og helluleggja við bakútganga.
Helstu magntölur eru áætlaðar; klæddir
veggfletir 650m², málaðir veggir 100m²,
málaðir gluggakarmar og fög 1200m.
Verklok eru áætluð 15. september 2003.
Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar Hafnarstræti 1, Ísafirði frá
og með föstudeginum 28. mars 2003. Út-
boðsgögn kosta kr. 5.000. Tilboð verða
opnuð á sama stað þriðjudaginn 8. apríl
2003 kl. 11:00.
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ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

Unnið að gerðUnnið að gerðUnnið að gerðUnnið að gerðUnnið að gerð
atburðadagatalsatburðadagatalsatburðadagatalsatburðadagatalsatburðadagatals

Verið er að vinna að gerð
atburðadagatals fyrir Ísa-
fjarðarbæ. Það er nýlunda
en um alllangt skeið hefur
verið gefið út atburðadagatal
fyrir Vestfirði í heild á vegum
Atvinnuþróunarfélags Vest-
fjarða. Rúnar Óli Karlsson,
atvinnu- og ferðamálafull-
trúi Ísafjarðarbæjar, segir
það vilja bæjarins að koma
atburðum í bæjarfélaginu
sérstaklega á framfæri með
þessum hætti til viðbótar við
það starf sem unnið er með
atburðadagatali Vestfjarða.

„Þetta er hluti af kynning-
arstarfi bæjarins og miðar
að því að undirstrika og

koma á framfæri þeim við-
burðum sem heimamönnum
og ferðamönnum standa til
boða í sumar. Ætlunin er
svo að ýta undir frekari um-
fjöllun um það sem er á döf-
inni og koma því á framfæri
við fjölmiðla“, segir Rúnar
Óli.

„Ég held að þetta eigi eftir
að verða góð viðbót. Ég er
viss um að þeir sem verða
duglegir við að senda upp-
lýsingar um atburði til mín
og eins til Dorothee hjá At-
Vest, sem sér um Vestfjarða-
dagatalið, eiga eftir að fá
góða kynningu“, segir Rún-
ar Óli Karlsson.

Reisuleg hús á ÞingeyriReisuleg hús á ÞingeyriReisuleg hús á ÞingeyriReisuleg hús á ÞingeyriReisuleg hús á Þingeyri

Fást fyrir lítið eðaFást fyrir lítið eðaFást fyrir lítið eðaFást fyrir lítið eðaFást fyrir lítið eða
jafnvel gefins?jafnvel gefins?jafnvel gefins?jafnvel gefins?jafnvel gefins?

Á Þingeyrarvefnum sem
opnaður var í síðustu viku,
segir meðal annars frá göml-
um húsum á Þingeyri sem
hægt sé að fá fyrir lítið eða
ekkert. Þar sé um að ræða
hús í eigu Ísafjarðarbæjar
sem bærinn vill losna við.
Jafnvel sé hægt að fá húsin
gefins ef sá sem kaupir vinn-
ur að því að laga þau og
fríska upp á útlitið.

„Eitt þessara húsa er Sig-
mundarhúsið, en það hús
yrði án efa eitt fallegasta hús-
ið í bænum ef einhver áhuga-
samur hefði áhuga á að gefa
því líf. Að sögn kunnugra er

timbrið í húsinu mjög gott
og ekkert því til fyrirstöðu
að koma þessu húsi í gott
ástand. Það væri synd að
sjá þetta hús rifið niður og
jafnað við jörðu einn dag-
inn“, segir á Þingeyrarvefn-
um.

„Til gamans má geta að
húsið var notað við tökur á
myndinni Nóa albinóa sem
nýtur gríðarlegra vinsælda
núna í kvikmyndahúsum
landsins. Önnur hús sem eru
í eigu Ísafjarðarbæjar eru
Hof og Ástralía“, og einnig
var Sæhrímishúsið í eigu
bæjarins.

Fyrirtækið Bílagarður-
Eyrarsteypa ehf. á Ísafirði
hefur óskað eftir því við bæj-
aryfirvöld, að byggingarústir
á Grænagarði verði keyptar
upp. Hús fyrirtækisins á
Grænagarði við Skutuls-
fjarðarbraut stórskemmdist
í eldsvoða árið 1999. Þar
sem staðurinn telst á snjó-
flóðahættusvæði er óheimilt
að byggja þar upp á ný.

Forsvarsmenn fyrirtækis-
ins telja að Ofanflóðasjóði

beri þess vegna að kaupa
upp ofangreind mannvirki.
Farið er fram á að þeir hlutar
byggingarinnar sem enn
standa og hefðu getað nýst
við endurbyggingu á sama
stað verði keyptir upp.

Erindi fyrirtækisins var
lagt fram á fundi bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar í síðustu
viku. Þar var ákveðið að
óska svara Ofanflóðasjóðs
við því hvort uppkaup komi
til greina.

Bílagarður-Eyrarsteypa ehf.Bílagarður-Eyrarsteypa ehf.Bílagarður-Eyrarsteypa ehf.Bílagarður-Eyrarsteypa ehf.Bílagarður-Eyrarsteypa ehf.

Fer fram á upp-Fer fram á upp-Fer fram á upp-Fer fram á upp-Fer fram á upp-
kaup á Grænagarðikaup á Grænagarðikaup á Grænagarðikaup á Grænagarðikaup á Grænagarði

Mikill fögnuður greip um sig meðal leikmanna KFÍ í leikslok enda stórum áfanga náð.

KFÍ trygKFÍ trygKFÍ trygKFÍ trygKFÍ tryggði sér sæti í úrvalsdeild á næstu leiktíðgði sér sæti í úrvalsdeild á næstu leiktíðgði sér sæti í úrvalsdeild á næstu leiktíðgði sér sæti í úrvalsdeild á næstu leiktíðgði sér sæti í úrvalsdeild á næstu leiktíð

Sigruðu Ármann/ÞróttSigruðu Ármann/ÞróttSigruðu Ármann/ÞróttSigruðu Ármann/ÞróttSigruðu Ármann/Þrótt
í æsispennandi leikí æsispennandi leikí æsispennandi leikí æsispennandi leikí æsispennandi leik

KFÍ sigraði Ármann/Þrótt
102-100 í æsispennandi fram-
lengdum leik í íþróttahúsinu

á Torfnesi á miðvikudags-
kvöld í síðustu viku. Þar með
var sætið í úrvalsdeild (Inter-
sportdeildinni) á næstu leiktíð
í höfn hjá KFÍ. Að venjulegum
leiktíma loknum var staðan
92-92.

KFÍ hafði yfirhöndina lengi
framan af leiknum og náði 20
stiga forskoti í þriðja leik-
hluta. Þá fór Ármann/
Þróttur hins vegar að
raða inn stigunum jafn-
framt því sem Jeremy
Sargent hjá KFÍ var
kominn í villu-
vandræði og var
tekinn út af.
Hann kom svo
aftur inn undir
lokin og
stóð fyrir

sínu. Um 300 manns voru í
íþróttahúsinu að hvetja sína
menn.

Sjaldan eða aldrei hefur ver-
ið önnur eins stemmning og
spenna á körfuboltaleik á Ísa-
firði. Ármann/Þróttur leiddi
þegar nokkrar sekúndur voru

eftir, 90-92, en Jeremy jafn-
aði með tveimur víta-

skotum sem rötuðu
rétta leið. Ármann/
Þróttur byrjaði í sókn
en tókst ekki að nýta

sér hana.

Framlenginginn var einnig
æsispennandi þar sem liðin
skiptust á um forystuna.
Zvezdan Dragojlovic og Jere-
my spiluðu frábæra vörn undir
lokin og vörðu nokkur skot.
Jeremy var svo enn á ferðinni
þegar hann skoraði sigurkörf-
una undir lok leiksins. Boltinn
var dæmdur af Ármenningum
í lokasókn þeirra og sigur KFÍ
staðreynd. Jeremy fór hreint
hamförum í þessum leik. Þó
að hann hafi hvílt í einar 10

mínútur vegna villuvand-
ræða þá skoraði hann 44
stig, tók 11 fráköst og
varði 6 skot.

Branislav Dragojvic,
leikmaður KFÍ (t.h.) á
hér í höggi við einn leik-
mann Ármanns/Þrótt í
hinum þýðingarmikla
leik.

Talsvert er leitað eftir
leiguhúsnæði í Ísafjarðar-
bæ um þessar mundir.
Gísli Jón Hjaltason, fram-
kvæmdastjóri Fasteigna
Ísafjarðarbæjar, segir að
húsnæði félagsins um allt
bæjarfélagið sé meira og
minna í útleigu.

„Við höfum orðið þess
vör á síðustu dögum að
það er að lifna yfir þessum
markaði og eftirspurnin er
óvanalega mikil“, segir
Gísli Jón. Engar leigu-
íbúðir hjá Fasteignum
Ísafjarðarbæjar eru lausar
á Ísafirði en einna helst er
hægt að fá íbúðir í Hnífs-
dal.

„Auðvitað er alltaf ein-
hver hreyfing en á heildina
litið er góð eftirspurn“,
sagði Gísli Jón.

EftirspurnEftirspurnEftirspurnEftirspurnEftirspurn
eftir leigu-eftir leigu-eftir leigu-eftir leigu-eftir leigu-
húsnæðihúsnæðihúsnæðihúsnæðihúsnæði

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær
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Eyðir ekki peningunumEyðir ekki peningunumEyðir ekki peningunumEyðir ekki peningunumEyðir ekki peningunum
í að tala um Kastróí að tala um Kastróí að tala um Kastróí að tala um Kastróí að tala um Kastró
– spjallað við ungan mann frá Kúbu sem dvalist hefur í Dýrafirði síðustu tvö árin og hugsar sér ekkert til hreyfings

Samskipti eru
sannkallað hvunns-

dagsverkfæri,
notuð á hverjum

degi, meira að segja
áður en fyrsti kaffi-

sopinn er kominn
inn fyrir varirnar á
morgnana. Oft eru
þau lærdómsrík og
jafnvel getur kæru-

leysislegasta spjall
knúið fram endur-

skoðun á hugmynd-
um manns um

tilveruna, einkum
þegar viðmæland-
inn er sprottinn úr

öðru umhverfi en

flestir samferða-
mennirnir. Yobany

Cuevas Cutino er
fæddur á Kúbu í

nóvember 1978, lið-
lega 15 árum eftir að

allt ætlaði í bál og
brand í heiminum

yfir skammdrægum
kjarnorkuflaugum
sem Sovétríkin sál-

ugu höfðu staðsett á
eyjunni, örskammt

frá eftirlaunaparadís
Bandaríkjamanna á

Flórída. Kúba lék
svo sannarlega stórt

hlutverk í sögu 20.
aldarinnar og enn

fylgjumst við spennt
með þróun mála í
fréttunum þegar

Kastró hefur flutt
einhverja af mara-
þonræðum sínum.

Í seinni tíð hafa
margir Íslendingar

lagt leið sína til Kúbu
til að njóta mannlífs
og náttúrufegurðar.

Til baka berast róm-
antískar frásagnir af

dillandi dansi frá
morgni til kvölds og

svalandi romm-
drykkjum. Og amer-

ískum bílum sem
mátt hafa skrönglast

áfram allt frá því
Batista kastaði teni-
ngum sínum í félagi
við mafíuforingja í

spilavítum Havana –
eða þannig var að
minnsta kosti sagt

frá því í Guðföður-
num. Með þessa vitn-
eskju úr sögubókum,

bíómyndum og frá-
sögnum ferðalanga
er haldið að Núpi í

Dýrafirði en þar og á
Læk í Dýrafirði

hefur Yobany Cuevas
Cutino átt heima
síðustu tvö árin.

Dýrafjörðurinn skartar sínu fegursta þennan síðdegis á
síðvetri. Stemmningin er íslenskari en Thuleölsauglýsing
og Yobani sýnir staðhætti í kringum Núp af mikilli gestrisni.
Strax stendur maður sjálfan sig að verki, farinn að furða sig
á því hversu vel útlendingurinn frá sólstrandalandinu Kúbu
svífur um íshála vegina. Ég sem hélt þetta vera einstakan
eiginleika sem þjóðin hefði þróað með sér í óblíðri tilvist
sinni og mætti með klókindum markaðssetja í útlöndum
sem sérfræðiþekkingu.

