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Loksins hillir undir byg
gingu nýs flugtur
ns á Ísafjarðarflugvelli
byggingu
flugturns

Sigurjón Magnússon, Soffía
Vagnsdóttir og Ólafur Benediktsson við nýja bílinn.

Bolungarvík

Ný slökkvibifreið tekin í notkun
Slökkviliðið í Bolungarvík hefur fengið nýjan
slökkvibíl og var haldin
móttaka af því tilefni á
laugardag. Bíllinn er af
gerðinni MAN og voru
breytingar unnar af MTbílum á Ólafsfirði. Bíllinn
er með fjögur þúsund lítra
vatnstank og 150 lítra
kvoðutank en dælur hans
geta afkastað 3.600 lítrum
á mínútu.
„Það eykur öryggi okkar
til muna að fá svo fullkomið tæki í hendurnar.
Hann er vel tækjum búinn
og vönduð smíð“, segir Ólafur Benediktsson, slökkviliðsstjóri.
Sigurjón Magnússon frá
MT-bílum á Ólafsfirði afhenti bílinn Soffíu Vagnsdóttur, starfandi forseta
bæjarstjórnar. Soffía færði
bílinn svo áfram í hendur
slökkviliðsins.

Öll tilboð mjög langt
yfir kostnaðaráætlun
Guðbjörn Charlesson, umdæmisstjóri Flugmálastjórnar
á Ísafirði, og Ágúst Gíslason
hjá Ágústi og Flosa ehf. á
Ísafirði, undirrituðu fyrir helgina verksamning um byggingu nýs flugturns á Ísafjarðarflugvelli. Nýi turninn mun
bæta starfsaðstæður Flugmálastjórnar til muna. Guðbjörn segir að af honum muni
hljótast mikið hagræði enda
verður hann samtengdur annarri vinnuaðstöðu stofnunarinnar á vellinum. Guðbjörn
sagði í ávarpi sem hann flutti
við undirritunina að meðganga þessa máls hafi verið
löng eða um sex ár.
Sjálf fæðingin var síðan eftir því. Lengi dróst að gengið
yrði til samninga við verktaka
þar sem öll þrjú tilboðin í verkið sem opnuð voru hjá Ríkiskaupum fyrir áramót voru
langt yfir kostnaðaráætlun.
Samkvæmt heimildum blaðsins mun orsakanna að leita til
galla á útboði en ekki hafa
fengist nánari skýringar á því
máli hjá Ríkiskaupum. Niðurstaðan varð sú, að Ágúst og

Guðbjörn Charlesson, umdæmisstjóri Flugmálastjórnar og Ágúst Gíslason, frá Ágústi og
Flosa ehf. undirrita samninginn á Ísafjarðarflugvelli á föstudag.
Flosi vinna verkið fyrir 13,5 að mestu byggður úr stáli, áli og Eiríkur og Einar Valur hf.
milljónir króna.
og gleri. Tæknivinna var í buðu kr. 16.360.000. SamÁætlað er að ljúka við bygg- höndum Verkfræðistofu Sig- kvæmt útboðinu var áætlað
inguna 15. júlí og skila verk- urðar Thoroddsen.
að verkinu yrði lokið 1. maí
takarnir húsinu kláru undir
Ágúst og Flosi ehf. áttu en verklok eru nú eins og áður
húsbúnað og tæki. Nú þegar lægsta boð í verkið samkvæmt segir tveimur og hálfum máner hafin vinna við smíði á stál- áðurnefndu útboði fyrir ára- uði síðar.
grind hússins hjá Skipanausti mótin eða kr. 13.974.326. Það
Í framhaldinu er ætlunin að
á Ísafirði. Um hönnun turnsins var um 52% yfir kostnaðar- rífa gamla flugturninn sem
sá Elísabet Gunnarsdóttir áætlun sem var kr. 9.209.650. stendur ofan á flugstöðvararkitekt hjá teiknistofunni Kol Múrkraftur ehf. og GS-Tré- byggingunni á Ísafjarðarflugog salt á Ísafirði en turninn er smíði ehf. buðu kr. 15.571.735 velli.

Lokahóf meistaraflokks
KFÍ fór fram á laugarda
g
laugardag

Pim – áður stjórnarerindreki í Tælandi

– sjá frétt og svipmyndir frá fagnaðinum
í Krúsinni á bls. 4

– sjá viðtal við Pimonlask Rodpitake leiðtoga í tælenska samfélaginu á Vestfjrðum
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Hallgrímur Kjartansson yfirlæknir á Ísafirði hættur störfum

Tveir heilsugæslulæknir á Ísafirði í dag en verða þrír undir helgi
Einungis tveir læknar eru
nú starfandi á heilsugæslustöðinni á Ísafirði. Núna um
mánaðamótin rann út uppsagnarfrestur Hallgríms
Kjartanssonar yfirlæknis og
hætti hann störfum á mánudag, 31. mars. Þröstur Óskarsson, framkvæmdastjóri
Heilbrigðisstofnunarinnar
Ísafjarðarbæ segir einn lækni
til viðbótar hafa verið ráðinn
tímabundið og hefji hann störf
undir helgi. Verða þá alls fjórir
heilsugæslulæknar starfandi í
Ísafjarðarbæ, þrír á Ísafirði og
einn á Flateyri.
„Þá verða þetta jafnmargir
læknar og við höfum haft

Fjórir nýir
bátar væntanlegir

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ.
starfandi hérna síðustu mánAð sögn Þrastar er erfitt að
uði en það er að sjálfsögðu fá heilsugæslulækna til starfa.
ekki eins og best verður á kos- „Þetta lýsir sér í því að við
ið. Við vildum gjarna hafa höfum ekki getað mannað öll
einn lækni til viðbótar“, segir stöðugildi. Í þessu umhverfi
Þröstur.
okkar í heilsugæslunni er þetta

vandamál yfir allt landið en
kemur náttúrlega misjafnlega
hart niður á einstaka stöðum“,
sagði Þröstur Óskarsson,
framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunarinnar.

Efnt til tónlistarhátíðarinnar „Við Djúpið“ í sumar

Byggist á margvíslegu
aðdráttarafli svæðisins

Fjórir landsþekktir tónlistarmenn, þau Guðrún Birgisdóttir flautuleikari, Pétur Jónasson gítarleikari, Jónas Ingimundarson píanóleikari og
Ólafur Kjartan Sigurðarson
baritónsöngvari standa fyrir
tónlistarhátíðinni „Við Djúpið“ á Ísafirði í sumar. Verkefnið er unnið í samstarfi við
tónlistarskólana á Ísafirði og
í Bolungarík og Ísafjarðarbæ
og Bolungarvíkurkaupstað
með tilstyrk Menningarborgasjóðs. Hátíðin hefst á kvenfrelsisdaginn 19. júní og henni
lýkur 23. júní eða daginn fyrir
Jónsmessu. Dagskráin er
byggð upp af námskeiðum
áðurnefndra tónlistarmanna,
ýmsum uppákomum og
kvöldtónleikum.
Þau Guðrún og Pétur hafa
forgöngu um að koma tónlist-

Bolungarvík

arhátíðinni á laggirnar en þau
eiga bæði rætur sínar að rekja
til Vestfjarða. Pétur segir
löngu tímabært að koma á árvissri tónlistarhátíð að sumarlagi hér vestra í ljósi sterkrar
tónlistarhefðar á svæðinu.
„Sumarfríið í tónlistarskólunum er nokkuð langt og mjög
margir tónlistarmenn sækja
námskeið á þeim tíma. Það er
dýrt að fara til útlanda og gaman ef fólk getur gert sér ferð
hér innanlands og sótt námskeið í leiðinni. Grunnhugmyndin byggir náttúrlega á
því hvað svæðið hefur mikið
aðdráttarafl, bæði út af sögu
þess og þeirri starfsemi sem
fer hérna fram, en ekki síður
sökum náttúrufegurðarinnar“,
segir Pétur.
Námskeiðin eru hugsuð
fyrir tónlistarnema og tónlist-

Guðrún Birgisdóttir og Pétur Jónasson komu vestur í síðustu
viku til að kanna jarðveginn.
arfólk alls staðar af landinu. höfuðborgarsvæðinu og eins
Guðrún Birgisdóttir segir við almennt tónlistaráhuganámskeiðið einnig vera upp- fólk sem getur komið til að
lagt fyrir tónlistarkennara til njóta nokkurra daga hér á
að fá nýjar hugmyndir. „Von- fallegasta tíma ársins“, segir
andi skapar þetta góð tengsl Guðrún Birgisdóttir.
milli listamanna hér og á

Verið er að smíða tvo
11,9 tonna báta af fullkomnustu gerð fyrir Bolvíkinga hjá Trefjum í
Hafnarfirði og verða þeir
afhentir með vorinu. Eins
og einnig kemur fram annars staðar í blaðinu er talsverð endurnýjun í bátaflotanum í Víkinni um þessar
mundir. Fyrir útgerðarfélagið Ós er verið að smíða
nýjan Hrólf Einarsson ÍS
sömu gerðar og Guðmund
Einarsson ÍS sem félagið
fékk afhentan í síðustu
viku.
Fyrir útgerðarfélagið
Huldu Kela er einnig verið
að smíða nýjan bát af
sömu tegund en hún nefnist Cleopatra 38. Falur Þorkelsson, annar eigandi
Huldu Kela, segir mikinn
mun verða á aðstöðunni
um borð. „Þetta verður
tvöfalt stærri bátur en við
höfum í dag þannig að
bæði hvað öryggi og
vinnuaðstöðu varðar er
þetta mikil breyting.“
Huldu Keli ÍS 333 hefur
verið á línu síðustu 5 ár en
Falur gerir út og rær bátnum í félagi við bróður sinn,
Guðna Þorkelsson. „Það
er allavega verið að stækka
bátana en það þorir enginn
að auka við sig kvótann
eins og umræðan er í dag.
Menn leggja ekki í að
stofna til skulda út af
veiðiheimildunum. En
maður getur þá hætt með
reisn ef þessi svokallaði
gjafakvóti verður tekinn af
manni og farið út í hvalaskoðun eða eitthvað slíkt“,
sagði Falur.

RITSTJÓRNARGREIN

Þá verður gaman að trítla um tún!
Einhverju sinni þegar talsmaður Alþýðusambands Íslands var að útlista fyrir fréttamanni ljósvakamiðils að tiltekin upphæð væri þriðjungur af ákveðinni viðmiðun, þá
spurði fréttamaðurinn: Hvað er það í prósentum?
Þegar fréttamönnum verður fótaskortur á svo gömlu og góðu orðtaki íslenskrar
tungu þarf engan að undra, þótt almenningur klóri sér í höfðinu yfir prósentureikningi
stjórnmálamanna varðandi skattheimtu á Íslandi, þar sem sama reikningsdæmið
kemur hvað eftir annað út í plús eða mínus, hækkun eða lækkun á sköttum, allt eftir
því hver heldur á reiknistokknum.
Einn af kunnari stjórnmálamönnum síðustu aldar var einhvern tíma spurður að því,
hvers vegna hann legði meira upp úr því að tala við kjósendur annarra flokka en sína
eigin flokksmenn. Svarið var einfalt: Það er alltaf von í þeim, ég veit hvar ég hef hina.
Ef það er ætlun boðberanna í „plús eða mínus“-umræðunni í skattamálunum að laða
fólk til fylgis við framboð þeirra með þessum hætti, þá verður vart sagt að umræðan
sé á háu plani. Verst af öllu er þó, að í þessum leikaraskap eru stjórnmálamenn öðru
fremur að henda á milli sín þeim þjóðfélagsþegnum, sem minnst mega sín og eiga allt
annað og betra skilið en að vera bitbein frambjóðenda á atkvæðaveiðum.

En nú er boðuð „betri tíð með blóm í haga“ og almenningi heitið stórfelldum skattalækkunum. Verður þá væntanlega „gaman að trítla um tún og tölta á engi“. Eflaust
munu folöldin þá fara á sprett og „kýrnar leika við kvurn sinn fingur“ af tilefninu. Færi
þá líka betur á að afkoma aldraðra, öryrkja og atvinnulausra væri ekki lengur notuð
sem reikningsæfingar frambjóðenda til hins háa Alþingis. Til þessa hafa nógu margir
fallið á prófinu.

Framsækni
Ástæða er til að vekja athygli á og fagna áræði þeirra manna, sem um þessar mundir
standa fyrir kaupum á allmörgum nýjum landróðrabátum til Vestfjarða, bæði til Bolungarvíkur og Tálknafjarðar.
Eins og staðan er í dag er augljóst, að eini möguleiki hinna litlu sjávarbyggða til að
bæta stöðu sína felst í aukinni smábátaútgerð. Hefur þetta útgerðarform þegar sannað
ágæti sitt svo ekki verður um villst.
s.h.
Eigendum hinna nýju báta er árnað heilla.
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Skjólskógar á Vestfjörðum

Framlög stóraukin á næstu árum

Landbúnaðarnefnd Alþingis samþykkti fyrir þinglok tillögu landbúnaðarráðherra um fjárveitingar til
skógræktar á Íslandi fyrir
árin 2004 til 2008. Gert er
ráð fyrir 44 milljóna króna
framlagi til Skjólskóga á
Vestfjörðum á árinu 2004.
Framlagið verði síðan aukið
með hverju ári og verði 67
milljónir í lok tímabilsins.
Alls er ráðgert að verja
440 milljónum til landshlutabundinna skógræktarverkefna á árinu 2004 sem
aukist á hverju ári og verði

656 milljónir fyrir árið
2008. Í þingsályktunartillögunni segir að eðli skógræktarverkefna sé slíkt að
þau krefjist langtímaáætlana um fjármagn.
„Við gerð fjárhags- og
framkvæmdaáætlana þarf
að nota aðrar vinnuaðferðir
en við áætlanagerð fyrir
mörg önnur verkefni eða
stofnanir á vegum ríkisins.“
Sem dæmi um þetta er nefnt
að fræöflun og framleiðsla
skógarplantna geti tekið allt
að fjögur ár.