16 ára í hernum16 ára í hernum16 ára í hernum16 ára í hernum16 ára í hernum

Yobani ólst upp í sveitinni í nágrenni menningarborgar-
innar Las Tunas á austurströnd Kúbu. Þar er kennaraháskóli
sem Yobani nam við áður en hann kom til Íslands, auk
tveggja háskóla á sviði viðskipta og hagfræði og heilbrigð-
isgreina. Hann segir mikið líf vera í borginni þar sem
kaffihús, barir og skemmtistaðir raða sér upp eftir götum
miðbæjarins. Almenn herskylda er á Kúbu og sagði Yobani
skilið við lífið í sveitinni sextán ára gamall til að sinna
skyldum sínum í þjónustu hersins. Hann segir braggavistina
ekki hafa verið svo erfiða en heldur engan dans á rósum.

„Sumir yfirmennirnir voru hálfandstyggilegir við okkur.
Að vissu leyti var þetta samt mjög skemmtilegur tími. Ég
eignaðist mikið af góðum félögum enda flestir strákarnir
sem koma til að gegna herþjónustu á svipuðum aldri og á
svipuðum stað í lífinu. Í upphafi er farið í þjálfunarbúðir í
45 daga en ég komst nokkuð létt frá því þar sem ég var með
astma og þurfti einungis að vera í 25 daga. Ég slapp líka við
mest af hlaupunum og skilaði síðan mínum tíma í pappírs-
vinnu á herkvaðningarskrifstofu“.

Þegar herskyldunni sleppti hóf Yobani nám við Kennara-
háskólann í Las Tunas og stefndi á að verða enskukennari.
„Þetta var býsna fjölbreytt nám. Ég lærði auðvitað mjög
mikið um ensku af því að hún var sérsviðið en svo var ég
líka mikið í kennslufræði, barnasálfræði og slíku.“

– Hvað kom til að þú hættir í kennaranáminu og ákvaðst
að flytja til Íslands?

„Ég get ekki sagt að ég hafi stefnt að því alla ævi enda
hafði ég lengst af ekki einu sinni heyrt á landið minnst.
Maður kunni ágæt skil á Suður-Ameríku, Mexíkó, Spáni
og öðrum spænskumælandi löndum. Eins hafði ég ágætar
hugmyndir um önnur Evrópulönd eins og Danmörku eða
Belgíu en Ísland vissi ég ekkert um. En það blundaði í mér
að flytja út og kynnast öðrum löndum, breyta til í lífinu. Hér

átti ég frænku, hana Ibis Del Carmen Cutino Cuevas, sem er
gift Zophoníasi Þorvaldssyni og býr hérna á Læk í Dýrafirði.
Þegar hún kom út til Kúbu, þá spurði ég hana hvort hún gæti
ekki hjálpað mér að flytja út og hún sagði já við því. Svo liðu
svo þrjú eða fjögur ár þangað til að ég kem hingað. Við
þurftum að finna einhverja heppilega leið í þessu enda Kúba
ekki í Evrópusambandinu eða slíku.

Þegar ég var kominn með flugmiðann hingað, þá fór ég til
útlendingaeftirlitsins á Kúbu til að ganga frá pappírum og
fulltrúinn þar spyr mig hvort ég viti hvert ég sé að fara. Þá
svara ég: Já, ég er að fara til Íslands, og hann endurtekur í
undrunartón: Til Íslands? Veistu hvar það er? Ég svara honum:
Já, ég veit hvar það er. Þá dregur hann fram kort og segir: Viltu
sýna mér hvar það er? Þegar ég er búinn að koma honum í
skilning um hvar Ísland sé, þá spyr hann aftur: Ertu nú alveg
viss um að þú ætlir þangað? Ég sagðist vera alveg viss og þá
fékk ég pappírana. Sama er að segja um vini mína og kunningja.
Fólk spurði: Hvert ætlarðu að fara? Og þegar ég sagðist vera
að fara til Íslands, þá kom vanalega: Hvar er það?“

– Fóru þá þessi þrjú eða fjögur ár í að ganga frá pappírum úti
á Kúbu?

„Nei, mesti tíminn fór í að bíða eftir því að það fyndist fyrir
mig vinna á Íslandi. Frænka og maðurinn hennar voru alltaf að
leita en það gekk ekki upp. En þetta fékk nokkuð skjóta
afgreiðslu eftir að ég var kominn með vilyrði um vinnu. Ég fer
á fullt í þessi pappírsmál í desember árið 2000 og er kominn
hingað í apríl 2001.“

Sama sveitasælan á Kúbu og í DýrafirðiSama sveitasælan á Kúbu og í DýrafirðiSama sveitasælan á Kúbu og í DýrafirðiSama sveitasælan á Kúbu og í DýrafirðiSama sveitasælan á Kúbu og í Dýrafirði

– Hafðirðu þegar þú komst til Íslands einhverja hugmynd
um að hverju þú gekkst, heyrt íslensku eða eitthvað slíkt?

„Nei, þetta var bara algjört sjokk. Þegar ég lenti á flugvell-
inum, þá hugsaði ég bara: Hvaða tungumál er þetta, af hverju
er það svona öðruvísi? Maður hafði kynnst þýsku og ítölsku
og þannig, en íslensku – aldrei heyrt neitt svipað. Þetta var
mjög skrýtið að lenda í Keflavík og keyra í gegnum hraunið.
Á Kúbu eru engin hraun eða snjór, þannig að þetta var alveg
nýtt fyrir mér. Ég kem hingað vestur alveg mállaus og var
búinn að fá leyfi til að vinna hjá Íslenskum æðardúni. En það
er ekkert að gera í dúninum á þeim tíma þannig að ég beið
fram í júlí til að komast í vinnu. Þá fór þetta líka allt að rúlla.
Ég var að hjálpa Zophoníasi í varpinu, tína dúninn úr hreiðr-
unum og passa það fyrir varginum.“

– Nú ertu alinn upp í sveit á Kúbu og núna kominn á annað

landbúnaðarsvæði hér í Dýrafirðinum. Er öðruvísi sveitarsæla
hér en á Kúbu?

„Ég veit það nú ekki, ég held að sveit sé alltaf sveit, sama
hvar það er. Auðvitað eru mismunandi búskapur í gangi eftir
því hvar þú ert niðurkominn. Ég held samt að bændur eigi
margt sameiginlegt hérna og á Kúbu eða hvar sem er. Sveita-
stemmningin er alltaf fyrir hendi. En andinn hérna í Dýrafirð-
inum er mjög góður – hér er gott og léttlynt fólk sem gerir
mikið að gamni sínu“

– Nú talarðu fína íslensku. Hvernig gekk þér að læra málið?
„Þegar ég kom hafði ég ekki mikinn áhuga á því að læra

íslensku. En eftir tvo til þrjá  mánuði var ég farinn að venjast
því að heyra málið og þá fer áhuginn að glæðast. Ég fór einu
sinni á pósthúsið með frænku og byrjaði að tala við afgreiðslu-
konuna þar á ensku en hún leit bara á mig eins og hún hefði
séð draug. Ég spurði frænku hvað væri eiginlega að og hún
sagði mér að sennilega vildi konan ekki tala við mig ensku og
gæti verið eitthvað móðguð út af því. Þarna sá ég að ég yrði að
geta bjargað mér á íslensku.

Frænka hefur hjálpað mér mikið og Zophonías og líka
konurnar sem ég vinn með þannig að þetta kemur allt. Á Kúbu
er líka lögð töluverð áhersla á tungumálanám þannig að ég hef
ágætis grunn. Ég er búinn að fara á eitt íslenskunámskeið og
það reyndist frekar létt af því ég er búinn að læra það mikið.“

Alltaf sama útvarpsmúsíkin á ÍslandiAlltaf sama útvarpsmúsíkin á ÍslandiAlltaf sama útvarpsmúsíkin á ÍslandiAlltaf sama útvarpsmúsíkin á ÍslandiAlltaf sama útvarpsmúsíkin á Íslandi
– Er ekki margt sem þú saknar frá Kúbu? Það eru til dæmis

fáir hérna sem dansa salsa ...
„Jú, þetta er stundum erfitt. Alls staðar þar sem maður fer

um á Kúbu heyrir maður tónlist. Hvort sem farið er að fá sér að
borða á kaffihúsinu eða út í búð að versla. Að ég tali nú ekki
um á diskótekum eða skemmtistöðum. Þetta er heldur ekki
bara salsa eða merenge hjá okkur heima, heldur ægir saman
diskói, rokki og hverju sem er. Hérna heyrir maður alltaf sömu
útvarpstónlistina. Sama hvert maður fer, það er alltaf sama
tónlistin. En þegar ég fer til Reykjavíkur, þá kem ég við á Kaffi
List og hlusta á salsa.

– Eru yfirleitt allir Kúbanir góðir dansarar?
„Ég segi það nú ekki. En fólk dansar mikið og auðvitað

dansa ekki allir eins. Mín kynslóð dansar allt öðruvísi en
kynslóð foreldra minna. Þetta þróast allt. En þegar ég var í
menntaskóla var alltaf spiluð tónlist á kvöldin og allir
krakkarnir komu saman til að dansa eftir matinn. Svo eru líka
haldin karnivöl þar sem fólk fyllir göturnar og dansar. Það
skiptir ekki máli hvort það er mánudagur eða þriðjudagur, það
er alltaf hægt að dansa.“

Lífið gengur sinn vanagang á Kúbu og á ÍslandiLífið gengur sinn vanagang á Kúbu og á ÍslandiLífið gengur sinn vanagang á Kúbu og á ÍslandiLífið gengur sinn vanagang á Kúbu og á ÍslandiLífið gengur sinn vanagang á Kúbu og á Íslandi
– Hvernig finnst þér þá að fara út til að skemmta þér á

Íslandi?
„Æ, mér finnst það ekki alveg virka fyrir mig. Íslendingar

virðast geta skemmt sér svo vel bara með kaffi og sígó eða
bjór og sígó. En ég kem bara heim og hugsa: Þetta var nú
ekkert spes – maður er bara búinn að eyða peningum.“

– Hvað ráðgerir þú með framtíðina? Er ætlunin að snúa
aftur til Kúbu eða jafnvel að kynnast lífinu víðar en á Íslandi?

„Nei, ég held að það sé betra að vera hér alla ævi. Auðvitað
langar mig til að kynnast fleiri löndum en ég held að ég flytji
ekki aftur til Kúbu. Aftur á móti er ég að hugsa um að fara til
Kúbu í heimsókn í haust, sem verður í þá í fyrsta skiptið sem
ég kem þangað eftir að ég flutti til Íslands.“

– Ertu mikið í sambandi við þitt fólk úti?
„Ekki eins mikið og fyrst eftir að ég kom. Það er náttúrlega

ekkert hægt að hringja á hverjum degi, það er svo dýrt. Að
senda bréf getur tekið upp undir mánuð ef það kemst þá
yfirleitt til skila, þannig að ég nota tölvupóstinn langmest til
að heyra af fjölskyldu og vinum úti. En svo er það auðvitað
þannig, að ef maður skrifar á hverjum degi, þá er kannski ekki
mikið að frétta. Lífið gengur sinn vanagang hjá fólkinu úti og
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gunum sínumgunum sínumgunum sínumgunum sínumgunum sínum
róróróróró

mér líka.“
– Færðu þá ekki fréttir af nýjustu ræðunum hans Kastrós?
„Nei, það borgar sig ekki. Ég tala aldrei við fjölskylduna

eða vinina um Kastró. Ég eyði ekki peningunum mínum í
að tala um hann“, sagði Yobani sem einu sinni þjónaði í her
Kastrós en borðar nú hamborgarhrygg með brúnuðum
kartöflum af bestu lyst í Dýrafirði á Íslandi.

Það er gagnlegt að hitta fólk af öðru sauðahúsi og
kynnast viðhorfum þess og skoðunum. Stundum reynast
spurningar manns bjánalegar þegar augljóst svarið er komið.
En það hlýtur þó alltaf að vera betra að spyrja heimskulegu
spurninganna en engra. Í það minnsta hafa svörin við þeim
upprætt nokkrar kreddur hjá manni. Að kreddunum
gengnum vill það koma í ljós, að í reyndinni virðumst við
öll ganga fyrir sömu hvötunum enda öll alin upp undir
sömu sólinni. Yobani eru þakkaðar góðar móttökur og
skemmtileg svör við heimskulegum sem upplýstum
spurningum.

– Kristinn Hermannsson.
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Viltu vinna sjálfstætt?Viltu vinna sjálfstætt?Viltu vinna sjálfstætt?Viltu vinna sjálfstætt?Viltu vinna sjálfstætt?
Bráðvantar góða dreifingaraðila á Vest-

fjörðum.
Leitum að fólki með gott viðmót sem

getur unnið sjálfstætt. Góðir tekjumöguleik-
ar, 25-50% hagnaður.

Komdu og kynntu þér vörur okkar og
þjónustu. Kynningarfundur á Hótel Ísafirði
sunnudaginn 30. mars nk. kl. 16:00.

Nánari upplýsingar veiti Edda Borg, sími
896 4662 – www.eddaborg.com

ÞakkirÞakkirÞakkirÞakkirÞakkir
Innilegar þakkir til ykkar allra sem glödduð

mig á 75 ára afmæli mínu þann 5. mars sl.
með heimsóknum, gjöfum og viðtölum.

Guð blessi ykkur öll.
Ingibjörg Valdimarsdóttir.

Íbúð til sölu!
Til sölu er 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð að Stór-

holti 7. Íbúðin er 117m²
í góðu ástandi.

Mjög fallegt útsýni.
Upplýsingar í símum

456 4643 og 899 0743.

Sameiginleg barnaverndar-
nefnd sveitarfélaga á norðan-
verðum Vestfjörðum og sam-
starfsaðilar sátu í síðustu viku
námskeið um ný barnavernd-
arlög. Hrefna Friðriksdóttir
lögfræðingur og Anni G.
Haugen félagsráðgjafi frá
Barnaverndarstofu fjölluðu
um lögin og var námskeiðið í
þremur hlutum eftir ólíkri að-
komu fólks að barnaverndar-
málum.

„Þarna var sameinuð barna-
verndarnefnd fyrir norðan-
verða Vestfirði sett inn í nýju

lögin. Farið var mjög stíft í
gegnum ákvæði um tilkynn-
ingarskyldu en fólki ber
skylda til að tilkynna barna-
verndaryfirvöldum ef það tel-
ur börnum hætta búin vegna
aðbúnaðar eða annarra þátta.
Segja má að hverjum þeim
sem telur að barn búi við óvið-
unandi aðstæður sé skylt að
tilkynna það“, segir Laufey
Jónsdóttir, formaður nefndar-
innar.

Verkefni barnaverndar-
nefnda lúta einnig að fræðslu
almennings og segir Laufey

það hlutverk hafa mikið verið
rætt á fundinum. „Verkefni
nefndarinnar snúast ekki að-
eins um erfið barnaverndar-
mál heldur einnig fyrirbyggj-
andi vinnu og fræðslu. Okkar
hlutverk er að hafa áhrif í þá
veru að aðbúnaður barna
batni. Þessi mál varða ekki
aðeins fólk í uppeldisstörfum
heldur allan almenning“,
sagði Laufey.

Námskeið var hluti af fræð-
sluherferð Barnaverndarstofu
um hin nýju lög og þótti
heppnast vel.

Skylt að tilkynna ef talið er aðSkylt að tilkynna ef talið er aðSkylt að tilkynna ef talið er aðSkylt að tilkynna ef talið er aðSkylt að tilkynna ef talið er að
barn búi við óviðunandi aðstæðurbarn búi við óviðunandi aðstæðurbarn búi við óviðunandi aðstæðurbarn búi við óviðunandi aðstæðurbarn búi við óviðunandi aðstæður

Sameiginleg barSameiginleg barSameiginleg barSameiginleg barSameiginleg barnavernavernavernavernaverndarndarndarndarndarnefnd á námskeiði um ný barnefnd á námskeiði um ný barnefnd á námskeiði um ný barnefnd á námskeiði um ný barnefnd á námskeiði um ný barnavernavernavernavernaverndarlögndarlögndarlögndarlögndarlög
Fjölmargir samstarfsaðilar barnaverndarnefndar sóttu námskeiðið.

Samstarfssamningur milli
Sundfélagsins Vestra á Ísa-
firði og Landsbanka Íslands
hf. var undirritaður í síðustu
viku. Í samningnum kemur
fram að Landsbankinn lætur
af hendi ákveðna fjárhæð til
félagsins og annast endur-
gjaldslausa innheimtu æf-
ingagjalda.

Einnig lætur bankinn í té
gjafir og afslætti til þeirra
félaga í Vestra sem ganga í
klúbba bankans. Í staðinn
auglýsir Sundfélagið Vestri
Landsbankann á ýmsan hátt,
meðal annars með auglýs-
ingum í Sundhöll Ísafjarðar,
á æfingagalla félagsins og á
heimasíðu sinni.

Sundfélagið Vestri og LandsbankinnSundfélagið Vestri og LandsbankinnSundfélagið Vestri og LandsbankinnSundfélagið Vestri og LandsbankinnSundfélagið Vestri og Landsbankinn

Samstarfssamning-Samstarfssamning-Samstarfssamning-Samstarfssamning-Samstarfssamning-
ur undirritaðurur undirritaðurur undirritaðurur undirritaðurur undirritaður

Samningurinn undirritaður í afgreiðslu bankans.

Lokin á góðu leiktímabili hjá Körfuknattleiksfélagi ÍsafjarðarLokin á góðu leiktímabili hjá Körfuknattleiksfélagi ÍsafjarðarLokin á góðu leiktímabili hjá Körfuknattleiksfélagi ÍsafjarðarLokin á góðu leiktímabili hjá Körfuknattleiksfélagi ÍsafjarðarLokin á góðu leiktímabili hjá Körfuknattleiksfélagi Ísafjarðar

Íslandsmeistaratitillinn í 1. deildÍslandsmeistaratitillinn í 1. deildÍslandsmeistaratitillinn í 1. deildÍslandsmeistaratitillinn í 1. deildÍslandsmeistaratitillinn í 1. deild
var rúsínan í pylsuendanum hjá KFÍvar rúsínan í pylsuendanum hjá KFÍvar rúsínan í pylsuendanum hjá KFÍvar rúsínan í pylsuendanum hjá KFÍvar rúsínan í pylsuendanum hjá KFÍ

Körfuknattleiksfélag Ísa-
fjarðar (KFÍ) tryggði sér Ís-
landsmeistaratitilinn í 1. deild
karla á laugardagskvöldið
þegar liðið lagði Þór úr Þor-
lákshöfn að velli 85-80 í æsi-
spennandi leik í íþróttahúsinu
á Torfnesi. Gestirnir náðu að
jafna þegar tvær mínútur voru
eftir á klukkunni. Í blálokin
kom Jeremy Sargent liði KFÍ
yfir með tveimur vítaskotum

og Hrafn Kristjánsson innsigl-
aði síðan sigurinn með fjórum
vítaskotum.

Bæði KFÍ og Þór Þorláks-
höfn leika í Intersport-deild-
inni á næsta keppnistímabili.
Fjölmenni var í íþróttahúsinu
á Torfnesi á laugardagskvöld-
ið og voru heimamenn vel
studdir af stuðningsmönnum
sínum. Á heimasíðu KFÍ
sagði að þegar mest lét hafi

hávaðinn í húsinu komist upp
í 114 desibel sem sé „langt
yfir velsæmismörkum“.

KFÍ hefur þar með náð þeim
árangri sem stefnt var að á
leiktímabilinu og jafnvel rúm-

lega það. Liðið varð efst í
deildinni, tryggði sér sæti í
úrvalsdeildinni á næstu leiktíð
og var loks efst í úrslitakeppni
fjögurra efstu liða í 1. deild.
KFÍ lék samtals 20 leiki í

deildarkeppninni og úrslita-
keppninni, vann sautján þeirra
og tapaði þremur. Tveir þeirra
voru á móti Reyni í Sandgerði
sem fékk það hlutskipti að
sitja eftir í 1. deildinni. Þriðji

tapleikurinn var á móti Ár-
manni/Þrótti í einvígi liðanna
í úrslitakeppninni, en KFÍ
vann tvo og það dugði til kom-
ast áfram í úrslitin á móti Þór
þar sem sigur vannst.

Shiran Þórisson, Hrafn Kristjánsson og Baldur Ingi Jónasson, leikmenn KFÍ voru ánægðir þegar bikarinn var í höfn.

12.PM5 18.4.2017, 10:4810
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Styrkir til at-Styrkir til at-Styrkir til at-Styrkir til at-Styrkir til at-
vinnumála kvennavinnumála kvennavinnumála kvennavinnumála kvennavinnumála kvenna
Vinnumálastofnun/félagsmálaráðuneytið

hefur á þessu ári heimild til að úthluta í
styrki 20 milljónum króna til atvinnumála
kvenna.

Tilgangur styrkveitinga:
· Vinnumarkaðsaðgerðir til að draga úr
  atvinnuleysi meðal kvenna.
· Viðhalda byggð um landið.
· Auðvelda aðgang kvenna að fjármagni.
· Auka fjölbreytni í atvinnulífi.
Við mat á verkefnum er lögð áhersla á at-

vinnusköpun.
Hluta fjárins verður varið í verkefni á svæð-

um þar sem atvinnulíf er einhæft og hlutfalli
atvinnuleysis hátt. Ekki verða gerðar eins
strangar kröfur um arðsemi þeirra verkefna
en engu að síður miðað við að styrkurinn
sé ekki félagslegt úrræði, heldur um raun-
verulega atvinnusköpun að ræða.

Allt að 15-20 bestu verkefnin verða valin
úr eftir ákveðnum forsendum og þeim veittur
hærri styrkur. Ekki verður veitt fé til mennt-
unarúrræða.

Allar konur hvaðanæva af landinu geta
sótt um styrk. Fyrirtæki verða að vera í eigu
kvenna og stjórnað af konum. Samstarfs-
verkefni kvenna og kvennahópa koma einn-
ig til greina.

Veittir eru stofnstyrkir og þróunarstyrkir.
Stofnstyrkir eru styrkir til véla og tækjakaupa
og vegna húsnæðis til hópa. Þróunarstyrkir
eru hönnun, þróun og markaðssetning. Að
öðru jöfnu nemur framlag af hálfu ríkisins
ekki meir en 50% af styrkhæfum kostnaði.
Ekki eru veittir styrkir til verkefna þar sem
styrkveiting gæti skekkt samkeppnisstöðu
gagnvart aðila í hliðstæðum atvinnurekstri.
Eingöngu eru veittir styrkir til verkefna í
eigu kvenna eða kvennahópa.

Eingöngu verður tekið við umsóknum á
rafrænu formi. Nánari upplýsingar er að
finna á heimasíðu Vinnumálastofnunar
www.vinnumalastofnun.is.

Umsóknir.
Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á

þar til gerðum eyðublöðum sem finna má á
heimasíðu Vinnumálastofnunar www.vinnu
malastofnun.is.

Upplýsingar veitir Margrét Kr. Gunnars-
dóttir, Vinnumálastofnun, sími 515 4800.
Æskilegt er að umsóknir séu unnar í samráði
við atvinnu- og iðnráðgjafa á landsbyggð-
inni eða aðra fagaðila. Impra nýsköpunar-
miðstöð á Iðntæknistofnun veitir handleið-
slu og upplýsingar um stofnun og rekstur
fyrirtækja og upplýsingar um gerð viðskipta-
áætlana.

Umsóknarfrestur er til 4. apríl 2003.
Öllum umsóknum verður svarað skriflega.

Er þetta okkar stríð?Er þetta okkar stríð?Er þetta okkar stríð?Er þetta okkar stríð?Er þetta okkar stríð?

Ólafur B. Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri á Ísafirði skrifar

,,Ég sé mér ekki fært
að taka undir orð
forsætisráðherra“

Það fór fyrir mér eins og
einum landsfeðra okkar að-
faranótt fimmtudagsins 20.
marz að ég átti heldur bágt
með svefn, rétt eins og eitt-
hvað illt lægi í loftinu. Enda
reyndist svefnleysið vera fyr-
irboði illra tíðinda. Það var
skollið á stríð í Írak – og ekki
aðeins það. Okkar litla þjóð
var sögð vera ein af þrjátíu
ábekingum þessa stríðs. Fyrir
okkar hönd hafði verið undir-
ritaður stríðsvíxill sem felur
það í sér að við styðjum hern-
að sem ekki nýtur stuðnings
meirihluta samfélags þjóð-
anna og stenzt því ekki þær
leikreglur sem stofnanir Sam-
einuðu þjóðanna gera kröfu
til.

En við ætlum að gera fleira.
Það stendur líka til að ábyrgð-
armenn borgi víxilinn þegar
hann fellur. Það fylgir ábyrgð-
inni að við greiðum okkar hlut
í að endurreisa það sem spren-
gt verður í tætlur og gera Írak
að fyrirmyndarþjóðfélagi
(sennilega að bandarískri fyr-
irmynd). Ekki fylgdi sögunni
hvað þúsundir ef ekki tugþús-
undir mannslífa verða metnar
á og hvort við ætlum að greiða
manngjöld að hætti forfeðra
okkar.