Ísafjarðarbær ætlar að styðja átaksverkefni í mjólkurframleiðslu

Lánar 20 milljónir
króna til verkefnisins

Ísafjarðarbær hefur lýst yfir
vilja sínum til að styðja átaksverkefni um mjólkurframleiðslu með því að lána til
þess 20 milljónir króna. Lánstíminn geti verið 15-20 ár og
lánið beri verðtryggingu auk
vaxta. Nánari útfærsla á láninu
og lánskjörum hefur ekki verið útlistuð nánar. Aðrar útfærslur koma til greina, þó

Björgunarsveitin Er
nir
Ernir

Boltastelpur

Sótti mann
til Aðalvíkur

Safna fé til
keppnisferðalaga

Menn í björgunarsveitinni
Erni í Bolungarvík sóttu aðfaranóttnótt mánudags mann
sem fór úr höfn í Bolungarvík á sunnudag á gúmmíbáti
með utanborðsmótor og
hafði orðið eldsneytislítill í
Aðalvík. Komið var með
manninn til hafnar í Bolungarvík um tvöleytið um nóttina. Ekkert amaði að manninum og var hann með nægar
vistir.
Sjómenn í Bolungarvík
fóru að undrast um manninn,
sem farið hafði úr höfn um

hádegisbil. Engar upplýsingar voru um ferðir hans
en vitni að brottförinni taldi
að hann hefði farið til veiða.
Lögreglan í Bolungarvík
kallaði út björgunarsveitina
Erni þegar sýnt þótti að báturinn hafði ekki komið til
hafnar í grannbyggðum.
Í þann mund sem leit var
að hefjast tilkynnti maðurinn sig til strandstöðvar. Var
hann þá kominn í neyðarskýli á Sæbóli í Aðalvík og
bátur hans orðinn eldsneytislítill.

Stúlkur úr 4. og 5.
flokki BÍ í knattspyrnu
nýttu helgina til fjáröflunar fyrir keppnisferðalög sumarsins. Á föstudag voru þær önnum
kafnar við að þrífa bíla á
þvottaplaninu við bensínstöðina á Ísafirði en fyrr
um daginn höfðu þær
þrifið glugga á verslunum. Hlýtur það að teljast
nokkur fyrirhyggjusemi
að leggja svo snemma
grunninn að fjármögnun
sumarstarfsins. Stelpurnar eru þess fullvissar
að þær þurfi að vera mikið á ferðinni í sumar og

þannig að aðkoma bæjarins
að verkefninu komi að sama
gagni og lán.
Ísafjarðarbær mun koma að
verkefni þessu sem samstarfsaðili bænda. Lögð er á það
áhersla að Ísafjarðarbær eigi
fulltrúa í verkefnisstjórn og
geti með þeim hætti fylgt
verkefninu eftir meðan það er
í vinnslu.

Bærinn hefur frá upphafi
starfað með bændum í átakshópi um mjólkurframleiðslu
á norðanverðum Vestfjörðum
og átt fulltrúa í hópnum. Aðkoma Ísafjarðarbæjar hefur
grundvallast á því að öllum
mjólkurframleiðendum innan
bæjarfélagsins var boðin þátttaka í verkefninu. Að mati
bæjaryfirvalda er það forsenda

Ökumenn kunnu vel að meta þjónustuna.
því veitti ekki af dugnaði í
fótbolta í sumar.
fjáröfluninni. Meðal annStelpurnar létu ekki
ars hafa þær sett stefnuna
nepjuna á sig fá enda
á gull- og silfurmót í
málstaðurinn verðugur.

þess að sveitarfélagið komi
að verkefni af þessu tagi, að
jafnræðis sé gætt meðal
mjólkurframleiðenda í Ísafjarðarbæ.
Málið var rætt á fundi bæjarráðs í síðustu viku. Þar var
bæjarstjóra falið að móta tillögu ásamt greinargerð um
stuðning bæjarfélagsins við
átaksverkefnið.

Ökumönnum virtist líka
vel að þurfa ekki að stíga
út í kuldann til að sinna
helgarhreingerningunni.

Ferðamálaráð úthlutar styrkjum til umbóta í umhverfismálum

Vestfirðingar fá fjórðung
styrkja til umhverfisumbóta
Branislav Dragolojvic.

Branislav Dragolojvic hjá KFÍ

Sækir um íslenskan ríkisborgararétt
Branislav Dragolojvic,
leikmaður hjá Körfuknattleiksfélagi Ísafjarðar, vinnur
nú að því að öðlast íslenskan
ríkisborgararétt. Hann hefur
verið einn af burðarásum
liðsins og líkar vel vistin á
Ísafirði. Talsvert fyrirtæki er
í flestum tilvikum að fá ríkisborgararétt hérlendis.
Branislav eða Bane eins
og hann er nefndur segist

mæta miklum velvilja og
þeir sem hann hafi leitað til
séu allir af vilja gerðir til að
greiða fyrir málinu.
„Ég hef fest djúpar rætur
hérna á Ísafirði og hef ekki
áhuga á að flytjast aftur út
til Júgóslavíu eins og staðan
er í dag. Ef ég færi núna, þá
yrði ég sendur beinustu leið
í herinn.“

Liðlega fjórðungur styrkja
Ferðamálaráðs til umbóta í
umhverfissmálum á ferðamannastöðum árið 2003 falla
í hlut aðila á Vestfjörðum. Alls
var úthlutað 10 milljónum
króna þar af komu 2,6 millj-

ónir í hlut átta verkefna í fjórðungnum. Heildarfjárhæð
styrkumsókna nam 125 milljónum króna.
Ákvörðun um úthlutunina
var tekin á fundi Ferðamálaráðs í síðustu viku. Í Austur-

Barðastrandarsýslu er veittur
styrkur til uppbyggingar á
tjaldsvæði og til endurbóta á
hreinlætisaðstöðu hjá Ferðaþjónustunni í Breiðuvík við
Látrabjarg. Fimm styrkir voru
veittir til verkefna í Ísafjarðar-

Ung
lingalandsmót UMFÍ á Ísafirði
Unglingalandsmót

Gestir staldri lengur við á svæðinu
Undirbúningur fyrir Unglingalandsmót UMFÍ í Ísafjarðarbæ um verslunarmannahelgina var ræddur á
fundi í síðustu viku að frumkvæði Rúnars Óla Karlssonar,
atvinnu- og ferðamálafulltrúa
Ísafjarðarbæjar. Markmiðið er
að skipuleggja ferðaþjónustuna á svæðinu þannig að nægir möguleikar verði í boði fyrir
mótsgesti til að koma fyrr

vestur og staldra lengur við
en einungis yfir mótshelgina.
Fjölmargar hugmyndir
komu fram á fundinum og
verða væntanlega ýmsar
þeirra að veruleika en aðrar
ekki. Búist er við a.m.k. sjö
þúsund gestum á mótið. Mikil
áhersla verður lögð á að kynna
mótið og það sem gestum
stendur til boða með sem fjölbreyttustum hætti. Meðal ann-

ars er ætlunin að leggja
áherslu á leiðina til Ísafjarðar
sem skemmtilegan kost í sumarleyfinu og styttri en margur
heldur.
Gefið verður úr sérstakt
mótsblað í væntanlega um 15
þúsund eintökum. Ætlunin er
að það megi jafnframt nýtast í
kynningu á Vestfjörðum sem
ferðaþjónustusvæði. Opnuð
hefur verið heimasíða fyrir

3

mótið. Ætlun heimamanna í
Ísafjarðarbæ er að hafa samband við önnur sveitarfélög á
Vestfjörðum sem liggja við
svokallaðan „Vestfjarðahring“ og undirbúa þau fyrir
mikla ferðahelgi. Nauðsynlegt sé að allur fjórðungurinn
taki vel og með öflugri þjónustu og afþreyingu á móti
gestum sem koma á mótið.
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sýslum og eru þau flest til
úrbóta í og við Hornstrandafriðlandið, í Grunnavík og á
Snæfjallaströnd. Styrkir voru
einnig veittir til úrbóta á umhverfismálum við Hótel
Djúpuvík.
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Lokahóf meistaraflokks karla hjá KFÍ
Meistaraflokkur karla í KFÍ
hélt lokahóf sitt með pompi
og prakt í Krúsinni á Ísafirði á
laugardagskvöld. Eins og
kunnugt er ávann meistaraflokkurinn sér sæti í úrvalsdeildinni, varð í efsta sæti í 1.
deild og hampaði Íslandsmeistaratitlinum í úrslitakeppninni í 1. deild. Voru
menn að vonum ánægðir með
uppskeruna á nýafstaðinni
leiktíð.

4
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Venja er að veita ýmsar viðurkenningar til félagsmanna
af þessu tilefni og hlotnaðist
Guðjóni Þorsteinssyni Lúllabikarinn fyrir óeigingjarnt
starf í þágu félagsins. Bikarinn
var gefinn af Lúðvík Jóelssyni, einum af stofnendum
KFÍ og hlotnast mönnum fyrir
góðan árangur hvort heldur er
innan vallar eða utan.
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Ísfirðingabikarinn sem gefinn er af Ísfirðingafélaginu í
Reykjavík fyrir árangur á velli
fékk að þessu sinni Sigurbjörn
Einarsson í meistaraflokki
karla. Að auki voru veittar viðurkenningar til bestu leikmanna, efnilegustu leikmanna
og fyrir mestu framfarir. Fleiri
myndir munu birtast á ljósmyndavef bb.is í vikunni.
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maður vikunnar

Sælkerar vikunnar

Verst þegar
fjarstýringin af sjónvarpinu
týnist

eru Guðbjörg Skarphéðinsdóttir og Hilmar Pálsson
Svartfugl á ýmsa vegu

Nafn: Rúnar Óli Karlsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Ísafirði 3. apríl 1972.
Atvinna: Sé um atvinnu- og umhverfismál hjá Ísafjarðarbæ.
Fjölskylda: Eiginkonan er Nanný Arna Guðmundsdóttir og börnin, Örvar Dóri 14 ára, Regína Sif 8 ára
og Kolfinna Íris, bráðum 2ja ára.
Helstu áhugamál: Einhver sagði við mig að áhugamál væru ekki þess virði að stunda þau nema maður
þyrfti hjálm. Hef ég verið nokkuð trúr því. Almenn útivist, skíðamennska, ís- og klettaklifur, fjallahjólreiðar
og paragliding (nk. sviffallhlíf) hafa tekið mikið af
mínum frítíma auk ferðalaga með fjölskyldunni hér
heima og erlendis.
Bifreið: Suzuki hliðarspark eða Sidekick upp á amerískuna.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Vildi óska að ég
þyrfti ekki að eiga neinn bíl. Það er fátt blóðugra en
að eyða peningum í slíka vitleysu. Samt er erfitt í nútíma samfélagi að vera bíllaus.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Flug hefur alltaf verið mér kært auk ýmiskonar náttúrufræða.
Uppáhalds matur? Ristað brauð með bláberjasultu
og osti. Fæ aldrei leið á því.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Perúskur
ostur.
Uppáhalds drykkur? Maltöl, mjólk og vatn.
Uppáhalds tónlist? Ég er ekki alæta á tónlist. Gott
rokk af ýmsum styrkleikum kemur mér í gott skap.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Ég dáist mest
af Jóni Arnari Magnússyni fyrir ótrúlega seiglu og
frábæran árangur á erlendri grundu. Af erlendum
íþróttamönnum kemur fyrst upp í hugann ítalski
fjallakappinn Reinhold Meissner sem var fyrstur til
að klifra Everest án auka súrefnis. Sérstaklega eftir
að ég hitti kappann í Þýskalandi í vetur.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Breskir sakamálaþættir.
Uppáhalds vefsíðan? www.isalp.is er mjög flottur
vefur um allt sem viðkemur fjallamennsku hér heima.
Og svo auðvitað www.bb.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Þær eru
margar mjög góðar. Ef ég ætti að mæla með einhverri fyrir þá sem eru í súru skapi, myndi ég nefna
bresku grín- og spennumyndina Lock stock and two
smoking barrels. Algjör snilld.
Fallegasti staður hérlendis? Skaginn milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Glæsilegur fjallasalur bæði
sumar og vetur. Verð líka að nefna Hornvík og Lónsöræfi.
Fallegasti staður erlendis? Paron dalurinn í Perú
þar sem tindar yfir 6000 metra skreyta sjóndeildarhringinn. Fallegasti bær sem ég hef komið í er Trinidad á Kúbu..
Ertu hjátrúarfull(ur)? Þegar það á við.
Uppáhalds heimilistækið? Að sjálfsögðu þvottavélin. Fátt er skemmtilegra en að skófla skítugum görmum af krökkunum í vélina og ýta á start.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Sól,
snjór og skíði.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Þegar fjarstýringin á sjónvarpinu týnist.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Tek gítarinn
og fæ mér einn öl.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Það er ekki prenthæft.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Hækka launin hjá atvinnu- og ferðamálfulltrúa Ísafjarðarbæjar.
Lífsmottó? Rokka feitt og vera hress.

Gera má ráð fyrir tveimur til fjórum svartfuglsbringum á
mann. Best finnst mér að taka bringuna strax úr fuglinum
eða fljótlega eftir hann er skotinn, segir Hilmar, og pakka
beint í plastpoka og frysta. Síðan þegar elda á er fuglinn
þíddur upp og bringan úrbeinuð og snyrt, t.d. sinar skornar
burt og himnur teknar af. Þá er hún klár fyrir eldun. Ég rétt
skola mesta fiðrið af fuglinum en læt hann ekki liggja í
vatni eða mjólk. Best að hafa sem mest af blóði hans í kjötinu, það gefur bragð. Þessar aðferðir eiga einnig vel við hávellu og skarf.
Breiðafjarðarlagið
Bringan er tekin og barin líkt og lærissneið eða kótiletta
og velt upp úr eggi og raspi sem kryddað hefur verið með
salti og pipar og ef til vill smávegis villikryddi frá Gevalia.
Síðan steikt á pönnu í smjöri eða smjörlíki um 5 mínútur á
hvorri hlið.
Meðlæti
Brúnaðar kartöflur, gulrætur og grænar baunir, rauðkál
og rabarbarasulta. Og svo smjörið af pönnunni út á.
Pönnusteiktar svartfuglabringur
Bringurnar eru kryddaðar með salti og grófmöluðum
pipar. Síðan steiktar á heitri pönnu upp úr smjöri eða olíu
um 2-4 mínútur á hvorri hlið. Síðan er flamberað með slettu
af koníaki og svo kemur skvetta af góðu púrtvíni á eftir (má
sleppa). Þá er um pela af rjóma eða rúmlega það hellt yfir
og látið krauma á vægum hita þar til sósan verður hæfilega
þykk. Einnig má bragðbæta rjómann með smávegis af

aðalbláberjasultu og eða gráðosti. Meðlæti sama og áður
kannski ferskt salat líka.
Grillaðar svartfuglabringur
Bringurnar settar í hæfilega stóran plastpoka. Þá er smávegis ólífuolíu hellt yfir og vænum skammti af villijurtakryddi eða „Lamb Islandia“ frá Pottagöldrum. Lofti er
blásið í pokann og allt hrist vel þannig að allt blandist saman. Þá er pokinn lofttæmdur og settur í ísskápinn í einn til
tvo daga. Síðan eru bringurnar grillaðar á útigrilli þar til
þær eru fallega brúnar. Í sósuna notum við svo villisósu frá
Toro eða Toro-piparsósu í bland.
Meðlæti
Bakaðar kartöflur eða kartöflusalat og það annað sem tilheyrir með grillmat. Einnig má borða lundina sem losnar
oft frá bringunni hráa. Hún er lostæti.
Við ætlum síðan að mæla með matgæðingunum Önnu B.
Sigurðardóttur og Erlingi Sigtryggssyni í Árgerði á Ísafirði.