Ég leit yfir listann af sam-
ábekingum okkar á stríðsvíxl-
inum og fann að nálega helm-
ingur þeirra eru fyrrverandi
kommúnistaríki sem flest
sækjast eftir aðild að Evrópu-
sambandinu í von um að reisa
við bágborinn efnahag sinn.
Ég fann sjö bláfátæk ríki í

Mið- og Suður-Ameríku, Af-
ríku og Asíu, sem hætt er við
að geti illa borið sinn hluta af
stríðsvíxlinum þegar hann
fellur í gjalddaga. Þá standa
eftir sjö ríki sem telja mætti
rótgróin lýðræðisríki og geta
væntanlega borgað (Bretland
er þar með talið). Eitt eiga
þessi sjö ríki sameiginlegt.
Stjórnmálamenn þeirra eru að
ganga gegn eindregnum vilja
meirihluta sinna þegna.

Það vekur sömuleiðis at-
hygli hversu mörg lýðræðis-
ríki vantaði á þennan lista.
Má þar telja Frakkland,
Þýzkaland, Sviss, Belgíu,
Kanada, Noreg, Svíþjóð,
Finnland, Nýja Sjáland, Aust-
urríki, Portúgal, Luxembourg,
Írland, Grikkland. Ég álít að
Ísland hefði verið betur komið
í þessum ríkjahópi sem eru
þó aðeins brot af þeim fjöl-
mörgu ríkjum sem mótfallin
eru innrásinni.

Í yfirlýsingunni sem okkur
var kynnt eftir að skuldbind-
ingin hafði verið gefin út segir,
að við séum í hópi þeirra þjóða
sem vildu opinberlega taka
þátt í tafarlausri afvopnun Ír-
aka. Það hljómar ekki illa að
taka þátt í afvopnun harð-
stjóra, en því er að sjálfsögðu
sleppt í yfirlýsingunni hvað
felst í orðinu „afvopnun“. Það
segir ekki að sprengjuregn
leggi mannvirki í rúst, eyði-
leggi fornminjar og menning-
arverðmæti í einu elzta menn-
ingarlandi heims, náttúruauð-
lindir landsins verði stórskað-
aðar, og síðast en ekki sízt –

óþekkt en örugglega óhugnan-
lega há tala óbreyttra borgara
verða fórnarlömb Tomahawk-
flugskeyta eða einhverra við-
líka stríðstóla. Allt þetta er
innifalið í víxlinum sem
landsfeður okkar tveir hafa
sameinast um að skrifa upp á
fyrir okkar hönd. Eigum við
fyrir okkar hluta á gjalddaga?

Lítum aðeins á ríkið sem
hefur lagt allt undir til að koma
þessum hildarleik af stað,
meðal annars hunzað vilja
meirihluta Öryggisráðs Sam-
einuðu þjóðanna. Bandaríkin
hafa margt vel gert í heims-
málum og hafa samskipti okk-
ar við þetta voldugasta ríki
heims jafnan verið góð. En
þeim hafa líka verið mislagðar
hendur í afskiptum sínum af
átökum í fjarlægum heimsálf-
um og mætti þeim vera ljóst,
að framganga þeirra undan-
farið hefur aflað þeim fleiri
óvildarmanna en vina. Það
skiptir líka máli hverjir fara
með forystu á hverjum tíma.

Ég hjó eftir hugleiðingum
þess reynda stjórnmálamanns
Robin Cook, fyrrverandi utan-
ríkisráðherra Breta, að senni-
lega er heimurinn í þessari
stöðu í dag vegna vafasamra
kosningaúrslita í landi, sem
státar mjög af að hafa í heiðri
lýðræðislegar leikreglur. Það
er eitthvað að í landi þar sem
meira en helmingur þegnanna
hirðir ekki um að nýta sér
þann rétt að velja sér forystu.
Þegar síðan sögur bárust að í
einu ríki hafi sumum þeldökk-
um þegnum ekki verið gert
auðvelt að neyta kosningarétt-
ar síns, ekki sé öruggt að öll
atkvæði hafi skilað sér til taln-
ingar og framkvæmd talning-
ar ótrygg, þá verður sú spurn-
ing áleitin, hvort valdamesti
maður heims sé réttkjörinn í
það embætti sem hann nú
gegnir, svo ekki sé minnst á
umboð þess mannvals sem að
baki honum stendur og ekki
hefur sótt vald sitt til þjóðar-
innar. Ég vil einkum staldra
þar við eitt nafn, þ.e. varnar-
málaráðherrans Donalds
Rumsfeld.

Sá einstaklingur hefur vakið
býsna mikla athygli fyrir
framgöngu sína undanfarið.
Hann var greinilega mjög
hreykinn af nýjum stríðstólum
og nýrri tækni sem tekur öllu
fram sem við höfum áður séð.
Ekki er tæknin þó meiri en
svo, að strax á fyrstu dögum
hildarleiksins hafa óbreyttir
borgarar orðið fórnarlömb
þessarar yfirburða tækni.

Mesta athygli vakti þó þeg-
ar innanríkisráðherrann kynn-
ti áætlun um að rústa efnahag
fjölmennasta lýðræðisríkis
Evrópu – Þýzkalands. Ég hef
vart verið sá eini sem hrollur
fór um þá. Ég velti fyrir mér
hvernig ritsnillingar 13. aldar
sem rituðu Íslendingasögur-
nar myndu lýsa slíkum manni
og komst að þeirri niðurstöðu
að orðið „varmenni“ væri lík-
legast. Er það ekki orðið um-
hugsunarefni hver framtíð
okkar verður, ef menn með
slíkt innræti ráða ferð? Þó að
írösku þjóðinni sé nú lofað
öllu fögru þegar harðstjórinn
hefur verið fjarlægður, þá er
hætt við að sú þjóð treysti
Bandaríkjamönnum og Bret-
um álíta vel og fuglarnir í Ani-
mal Farm treystu kettinum
þegar hann bauð þeim að setj-
ast á loppuna á sér því nú
væru öll dýrin vinir!

Ég sé mér ekki fært að taka
undir orð forsætisráðherrans,
að með stuðningi við innrás
án umboðs alþjóðasamfélags-
ins séum við að skipa okkur í
hóp „hinna staðföstu þjóða“.
Þvert á móti tel ég staðfestuna
felast í því að hafa kjark til að
vera stórveldinu ósammála
þegar það virðir ekki alþjóða-
rétt og neitar að taka þátt í
samstarfi þjóða í umhverfis-
málum, þrátt fyrir að bera
ábyrgð á fjórðungi mengunar
á jörðinni. Sömuleiðis hafa
þeir neitað að gerast aðilar að
alþjóðlegum stríðsglæpadóm-
stól þegar þeirra þegnar eiga í
hlut. Ég vildi benda forsætis-
ráðherranum á, að gott dæmi
um staðfestu er afstaða Kan-
ada og Mexíkó í Íraksmálinu.
Þeir hafa kjark til að halda
fram sinni skoðun og vera á
öndverðum meiði við þennan
volduga nágranna, þrátt fyrir
gífurlega viðskiptahagsmuni
og þá staðreynd, að sumir
ráðamenn í Washington hafa
um þessar mundir litla þolin-
mæði með þjóðum sem leyfa
sér að hafa aðra skoðun en
þeir.

Það er mikið umhugsunar-
efni í okkar fulltrúalýðræði
hversu langt umboð stjórn-
málamanna á að ná til ákvörð-
unartöku sem allar kannanir
sýna að er í andstöðu við mik-
inn meirihluta þegnanna.
Stjórnmálamenn sem hætta að
ganga í takt við sína þjóð þurfa
að velta því alvarlega fyrir
sér, hvenær þeir hafa farið út
fyrir það umboð sem þeim
hefur verið veitt.

– Ólafur B. Halldórsson.

AUGLÝSING UM REFA- OG
MINKAEYÐINGU Í ÍSAFJARÐARBÆ

Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ auglýsir
hér með eftir refaskyttum og minka-
bönum til eyðingar refa og minka í
lögsögu Ísafjarðarbæjar.
Möguleiki er að sækja sérstaklega
um tilgreind veiðisvæði.
Umsóknir berist til bæjarskrifstofu
Ísafjarðarbæjar í Stjórnsýsluhúsinu á
Ísafirði fyrir kl. 12:00 á hádegi þann
10. apríl 2003.

Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.

Sykursjúkir á norðan-Sykursjúkir á norðan-Sykursjúkir á norðan-Sykursjúkir á norðan-Sykursjúkir á norðan-
verðum Vestfjörðumverðum Vestfjörðumverðum Vestfjörðumverðum Vestfjörðumverðum Vestfjörðum
Nú er loksins komið að því að hittast og ræða

málin. Hittumst á kaffihúsinu Langa Manga, Aðal-
stræti 22, Ísafirði, laugardaginn 29. mars kl. 10:30.
Vonumst til að allir þeir sem eru með sykursýki hér
á svæðinu og aðrir sem áhuga hafa komi.

Allar nánari upplýsingar veita Karen í síma 456
3740 og 866 7435 og Guðrún í síma 456 4176 og
894 2433.
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Niðursetningur?Niðursetningur?Niðursetningur?Niðursetningur?Niðursetningur?

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. bb.is

Þar sem púlsinn slær...

STAKKUR SKRIFAR

Mannfjöldi samfagnaði JósefMannfjöldi samfagnaði JósefMannfjöldi samfagnaði JósefMannfjöldi samfagnaði JósefMannfjöldi samfagnaði Jósef
Vernharðssyni sextugumVernharðssyni sextugumVernharðssyni sextugumVernharðssyni sextugumVernharðssyni sextugum

Hátt í 200 manns
heilsuðu upp á Jósef

Hermann Vernharðsson
rafvirkjameistara í

Hnífsdal sextugan og
Hrafnhildi Samúels-

dóttur eiginkonu hans í
sal frímúrara á Ísafirði á

laugardagskvöldið.
„Þetta var alveg meiri-

háttar“, segir Hrafnhild-

ur. Margir ávörpuðu af-
mælisbarnið og nóg var að

bíta og brenna í fagnað-
inum. Síðan léku bæði
Baldur og Margrét og

kántrísveitin Unaðsdalur
og dansinn stiginn langt
fram á nótt. Myndir úr

afmælisfagnaðinum koma
inn á Ljósmyndavef bb.is í

vikunni.

að hægt sé að skipta vörunni
eða skila ef hún reynist gölluð.

Öll viljum við hafa góðar
og fallegar búðir í bænum
okkar og sækja þangað það
sem við þurfum – þegar okkur
vantar það en ekki bara þegar
markaður er í Félagsheimil-
inu.

Bæjarbúar gleðjast yfir fall-
egum útstillingargluggum í
miðbænum á Ísafirði, en hvað
verða þeir lengi? Þessi mark-
aðsstarfsemi grefur undan
þeirri verslun sem fyrir er á
svæðinu og það sorglega er
að hún þrífst í skjóli bæjar-
yfirvalda – sem eiga Félags-
heimilið í Hnífsdal.

– Svanhildur Þórðardóttir.

Á undanförnum árum hafa
margar verslanir á Ísafirði lagt
upp laupana en sem betur fer
hafa aðrar nýjar komið í stað-
inn. Ber þar hæst Bónus og
Samkaup, sem sjá okkur fyrir
góðu úrvali af matvöru og ým-
su fleiru. Báðar þessar versl-
anakeðjur sjá hag sinn í að
þjóna landsbyggðinni og er
það vel. En er það sjálfgefið,
að alltaf komi nýjar verslanir
í stað þeirra sem hætta? Nei,
því miður.

Á sérvörusviðinu eru nú
margar blikur á lofti. Lands-
byggðarverslun fer óðum hall-
oka fyrir stórum verslunar-
miðstöðvum á höfuðborgar-
svæðinu. Keflavík, Akranes,
Akureyri – af öllum þessum
stöðum berast fréttir af lokun
verslana sem ráða ekki lengur
við samkeppnina. Við sem
fjær erum höfum líka þessa
samkeppni en reynum að
vinna á móti henni – með
góðri þjónustu og sambæri-

legu vöruverði og á höfuð-
borgarsvæðinu.

Þá kem ég að ástæðu þess
að ég skrifa þessi orð. Nú
streyma hingað markaðir af
öllum stærðum og gerðum.
Það líður varla sú vika að ekki
berist til okkar dreifbréf um
vörumarkað í Félagsheimilinu
í Hnífsdal eða Kiwanishúsinu
á Ísafirði. Ekki þurfa þessir
markaðir að standa undir dýru
verslunarhúsnæði allt árið eða
sýna þá sjálfsögðu þjónustu

Svanhildur Þórðardóttir.