Ábúendur nokkurra bæja í Haukadal og Meðaldal

Vilja lagfæringar á gömlum vegarslóða til fjalla við Dýrafjörð
Ábúendur nokkurra bæja í
Haukadal og Meðaldal utanvert við sunnanverðan Dýrafjörð hafa leitað til bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ eftir fjárstuðningi til lagfæringa og
endurnýjunar á vegslóða fram

Haukadal og upp á Lambadal.
Í þetta verk þarf að ráðast
svo að komist verði hjá myndun akstursslóða utan gamla
slóðans sem er orðinn ófær
og illa farinn eftir skriðuhlaup
og úrrennsli. Um er að ræða

gamlan engjaveg sem hentar
líka sem fjallskilavegur eða
smalavegur. Í málaleitaninni
kemur fram að vegurinn muni
spara mörg sporin við smalamennsku og jafnframt mundi
hann henta vel sem frábær

reiðleið með ferðamenn.
Einnig segir að laga mætti
slóðann fram að Koltursdal.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur vísað erindi þessu til
umhverfisnefndar bæjarins.

Reg
lur um útivist bar
na og ung
linga
Reglur
barna
unglinga

Miðast nú við fæðingarár
Nokkrar fyrirspurnir hafa
borist til lögreglunnar á Ísafirði um það hvort í reglum
um útivistartíma sé miðað við
fæðingarár eða fæðingardag.
Einkum eru þetta fyrirspurnir

frá unglingum sem eru að
skoða réttarstöðu sína.
Lögreglan segir að fyrirspurnir og umræður unglinga
í þessum dúr beri vott um
þroskaða hugsun og alltaf sé

gaman að taka þátt í slíku. Í
þessu sambandi skal þess getið, að ný barnaverndarlög tóku
gildi 1. júní á liðnu sumri og
var þá numið úr gildi ákvæði
um að útivistarreglur skyldu

Sjávarútvegsmál – Byggðamál
Opinn fundur Vinstri Grænna á Hótel Ísafirði
fimmtudaginn 3. apríl kl. 20:30.
Jón Bjarnason, Árni Steinar Jóhannsson og Lilja
Rafney Magnúsdóttir, efstu menn á lista VG í
NV-kjördæmi tala um byggðamál, sjávarútvegsstefnu VG og framtíðarsýn á máefni
landsbyggðarinnar.
Allir velkomnir.
Vinstrihreyfingin – grænt framboð.
6
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miðast við fæðingardag. Þess
í stað tók gildi ákvæði um að
miðað skyldi við fæðingarár.
Í nýju lögunum segir svo
um þetta: „Börn, 12 ára og
yngri, mega ekki vera á almannafæri eftir klukkan 20:00
nema í fylgd með fullorðnum.
Börn, sem eru á aldrinum 13
til 16 ára, skulu ekki vera á
almannafæri eftir klukkan
22:00, enda séu þau ekki á
heimferð frá viðurkenndri
skóla-, íþrótta- eða æskulýðssamkomu. Á tímabilinu 1. maí
til 1. september lengist útivistartími barna um tvær klukkustundir. Aldursmörk þessa
ákvæðis miðast við fæðingarár en ekki fæðingardag.“
Lögreglan segir að guli og
rauði segullinn á ísskápinn,

Áskrifendur!
Munið að greiða
áskriftargjöldin
sem borinn var í hús á norðanverðum Vestfjörðum fyrir
fáum árum, sé eftir sem áður í
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fullu gildi. Lögreglan á Ísafirði
vill brýna fyrir foreldrum að
hafa útivistarreglurnar í heiðri.
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Grunnurinn lagður að fimmta listasumri Súðvíkinga í ágúst

Stuttar af bb.is

„Samvinnan eflir samfélagið“

Hallgrímur að
opna stofu?

Listasumar í Súðavík verður haldið í fimmta sinn 7. til
10. ágúst og ber að þessu sinni
yfirskriftina „Samvinnan eflir
samfélagið“. Listasumarið er
árviss viðburður í Súðavík
aðra helgina í ágúst og hafa

Pálína og Soffía Vagnsdætur
haft veg og vanda af undirbúningi þess. Um þrjátíu manns
komu á borgarafund í Súðavík
um undirbúning hátíðarinnar.
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi,

Ferðamálaráð Íslands

Styrkir markaðssetningu Vestfjarða í Evrópu
Ferðamálaráð Íslands úthlutaði í síðustu viku rúmum
180 milljónum til samstarfsverkefna um markaðsmál erlendis og kom einnar milljón
króna styrkur í hlut Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða til
kynningar á Vestfjörðum á
meginlandi Evrópu.
Stærstu ferðaþjónustuaðilar landsins eru fyrirferðamestir í úthlutuninni með
Flugleiði í broddi fylkingar
en Atvest er eina atvinnuþróunarfélagið sem fær
markaðssetningarstyrk af
þessu tagi. Umsókn Atvest
er til auglýsingaherferðar í
neytendablöðum í Þýska-

landi og Sviss og hljómar
kostnaðaráætlunin upp á 3,9
milljónir króna. Í reglum
Ferðamálaráðs er kveðið á
um að umsækjendur skuli
veita mótframlög gegn
styrkjum ráðsins.
Dorothee Lubecki ferðamálafulltrúi AtVest. segir afar ánægjulegt að hafa hlotið
þennan styrk Ferðamálaráðs
og í raun sé um mikla viðurkenningu fyrir Atvest að
ræða. Hins vegar segir hún
að oft sé vandkvæðum bundið að færa sér styrki af þessu
tagi í nyt þar sem erfitt geti
reynst að ljúka fjármögnun
verkefna.

Samfylkingin í Norðvesturkjördæmi

Karl V. Matthíasson
verður kosningastjóri
Karl Valgarður Matthíasson, þingmaður Vestfirðinga, verður kosningastjóri
Samfylkingarinnar í hinu
nýja Norðvesturkjördæmi
ásamt Þorsteini Óskarssyni.
Gísli Hjartarson ritstjóri á
Ísafirði verður tengiliður
þeirra í Ísafjarðarbæ. Þetta
kom fram á fundi Samfylkingarfólks með þingmönnum sínum, þeim sr. Karli og
Gísla S. Einarssyni, á Hótel
Ísafirði í síðustu viku. Á
fundinum var m.a. kynnt og
rædd stefnumörkun Samfylkingarinnar fyrir komandi alþingiskosningar. Þá
voru línurnar lagðar fyrir
vorþing flokksins sem hefst
föstudaginn 4. apríl.
Að sögn Sturlu Páls
Sturlusonar, formanns Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ, mun vorþingið standa í
tvo daga. Hann segir að þar
sé búist við fjölmenni enda
sé mikill baráttuhugur í fólki
fyrir komandi kosningar. Á
vorþinginu verður dregin
saman sú stefnuvinna sem
átt hefur sér stað í flokknum
frá síðasta landsfundi. Jafnframt verður unnið úr þeirri
miklu hlustunarvinnu sem
frambjóðendur flokksins
hafa staðið fyrir síðustu
mánuði. Hafa þeir þannig
heimsótt og hlustað á yfir

150 félagasamtök og verður
sú vinna m.a. notuð sem
bakland við stefnumótun
flokksins á vorþinginu, að
sögn Sturlu Páls.
Eins og kunnugt er hlaut
sr. Karl V. Matthíasson ekki
brautargengi til áframhaldandi þingsetu fyrir Samfylkinguna. Bryndís G. Friðgeirsdóttir, bæjarfulltrúi
Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ, segir það mikið
fagnaðarefni að fá Karl til
að taka þátt í kosningabaráttunni með þessum hætti.
„Hann þekkir vel til á
Vestfjörðum enda hefur
hann þjónað sem prestur
bæði á suður- og norðursvæði fjórðungsins. Að auki
þjónaði hann sem prestur í
Grundarfirði áður en hann
tók sæti á Alþingi og þekkir
því einnig vel til á því svæði.
Þorsteinn Óskarsson er vanur maður með hjarta sem
slær vinstra megin og kann
vel til verka. Þeir Karl vinna
vel saman og ættu því að
stýra Samfylkingarskútunni
á farsælan hátt til hafnar 10.
maí“, segir Bryndís.
Samfylkingarmenn fóru
yfir helstu málefni komandi
kosningabaráttu á fundinum
og segir Bryndís heitar umræður hafa orðið um fiskveiðistjórnunarkerfið.

segir markmiðið með fundinum hafa verið að tengja vinnuna við Listasumarið enn betur við íbúa hreppsins. „Þetta
var vel heppnaður fundur þar
sem mjög gagnleg og góð umræða skapaðist“, segir Ómar.
Á fundinum var skipuð
þriggja manna nefnd til að
vinna með þeim systrum að
undirbúningi Listasumarsins.

Í nefndinni sitja Barði Ingibjartsson, Laufey Þóra Friðriksdóttir, Þorsteinn Bragi
Jónínuson og til vara Hulda
Gunnarsdóttir. „Við stefnum
á að virkja Súðvíkinga enn
betur í þessu verkefni en Pálína Vagnsdóttir mun leiða
starfið“, segir Ómar.
Listasumarið er orðið fastmótaður punktur í tilveru Súð-

víkinga og segir Ómar almenna ánægja með það í
hreppnum. „Við ætlum að
gera enn betur en áður og finnum almennt fyrir vaxandi
áhuga á hátíðinni. Við munum
leggja áherslu á að styrkja og
efla Listasumarið enn frekar
og því fyrr sem við förum af
stað með undirbúninginn, því
betra.“

Fundur helgaður friði haldinn
í Edinborgarhúsinu á Ísafirði
Friðarsinnar héldu fund
í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á laugardag. Tilgangurinn með þessari samkomu var að mótmæla árásum Bandaríkjamanna
og Breta á Írak. Ræðumenn voru Ólafur B. Halldórsson framkvæmdastjóri, Henry Bæringsson

og Þorsteinn Másson.
Skúli Þórðarson flutti
frumsamin lög og lék undir á gítar. Fundurinn ítrekaði ályktun sem samþykkt
var á friðarfundi af sama
tilefni á sama stað þann
15. febrúar. Í þeirri ályktun voru íslensk stjórnvöld
hvött til að hlusta á raddir

almennings í landinu og
skipa sér í hóp þeirra Evrópuríkja sem styðja ekki
árásir Bandaríkjamanna
og Breta á Írak. Fundarmenn vildu koma á framfæri þeim sjónarmiðum að
stuðningur stjórnvalda við
stríðsreksturinn í Írak
væri ekki í þeirra nafni.

Sýslumaðurinn á Ísafirði

Auglýsing um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna alþingiskosninga sem
fram fara laugardaginn 10. maí 2003, hófst laugardaginn 15. mars
sl.
Kjósa má á skrifstofu embættisins, Hafnarstræti 1, Ísafirði, alla
virka daga frá kl. 09:00-15:00 og utan skrifstofutíma, ef nauðsyn
ber til eftir samkomulagi.
Umsókn um atkvæðagreiðslu í heimahúsi vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar, skal hafa borist sýslumanni eigi síðar en kl.
12:00 á hádegi laugardaginn 3. maí. Atkvæðagreiðsla á stofnun
og í heimahúsi má ekki fara fram fyrr en laugardaginn 19. apríl.
Allar nánari upplýsingar veitir Arndís Baldursdóttir í síma 450
3711, einnig utan skrifstofutíma í síma 846 3200.
Kjósendum er bent á að hafa með sér persónuskilríki.
Ísafirði 1. apríl 2003
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Sigríður Björk Guðjónsdóttir.
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Jeppi útaf á
Arnarnesi
Umferðaróhapp varð
síðdegis á miðvikudag í
síðustu viku á Arnarnesi
milli Skutulsfjarðar og
Álftafjarðar. Pajero-jeppi
á leið inn Djúp fór út af
veginum og hnubbaði
hlíðina ofan vegarins og
varð fyrir talsverðum
skemmdum. Vegurinn á
þessari leið var orðinn
auður sólarmegin enda
skein sólin glatt þann
daginn en þegar kom í
skuggann var enn snjór
og mikil hálka. Þegar
bíllinn kom á hálkuna í
skugganum snerist hann
á veginum með áðurnefndum afleiðingum og
lenti í hlíðinni. Þegar
hann staðnæmdist ofan
vegar sneri hann öfugt
við upphaflega akstursstefnu.

Flugfarþegum
fjölgar
Farþegar sem fóru um
Ísafjarðarflugvöll voru
2.667 í janúar á þessu
ári og er það 29% fjölgun frá sama mánuði í
fyrra. Í nýliðnum febrúar
fóru 5.256 farþegar um
völlinn og er það 23%
fjölgun frá árinu áður.
Umferð farþega um völlinn dróst nokkuð saman
þessa sömu mánuði milli
áranna 2001 og 2002 en
hefur nú aukist verulega
á ný. Farþegum í innanlandsflugi á landinu í
heild fjölgaði um 6%
fyrstu tvo mánuði ársins
miðað við sama tímabil í
fyrra.
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Glöggir lesendur Lögbirtingarblaðsins hafa
tekið eftir því að Hallgrímur Kjartansson, yfirlæknir Heilsugæslustöðvarinnar á Ísafirði
hefur í félagi við föður
sinn Kjartan Sigmundsson, stofnað sameignarfélagið Heimilislækningar sf., en skráður tilgangur þess er að reka
heimilislæknaþjónustu.
Hallgrímur segir að enn
sem komið er, sé einungis um pappírsfyrirtæki að ræða, það hafi
enga starfsemi og muni
ekki hafa á næstunni.
„Ég ákvað bara að drífa
í því að stofna fyrirtækið
því ég reikna með því
að það verði breytingar
á lækningamarkaðinum,
þar sem geti opnast
möguleikar á verktöku
eða annarri starfssemi í
framtíðinni og ég vildi
hafa þetta klárt þegar
og ef það gerðist. En
þetta er ekkert sem er á
borðinu í dag“, sagði
Hallgrímur.