Hugleiðingar umHugleiðingar umHugleiðingar umHugleiðingar umHugleiðingar um
verslun á Ísafirðiverslun á Ísafirðiverslun á Ísafirðiverslun á Ísafirðiverslun á Ísafirði

Svanhildur Þórðardóttir skrifarSvanhildur Þórðardóttir skrifarSvanhildur Þórðardóttir skrifarSvanhildur Þórðardóttir skrifarSvanhildur Þórðardóttir skrifar

Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherraValgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherraValgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherraValgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherraValgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra

Vill að Orkubúið eignistVill að Orkubúið eignistVill að Orkubúið eignistVill að Orkubúið eignistVill að Orkubúið eignist
Hitaveitu DalabyggðarHitaveitu DalabyggðarHitaveitu DalabyggðarHitaveitu DalabyggðarHitaveitu Dalabyggðar

Iðnaðarráðherra hefur
ákveðið að viðræður verði
teknar upp við forráðamenn
Orkubús Vestfjarða um að fyr-
irtækið yfirtaki rekstur á Hita-
veitu Dalabyggðar, sem glímir
við mikinn skuldavanda.
Heimildir Fréttablaðsins her-
ma að 50 milljóna króna skell-
ur blasi við ríki og sveitarsjóði
vegna hitaveitunnar.

Iðnaðarráðherra hafði gefið

Orkubúi Vestfjarða og RAR-
IK kost á að koma með hug-
myndir um með hvaða hætti
fyrirtækin gætu hugsað sér að
yfirtaka reksturinn með það
fyrir augum að rekstur veit-
unnar gæti staðið undir kaup-
verði hennar. Að fengnum
svörum fyrirtækjanna var
ákveðið að ganga til samninga
við Vestfirðinga.

Heimildir Fréttablaðsins

herma að það verð sem RAR-
IK vildi kaupa hitaveituna á
sé mun hærra en það sem
Orkubúsmenn eru taldir til-
búnir að greiða. Urgur er með-
al Dalamanna vegna þess að
ekki er gengið til samninga
við RARIK. Meðal þeirra sem
vilja að RARIK eignist hita-
veituna er Sigurður Rúnar
Friðjónsson, oddviti minni-
hluta Sjálfstæðisflokksins í
sveitarstjórn Dalabyggðar.
Ótti Sigurðar Rúnars og félaga
hans beinist meðal annars að
því að með því að Vestfirð-
ingar eignist hitaveituna glat-
ist þau fjögur störf sem fylgja
starfsemi RARIK á svæðinu.
Þeir heimamenn sem hlynntir
eru því að Orkubúið eignist
hitaveituna benda á að fyrir-

tækið muni halda úti sama
starfsmannafjölda og RARIK.

Kristinn H. Gunnarsson, al-
þingismaður Vestfirðinga,
kveðst vera hlynntur því að
Orkubúið eignist hitaveituna.
„Ég tel eðlilegt að viðræður
verði teknar upp eins og ráðu-
neytið hefur lagt til. Orkubúið
keypti Hitaveitu Reykhóla-
hrepps á sínum tíma og hefur
þar staðið að endurbótum og
rekstri með miklum myndar-
brag. Það er ljóst að kostnaður
við Hitaveitu Dalamanna fór
langt fram úr áætlun og er
mikið hærri en veitan getur
staðið undir. Það verður að
vera viðfangsefni viðkomandi
sveitarstjórnar og ráðuneyta
að leysa það vandamál,“ segir
Kristinn.

Íþróttasvæðið á Torfnesi á ÍsafirðiÍþróttasvæðið á Torfnesi á ÍsafirðiÍþróttasvæðið á Torfnesi á ÍsafirðiÍþróttasvæðið á Torfnesi á ÍsafirðiÍþróttasvæðið á Torfnesi á Ísafirði

Ákveðið að geraÁkveðið að geraÁkveðið að geraÁkveðið að geraÁkveðið að gera
gervigrasvöllgervigrasvöllgervigrasvöllgervigrasvöllgervigrasvöll

Bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar hefur ákveðið að ráð-
ist verði í gerð gervigras-
vallar á íþróttasvæðinu á
Torfnesi á Ísafirði. Lögð er
á það áhersla, að efnisval
verði vandað, þannig að
gervigrasið henti aðstæðum
við Skutulsfjörð.

Ákveðið er að nefnd um
uppbyggingu Torfnesvallar
taki til starfa að nýju undir

stjórn Guðna G. Jóhannes-
sonar, formanns bæjarráðs,
og stjórni verkinu, enda
verður það unnið undir
stjórn og á ábyrgð Ísafjarðar-
bæjar. Jafnframt skal endur-
skoða fjárhagsáætlun þegar
kostnaðarrammi liggur fyrir.

Kostnaðaráætlanir fyrir
hvern verkþátt verða lagðar
fyrir bæjarráð til samþykktar
áður en hafist verður handa.

Leita þarf allra leiða til að styrkja byggð og reyndar efla hana verulega á
Vestfjörðum. Fólki fækkar og hin stóru sóknarfæri til aukningar atvinnu koma
upp annars staðar en þar, samgöngur við fjórðunginn eru erfiðar og þær hafa að
minnsta kosti fælingarmátt í hugum marga, sem ekki þekkja til. Ímynd Vest-
fjarða verður að bæta, ekki síst í augum annarra en Vestfirðinga, en þó þurfa
margir hinna síðarnefndu að taka afstöðu sína til fjórðungsins til endurmats og
bæta hana. Of lengi hefur það verið svo, að illt umtal okkar um vegina í fjórð-
ungnum hefur orðið til þess að fæla aðra landsmenn frá ferðalögum hingað.
Ekki verður því trúað að sá sé vilji Vestfirðinga.

Tvenn gleðimerki má sjá á lofti nú. Í fyrra lagi vekur afburða árangur Hrað-
frystihússins Gunnvarar hf. athygli og og vonir um framhald. Í því ljósi er vert
að hafa í huga að forsvarsmenn fyrirtækisins vöruðu við því á aðalfundinum
síðasta föstudag, að sótt væri að því fiskveiðistjórnunarkerfi sem sjávarútveg-
urinn hefur búið við í tvo áratugi og lagt sig hart fram um að laga sig að því. Nú
er sótt að því með svokallaðri fyrningarleið, sem mun gera þeim fyrirtækjum
í sjávarútvegi sem enn blómstra á landsbyggðinni ókleift að starfa áfram og
leiða til hruns í greininni. Þeir sem þann boðskap hafa að leiðarljósi eru að leiða
yfir atvinnuveginn gjaldþrot og eignaupptöku.

Framsæknar hugmyndir og áform stjórnar HG varðandi þorskeldi eru einkar
athyglisverðar og bera vitni framsýni og trú á starfsemi fyrirtækisins og nýjar
leiðir til þess að tryggja grundvöll þess. Hinu leyndu stjórnendur ekki, að hátt

gengi íslensku krónunnar væri starfseminni til trafala. Hið sama gildir um
iðnfyrirtækin sem sækja fram á erlendum mörkuðum, svo sem 3X-Stál og
Póls. Almenningur telur þó sennilega fremur hagsmunum sínum borgið með
háu gengi.

Í síðara lagi er því fagnað, að byggðanefnd hefur komist að þeirri niðurstöðu,
að utan Reykjavíkur skuli styrkja byggðarkjarna á Akureyri, Egilsstöðum og
Ísafirði. Í því skyni verði komið upp sterkum útibúum frá Háskólanum á
Akureyri á tveimur síðarnefndu stöðunum og kenna þar allar helstu greinar.
Nær hefði verið að ætla Háskóla Íslands það hlutverk og veita jafnframt til
þess fé. Hætt er við, að farið verði af stað með þessa hugmynd án þess að
leggja allt undir. Þá er hætt við að niðurstaðan verði sú, að háskólanám fái
hlutverk niðursetnings, eins og ætla má að kunni að gerast varðandi sjávarútveg-
inn, fái fyrningarleiðin framgang. Ótti forsvarsmanna HG kann að reynast á
rökum reistur.

Hugsa verður leið háskólanáms á Ísafirði lengra fram á veginn. Án atvinnu
fyrir þá, sem það stunda og þar útskrifast, er hætt við að ekki náist sá árangur
sem að er stefnt. Ljóst má vera, að um áratuga skeið hafa útlendingar átt stór-
an þátt í fiskvinnslu á Vestfjörðum og reyndar Íslandi öllu. Íslendingarnir
vilja annað. Til þess að skapa umhverfi með atvinnu fyrir háskólamenntað
fólk á Vestfjörðum þarf íbúafjöldi Ísafjarðar að ná 6 þúsund manns. Ella er
hætt við að höfuðstaðurinn fáí hlutverk niðursetningsins.
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Meistaraþjófar, eða The Score, er pottþétt spennumynd frá árinuMeistaraþjófar, eða The Score, er pottþétt spennumynd frá árinuMeistaraþjófar, eða The Score, er pottþétt spennumynd frá árinuMeistaraþjófar, eða The Score, er pottþétt spennumynd frá árinuMeistaraþjófar, eða The Score, er pottþétt spennumynd frá árinu
2001 sem Stöð 2 sýnir kl. 21:10 á laugardagskvöld. Þjófurinn Nick2001 sem Stöð 2 sýnir kl. 21:10 á laugardagskvöld. Þjófurinn Nick2001 sem Stöð 2 sýnir kl. 21:10 á laugardagskvöld. Þjófurinn Nick2001 sem Stöð 2 sýnir kl. 21:10 á laugardagskvöld. Þjófurinn Nick2001 sem Stöð 2 sýnir kl. 21:10 á laugardagskvöld. Þjófurinn Nick
Wells var næstum gómaður við síðasta innbrot og ætlar nú að setjastWells var næstum gómaður við síðasta innbrot og ætlar nú að setjastWells var næstum gómaður við síðasta innbrot og ætlar nú að setjastWells var næstum gómaður við síðasta innbrot og ætlar nú að setjastWells var næstum gómaður við síðasta innbrot og ætlar nú að setjast
í helgan stein. En þegar spennandi tilboð er borið undir hann á hanní helgan stein. En þegar spennandi tilboð er borið undir hann á hanní helgan stein. En þegar spennandi tilboð er borið undir hann á hanní helgan stein. En þegar spennandi tilboð er borið undir hann á hanní helgan stein. En þegar spennandi tilboð er borið undir hann á hann
erfitt með að neita. Hann slær til enda væn fjárhæð í boði fyrir að stelaerfitt með að neita. Hann slær til enda væn fjárhæð í boði fyrir að stelaerfitt með að neita. Hann slær til enda væn fjárhæð í boði fyrir að stelaerfitt með að neita. Hann slær til enda væn fjárhæð í boði fyrir að stelaerfitt með að neita. Hann slær til enda væn fjárhæð í boði fyrir að stela
ómetanlegum, frönskum veldissprota. Jackie Teller verður samstarfs-ómetanlegum, frönskum veldissprota. Jackie Teller verður samstarfs-ómetanlegum, frönskum veldissprota. Jackie Teller verður samstarfs-ómetanlegum, frönskum veldissprota. Jackie Teller verður samstarfs-ómetanlegum, frönskum veldissprota. Jackie Teller verður samstarfs-
maður Nicks við ránið en kauðinn sá er ungur og upprennandi meist-maður Nicks við ránið en kauðinn sá er ungur og upprennandi meist-maður Nicks við ránið en kauðinn sá er ungur og upprennandi meist-maður Nicks við ránið en kauðinn sá er ungur og upprennandi meist-maður Nicks við ránið en kauðinn sá er ungur og upprennandi meist-
araþjófur. Í aðalhlutverkum eru Robert De Niro, Edward Norton, Mar-araþjófur. Í aðalhlutverkum eru Robert De Niro, Edward Norton, Mar-araþjófur. Í aðalhlutverkum eru Robert De Niro, Edward Norton, Mar-araþjófur. Í aðalhlutverkum eru Robert De Niro, Edward Norton, Mar-araþjófur. Í aðalhlutverkum eru Robert De Niro, Edward Norton, Mar-
lon Brando og Angela Bassett. Maltin gefur þrjár stjörnur.lon Brando og Angela Bassett. Maltin gefur þrjár stjörnur.lon Brando og Angela Bassett. Maltin gefur þrjár stjörnur.lon Brando og Angela Bassett. Maltin gefur þrjár stjörnur.lon Brando og Angela Bassett. Maltin gefur þrjár stjörnur.