18.4.2017, 10:50
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Pim

– áður stjórnarerindreki í Tælandi

Pimonlask Rodpitake, eða Pim eins og hún
er jafnan kölluð, býr nú í Fjarðarstrætinu á
Ísafirði ásamt Inga Magnfreðssyni manni
sínum, en þar til árið 1998 var hún starfsmaður í tælenska innanríkisráðuneytinu.
Örlögin og ævintýraþráin höfðu gripið í
taumana og hún áleit réttan tímapunkt
kominn í lífinu til að söðla um og flytja til
útlanda. Lengi vel kom Ástralía sterklega til
greina enda er hún mun nær heimahögunum.

Tælendingar eru rúmar 60
milljónir meðan Íslendingar
eru einungis um 280 þúsund.
Á seinni árum höfum við
fengið að kynnast fulltrúum
þessarar fjölmennu en hófsömu þjóðar. Fyrsti Tælendingurinn settist að á Vestfjörðum fyrir rúmum 15 árum. Tælendingar er stoltir af arfleið
sinni en konungdæmi þeirra
var stofnað á 14. öld og hefur
aldrei fallið undir stjórn Evrópumanna eða annarra ríkja
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frá því að það var sett á fót.

„Asíuflensan að baki“
Búsæld er mikil í þessu
gjöfula landi og segir Pim Tælendinga ætíð hafa haft nægan
mat á borðum. Sennilega sé
það grunnurinn að því hversu
friðsæl þjóðin sé, – þeir hafi
alltaf haft nóg fyrir sig og
sína. Frá miðjum níunda áratugnum og allt fram til Asíuflensunnar í lok síðasta ára-

– núna í leiðtogahlutverki í tælenska samfélaginu á norðanverðum Vestfjörðum

tugar, eins og samdráttarskeiðið í efnahagnum er kallað, nutu Tælendingar gríðarlegs hagvaxtar eða um 9% á
ári.
Síðustu ár hefur jafnvægi
verið að færast yfir þjóðarbúskapinn og vex landsframleiðslan um 4% til 5% árlega.
Ef færð er mælistika dollara
og senta á lífsgæði þjóðanna
tveggja er mikill munur á.
Kaupmáttarvegin landsframleiðsla á mann er rúmir 6 þúsund dollarar á ári í Tælandi en
um 27 þúsund dollarar á hvern
mann hér.

Í faðmi fjalla blárra
Pim er nú í fararbroddi tælenska samfélagsins á norðanverðum Vestfjörðum við skipulagningu nýárshátíðarinnar Songkran. Hún verður haldin á vegum Tælendinga á
svæðinu ásamt Rótum, félagi
áhugafólks um fjölmenning-

arsamfélag, í samvinnu við
Fjölmenningarsetur á Vestfjörðum og Rauða krossinn.
Mikið verk er fyrir höndum
en með hátíðarhöldunum ætlar tælenska samfélagið að
vekja athygli á sérstöðu sinni
og veita innsýn í menningu
heimalandsins.
Pim kann vel við kyrrðina í
faðmi fjalla blárra. Samt hefur
hún auðvitað lent í ýmsu síðan
hún kom og glímir við það að
á hverjum degi að ná betri
tökum á íslenskunni.
„Þegar ég kom til Íslands,
þá sá ég fyrir mér að ég fengi
nýja vinnu og að hér yrði gott
að hefja nýtt líf. En draumurinn var að fara til Ástralíu. Ég
hafði komið þangað og unnið
þar. En maður þarf að hafa
töluverða peninga á bak við
sig til að geta fengið landvistarleyfi og ríkisborgararétt þar.
Vinkona mín var búsett á Íslandi og hún kynnti landið til
sögunnar sem ágætan valkost

að flytja til. Hún kynnti mig
líka fyrir Inga sem er vinur
mannsins hennar og þannig
leiddi eitt af öðru.“

Starfaði hjá innanríkisráðuneytinu
– Hverjar voru þínar aðstæður úti í Tælandi?
„Ég ólst upp rétt hjá höfuðborginni Bangkok og bjó þar
lengi. En ég var embættismaður í starfi hjá innanríkisráðuneytinu og í því fólst að ég
ferðaðist víða vegna starfsins
– var skipuð í embætti víðs
vegar um landið í tvö ár í
senn. Ég hafði það mjög fínt
en ég á tvö börn og missti
manninn minn. Þá stóð ég
frammi fyrir því að mínar tekjur stóðu illa undir því að reka
hús, börn og heimili. Ég hafði
það alls ekki slæmt en eins og
gengur og gerist var erfitt að
láta enda ná saman.“
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– En er það ekki fín staða
að vinna í tælenska stjórnkerfinu?
„Að mörgu leyti. Ég naut
til dæmis ýmissa fríðinda fyrir
vikið. Þar má nefna aðgang
að heilbrigðiskerfinu og aðgang að skólum fyrir börnin.
En ég var búin að vinna innan
ríkisgeirans í tuttugu ár og
annað hvort var að rífa sig
upp og breyta til eða enda
starfsævina þar. Ég vissi í
rauninni ekkert hvernig Ísland
væri eða hvernig starf ég fengi
hér. Ég var ekkert búin að
hugsa það almennilega.“
– Ertu þá menntuð á sviði
stjórnsýslu?
„Mig langaði til að læra um
samfélagið og löggæslu og
þannig. En mamma mín vildi
að ég yrði kennari þannig að
ég endaði með því að klára
kennaraháskólann en starfaði
svo aldrei við fagið.“

Ýmsir vinnustaðir

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

18.4.2017, 10:50

– Hvenær kemurðu til Íslands og hvað ferðu að gera
hérna?
„Ég kem hingað 1998 og
fer þá að vinna í Íshúsfélaginu
í eitt ár þar til því var lokað.
Þá fer ég að vinna í rækjuverksmiðjunni í Bolungarvík
í tvö ár þangað til henni var
lokað. Síðan fer ég að vinna í
Hraðfrystihúsinu í Hnífsdal
og sem betur fer var því ekki
lokað líka. En mér finnst fiskvinnslan mikil erfiðisvinna
þannig að ég breytti til og fór
að vinna við sushigerðina í
Sindrabergi. Nú er ég svo farin
að vinna aftur í rækjunni í
Bolungarvík. Byrjaði þar upp
úr stoppinu í Sindrabergi nú í
desember. Vinnan í rækjunni
á mun betur við mig en vinnan
í fiskinum.“
– Var þetta ekki óskaplega
róttæk breyting frá þjónustunni við tælenska ríkið?
„Ég hafði aldrei unnið erfiðisvinnu áður en ég kom
hingað. Ég hafði mestmegnis
unnið skrifstofuvinnu og var
mun vanari því að nota hugvitið en kraftana. Þannig voru
það talsverð viðbrigði að
koma hingað. Til dæmis hafði
ég aldrei upplifað að vera eins
þreytt og þegar ég byrjaði að
vinna hér í fiskinum. En eftir
fyrsta árið var þetta komið
upp í vana.“

Kann vel við frið og ró
„Mér finnst afskaplega friðsælt hérna og að mörgu leyti
er þetta rólegheitalíf – ég kann
afskaplega vel að meta þessa
kyrrð og ró sem er yfir bænum.
Það má eiginlega segja að ég
kunni afskaplega vel við mig
þar sem ekki er þessi ys og
þys eins og í Tælandi og víðar
í Austurlöndum. Þar er mikið
af fólki á götunum og mikill
hávaði – ég sakna þess ekki
frá Tælandi.
Fyrsta árið hérna var mjög
erfitt. Ég gat ekkert talað íslensku en hef sótt öll námskeið sem mér hafa staðið til
boða og sótt einkatíma heima
og reynt að æfa mig. Fyrir
vikið er þetta allt orðið mun
þægilegra. Ég get skilið allt
sem fólk segir en ég á erfiðara
með að tjá mig. Ég fékk Guðrúnu Önnu Finnbogadóttur
vinkonu mín til að kenna mér
íslensku. Þá varð námið allt
léttara því ég gat lært íslensku
beint af tælensku en þurfti
ekki lengur að þýða af tælensku yfir á ensku og þaðan
yfir á íslensku.“

inu í því sem það segir. Þannig
reyni ég að vera vel með á
nótunum í því sem er að gerast
í samfélaginu.“
Annars er þetta svolítið misjafnt. Stundum hitti ég ókunnugt fólk og það skilur ekki
neitt hvað ég er að segja þó ég
sé viss á því að ég sé að segja
hlutina rétt. Svo eru aðrir sem
taka undir og segja: Ég skil,
ég skil, ég skil, – en þá er ég
heldur ekki viss um hvort fólk
er með á nótunum. Mér finnst
stundum eins og fólk eigi erfiðara með að skilja mig þegar
ég er að tala beint við það og
það sér mig. Ég hef kenningu
um þetta. Þá er eins og skilningarvitin ruglist og heilinn
flytji þau boð að verið sé að
tala við útlending og því geti
hann ekki verið að tala skiljanlegt tungumál. Aftur á móti
eru samskipti í gegnum síma
oft mun auðveldari.“

Tælenska samfélagið vestra
– Hversu stórt er tælenska
samfélagið hérna á norðanverðum Vestfjörðum?
„Þetta eru örugglega um 40
manns hérna á svæðinu. Þar
af er mikið af börnum.“
– Þið gætuð sem sagt stofnað hin boðlegasta kór!
„Sjálfsagt, en það er ekki
hefð fyrir því hjá okkur. Aftur
á móti er mikið af alls kyns
hæfileikafólki í hópnum, bæði
dönsurum, söngvurum og
hljóðfæraleikurum.“
– Geturðu sagt okkur eitthvað um það hvernig Tælendingum líður hérna almennt og
hvernig þeir hafa það?
„Ég held að Íslendingar séu
best dómbærir um það hvernig okkur gengur í samfélaginu, því við umgöngumst þá,
búum með þeim og störfum
með þeim. Það fer alveg eftir
einstaklingum hvað þeir eru
að gera og hvernig lífshlaupið
er. Auðvitað er það mjög misjafnt. Þess vegna held ég að
þeir sem umgangast hvern og
einn séu best fallnir til að
dæma um það. Við umgöngumst alls konar fólk í atvinnulífinu, úti í skólunum og í samfélaginu almennt.“
– Er mikið samband á milli
Tælendinga innbyrðis á svæðinu?
„Já, ég held að við getum
sagt það. Á milli Tælendinga
á svæðinu eru mikil tengsl og
mikil vinátta.

Siðir og hátíðir
Að læra íslensku
– Tælenska og íslenska eru
býsna ólík tungumál. Er ekki
meðal annars af þeim sökum
erfitt að tileinka sér íslenskuna?
„Jú, frekar er það nú. Iðulega heldur maður sig hafa
hitt á að bera orðin alveg rétt
fram. Svo kemur í ljós að fólk
skilur ekkert hvað maður er
að fara. En ég reyni mikið að
fylgjast með fréttum og lesa
blöðin. Það er nauðsynlegt að
vera vakandi fyrir því að vera
alltaf að læra, til dæmis að
fylgjast vel með samræðum
fólks og reyna að ná samheng-

– Er þá mikið um tælenska
hátíðisdaga sem fólk heldur
saman? Mikið af siðum sem
þið rækið og ræktið saman í
ykkar hópi?
„Ekki endilega mjög mikið,
en það er til dæmis fjölskyldudagurinn sem er í kringum
15. apríl. Þá reynir fólk að
vera saman og halda upp á
daginn. Eins held ég að við
pössum nokkuð vel upp á öll
afmæli og reynum að hittast í
kringum þau og gera okkur
glaðan dag. Við erum mjög
dugleg við að finna okkur tilefni þegar liggur vel á okkur
og koma saman og fá okkur
eitthvað gott að borða.“

– Nú stendur fyrir dyrum
hjá ykkur að halda upp á Songkran sem er tælensk nýarshátíð um miðjan apríl. Er þetta
einn af stærri hátíðisdögum
Tælands?

Songkran
„Songkran er mjög stór hátíð og stendur yfirleitt um viku
úti í Tælandi. Hátíðin er líka
mjög þekkt alþjóðlega. Eins
er önnur stór hátíð hjá okkur
sem fer fram á haustin. Hún
er kölluð Laufblaðahátíðin
eða Loy Kratong en það er
haldið upp á hana með því að
fleyta kertum niður ár. Þetta
eru þær hátíðir hjá okkur sem
hafa spurst hvað mest út.“
– Hvernig ætlið þið að halda
upp á Songkran?
„Í þessum hátíðahöldum
verður reynt að halda forskriftinni frá Tælandi eins mikið
og hægt er. Tæland er náttúrlega mun heitara land en Ísland og því á ekki við að
skvetta vatni í skrúðgöngunni
eins og er gert úti. Við fylgjum
tælensku hefðunum í megindráttum nema þegar landfræðilegar aðstæður hindra
okkur. Songkran er hátíð sem
er notuð til að gera mat og

fara í musterin.
Eins er það venja að færa
eldra fólki sem við berum
virðingu fyrir gjafir þannig að
þetta er eins konar gjafahátíð
líka. Líka færum við fórnir til
að skapa jákvæða orsök í lífinu. En við verðum með
skrúðgöngu og það verður
dansað og mikil gleði þannig
að þetta verður fjölbreytt
blanda.“
– Að sjálfsögðu er verið að
halda Songkran hátíðarinnar
sjálfrar vegna. En er ekki tilgangurinn líka að vekja athygli á tælenska samfélaginu?
„Jú, okkur langar vissulega
til að halda upp á þessa hátíð.
En okkur langar líka til að
kynna fólki þessa tælensku
hefð þannig að fólk fái innsýn
inn í tælenska menningu og
hugsunarhátt.“

Trúarbrögðin
– Ártalið í Tælandi er núna
2546 sem miðast við fæðingardag Búdda. Pim segir
trúna vera mjög samofna öllu
lífi í Tælandi. Þar eru afar
mörg musteri enda landið
gjarnan kallað land musteranna.
„Ef Tælendingur er að fara

að taka stóra ákvörðun sem
getur haft afdrifaríkar afleiðingar í lífinu, þá fer hann og
ráðfærir sig við munkinn sinn,
jafnvel oft. Nafngiftir barna
eru til dæmis heilmikið mál
og fólk sækir ráðleggingar um
þær til munkanna. Nafnið þarf
að vera rétt og passa fyrir viðkomandi. Þetta er allt reiknað
út frá fæðingardegi og fleiri
stærðum. Ef fólk hefur ekki
fengið nafn sem passar vel,
þá kemur það niður á fólki og
það er skírt upp á nýtt til að
leiðrétta mistökin.“
– Hvernig iðkar þú trúna
hér?
„Ég er með Búddalíkneski
heima, reyndar mörg. Svo
kyrja ég kvölds og morgna.“
– Hefurðu hér aðgang að
þjónustu munks?
„Ég kyrja bara og ræði málin við Búdda. En það hefur
verið munkur í Reykjavík.

Fjölmenningarsamfélagið
Vonandi erum við íslenska
heimafólkið flest nokkuð rétt
nefnd og þurfum ekki að hafa
áhyggjur af því að nafnið passi
ekki. En hafi maður haft ein-
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hverjar efasemdir um það, þá
hljóta þær að fjarlægjast með
hverjum deginum sem líður
og fær bjartari arftaka. Enn á
sólin eftir að hækka talsvert á
lofti þar til Tælendingar á
norðanverðum Vestfjörðum
bjóða okkur upp á nýárshátíð
sína, Songkran, með öllu því
sem tilheyrir henni.
Það hefur verið gaman að
fá að kynnast bakgrunni Pim
örlítið. Ljóst er að við erum
hvergi nærri því að gera umræðuefnunum tæmandi skil.
Samskipti fólks frá ólíkum
löndum og menningarheimum eru alltaf að aukast, hvort
sem er í kassaröðinni í kjörbúð
á Vestfjörðum eða milli stórfursta á opinberum vettvangi.
Einhverjir kunna að segja
að umræðan um fjölmenningarsamfélagið sé á frumstigi
og við Íslendingar séum áratugum á eftir nágrannaþjóðunum. En eins má fagna þeim
miklu breytingum sem orðið
hafa á samfélaginu á síðustu
árum og hlakka til þeirrar gerjunar sem verður í gangi. Þar
fáum við vonandi að takast á
um fleiri og ennþá meira framandi sjónarhorn á samfélagið.

18.4.2017, 10:50
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Námskeið fyrir
heimsóknarvini
Viltu gefa af sjálfum þér?
Rauða kross deildir á norðanverðum Vestfjörðum halda námskeið fyrir fólk sem vill
gerast heimsóknarvinir. Heimsóknarvinir
eru sjálfboðaliðar sem heimasækja reglulega aldraða eða einstæðinga, sem þess
óska, til að rjúfa einangrun og einsemd og
veita mannlega nánd og félagsskap. Námskeiðið verður haldið í húsnæði Ísafjarðardeildar að Suðurgötu 12, Ísafirðiþriðjudaginn 8. apríl nk. kl. 19:00. Námskeiðið stendur
í 3,5 klst.
Rauði krossinn er elsta, virtasta og fjölmennasta mannúðarhreyfing veraldar, með
um eitt hundrað milljónir félagsmanna og
sjálfboðaliða í 178 löndum. Á Íslandi eru 51
deild Rauða krossins með rúmlega 18.000
félagsmenn.
Þið sem hafið áhuga á að sitja námskeiðið,
eða afla ykkur frekari upplýsingar um það,
vinsamlega hafið samband við svæðisskrifstofu Rauða kross Íslands á Vestfjörðum í
síma 456 3180 eða 864 6754.

Bæklunarlæknir
Ríkharður Sigfússon, bæklunarlæknir
verður með móttöku á Ísafirði dagana 7.11. apríl nk.
Tímapantanir eru í síma 450 4500, á milli
kl. 08:00 - 16:00 alla virka dag.

Mjóifjörður í Ísafjarðardjúpi.

Ljósmynd: Mats Wibe Lund.

Fjölskyldufyrirtækið Ævintýradalurinn í Heydal í Mjóafirði

Stóruppbygging á gistiaðstöðu
Fjölskyldufyrirtækið Ævintýradalurinn vinnur nú að uppbyggingu gisti- og veisluaðstöðu í gamalli hlöðu og fjósi
í Heydal í Mjóafirði. Fyrirtækið hóf starfsemi síðastliðið

sumar og hefur boðið upp á
bændagistingu, snjósleða-,
kajak- og hestaferðir. Atli
Pálmason hjá Ævintýradalnum segir verkefnið núna að
byggja gistiaðstöðu með níu

tveggja manna herbergjum
með baði en í framhaldinu sé
ætlunin að reisa eldhús og
veislusal. „Við notum grunngrindina úr gömlu húsunum
en gjörbreytum þeim í raun-

Unnið að endurreisn frjálsíþróttahreyfingarinnar á Ísafirði

Frjálsar íþróttir hafa ekki verið stundaðar á Ísafirði í 40 ár
Stefnt er að því að hefja
æfingar á frjálsum í þróttum á
Ísafirði strax eftir páska.
Áhugamenn um frjálsar
íþróttir hittust á fundi í síðustu
viku til að vinna að endurreisn
frjálsíþróttastarfs á Ísafirði og
segir Hermann Níelsson,
íþróttakennari, aðalmarkmiðið með endurreisnarstarfinu
að gefa ungmennum í bænum
færi á að keppa í frjálsum
íþróttum á Unglingalandsmóti
UMFÍ í sumar.
„Það er þónokkur hópur
fólks í bænum sem hefur
áhuga á því að gefa æskunni á
Ísafirði tækifæri til að prófa

þessa íþróttagrein. Við höfum
tekið fyrsta skrefið en í framhaldinu er ætlunin að taka afstöðu til þess undir hvaða formerkjum frjálsíþróttastarfið
verði, hvort stofnað verði nýtt
félag, eitthvað af núverandi
íþróttafélögum taki greinina
að sér eða hvort við munum
starfa sem áhugamannahópur
í tengslum við HSV. Bæirnir
hér fyrir vestan okkur hafa
verið að bjóða sínu fólki upp
á frjálsar íþróttir en Ísfirðingar
hafa ekki verið að stunda þetta
í neinum mæli í 40 ár“, segir
Hermann.
Frjálsar íþróttir eru afar

fjölbreytilegar innbyrðis og
segir Hermann að þær höfði
til fólks með margskonar líkamseiginleika. „Þarna má
segja að fjölbreytileikinn njóti
sín. Margir detta t.d. út úr
knattleikjunum við 14 til 15
ára aldur þegar farið er að
velja í úrvalsliðin og ef að
þau hafa kynnst þessum greinum þá er ekki ólíklegt að fólk
fái áhuga á að iðka þær áfram.
Frjálsar hafa það umfram aðrar íþróttagreinar að þetta er
undirstaðan, því í nær öllum
greinum þarf að hlaupa, stökkva eða kasta“, segir Hermann
Níelsson.

STAKKUR SKRIFAR

Þessi var yfirskrift viðtals við Davíð Kjartansson, er birtist í BB 12. mars síðastliðinn. Efni þess var útgerð hans og sú athyglisverða staðreynd, að hann hefur einnig keypt sér dagabát til að róa á og fiskar því í tvenns konar kerfi fiskveiðistjórnunar, því einnig sækir hann sjóinn í kvótakerfinu á öðrum báti. Það
er eftirtektarvert hve Davíð leggur mikla áherslu á að fá að vera í friði með
veiðina innan þess kerfis sem gildir á Íslandi varðandi fiskveiðar. Hann fagnar
því sérstaklega að nú skuli dagakerfinu hafa verið breytt í klukkutímakerfi,
þannig, að þessi 21 dagur, sem sækja má sjóinn innan þess kerfis, skuli nú hafa
verið umreiknaður í klukkustundir. Það styttir viðverutímann á veiðum og
hentar vel ef veður versnar. Í viðtalinu kemur einnig fram að upphaflega heimilaði dagakerfið sjósókn í 80 daga, en nú er aðeins heimilt að veiða rétt rúmlega
fjórðung þess tíma. Sú staðreynd segir kannski meira en margt annað um þróun
stjórnunar fiskveiða. Mörgum þykir hún glórulaus, þótt hugmyndin að baki
kerfisins sé ekki svo slæm.
Það er ánægjulegt að lesa hve mikla áherslu viðmælandinn leggur á sjálfsbjargarviðleitni og einnig að sjá hversu útsjónarsamur hann er í þeim efnum. Davíð
hefur gaman af því starfi sem hann hefur valið sér og leggur metnað sinn í að
sinna því. Þess vegna er enn áhugaverðara en ella að hann skuli leggja svo
mikla áherslu á að fá að vera í friði og bendir á hve mikla óvissu hann og aðrir
búa við, sérstaklega nú þegar kemur að kosningum. Sjálfur segir hann að auðvitað megi færa margt til betri vegar „...en ég kann ekki við það þegar menn
segjast ætla að breyta kerfinu en segja ekkert frá því hvað eigi að koma betra

í staðinn. Það gengur ekki að fara að setja fjölda manna á hausinn bara til að
gera breytingar.“
Ljóst er að óvissan sem sjómenn eins og Davíð búa við er alltof mikil. Hann
er einyrki og bendir á, að flestir smábátasjómenn hafi keypt sig inn í kerfið og
það dugi ekki að segja við þessa menn, þegar rétturinn til fiskveiða sé tekinn
af þeim, að þeir hafi vitað að hverju þeir gengju. Það er athyglisvert að bera
saman ummæli Davíðs og stjórnarformanns Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.
á nýafstöðnum aðalfundi. Þarna tala tveir ólíkir menn, eða að minnsta kosti
búa þeir við ólíkar aðstæður – annar ber ábyrgð á stórfyrirtæki, einu því stærsta
á Vestfjörðum, og hinn er einyrki, sem eingöngu treystir á sjálfan sig til framfærslu sinnar og fjölskyldunnar. Báðir vara þeir við því að núgildandi stjórnkerfi
fiskveiða verði gerbreytt, hvor út frá sinni forsendunni. Báðir vara þeir í raun
við yfirboðum pólitískra afla í komandi kosningum og óvissunni sem fylgir útgerð og fiskvinnslu við þær aðstæður.
Davíð Kjartansson og Þorsteinn Vilhelmsson virðast í fyrstu eiga fátt sameiginlegt – annar býr í Hnífsdal, einyrki sem stundar sjóinn, og hinn ber ábyrgð
á rekstri útgerðar og fiskvinnslu á þeim sama stað. Það er því sérstaklega athyglisvert að sjá að hagsmunir þeirra fara saman í þeim efnum, að stjórnkerfi
fiskveiða verði ekki kollvarpað í pólitískum loddaraleik. Og reyndar enn
áhugaverðara, að kerfið má bæta, að mati þessara tveggja manna, er búa við
ólíkar aðstæður en samt sameiginlega hagsmuni.

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

Fræðslufundur um
beinþynningu
Vestfjarðadeild Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga gengst á morgun,
fimmtudag fyrir fræðslufundi á Ísafirði þar sem
fjallað verður um beinþynningu.
Í framhaldi af því ætla
hjúkrunarfræðingar að
vera með beinþéttnimælingar í sjálfboðavinnu vikuna á eftir. Á fundinum
munu dr. Björn Guðbjörnsson, giktarlæknir og formaður Landssamtaka
Beinverndar, og Anna
Pálsdóttir, formaður Beinverndar á Suðurlandi,
flytja fyrirlestur og fræða
um þetta vandamál og
möguleika til forvarna.
Fræðslufundurinn verður á Heilbrigðisstofnuninni á Ísafirði kl. 20 annað
kvöld, 3. apríl. Í vikunni
þar á eftir verða hjúkrunarfræðingar við stofnunina
með mælingar á beinþéttni
frá kl. 16 til 19 á daginn.
Tíma þarf að panta í síma
450 4500 eftir 3. apríl.

SPURNINGIN

„Ég finn mér alltaf leið“

10

inni og tökum í gegn frá A til
Ö“, segir Atli.
Stefnt er að opnun hinnar
nýju aðstöðu 1. júní og segir
Atli að honum lítist vel á horfurnar. „Við höfum verið að
þreifa fyrir okkur fram að
þessu en fáum góð viðbrögð.
Þarna er frábært umhverfi og
það eitt og sér getur trekkt
heilmikið að. Þetta er afskekkt
en samt í alfaraleið og það er
mikill kostur“, segir Atli.
Aðstandendur Ævintýradalsins hafa haldið til í Heydal
meira og minna hverja helgi í
vetur. „Við höfum verið í vetur
við uppbygginguna og eins
komum við þegar fólk pantar
snjósleðaferðir en þetta er
ekki mikið farið af stað. Við
eigum alveg eftir að auglýsa
en höfum fengið jákvæð viðbrögð og erum bjartsýn“,
sagði Atli.
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Rætur, Fjölmenningarsetrið og Rauði kross Íslands

Tælensk nýárshátíð haldin
á Ísafirði í næsta mánuði
Songkran, nýárshátíð Tælendinga, verður haldin á Ísafirði sunnudaginn 13. apríl.
Fyrir hátíðinni standa Rætur,
félag áhugamanna um fjölmenningarsamfélag, í samvinnu við Fjölmenningarsetrið og Rauða krossinn.
Skipulagning og framkvæmd eru í höndum tælenska samfélagsins á norðanverðum Vestfjörðum. Songkran er stórhátíð í Tælandi

sem haldin er ár hvert í kringum 13. apríl og stendur í þrjá
daga eða lengur þar ytra. Hátíðinni á Ísafirði verður helgaður einn dagur og hefst
dagskráin kl. 13 á skrúðgöngu
frá Hlíf, þaðan sem gengið
verður að sal Grunnskólans á
Ísafirði þar sem hátíðin verður
haldin. Fyrir skrúðgöngunni
verður borið Búddalíkneski
og í henni verður leikin tónlist
og dansaðir tælenskir dansar.