Meistaraþjófar

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið

Laugardagur 29. mars kl. 12:50
Íslandsmótið í handbolta kvenna: Átta liða úrslit

Laugardagur 29. mars kl. 14:50
Landsleikur í knattspyrnu: Skotland – Íslands

Sunnudagur 30. mars kl. 16:05
Íslandsmótið í handbolta karla: Lokaumferðin

SýnSýnSýnSýnSýn

Laugardagur 29. mars kl. 17:15
Landsleikur í knattspyrnu: Liechtenstein – England

Laugardagur 29. mars kl. 01:00
Hnefaleikar: David Tua gegn Hasim Rahman

Miðvikudagur 2. apríl kl. 18:45
EM 2004 í knattspyrnu: England – Tyrkland

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

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Föstudagur 28. mars

16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Pekkóla (11:26)
18.30 Einu sinni var...
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Gettu betur (7:7)
21.40 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
spjallar við tónlistarmenn og bregður
upp svipmyndum frá ferli þeirra. Gestur
Jóns í þessum þætti er Þórir Baldursson
hljómborðsleikari.
22.25 Fellibylurinn. (The Hurricane)
Bandarísk bíómynd frá 1999. Þetta er
sagan um Ruben “Fellibyl” Carter, hnefa-
leikakappa sem var ranglega fangelsaður
fyrir morð, og fólkið sem hjálpaði honum
að sýna fram á að hann væri saklaus.
Meðal leikenda eru Denzel Washington,
Vicellous Reon Shannon, Deborah Ung-
er, John Hannah, Dan Hedaya, Clancy
Brown, David Paymerog Rod Steiger.
00.45 Forsetaflugvélin. (Air Force
One) Bíómynd frá 1997. Flugvél með
forseta Bandaríkjanna og fjölskyldu hans
innanborðs er rænt og fyrrverandi her-
maður reynir að bjarga málunum.  Aðal-
hlutverk: Gary Oldman, Harrison Ford,
Glenn Close og Dean Stockwell. e.
02.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 29. mars
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (13:65)
09.07 Bingur (13:13)
09.17 Malla mús (53:55)
09.30 Engilbert (6:26)
09.38 Albertína ballerína (9:26)
10.24 Harry og hrukkudýrin (5:8)
10.50 Viltu læra íslensku? (12:22)
11.10 Kastljósið
11.35 At
12.05 Geimskipið Enterprise
12.50 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik í átta liða úrslitum
kvenna.
14.30 Snjókross
14.50 Evrópukeppnin í fótbolta. Bein
útsending frá leik Skota og Íslendinga.
16.50 Táknmálsfréttir
16.55 Michael Jackson - Taka 2. (Mic-
hael Jackson Take 2) Michael Jackson
var ekki ánægður með þá mynd sem
dregin var upp af honum í viðtalsþætti
Martins Bashirs sem sýndur var á
dögunum. Í þessum þætti svarar söngvar-
inn fyrir sig en einnig er talað við Debbie
Rowe, barnsmóður hans og fyrrverandi
eiginkonu. e.
18.25 Flugvöllurinn (10:16)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Spaugstofan
20.50 Memphis. Stuttmynd sem tekin
er í einu skoti. Fylgst er með hópi fólks
á óræðum stað úti á landi. Allt er slétt og
fellt á yfirborðinu, en ekki er allt sem
sýnist. Leikstjóri er Þorgeir Guðmunds-
son, handritshöfundur Óttarr Ólafur
Proppé og framleiðandi S. Björn Blöndal
fyrir Glysgirni ehf. Leikendur eru Bene-
dikt Erlingsson, Ragnhildur Gísladóttir,
Gunnar Jónsson, Helgi Björnsson, Ás-
mundur Ásmundsson, Ragnheidur Páls-
dóttir, Henrik Baldvin Björnsson.
21.05 Söngkeppni framhaldsskólanema.
Bein útsending úr Íþróttahöllinni á Akur-
eyri þar sem fulltrúar framhaldsskólanna
mætast. Frekari upplýsingar er að finna
á vefslóðinni www.songkeppni.is.
00.05 Þjóðhátíðardagurinn. (Inde-
pendence Day) Bandarísk spennumynd
frá 1996 um hetjulega baráttu banda-
rískra hermanna gegn innrásarliði úr
geimnum. Meðal leikenda eru Bill Pull-
man, Mary McDonnell, Jeff Goldblum,
Judd Hirsch, Will Smith og Vivica A.
Fox.
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 30. mars
09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Disneystundin
09.02 Otrabörnin (31:42)
09.25 Sígildar teiknimyndir (31:42)
09.35 Guffagrín (9:19)
09.55 Kobbi (3:13)
10.07 Fagriskógur (5:10)
10.25 Franklín (60:65)
10.50 Nýjasta tækni og vísindi
11.05 Vísindi fyrir alla (12:49)
11.15 Spaugstofan
11.40 Laugardagskvöld með Gísla
12.25 Mósaík
13.00 Jack Kerouac
13.45 Woody Allen
15.15 Af fingrum fram
15.55 Á grænni grein (1:3)
16.05 Íslandsmótið í handbolta. Bein

útsending frá leik í lokaumferð Essó-
deildar karla.
16.50 Táknmálsfréttir
17.00 Íslandsmótið í handbolta.
18.00 Stundin okkar
18.25 Eva og Adam (8:8)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Herför til Brüssel. Mynd um ferð
Drauga- og tröllaskoðunarfélags Evrópu
á vit æðstu manna hjá Evrópusamband-
inu og í drauga- og tröllaleit meðal al-
mennings á götum og krám í Brüssel.
21.00 Nikolaj og Júlía (2:8) Danskur
myndaflokkur. Þegar Nikolaj og Júlía
hittast finna þau strax að þau eru ætluð
hvort öðru. Þau gifta sig og stofna heimili
en svo tekur amstur hversdagslífsins við.
Þessir þættir eru langvinsælasta sjón-
varpsefnið í Danmörku um þessar mund-
ir. Aðalhlutverk: Peter Mygind, Sofie
Gråbøl, Dejan Cukic, Jesper Asholt,
Sofie Stougaard og Therese Glahn.
21.45 Helgarsportið
22.10 Opnaðu augun. (Abre los ojos)
Spænsk bíómynd frá 1998. Myndarlegur
maður hittir draumaprinsessuna sína en
verður fyrir slysi og þarf að láta laga á
sér andlitið með skurðaðgerð. Í Holly-
wood var myndin endurgerð undir heit-
inu Vanilla Sky. Aðalhlutverk: Eduardo
Noriega, Penélope Cruz, Chete Lera,
Fele Martínez og Najwa Nimri.
00.05 Kastljósið
00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

14.15 Beatles (Bítlarnir) Bítlarnir John
Lennon, Paul McCartney, George
Harrison og Ringo Starr flytja nokkur af
þekktustu lögum sínum.
15.05 Till There Was You. (Sönn ást)
Gwen og Nick eru ætluð hvort öðru en
fyrir utan örstutt kynni í æsku hafa leiðir
þeirra aldrei legið saman. Nick er í tygj-
um við fyrrverandi barnastjörnu og hún
er að gefa út ævisögu sína sem Gwen á
að skrifa. Stóra spurningin er hvort Gwen
og Nick ná loksins saman.  Aðalhlutverk:
Dylan McDermott, Sarah Jessica Parker,
Jeanne Tripplehorn, Jennifer Aniston.
17.10 Sjálfstætt fólk
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 My 5 Wives. (Konurnar mínar
fimm) Monte Peterson er vellauðugur
fasteignabraskari sem var að skilja við
þriðju eiginkonu sína. Hann lætur vand-
ræði í einkalífinu ekkert á sig fá og snýr
sér að næstu viðskiptum. Monte vill
kaupa landsvæði í Utah en þar borgar
sig að lesa smáaletrið í samningum því
ýmislegt óvænt getur fylgt með í kaup-
unum.  Aðalhlutverk: Rodney Danger-
field, Andrew Dice Clay, John Byner.
21.10 The Score. (Meistaraþjófar) Pott-
þétt spennumynd. Þjófurinn Nick Wells
var næstum gómaður við síðasta innbrot
og ætlar nú að setjast í helgan stein. En
þegar spennandi tilboð er borið undir
hann á Nick erfitt með að neita. Hann
slær til enda væn fjárhæð í boði fyrir að
stela ómetanlegum, frönskum veldis-
sprota. Jackie Teller verður samstarfs-
maður Nicks við ránið en kauðinn sá er
ungur og upprennandi meistaraþjófur.
Aðalhlutverk: Robert De Niro, Edward
Norton, Marlon Brando, Angela Bassett.
23.10 Rush Hour. (Á fullri ferð) Hörku-
spennandi mynd þar sem Jackie Chan
og Chris Tucker stilla saman strengi sína.
Rannsóknarlögreglumaðurinn Lee, einn
besti lögreglumaður í Hong Kong, er
sendur til Bandaríkjanna til að rannsaka
mannrán en dóttur besta vinar hans var
rænt. Aðalhlutverk: Jackie Chan, Tom
Wilkinson, Chris Tucker.
00.45 Kalifornia. Blaðamaðurinn Brian
Kessler og unnstan hans, ljósmyndarinn
Carrie, eru að skoða þekkta morðstaði í
Bandaríkjunum. Til að minnka kostnað-
inn við ferðina leyfa þau skötuhjúunum
Earl og Adele að deila með þeim bílnum.
Earl þessi á vafasama fortíð að baki og
brátt eru Brian og Carrie farin að sjá eftir
því að hafa boðið honum með.  Aðalhlut-
verk: Brad Pitt, Juliette Lewis, David
Duchovny.
02.40 Till There Was You.
04.30 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 30. mars
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.45 60 mínútur
14.35 Normal, Ohio (10:12)
15.00 Who´s Harry Crumb?
16.40 Naked Chef 2 (7:9)
17.10 Að hætti Sigga Hall (4:12)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2

Föstudagur 28. mars
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 What about Joan (2:13)
13.00 The Education of Max
13.40 Jag (13:24)
14.30 Fugitive (12:22)
15.15 60 Minutes II
16.00 Smallville (8:21)
16.45 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Buffy, the Vampire Slayer
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Friends (12:24)
20.00 Friends (13:24)
20.25 Off Centre (19:21)
20.50 The Osbournes (19:30)
21.15 American Idol (9:32) (Súper-
stjarna) Hér spreyta sig ungir og upp-
rennandi söngvarar sem allir eiga sér
þann draum að slá í gegn. Hinna útvöldu
bíður frægð, frami og spennandi útgáfu-
samningar. Í dómnefnd sitja Paula Ab-
dul, Randy Jackson og Simon Cowell.
22.30 Payback Time. (Skuldaskil)
Johnny Scardino starfar sem ljósmyndari
fyrir lögregluna en er einnig í hópi fjár-
kúgara sem taka myndir af ríkisbubbum
í viðskiptum við vændiskonuna Lorrai-
ne. Allt í einu fer að fækka í hópnum
þegar hver fjárkúgarinn á fætur öðrum
finnst myrtur og Scardino ef til vill næstur
í röðinni.  Aðalhlutverk: Peter Gallagher,
John Lithgow, Frances McDormand.
00.05 Big Daddy. (Skyndipabbi) Gam-
anmynd um Sonny Koufax, karlmann á
fertugsaldri sem skortir skýr markmið í
lífinu. Þrátt fyrir að hafa numið lög er
hann enn í hlutastarfi og framtíðin er
ekki björt. Kærastan er að gefast upp á
honum en þá ákveður Sonny að sýna
henni að hann sé fær um að axla ábyrgð.
Hann gengur fimm ára strák í föðurstað
og heldur þar með að öll vandræði sín
séu úr sögunni en það er nú öðru nær.
Aðalhlutverk: Adam Sandler, Joey Laur-
en Adams, Jon Stewart, Allen Covert.
01.35 Blast from the Past. (Fortíðarást)
Rómantísk gamanmynd um Adam sem
alist hefur upp í sprengjuskýli ásamt for-
eldrum sínum og aldrei séð umheiminn.
Þegar hann er orðinn 35 ára fær hann að
fara upp á yfirborðið í fyrsta skipti og
ekki líður á löngu þar til hann fellur fyrir
hinni fögru Eve. En geta veraldarvön
stúlka og óreyndur strákur fundið ham-
ingjuna saman?  Aðalhlutverk: Brendan
Fraser, Christopher Walken, Sissy
Spacek, Alicia Silverstone.
03.25 Friends (12:24)
03.45 Friends (13:24)
04.05 Ísland í dag, íþróttir, veður
04.30 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 29. mars

08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.10 Alvin and the Chipmunks
11.25 Yu Gi Oh (11:48)
11.50 Bold and the Beautiful
13.30 Viltu vinna milljón?