Flutt verða erindi um Sonkran og siði þessarar nýárshátíðar bæði á íslensku og
ensku. Fyrsta Tælendingnum
sem fluttist til Vestfjarða verður færð gjöf í þakklætisskyni
fyrir að ryðja brautina í nýju
samfélagi. Auk þess verður
boðið upp á fjölbreytt skemmtiatriði. Hátíðahöldunum lýkur á fegurðarsamkeppninni
Ungfrú Songkran, þar sem
þátttakendur koma fram í tæ-

lenskum þjóðbúningum.
Aðstandendur hátíðarinnar
segja að reynt verði að fylgja
tælenskum hefðum eins og
frekast er unnt en ýmislegt
eigi þó ekki við á Íslandi.
Þannig fari Songkran fram á
heitasta tímanum í Tælandi
og því fylgi það hátíðinni að
skvetta vatni yfir vini þeim til
heilla. Slíkt gengur tæpast upp
hér á landi, að minnsta kosti
ekki í aprílmánuði.

Vegagerðin í Vestfjarðaumdæmi

Setur upp rafræn upplýsingaskilti fyrir Steingrímsfjarðarheiði
Vegagerðin lauk í síðustu
viku við uppsetningu á rafrænu upplýsingaskilti í Súðavík sem gefur upplýsingar um
aðstæður á Steingrímsfjarðarheiði. Áður hafa samskonar
skilti verið sett upp í nágrenni
Steingrímsfjarðarheiðar, þ.e.
við Hólmavík og við Hvannadalsá í Ísafjarðardjúpi.
Þetta eru fyrstu skiltin af
þessari gerð sem sett eru upp
á Vestfjörðum en þau sýna
vindátt, vindhraða og hitastig
á heiðinni. Geir Sigurðsson
rekstrarstjóri hjá Vegagerðinni
á Ísafirði segir að skiltið muni
einnig greina frá vindhviðum
fari hraði þeirra yfir 20 m/s.
Auk þess hefur Vegagerðin
möguleika á því að birta skilaboð til vegfarenda á skiltinu.
„Þetta bætir þjónustu við
vegfarendur og getur verið

Áhaldahús Patreksfirði, viðhald 2003
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í verkið
Áhaldahús Patreksfirði, viðhald 2003. Um
er að ræða að klæða útveggi eldra verkstæðishússins á Patreksfirði með timburklæðningu, mála bæði húsin og gera við
þök og þakkanta.
Helstu magntölur: Veggklæðning 140m²,
veggjamálun 275m², málun glugga og
pósta 335 m, málun þakkanta 125m², þakmálun 440m².
Verki skal að fullu lokið 15.09.2003. Heildarverktími skal þó ekki vera lengri en sjö
vikur. Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Ísafirði og í Borgartúni 7, Reykjavík
(móttaka) frá og með 31.03.2003. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.
Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir
kl. 14:00 þann 14.04.2003 og verða þau
opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

GARÐYRKJUDEILD
Garðyrkjudeild Ísafjarðarbæjar auglýsir hér með eftir starfsfólki í sumar.
Óskað er eftir verkstjórum í slætti og
garðyrkju og öðru starfsfólki í garðvinnu og slátt. Umsóknareyðublöð
liggja frammi á bæjarskrifstofunni á
Ísafirði.
Nánari upplýsingar veitir garðyrkjustjóri í síma 456 3443 á milli kl. 10-12
virka daga eða á netfanginu asthildur
@isafjordur.is
Garðyrkjustjóri.

Hið nýja upplýsingaskilti Vegagerðarinnar fyrir Steingrímsfjarðarheiði.
heilmikið öryggistæki. Færð
Vegagerðin birtir upplýs- þjónustu mikið nýtta. „Fólk
kann að breytast frá því að ingar um færð á netinu og á virðist nota upplýsingarnar á
fólk leggur af stað en hægt er textavarpi Ríkisútvarpsins en þessum miðlum æ meir“,
að nálgast nýjustu upplýsing- auk þess er fyrirspurnum svar- sagði Geir.
að í síma. Geir segir þessa
ar á skiltunum“, segir Geir.

Líður að yfirtöku vestfirskra sveitarfélaga á málefnum fatlaðra?

NINGIN

Bæjaryfirvöld á Ísafirði
taka jákvætt í hugmyndina
Bæjaryfirvöld á Ísafirði
taka jákvætt í þá hugmynd,
að sveitarfélögin á Vestfjörðum yfirtaki málefni fatlaðra
frá ríkinu. Á stjórnarfundi
Fjórðungssambands Vestfirðinga fyrir nokkru var lagt fram
erindi frá Laufeyju Jónsdóttur,
framkvæmdastjóra Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á
Vestfjörðum, þar sem hún reifar þessa hugmynd.
„Um árabil hefur verið rætt
um að færa þjónustu við fatlaða yfir til sveitarfélaga. Mikil
umræða og úttektir hafa átt
sér stað og nokkur sveitarfélög hafa nú þegar tekið við
þessum málaflokki, annað
hvort sem reynslusveitarfélög

eða með sérstökum samningi
við félagsmálaráðuneytið“,
segir Laufey í bréfi sínu.
„Ákvörðun um heildaryfirfærslu hefur verið frestað oftar
en einu sinni og nú liggur ekki
fyrir hvenær sú yfirfærsla
verður. Þó má telja víst að
hún verði einhvern tímann,
því þetta ferli er þegar hafið
og þau sveitarfélög sem hafa
tekið við málaflokknum ætla
ekki að skila því til baka og
eru nú þegar búin að samþætta
þjónustu við fatlaða inn í sína
eigin félagsþjónustu.
Mjög mikil umræða hefur
átt sér stað á Vestfjörðum undanfarin ár í tengslum við yfirfærsluna. Gerðar hafa verið
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úttektir og hinar ýmsu kynningar verið haldnar. Frá því
ráðherra lýsti því yfir að ekki
yrði af heildaryfirfærslu, þá
hefur umræðan alveg dottið
niður þar til nú að umræður
hafa átt sér stað milli undirritaðrar og formanns og framkvæmdastjóra Fjórðungssambandsins“, segir ennfremur í
erindi Laufeyjar.
Hún leggur til, að óskað
verði eftir því við félagsmálaráðuneytið að gerður verði
samningur um að sveitarfélög
á Vestfjörðum taki við málefnum fatlaðra samkvæmt ákveðnu samkomulagi. Núverandi
fjármagn ásamt fastri aukningu næstu árin fari yfir til

sveitarfélaga eftir þeirri þjónustu sem nú er veitt. „Með
því að hafa frumkvæði að því
að taka við þessum málaflokki
strax fáum við ákveðið forskot
á það að samþætta þjónustu
félagsmála, skólamála, barnaverndar og málefna fatlaðra á
hverju þjónustusvæði fyrir
sig, áður en heildaryfirfærsla
á sér stað“, segir Laufey.
Mál þetta var rætt á fundi
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar í
síðustu viku. „Bæjarráð tekur
jákvætt í ofangreinda hugmynd og óskar eftir að Fjórðungssambandið vinni áfram
að málinu og leggi frekari
upplýsingar fyrir sveitarfélögin“, segir í bókun bæjarráðs.

ÍBÚAR ÍSAFJARÐARBÆJAR
Nú stendur yfir hreinsunarátak sem
beinist að númerslausum bílum og
bílflökum og öðru drasli er valdið
getur slysum, mengun eða er til lýta.
Á næstunni mun heilbrigðisfulltrúi
líma tilkynningar á númerslausa bíla
og bílflök. Eigendum er gefinn 14
daga frestur til að fjarlægja bifreiðar
og verði tilmælum ekki sinnt, verða
þær fjarlægðar á kostnað eiganda.
Allar nánari upplýsingar varðandi
þessar aðgerðir veitir heilbrigðisfulltrúi í síma 456 7087.
Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða.

Íbúð til sölu
Til sölu er íbúð nr. 401 á Hlíf II á Ísafirði.
Upplýsingar gefur Magni í símum 456 5313
eða 456 3212.
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Rokksveitin Apollo á Ísafirði

Hitaði upp fyrir Írafár og
fúlsar ekki við heimsfrægð
Hljómsveitin Apollo á Ísafirði byrjaði í rokkinu í ágústmánuði 2001 og hefur starfað
síðan með mannabreytingum
og hléum, eins og gengur í
þeirri grein. Upphaflega
kjarnann mynda þeir Halldór
Smárason, hljómborðs- og
gítarleikari, og Kristján Einarsson, aðalgítaristi sveitar-

innar og bassaleikari ef því er
skipta. Björn Jóhannes Hjálmarsson trommari er nýlega
genginn til liðs við sveitina
en strákarnir segja trommuleik hans fyrsta flokks. Eiríkur
Guðberg Guðmundsson kom
til liðs við hópinn sem söngvari eftir að strákarnir höfðu
séð hann taka þátt í undan-

keppni fyrir söngkeppni Samfés. Því má segja að hann hafi
verið uppgötvaður þar.
Apollo þykir hið efnilegasta
band og voru stór spor stigin í
sögu sveitarinnar þegar hún
hitaði upp fyrir Írafár á tónleikum í íþróttahúsinu á Torfnesi fyrir nokkru. Umfjöllunarefni hljómsveitarinnar eru
líka metnaðarfull og taka textar hennar á ýmsum áleitnum
málum. Halldór samdi meðal
annars lagið og textann Ósama Bin Laden þar sem hann
fjallar um voðaverkin 11. september 2001. Þeir Halldór og
Kristján voru spurðir um starfið í hljómsveitinni og framtíð
rokksins á Ísafirði.
Halldór:„Núna erum við
farnir að taka hljómsveitarmálin fastari tökum og má
segja að það sé að komast
skýrari mynd á þetta. Við erum
að þróast út í þungarokk og
jafnvel einhvern Creed-stíl.
Kristján: „Við tökum nánast
allar stefnur fyrir, nema kannski fönk eða diskó. Reyndar
erum við að ræða það hvort
að hljómsveitin verði skírð
upp á nýtt af því hún hefur
verið að breytast, en það kemur í ljós“.
Halldór: „Mig langar allavega ekki til að skipta um
nafn“.

Hitað upp fyrir Írafár

Námskynning í Menntaskólanum
á Ísafirði sunnudaginn
6. apríl kl. 14:30. Allir velkomnir!
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Netið er orðið mikilvægur
vettvangur í tónlistarútgáfunni. Liðsmenn Apollo hafa
fullan hug á að nýta tæknina
til fulls og taka upp lög til að
dreifa með þeim hætti. Halldór segir þá reyndar hafa sett
ýmiskonar efni frá hljómsveitinni út á Netið. Þeir séu hins
vegar að velta því fyrir sér, í
samvinnu við vin þeirra Sergius, að stofna formlega heimasíðu hljómsveitarinnar og
dreifa þaðan lögum. „Hann á
upptökutæki og hefur verið
að grúska töluvert í þessu“,
segir Halldór. Sergius er einnig liðtækur textasmiður því
hann samdi textann við lagið
Nýbúann sem hljómsveitin
flutti á tónleikunum með Írafári.
Auk Nýbúans fluttu þeir
Eurovísu, lag Botnleðju, enda
vel viðeigandi að hita upp fyrir
Evróvisjónfarann Birgittu
Haukdal með því lagi. Halldór
segir að upphitunin fyrir Írafár
hafi verið góð kynning á sveitinni og það hafi verið skemmtileg reynsla að fylgjast með
stórpoppurunum í Írafári.
„Við æfðum á eftir þeim fyrir
tónleikana í íþróttahúsinu.
Þau tóku mikinn tíma í að æfa

Meðlimir rokksveitarinnar Apollo í æfingarhúsnæðinu.
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Kristján Einarsson, aðalgítaristi sveitarinnar og bassaleikari ef því er að skipta og Halldór
Smárason, hljómborðs- og gítarleikari.
og hljóðprufa í húsinu. Ég fengum ekkert borgað fyrir
Apollo hefur aðsetur í kjallheld að við höfum beðið í tvo spilamennskuna en þetta var ara í Pólgötunni á Ísafirði.
„Við æfum mest heima hjá
tíma eftir að komast að. En mjög gott tækifæri til að koma
þegar við byrjuðum að æfa sveitinni á framfæri.“
Bjössa en höfum líka fengið
lögin okkar, þá dreif að fullt
– Hvað er núna á döfinni? að æfa okkur í félagsmiðstöðaf krökkum þannig að við gát- Hvernig ætlið þið að fylgja inni í skólanum“, segir Kristum ekkert bakkað út af svið- þessu eftir?
ján. Halldór bætir við að þeir
inu, heldur urðum bara að kýla
„Næst er það heimsfrægð“, hafi notið stuðnings frá Tóná þetta“, segir Halldór.
segir Halldór í gamansömum listarskólanum sem hafi meðtón en Kristján segir það fram- al annars lánað þeim hljóðundan að skipuleggja hljóm- nema og mixer. „Sigurður
„Næst er það
sveitina betur, semja fleiri lög Friðrik gítarkennari hefur
heimsfrægð“
og æfa. Halldór samsinnir því hjálpað okkur mikið. Fyrir það
En hvernig skyldi það hafa og segir stefnuna að taka fleiri viljum við koma bestu þökkatvikast að þeir voru beðnir lög inn á prógrammið. „Við um til hans og Tónlistarskólum að hita upp fyrir Írafár?
eigum eftir að bæta inn ein- ans“, segir Halldór. „Við fáum
Halldór: „Gunnar Atli Gun- hverjum þungarokkslögum en líka að halda tónleika í félagsnarsson, umboðsmaðurinn það verða líka rólegri lög inni miðstöðinni og það er mjög
okkar, talaði við Gauja hjá á milli, þannig að sem flestir gott“, segir Kristján.
KFÍ og spurði hann hvort að hafi gaman af“, segir Halldór.
– Mynduð þið segja að aðhonum litist ekki vel á að fá
staða til hljómsveitariðkunar
Ekki nógu gamlir
unga hljómsveit til að hita upp.
væri góð á Ísafirði?
Gaui var alveg til í það. Ég fyrir Gamla apótekið
Kristján: „Að fá æfingahúsheld að þeir hafi viljað koma
næði getur verið vandamál
einhverjum nýjum á framfæri
Talið berst að hljómsveita- þannig að við erum nokkuð
í stað þess að hafa kannski menningunni í bænum. Strák- heppnir að geta æft í kjallarBMX eða einhverja hljóm- arnir segjast ekki vita af mörg- anum hjá Bjössa.“
sveit sem allir þekkja.“
Halldór: „Við getum til
um starfandi hljómsveitum á
– Hvernig var þetta dæmi svæðinu um þessar mundir.
dæmis ekki nýtt okkur Gamla
að hita upp fyrir Írafár?
„Ætli það séu ekki bara við, apótekið af því að við erum
Halldór: „Þetta var mjög BMX og Spastískur raunveru- ekki orðnir 16. Og við æfum
gaman. Við töluðum svo sem leiki. Svo eru líka ballsveitir ekki í félagsmiðstöðinni nema
ekki mikið við hljómsveitina eins og Eidís og Gabríel“, seg- þegar hún er lokuð og það eru
en hittum þau aðeins. Við ir Halldór.
oft frekar óhentugir tímar.“
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Krabbameinsfélagið Sigurvon!
Félagar, vinsamlegast munið að
greiða félagsgjöldin. Nýir félagar
ávallt velkomnir. Hringið í síma
456 5650 og skráið ykkur.
Óskum eftir vatnsrúmi gefins.
Uppl. í símum 456 3290 og
456 3260. Íbúar Bræðratungu
Til sölu eða leigu er einbýlishúsið að Móholti 9 á Ísafirði. Uppl.
í síma 896 2880.
Fundur stuðningshópa krabbameinsfélagsins Sigurvonar verður haldinn fimmtudaginn 3. apríl kl. 20:00 í húsnæði Sigurvonar að Sindragötu 11, Ísafirði.
Spilavist verður í Guðmundarbúð föstudaginn 4. apríl kl. 20.
Allir velkomnir.
Óska eftir 8 feta billiardborði.
Uppl. gefa Guðmundur í síma
456 7153 eða Gunnar í síma
456 7177.
Til sölu er 2ja herb. íbúð með
sér inngangi að Urðarvegi 78.
Uppl. í símum 456 3928 eða
456 4323.
Til sölu er svart Freestyle hjól.
Uppl. í síma 694 4273.
Til sölu eru fjögur ný sumardekk
á álfelgum. Stærð: 215/75
R15. Uppl. í síma 456 4342.
Óskum eftir einbýlishúsi í Holtahverfi til kaups, helst í neðra
hverfinu. Þarf að vera 4 svefnherbergi. Nánari uppl.veitir
Ásthildur í síma 898 8828.
Óska eftir 3ja-4ra herb. íbúð til
leigu á eyrinni á Ísafirði. Uppl.
í símum 456 4612 og 866
9522 eftir kl. 17.
Til sölu er DNG aflanemi með
hleðslutæki. Lítið notaður. Gott
verð. Uppl. í síma 822 3840.
Ung hjón á Suðureyri óska eftir
ýmsu í innbúið. Komum og
sækjum á staðinn. Uppl. hjá
Rauða krossinum í s. 456 3180.
Íbúð óskast til leigu fyrir fimm
manna fjölskyldu tímabilið frá
15. maí 2003 til júlí 2003, í
fyrstu. Uppl. gefur Arngrímur
Friðgeirsson í síma 892 7067.
Stór tvöfaldur bílskúr, 58m²,
til leigu. Uppl. í símum 456
4269 eða 846 6383.
Til sölu eru þrír góðir fataskápar.
Fást fyrir sanngjarnt verð. Á
sama stað fást kastaraljós, gullhúðuð og ónotuð. Upplýsingar
í síma 897 4019.
Sætur og yndislegur naggrís fæst
gefins á gott heimili. Upplýsingar í síma 866 4627.
Óska eftir 2ja herb. íbúð til
leigu á eyrinni á Ísafirði nú þegar eða á næstunni. Er reyklaus.
Uppl. í síma 867 9111.
Til sölu er 11 vetra hryssa undan Blæng frá Borgarhóli. Mikið
reiðhross. Upplýsingar í síma
438 1427.
Ódýr frystikista óskast. Á sama
stað er til sölu nýlegt 16" reiðhjól með 21 gír. Hjólið getur
einnig verið skiptimynt upp í
frystikistuna. Upplýsingar í síma
456 7689.
Til sölu er 140cm barnarúm úr
járni með góðri dýnu. Selst á
kr. 1.500. Upplýsingar í síma
456 3608.
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Föstudagur 4. apríl
16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Pekkóla (12:26)
18.30 Einu sinni var...
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Toby Tyler. Fjölskyldumynd frá
1960. Toby er munaðarlaus drengur sem
elst upp hjá ættingjum sínum. Þar er
hann látinn finna fyrir því að hann sé
byrði á fjölskyldunni og þess vegna slæst
hann í för með sirkusfólki. Aðalhlutverk:
Kevin Corcoran, Henry Calvin, Gene
Sheldon og Bob Sweeney.
21.45 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
spjallar við tónlistarmenn og bregður
upp svipmyndum frá ferli þeirra. Gestur
þessa þáttar er Sigríður Beinteinsdóttir
söngkona.
22.30 Brotin ör. (Broken Arrow) Bandarísk spennumynd frá 1996. Herflugmaður stelur tveimur kjarnaflaugum og
krefst lausnargjalds fyrir þær en félagi
hans í flughernum eltist við hann í gljúfrum Utah. Aðalhlutverk: John Travolta
og Christian Slater.
00.15 Mambó-kóngarnir. (The Mambo Kings) Bandarísk bíómynd frá 1992
gerð eftir verðlaunasögu Oscars Hijuelos
um tvo bræður, tónlistarmenn frá Kúbu,
sem freista gæfunnar í New York á sjötta
áratugnum. e. Aðalhlutverk: Armand
Assante, Antonio Banderas, Cathy Moriarty og Maruschka Detmers.
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

16.30 Táknmálsfréttir
16.40 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Brasilíu.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Stuttmyndadagar í Reykjavík.
Sýndar verða verðlaunamyndirnar frá
Stuttmyndadögum og rætt við aðstandendur þeirra. Erlendu myndirnar af hátíðinni verða sýndar miðvikudagskvöldið
9. apríl.
21.20 Nikolaj og Júlía (3:8)
22.10 Helgarsportið
22.35 Húsaskjól. (Pelísky) Tékknesk
bíómynd frá 1999. Tvær fjölskyldur
halda saman jól en óvænt atvik setja
strik í reikninginn. Aðalhlutverk: Miroslav Donutil, Jirí Kodet, Simona Stasová
og Emília Vásáryová.
00.30 Kastljósið
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Amerískar gellur
Föstudagur 4. apríl

09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (14:65)
09.13 Stjarnan hennar Láru (1:13)
09.30 Engilbert (7:26)
09.38 Albertína ballerína (10:26)
10.24 Harry og hrukkudýrin (6:8)
10.50 Viltu læra íslensku? (13:22)
11.10 Kastljósið
11.35 At
12.05 Geimskipið Enterprise
12.50 Mósaík
13.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í þýsku úrvalsdeildinni.
15.20 Íslandsmótið í blaki. Bein útsending frá úrslitaleik KA og Þróttar
Neskaupstað í kvennaflokki.
16.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í Brasilíu.
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Flugvöllurinn (11:16)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Spaugstofan
20.50 Veröld Waynes II. (Wayne´s
World 2) Bandarísk gamanmynd frá
1993. Wayne er að skipuleggja rokkhátíð
með hjálp Garth, vinar síns, og anda
Jims Morrisons en um leið er umboðsmaður kærustunnar hans að reyna að
ginna hana frá honum. Aðalhlutverk:
Mike Myers, Dana Carvey og Tia Carrere.
22.25 Örþrifaráð. (Extreme Measures)
Bandarísk spennumynd frá 1996. Breskur læknir á spítala í New York fer að
snuðra þegar lík af manni sem dó á
bráðamóttökunni hjá honum hverfur.
Aðalhlutverk: Hugh Grant, Gene Hackman, Sarah Jessica Parker og David
Morse.
00.20 New York-sögur. (New York
Stories) Bíómynd frá 1989. Í myndinni
eru sagðar þrjár sögur frá New York; ein
um málara sem verður ástfanginn af
lærlingum sínum, önnur um litla stúlku
sem reynir að sætta foreldra sína og sú
þriðja um gyðing sem á í erfiðleikum
með að losna við mömmu sína. Meðal
leikenda eru Woody Allen, Mia Farrow,
Nick Nolte, Rosanna Arquette og Steve
Buscemi. e.
02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

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 (6:13)
13.05 The Education of Max
13.50 Fugitive (13:22)
14.30 Jag (14:24)
15.15 60 Minutes II
16.00 Smallville (9:21)
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 (13:24)
20.05 Friends (14:24)
20.30 Off Centre (20:21)
20.55 The Osbournes (20:30). Sharon
og Ozzy ákveða að endurnýja hjúskaparheit sín og haldin er risaveisla á hóteli á
gamlárskvöld. Ozzy ætlar sér að vera
edrú í þetta skiptið þar sem hann drapst
á brúðkaupsnóttina og Sharon er yfir sig
hrifin af því að Justin Timberlake sé á
svæðinu og biður hann að giftast Kelly.
21.25 American Idol (11:34)
22.45 Jay and Silent Bob Strike Bac.
(Jay og Silent Bob snúa aftur) Ævintýraleg gamanmynd. Í Hollywood er verið
að gera sannsögulega kvikmynd um tvo
seinheppna náunga. Og nú vilja fyrirmyndirnar, Jay og Þögli-Bob, fá eitthvað
fyrir sinn snúð. Félagarnir tala fyrir daufum eyrum og ákveða þá að grípa til róttækra aðgerða til að fá sínu framgegnt.
Aðalhlutverk: Jason Mewes, Kevin
Smith, Ben Affleck, Jeff Anderson.
00.25 Life. (Fyrir lífstíð) Æringjarnir
Eddie Murphy og Martin Lawrence fara
á kostum í þessari fjörugu gamanmynd.
Óheppnin eltir þá Ray og Claude á en
sökum ótrúlegra tilviljana lenda þeir í
ævilöngu fangelsi fyrir morð sem þeir
frömdu ekki. Við fylgjumst með brölti
þeirra félaga allt frá því þeim er stungið
í steininn þar til þeir finna hinn sanna
tilgang lífsins innan veggja fangelsisins.
Aðalhlutverk: Eddie Murphy, Martin
Lawrence, Obba Babatundé.
02.10 Pushing Tin. (Flugdólgar) Gamanmynd um Nick Falzone og vinnufélaga hans hjá flugumferðarstjórn Traconflugvallar í New York. Nick er talinn sá
besti í bransanum en það breytist þó
þegar Russell Bell mætir á svæðið ásamt
konunni sinni. Þetta nýja par virðist ekki
falla almennilega inn í hópinn og brátt
hefst hörð samkeppni um að taka
ákvarðanir sem varða líf þúsunda manna
í háloftunum á degi hverjum. Aðalhlutverk: John Cusack, Billy Bob Thornton,
Angelina Jolie, Cate Blanchett.
04.10 Friends (13:24)
04.30 Friends (14:24)
04.50 Ísland í dag, íþróttir, veður
05.15 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 6. apríl

Laugardagur 5. apríl

09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Disneystundin
09.02 Otrabörnin (32:42)
09.25 Sígildar teiknimyndir (32:42)
09.32 Guffagrín (42:53)
09.55 Kobbi (4:13)
10.07 Fagriskógur (6:10)
10.25 Franklín (61:65)
11.05 Vísindi fyrir alla
11.15 Spaugstofan
11.40 Laugardagskvöld með Gísla
12.25 Mósaík
13.00 Íslandsmótið í badminton. Bein
útsending frá úrslitum í TBR-húsinu í
Reykjavík.
15.00 Markaregn
15.50 Á grænni grein (2:3)
16.00 Stundin okkar

08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Tom Sawyer
11.40 Bold and the Beautiful
13.20 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn. Bein útsending.
16.10 Viltu vinna milljón?
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 Crazy / Beautiful. (Óvænt ást)
Dramatísk ástarsaga. Nicole og Carlos
virðast eiga fátt sameiginlegt en falla
samt hvort fyrir öðru. Hún er þingmannsdóttir en hann er úr einu af fátækari
hverfum borgarinnar. Þrátt fyrir ríkidæmi glímir Nicole við ýmis vandamál

Laugardagur 5. apríl

Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones og John Cusack
leika aðalhlutverkin í rómantísku gamanmyndinni Amerískar elskur,
eða America´s Sweethearts sem Stöð 2 sýnir kl. 21:10 á laugardagskvöld. Eddie og Gwen eru heitasta parið í Hollywood. Þau hafa nýlokið við að leika saman í stórmynd sem er væntanlegt í bíó. Það sem
aðdáendur þeirra vita ekki er að leikstjóri myndarinnar neitar að láta
hana af hendi nema gegn ákveðnum skilyrðum. Hitt er þó öllu verra
Kynningarfulltrúinn
að samband Eddies og Gwen er í molum. K
ynningarfulltrúinn Lee
Phillips er kallaður til hjálpar en fær hann einhverju bjargað?
en kannski er Carlos maðurinn sem kemur henni á rétta braut. Aðalhlutverk:
Kirsten Dunst, Jay Hernandez, Bruce
Davison.
21.10 America´s Sweethearts. (Amerískar elskur) Rómantísk gamanmynd.
Eddie og Gwen eru heitasta parið í Hollywood. Þau hafa nýlokið við að leika
saman í stórmynd sem er væntanleg í
bíó. Það sem aðdáendur þeirra vita ekki
er að leikstjóri myndarinnar neitar að
láta hana af hendi nema gegn ákveðnum
skilyrðum. Hitt er þó öllu verra að samband Eddie og Gwen er í í molum. Kynningarfulltrúinn Lee Phillips er kallaður
til hjálpar en fær hann einhverju bjargað?
Aðalhlutverk: Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones, John Cusack.
22.55 The Body. (Hinn krossfesti) Fornleifafræðingurinn Sharon Golban er við
rannsóknarstörf í Jerúsalem. Í ævagömlu
grafhýsi finnur hún líkamsleifar sem
vekja mikla athygli. Á beingrindinni
finnast ummerki sem benda til þess að
viðkomandi hafi verið krossfestur. Ýmsir
blanda sér í málið og brátt er vinnufriðurinn úti. Aðalhlutverk: Antonio Banderas, Olivia Williams, John Shrapnel, Derek Jacobi.
00.40 One Night at McCool´s. (Kvöld
á barnum) Viðskiptavinirnir á McCool´s
eru af ólíku sauðahúsi. Randy barþjónn
hefur því séð margt um dagana en kvöldið sem hann hittir hina kynþokkufullu
Jewel breytist allt. Hún vílar ekki fyrir
sér að skjóta menn í höfuðið ef þeir eiga
það skilið. Randy og Jewel verða kærustupar en fljótt fara að renna tvær grímur
á aumingja barþjóninn. Aðalhlutverk:
Liv Tyler, Matt Dillon, John Goodman,
Paul Reiser, Michael Douglas.
02.10 Heaven´s Gate. (Sæluríkið) Stórmynd sem gerist í villta vestrinu í Montana í Bandaríkjunum undir lok 18. aldar.
Á þeim tíma þyrptust Evrópubúar til
Bandaríkjanna í von um betra líf í fyrirheitna landinu. En er grasið grænna hinum megin við lækinn?Aðalhlutverk: Kris
Kristofferson, Isabelle Huppert, Christopher Walken.
04.35 Tónlistarmyndbönd