19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Twenty Four (10:24)
21.35 Boomtown (10:22)
22.20 60 mínútur
23.05 The Horse Whisperer. (Hesta-
hvíslarinn) Ritstjórinn Annie McLean
er staðráðin í koma lagi á líf dóttur sinnar
sem féll af hestbaki. Gæðingur stúlk-
unnar þarf sömuleiðis að komast í hendur
fagmanns sem veit hvernig á að vinna úr
slíkum málum. Annie finnur mann í
Montana, Tom Booker, sem er sagður
hálfgerður töframaður á þessu sviði og
heldur þangað með dóttur sína og hestinn
hennar.  Aðalhlutverk: Robert Redford,
Kristin Scott Thomas, Scarlett Johans-
son, Sam Neill.
01.50 American Idol (9:32) (Súper-
stjarna) Hér spreyta sig ungir og upp-
rennandi söngvarar sem allir eiga sér
þann draum að slá í gegn. Hinna útvöldu
bíður frægð, frami og spennandi útgáfu-
samningar. Í dómnefnd sitja Paula Ab-
dul, Randy Jackson og Simon Cowell.
03.10 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 28. mars
18.00 Sportið með Olís
18.30 Football Week UK. Nýjustu frétt-
irnar úr enska boltanum.
19.00 Trans World Sport
20.00 4-4-2. Snorri Már og Þorsteinn J.
fjalla um enska og spænska fótboltann,
Meistaradeildina og allt markvert sem
gerist í þessum hasarleik tuttugu og
tveggja leikmanna. Þetta er þáttur fyrir
þá sem vita allt um fótbolta og líka þá
sem vita lítið sem ekkert. Þátturinn var
tilnefndur til Eddu-verðlaunanna 2002.
21.00 Deep Rising. (Ófreskjur úr undir-
djúpinu) Úr botnlausum djúpum í Suður-
Kínahafi koma ógnvekjandi verur upp á
yfirborðið og ráðast á farþega um borð í
skemmtiferðaskipi. Þessar verur þræða
hvern krók og kima í skipinu og drepa

Til sölu er 127m² einbýlishús
ásamt bílskúr og kjallara í Hnífs-
dal. Tilboð óskast. Upplýsingar
í síma 456 3626.

Til sölu er barnahjól sem þarfn-
ast lagfæringar. Selst ódýrt.
Uppl. í síma 456 7305.

Konur! Til sölu er hálfsíður leð-
urjakki, stærð 40. Selst á kr.
15 þús. Uppl. í síma 456 4078.

Til sölu 30" jeppadekk, lítið
notuð. Verð kr. 20 þús. Uppl.
í síma 456 3470.

Spákona verður í bænum í nokk-
ra daga. Uppl. í símum 456
3732 og 865 6461.

Til sölu er Isuzu Crewcab árg.
1999, dísel turbo. Upplýsing-
ar í síma 867 9665 og 456
4837 eftir kl. 20.

Til sölu er 140cm barnarúm úr
járni með góðri dýnu. Selst á
kr. 15 þús. Upplýsingar í síma
456 3608.

Til sölu er Nissan Double cab
árg. 96 með húsi, ekinn 143
þús. km. Verð kr. 750 þúsund.
Uppl. í síma 456 3803.

Vantar smábát úr plasti t.d.
Skel, Færeying eða sambærileg-
an. Staðgreiðsla. Uppl. í símum
456 3948 og 869 8999.

Fyrirlestur um einelti verður
haldinn í Víkurbæ í Bolungar-
vík af Stefáni Karli Stefánssyni
mánudaginn 31. mars kl. 20.

Til sölu er 4ra ára gömul þvotta-
vél. Selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 456 3904.

Til leigu er 3ja-4ra herb. íbúð
í efri bænum á Ísafirði. Uppl. í
síma 456 3372.

Félagsvist verður haldin í hús-
næði UMFB að Kirkjuvegi 1 í
Bolungarvík föstudaginn 28.
mars kl. 20:30. Verðlaun verða
veitt fyrir flest stig og lengstu
setuna. Allir velkomnir.

Til leigu er einbýlishús á eyrinni
á Ísafirði. Laust frá 1. maí.
Uppl. í símum 453 6879 og
896 3579.

Reyklaus kona með tvö börn
óskar eftir 4ra herb. íbúð á Ísa-
firði frá og með mánaðarmótum
maí/júní. Öruggar greiðslur.
Uppl. gefur Ásgerður í síma
893 4857.

Til sölu er 73m² íbúð á jarð-
hæð í Stórholti. Verð kr. 3
milljónir. Uppl. í símum 551
4998 eða 846 0230.

Til sölu er hundakarfa úr basti
á kr. 4.000 og hundagrind í bíl
á kr. 4.500. Upplýsingar í síma
456 4011.

Eins og hálfs árs gamall hundur
fæst gefins. Aðeins á gott heim-
ili. Uppl. í síma 456 4510.

Til sölu er ársgömul Kitchen
Aid hrærivél með hakkavél og
smákökumóti á kr. 20.000.
Einnig Chicco ömmustóll á kr.
3.000 og Brio kerruvagn með
lofthjólum á kr. 20 þús. sem og
Brevi leikgrind á kr. 5 þús. og
Brevi matarstóll og Brevi bað-
borð og á kr. 5 þús. hvort. Þá
er til sölu á sama stað 16" reið-
hjól á kr. 5 þús., þríhjól á kr. 3
þús., rimlarúm á kr. 5 þús, ryk-
suga á kr. 2 þús og Playstation
1 á kr. 5 þús. Uppl. í símum
456 3421 og 899 3421.
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veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Suðlæg átt víða 5-10 m/s
og skúrir eða él, en skýj-

að með köflum og úr-
komulítið norðaustan til.

Hiti 2 til 7 stig.
Horfur á föstudag:

Suðlæg átt víða 5-10 m/s
og skúrir eða él, en skýj-

að með köflum og úr-
komulítið norðaustan til.

Hiti 2 til 7 stig.
Horfur á laugardag:

Snýst í norðaustlæga átt
norðanlands, en suðvest-

lægari syðra. Él um allt
land og kólnandi veður.

Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir ákveðna norðan-
átt með snjókomu á norð-

anverðu landinu en
úrkomulitlu syðra. Fremur

valt í veðri.
Horfur á mánudag:

Útlit fyrir ákveðna norðan-
átt með snjókomu á norð-

anverðu landinu en
úrkomulitlu syðra. Fremur

valt í veðri.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

allt sem verður á vegi þeirra. Þeirra örfáu
sem enn lifa bíða hættur við hvert horn.
Aðalhlutverk: Treat Williams, Famke
Janssen, Anthony Heald.
22.40 South Park (4:14)
23.00 4-4-2
00.00 Decline of Western Civilization.
(Hnignun vestrænnar menningar) Afar
óvenjuleg kvikmynd þar sem pönktón-
listin er í aðalhlutverki. Þessi ögrandi
tónlist varð áberandi í kringum 1980. Í
myndinni sláumst við í för með nokkrum
hljómsveitum í Los Angeles og heyrum
hvaða boðskap þær hafa fram að færa.
Aðalhlutverk: Alice Bag Band, Black
Flag, Catholic Discipline.
01.30 Kounterfeit. (Falsarinn) Það er
erfitt að snúa við þegar maður er einu
sinni kominn út á glæpabrautina. Þetta á
einmitt við um aðalsöguhetjuna í þessari
spennumynd. Peningarnir freista og brátt
fer allt í sama farið nema hvað núna er
ástandið verra en nokkru sinni fyrr. Lög-
reglumaður féll í átökunum og ættingjar
hans eru staðráðnir í að réttlætið nái
fram að ganga.  Aðalhlutverk: Gil Bern-
ardy, Corbin Bernsen, Rob Stewart,
Hilary Swank.
02.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 29. mars
14.00 4-4-2
15.00 Football Week UK. Nýjustu frétt-
irnar úr enska boltanum.
15.30 Trans World Sport
16.30 Fastrax 2002
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 Nash Bridges IV (8:24)
20.00 MAD TV
21.00 Frankenstein. Myndin er byggð
á klassískri sögu Mary Shelley um vís-
indamanninn sem tókst að gæða ófreskju
lífi með því að græða í hana heila úr stór-
hættulegum glæpamanni. Þetta hefði
hann betur látið ógert því ófreskjan
sleppur frá skapara sínum og hefur stór-
felld áhrif á líf og örlög hans og í raun
allra þeirra sem hún kemst í návígi við.
Aðalhlutverk: Patrick Bergin, Randy
Quaid, John Mills, Lambert Wilson.
23.00 W. Klitschko - Sanders
01.00 Rahman - David Tua. Bein út-
sending frá hnefaleikakeppni í Fíladelfíu.
Á meðal þeirra sem mætast eru Hasim
Rahman, fyrrverandi heimsmeistari í
þungavigt, og David Tua. Þá berjast
Bernard Hopkins og Mourade Hakkar
um heimsmeistaratitilinn í millivigt.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 30. mars
14.00 Rahman - David Tua
17.00 Football Week UK. Nýjustu frétt-
irnar úr enska boltanum.
17.30 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar.
18.30 NBA. Bein útsending frá leik
Minnesota Timberwolves og Dallas
Mavericks.
21.00 US PGA Tour 2003
22.00 European PGA Tour 2003
23.00 Clerks. (Búðarlokur) Margföld
verðlaunamynd sem fékk frábærar við-
tökur áhorfenda. Dante Hicks starfar í
lítilli verslun í New Jersey. Starfið er
ekkert sérstaklega gefandi og kærastan,
Veronica, leggur hart að honum að fara
aftur í skóla. Gömul kærasta, Caitlin,
kemur líka við sögu að ógleymdum besta
vininum sem rekur myndbandaleigu
þegar hann nennir. Myndin gerist öll á
einum eftirminnilegum degi í lífi Hicks.
Aðalhlutverk: Brian O´Halloran, Jeff
Anderson, Marilyn Ghigliotti, Lisa
Spoonhauser.
00.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 29. mars
13:30 Mótor (e)
14:00 Jay Leno (e)
15:00 Yes, Dear (e)
15:30 Everybody Loves Raymond (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor Amazon  (e)
18:00 Fólk með Sirrý (e)
19:00 Listin að lifa (e)
20:00 Charmed. Heillanornirnar þrjár
gera allt sem þær geta til að halda heimi
sínum og andanna í jafnvægi en ill öfl
reyna hvað þau geta að sundra félagsskap
þeirra. Þær njóta sín best í selskap engla
og fagurra vera en neyðast meira til að
eiga kompaní við djöfla, drýsla og dára af
ýmsu tagi.
21:00 The Dead Zone
22:00 Leap Years. Hæfileikarík ung-
menni kynnast árið 1993 og halda vinskap
sínum lifandi næstu ár. Rugla saman reit-
um og eiga náin kynni.
22:50 Law & Order SVU (e)
23:40 Philly (e)
00:30 Tvöfaldur Jay Leno (e)
02:00 Dagskrárlok

Sunnudagur 30. mars

12:30 Silfur Egils
14:00 The Drew Carrey Show (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Charmed (e)
16:00 Boston Public (e)
17:00 Innlit/útlit (e)
18:00 The Bachelorette (e)
19:00 Popp og Kók (e)
19:30 According to Jim (e)
20:00 Yes Dear
20:30 Will & Grace
21:00 Practice. Bobby Donnell stjórnar
lögmannastofu í Boston og er hún smá en
kná. Hann og meðeigendur hans grípa til
ýmissa ráða, sumra býsna frumlegra til
að koma skjólstæðingum sínum undan
krumlu saksóknara, þar á meðal hinnar
harðskeyttu Helen Gamble sem er samt
mikil vinkona þar og sannar þar með enn
og aftur að vinna og skemmtun þarf ekki
að fara saman (þó hún geti gert það).
21:50 Silfur Egils  (e)
23:20 Listin að lifa (e)
00:10 Dagskrárlok

Föstudagur 28. mars
17:45 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
18:30 Guinness World Records (e)
19:30 Yes Dear (e)
20:00 Grounded for life. Finnerty
fjölskyldan er langt frá því að vera
venjuleg en hjónin Sean og Claudia
gera sitt besta til að gera börnin sín þrjú
að heiðvirðum borgurum með aðstoð
misjafnlega óhæfra ættingja sinna…
20:30 Popp & Kók.  Farið verður í
heimsóknir til tónlistarunnenda og
skoðað hjá þeim plötusafnið, einnig
verður fylgst með gerð nýrra tónlistar-
myndbanda, spjallað verður við nýjar
og upprennandi hljómsveitir en einnig
verður leitað í reynsluheim hjá þeim
eldri.
21:00 Law &  Order SVU.  Geðþekk-
ur og harðsnúinn hópur sérvitringa
vinnur að því að finna kynferðisglæpa-
menn í New York. Stabler og Benson,
Munch og Tutuola undir stjórn Don
Cragen yfirvarðstjóra og Alexöndru
Cabot saksóknara leita allra leiða til að
finna tilræðismenn, nauðgara og annan
sora og koma þeim bakvið lás og slá.
22:00 Djúpa laugin.  Í Djúpu lauginni
sýna Íslendingar af öllum stærðum og
gerðum sínar bestu hliðar í von um að
komast á stefnumót. Leikurinn gengur
út á að einn keppandi spyr þrjá einstakl-
inga af gagnstæða kyninu margvíslegra
spurninga, án þess að fá að hitta þá, og
sá sem svarar best fyrir sig fær spenn-
andi stefnumót og óvissuferð með
spyrjandanum að launum
23:00 Will  & Grace (e)
23:30 Everybody Loves Raymond
00:00 CSI: Miami (e)
00:50 The Dead Zone (e)
01:40 Jay Leno (e) Enginn er eyland
og því bjóðum við upp á tvöfaldan
skammt af Jay Leno en hann er einmitt
tvíræður, tvöfaldur (í roðinu).
02:30 Dagskrárlok

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Hnífsdalskapella:

 Messa á sunnudag kl.
11:00. Súpa og aðalsafn-

aðarfundur í hádeginu.
Kirkjuskóli kl. 13:00.

Hólskirkja:
Kirkjuskóli kl. 11:00

sunnudaginn 30. mars.

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir
HöggviðHöggviðHöggviðHöggviðHöggvið

nærri metinunærri metinunærri metinunærri metinunærri metinu
Félagar úr unglingadeild-
um björgunarsveitanna á

Ísafirði, í Hnífsdal og í
Bolungarvík æfðu sig um
helgina fyrir undankeppni

Íslandsmótsins í kassa-
klifri. Í íþróttagrein þessari,

sem enn má telja til „jað-
arsportgreina“, er hangið
utan á turni af ölkössum
og sífellt bætt kössum á

stæðuna til að komast
sem hæst. Jóhann Bær-
ing Pálmason hjá Björg-

unarfélagi Ísafjarðar segir
æfingarnar hafa gengið

vel. Hæst hafi staflinn
komist upp í 37 kassa en

Íslandsmetið er 38 kassar.
Æft var í húsnæði Skipa-
nausts ehf. á Ísafirði þar
sem mjög hátt er til lofts.
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Leitað aðLeitað aðLeitað aðLeitað aðLeitað að
ungmennumungmennumungmennumungmennumungmennum

Fjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir árið 2003 samþykkt í síðustu vikuFjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir árið 2003 samþykkt í síðustu vikuFjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir árið 2003 samþykkt í síðustu vikuFjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir árið 2003 samþykkt í síðustu vikuFjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir árið 2003 samþykkt í síðustu viku

Framlög til atvinnumála auk-Framlög til atvinnumála auk-Framlög til atvinnumála auk-Framlög til atvinnumála auk-Framlög til atvinnumála auk-
in þrátt fyrir erfiðan reksturin þrátt fyrir erfiðan reksturin þrátt fyrir erfiðan reksturin þrátt fyrir erfiðan reksturin þrátt fyrir erfiðan rekstur

Fjárhagsáætlun Bolungar-
kaupstaðar fyrir árið 2003 var
samþykkt í bæjarstjórn eftir
síðari umræðu á fimmtudag í
síðustu viku. Hún er því
óvenju seint á ferðinni að
þessu sinni og má rekja það
til bæjarstjóraskiptanna í Bol-
ungarvík um áramótin. Það
var vilji bæjarstjórnar að hinn
nýi bæjarstjóri, Einar Péturs-
son, kæmi að þeirri stefnu-

mótun sem felst í gerð fjár-
hagsáætlunar. Einar segir að
jafnframt hafi nýjar reglur um
framsetningu fjárhagsáætlana
hjá sveitarfélögum tafið fyrir
gerð hennar og verði einnig
til þess að gera samanburð
milli ára erfiðan.

Heildartekjur eru áætlaðar
387 mkr. Áætlað er að rekstur
bæjarfélagsins skili 8 mkr. til
framkvæmda, sérstakra við-

haldsverkefna og greiðslu af-
borgana. Fræðslumál eru sem
fyrr stærsti útgjaldaliðurinn og
er áætlað að verja til þeirra
152 mkr.

Einar segir að reksturinn
verði erfiður því tekjur sveit-
arfélagsins hafi ekki aukist í
takt við hækkanir á stórum
kostnaðarliðum eins og laun-
um. „Vinna við hagræðingu í
rekstrinum er í fullum gangi

og við vonumst eftir því að
hún skili árangri á þessu ári
og því næsta. Tekjur þurfa að
aukast og þess vegna ætlum
við að auka fjárframlög til at-
vinnumála og leggja áherslu
á að fjölga atvinnutækifærum
og efla ferðaþjónustu“, segir
Einar.

Framkvæmdir og sérstök
viðhaldsverkefni eru áætluð
54 mkr. Stærstu verkefnin þar

eru dýpkun hafnar og kaup á
nýjum slökkvibíl ásamt öðr-
um verkefnum víða í bæjar-
kerfinu. Framkvæmdir verða
að mestu greiddar af eigin fé.
Gert er ráð fyrir að greiða 58
mkr. í afborganir langtímalána
en nýjar lántökur eru áætlaðar
44 mkr. Samtals er því ætlunin
að greiða lán niður um 14
milljónir króna á rekstrarárinu
2003.

Lögregla frá Hólmavík
og Ísafirði og fleiri svip-
uðust aðfaranótt sunnu-
dags eftir ungmennum
sem farið höfðu frá
Hólmavík áleiðis til Ísa-
fjarðar á laugardags-
kvöld en komu ekki fram.
Þau fundust um sjöleytið
á sunnudagsmorgun og
höfðu fest bílinn í skafli á
veginum yfir Eyrarfjall í
Djúpi en þar var þá
þungfært. Ekkert amaði
að ungmennunum og
biðu þau róleg í bílnum.
Ekki mun hafa verið lok-
unarskilti við veginn á
þeim tíma. Á sunnudag
var vegurinn hins vegar
lokaður með skiltum
báðum megin og þurftu
menn að fara leiðina út
fyrir Vatnsfjarðarnes.

Reykur íReykur íReykur íReykur íReykur í
íbúðarhúsiíbúðarhúsiíbúðarhúsiíbúðarhúsiíbúðarhúsi
Slökkviliðið á Ísafirði var
kallað út að íbúðarhúsi í
bænum um kl. 21 á
föstudagskvöld eftir að
tilkynnt var um reyk í
húsinu. Kom í ljós að
reykurinn stafaði frá
eldamennsku í húsinu.
Slökkviliðið reykræsti
eldhúsið, en engar
skemmdir urðu af völd-
um reykjarins, að sögn
lögreglu.

Jeppabifreið áJeppabifreið áJeppabifreið áJeppabifreið áJeppabifreið á
bólakaf í Ósábólakaf í Ósábólakaf í Ósábólakaf í Ósábólakaf í Ósá

Unnið við að ná jeppanum úr ánni.

Galloper-jeppi fór út af veginum rétt við Ós í Bolungarvík
og lenti úti í Ósá á laugardagsmorgun. Sautján ára stúlka var
ein í bílnum. Hún var í öryggisbelti og slapp ómeidd en tals-
vert köld enda fór hún á bólakaf í kaldri ánni.

Vitni var að óhappinu og var stúlkunni því strax komið til
aðstoðar. Krap var á veginum og leiðinlegt færi og mun
óhappið vera rakið til aðstæðna en ekki ógætilegs aksturs
eða annars af því tagi. Jeppinn var hífður upp með aðstoð
kafara og fluttur á vörubílspalli til Ísafjarðar.

Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í Hnífsdal

Hagnaðist um 633 milljónir króna Hagnaðist um 633 milljónir króna Hagnaðist um 633 milljónir króna Hagnaðist um 633 milljónir króna Hagnaðist um 633 milljónir króna á síðasta áriá síðasta áriá síðasta áriá síðasta áriá síðasta ári
Hagnaður af rekstri Hrað-

frystihússins-Gunnvarar hf. á
síðasta ári var rúmar 633
milljónir króna. Á aðalfundi
félagsins, sem haldinn var á á
föstudag, var ákveðið að
greiða hluthöfum 30% arð eða

Hann segir engu að síður gert
ráð fyrir að félagið skili nokkr-
um hagnaði á þessu ári.

Heildartekjur fiskvinnslu
og útgerðar voru 4.120 millj-
ónir króna á síðasta starfsári
og rekstrargjöld 3.207 millj-

um 200 milljónir króna. Einar
Valur Kristjánsson fram-
kvæmdastjóri sagði í samtali
við blaðið að gert sé ráð fyrir
heldur minni framlegð á þessu
ári en á árinu 2002. Ástæðan
er hin sterka staða krónunnar.

ónir króna. Rekstrarhagnaður
félagsins fyrir afskriftir, fjár-
munatekjur, aðrar tekjur og
skatta var um 830 milljónir
króna á árinu 2002 eða um
25% af tekjum eftir að tekið
hefur verið tillit til eigin afla.

Í lok ársins voru hluthafar í
félaginu 335. Tveir hluthafar
eiga meira en 10% hlutafjárins
en það eru Afl, fjárfestingarfé-
lag hf. (18,2%) og Grandi hf.
(14,65%).Aðalstjórn HG var
öll endurkjörin á fundinum.

Mjölnir ehf.Mjölnir ehf.Mjölnir ehf.Mjölnir ehf.Mjölnir ehf.
gjaldþrotagjaldþrotagjaldþrotagjaldþrotagjaldþrota
Vélsmiðjan Mjölnir ehf., í
Bolungarvík hefur verið
tekin til gjaldþrotaskipta
með úrskurði Héraðs-
dóms Vestfjarða. Frá
þessu er greint í Lögbirt-
ingablaðinu. Skiptastjóri
hefur verið skipaður
Kristinn Bjarnason hrl.
Nýtt fyrirtæki sem ber
nafnið Vélsmiðjan og
Mjölnir, véla og skipa-
þjónusta, yfirtók á síð-
asta sumri rekstur Vél-
smiðju Bolungarvíkur og
Vélsmiðjunnar Mjölnis.
Allir sem störfuðu hjá
fyrirtækjunum tveimur
vinna nú hjá hinu nýja
fyrirtæki. Skiptafundur í
þrotabúinu verður 30.
maí.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Engin loðna kom til bræð-
slu hjá Gná hf. í Bolungarvík
á nýafstaðinni vetrarvertíð.
Einar Jónatansson fram-
kvæmdastjóri segir þetta mikil
vonbrigði fyrir verksmiðjuna
og bæinn enda fylgja loðnu-
bræðslunni mikil umsvif.

„Vertíðin var mjög enda-
slepp. Menn höfðu búist við
því að gefinn yrði út meiri
kvóti, sem ekki varð“, segir
Einar. Loðnan gengur upp að
landinu austanverðu í upphafi
vertíðar og ferðast á hrygning-
argöngunni suður fyrir landið
og vestur eftir þegar líður á
vertíðina. Gná liggur því jafn-
an ekki vel við til löndunar
fyrr en á seinni hluta vertíðar.
„Menn vonuðust eftir vestur-
göngu en hafrannsóknaskipið
Árni Friðriksson fann enga
loðnu hér út af landinu vestan-
verðu“, segir Einar.

Á milli vertíða vinnur Gná
hf. mjöl úr fiskúrgangi frá fisk-
vinnslustöðvum á svæðinu.
Þá hefur um árabil verið unnið
hjá verksmiðjunni rækjumjöl
úr skel sem til fellur frá rækju-
verksmiðjum við Djúp og
þannig unnin verðmæti úr úr-
gangi sem annars væri hent.

Engin loðnaEngin loðnaEngin loðnaEngin loðnaEngin loðna
barst á landbarst á landbarst á landbarst á landbarst á land
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