Lorcan Cranitch, John McArdle, Robert
Glenister.
22.15 Twenty Four (11:24)
23.00 60 mínútur
23.50 American Idol (11:34)
01.10 Snow Falling on Ceders. (Fellur
mjöll í sedrusskógi) Litla samfélagið á
San Piedro eyju er í uppnámi. Sjómaður
finnst látinn og dauði hans snertir alla
íbúana. Á líkinu eru höfuðáverkar og
hafin er morðrannsókn. Grunur beinist
að æskuvini hins látna og eyjarskeggjar
eru forviða. Í dómsalnum er samt maður
sem gæti varpað frekara ljósi á málið en
þorir hann að gefa sig fram? Aðalhlutverk: Ethan Hawke, Youki Kudoh, Max
Von Sydow, Sam Shepard.
03.15 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 4. apríl
18.00 Sportið með Olís
18.30 Football Week UK

Sunnudagur 6. apríl
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.45 60 mínútur
14.35 Normal, Ohio (11:12)
15.00 The Kid
16.40 Naked Chef 2 (8:9)
17.10 Að hætti Sigga Hall (5:12)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.55 My Fragile Heart. (Brothætt
hjarta) Hörkuspennandi framhaldsmynd. Ung kona snýr aftur á heimaslóðir
sínar og lendir þá í miðju umfangsmikillar morðrannsóknar. Málið vekur upp
sterkar minningar hjá konunni en fyrir
tuttugu árum var besti vinur hennar myrtur. Grunur lögreglunnar beinist að manni
sem áður hefur verið dæmdur fyrir morð.
Málið virðist einfalt en ekki er allt sem
sýnist. Aðalhlutverk: Sarah Lancashire,
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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.
21.00 Best. (Knattspyrnustjarnan George Best) George Best er einn besti knattspyrnumaður allra tíma. Hann var lykilmaður í hinu fræga liði Manchester United sem varð Evrópumeistari 1968. Í þessari mögnuðu mynd er ævi hans rakin en
þrátt fyrir frægðarljómann var lífið George Best afar erfitt. Í einkalífinu gekk allt
á afturfótunum og áfengisdrykkja hafði
næstum gengið af honum dauðum. Aðalhlutverk: John Lynch, Ian Bannen, Ian
Hart, Patsy Kensit.
23.00 4-4-2
00.00 One Man´s Hero. (Hetjusaga)
Dramatísk kvikmynd um írska innflytjendur sem mæta fordómum í bandaríska
hernum á 19. öld. Foringi Íranna er John
Riley en þetta er saga hans. Riley og félagar flýðu til Mexíkós en þar tók ekkert
betra við og Írarnir áttu í útistöðum við
yfirvöld í báðum löndum. Aðalhlutverk:

Sportið í beinni...
Sjónvarpið
Laugardagur 5. apríl kl. 13:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 5. apríl kl. 15:20
Íslandsmótið í blaki kvenna: KA – Þróttur Nes.
Laugardagur 5. apríl kl. 16:50
Formúla 1: Tímataka í Brasilíu
Sunnudagur 6. apríl kl. 13:00
Íslandsmótið í badminton í TBR-húsinu
Sunnudagur 6. mars kl. 16:40
Formúla 1: Bein útsending frá keppni í Brasilíu

Sýn
Miðvikudagur 2. apríl kl. 18:45
EM 2004 í knattspyrnu: England – Tyrkland
Laugardagur 5. apríl kl. 11:00
Enski boltinn: Manchester United – Liverpool
Sunnudagur 6. apríl kl. 14:45
Enski boltinn: Everton – Newcastle
Þriðjudagur 8. apríl kl. 18:30
Meistaradeild Evrópu: Real Madrid – Manchester United
Þriðjudagur 8. apríl kl. 20:40
Meistaradeild Evrópu: Ajax – AC Milan
Miðvikudagur 9. apríl kl. 18:30
Meistaradeild Evrópu: Juventus – Barcelona
Miðvikudagur 9. apríl kl. 20:40
Meistaradeild Evrópu: Inter Milan – Valencia

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Tom Berenger, Joaquim De Almeida,
Daniela Romo.
02.05 Papertrail. (Morð á minnismiðum) Í áratug hefur alríkslögreglumaðurinn Jason Enola leitað raðmorðingja.
Þrátt fyrir fáar vísbendingar er hann staðráðinn í að gefast ekki upp. Þrautseigja
hans virðist ætla að borga sig þegar raðmorðinginn hefur samband við virtan
geðlækni. Fyrst þarf hann að vinna traust
geðlæknisins sem grunar að Enola sé
sjálfur raðmorðinginn. Aðalhlutverk:
Chris Penn, Michael Madsen, Jennifer
Dale.
03.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 5. apríl
11.00 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester United og Liverpool.
13.30 Football Week UK. Nýjustu fréttirnar úr enska boltanum.
14.00 4-4-2
14.55 Trans World Sport
15.50 Intersport-deildin. Bein útsending.
17.35 Toppleikir
19.25 Nash Bridges IV (9:24)
20.15 MAD TV
21.00 The Patriot. (Föðurlandsvinurinn) Wesley McClaren hefur þróað
öflugan vírus fyrir stjórnvöld til þess að
nota í sýklahernaði. Spillingin leynist
hins vegar á æðstu stöðum sem annars
staðar og fyrr en varir er þetta tortímingartæki komið í rangar hendur. Floyd
Chisholm og fylgismenn hans ætla sér
að dreifa vírusnum til þess að ná völdum
en fyrst þurfa þeir að glíma við Wesley
og hann er ekki reiðubúinn að gefast
upp auðveldlega. Aðalhlutverk: Steven
Seagal, Gailard Sartain, Camilla Belle.
22.30 Tim Austin - Rafael Marquez.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas. Á meðal þeirra sem mættust voru
Tim Austin og Rafael Marquez en í húfi
var heimsmeistaratitill IBF-sambandsins
í bantamvigt.
00.30 Bride on the Run. Erótísk kvikmynd.
01.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 6. apríl
13.45 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í spilin fyrir þá næstu.
14.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Everton og Newcastle United.
17.00 NBA. Bein útsending frá leik
Boston Celtics og Washington Wizards.
19.30 Golfmót í Bandaríkjunum
20.00 US Masters - Official Film
21.00 European PGA Tour 2003
22.00 US PGA Tour 2003
23.00 Paint It Black. (Refskák) Spennumynd sem gerist meðal listamanna í Santa
Barbara í Kaliforníu. Aðalsöguhetjan er
myndhöggvarinn Jonathan Dunbar sem
hefur mikla hæfileika en vélabrögð ástkonu hans og umboðsmanns koma í veg
fyrir að hann fái verðskuldaða viðurkenningu. Dunbar reynir að losna undan
valdi hennar en hún vílar ekkert fyrir sér
og er staðráðin í að halda sínu. Aðalhlutverk: Rick Rossovich, Sally Kirkland,
Martin Landau, Julie Carmen, Doug
Savant.
00.40 Clockwatchers. (Heil eilífð) Það
getur margt spaugilegt komið upp á í
vinnunni, sérstaklega þar sem konur
vinna saman. Myndin fjallar um fjórar
ungar konur sem eiga það eitt sameiginlegt að vera starfsfélagar. Þrátt fyrir ólíka
drauma verða þær fljótt vinkonur. Aðalhlutverk: Toni Collette, Parker Posey,
Lisa Kudrow, Alanna Ubach.
02.15 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 4. apríl
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
21:00 Law & Order SVU. Geðþekkur og harðsnúinn hópur sérvitringa
vinnur að því að finna kynferðisglæpamenn 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
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)
02:30 Dagskrárlok

Laugardagur 5. apríl
13:30 Mótor (e)
14:00 Jay Leno (e)
15:00 Yes, Dear (e)
15:30 Everybody Loves Raymond
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.

Horfur á fimmtudag:
Suðvestan 8-13 m/s og
rigning, en skýjað og þurrt
austanlands. Hiti 3 til 8
stig, en vestlægari og
skúrir eða slydduél
vestantil síðdegis og
kólnandi veður.
Horfur á föstudag:
Vaxandi suðlæg átt með
rigningu eða súld, einkum
sunnan- og vestantil.
Hlýnandi veður.
Horfur á laugardag:
Vaxandi suðlæg átt með
rigningu eða súld, einkum
sunnan- og vestantil.
Hlýnandi veður.
Horfur á sunnudag:
Stíf suðvestanátt með
éljum, en þurrt norðaustantil. Kólnandi veður.
Horfur á mánudag:
Stíf suðvestanátt með
éljum, en þurrt norðaustantil. Lægir heldur í dag.
Kólnandi veður.

Sunnudagur 6. apríl
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. Eitt sinn var feimin
ung skólastúlka sem hét Grace. Hún fann
Will inni í skáp í skólanum þeirra, hjálpaði
honum út og síðan hafa þau verið óaðskiljanleg. Þau búa saman þó þau tali ekki
alltaf saman en þegar þau þegja hjálpa
vinir þeirra Jack sem er ávallt með flírulæti
til við að rjúfa þögnina.
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) Silfur Egils hefur
fest sig í sessi sem mikils metinn vettvangur pólitískrar og málefnalegrar umræðu
og hefur frá upphafi verið einn umtalaðasti sjónvarpsþáttur landsins.
23:20 Listin að lifa (e)
00:10 Dagskrárlok

kirkja
Ísafjarðarkirkja:
Kirkjuskóli á laugardag kl.
11:00. Messa á sunnudag
kl. 11:00. Kór Hlífarkvenna
syngur. Sóknarprestur.

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

Fasteignaviðskipti

fréttir

Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum

Opinn fundur
VáVest um
vímuefni
Opinn fundur VáVesthópsins (Vímuvarnir á
norðanverðum Vestfjörðum), sem halda átti á Ísafirði í síðustu viku en
fresta varð vegna samgönguerfiðleika, verður á
Hótel Ísafirði kl. 13 á
morgun, fimmtudag, 3.
apríl. Þar munu fulltrúar
Rannsókna og greiningar
ehf. kynna nýjustu niðurstöður úr könnun á vímuefnaneyslu nemenda í 10.
bekk á norðanverðum
Vestfjörðum. Þess er að
vænta, að niðurstöðurnar
muni gefa góðar vísbendingar um það hvert unglingamenningin á norðanverðum Vestfjörðum stefnir. Auk þess sem fundurinn
er opinn öllum almenningi,
og þá ekki síst foreldrum,
eru þeir sem hafa unnið að
ýmsu forvarnastarfi.

Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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veðrið

21:00 The Dead Zone. Johnny Smith
sér í gegnum holt og hæðir, fortíð og
framtíð liggja ljós fyrir honum. Þessi
skyggnigáfa leggur honum þá skyldu á
herðar að aðstoða fólk við að leysa úr
vandamálum fortíðar og framtíðar. Einnig
er hann betri en enginn þegar lögreglan
þarf að finna hættulegja morðingja.
Johnny þráir þó allra mest fyrrverandi
kærustu sína og barnsmóður sem nú er
gift fógeta sýslunnar og virðist ekki eiga
afturkvæmt í faðm hans.
22:00 Leap Years
22:50 Law & Order SVU (e)
23:40 Philly (e)
00:30 Tvöfaldur Jay Leno (e)
02:00 Dagskrárlok
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Fjórir nýir bátar í krókaaflamarkskerfinu til Vestfjarða

Nýr Guðmundur Einarsson
er sérhannaður fyrir kerfið
Fjórir nýir Cleopatra-bátar
frá Trefjum hf. í Hafnarfirði
komu til heimahafna á Vestfjörðum fyrir og um síðustu
helgi, þar af þrír til Bolungarvíkur og einn til Tálknafjarðar.
Fyrstir til Bolungarvíkur voru
Sigurgeir Þórarinsson á Jórunni ÍS, nýjum 10,9 tonna bát
af gerðinni Cleopatra 33, og
Reimar Vilmundarson á Sædísi ÍS sem er af gerðinni
Cleopatra 28. Í samfloti með
þeim vestur var Hrólfur
Bjarnason á Tálknafirði á Sigurvon BA sem er af gerðinni
Cleopatra 31L.
Á sunnudag kom síðan aflakóngurinn Guðmundur Einarsson í Bolungarvík til hafnar
á nýjum Guðmundi Einarssyni ÍS. Báturinn er 15 brúttótonn og mælist 11,9 brúttórúmlestir. Hann er sá fyrsti af
nýrri gerð sem nefnist Cleopatra 38 og er sérhönnuð fyrir
krókaaflamarkskerfið.
Fjöldi manns kom að skoða
hin nýju atvinnutæki við kom-

bb.is
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– vettvangur
Vestfirðinga
nær og fjær!

Stuttar af bb.is

Sló lögreglu
í andlitið
Ofurölvuð stúlka barði
lögreglumann á Ísafirði í
andlitið aðfaranótt
sunnudags þannig að á
honum sá. Tildrög voru
þau, að lögreglan ætlaði
að ræða við ökumann
við almennt umferðareftirlit en stúlkan sem var
farþegi í bílnum veittist
þá að lögreglumönnunum. Svo fór að þeir sáu
sig tilneydda að handtaka hana og setja í
handjárn og flytja á lögreglustöðina. Þegar hún
var tekin úr járnunum og
setja átti hana í klefa sló
hún lögreglumann í andlitið, eins og áður segir.

Lenti niðri
í fjöru

Egill Jónsson háseti, Ásdís Hrólfsdóttir, Einar Guðmundsson og Guðmundur Einarsson skipstjóri við hinn nýja
Guðmund Einarsson ÍS.
una vestur. Bátarnir eru mjög
vel útbúnir og létu skipstjórarnir vel af ferðinni vestur þótt
veður og sjólag hefði verið
misjafnt.
Sigurgeir Þórarinsson sagði
að ætlunin væri að skreppa
aðeins á línu en síðan hefjist
grásleppuveiðin 10. apríl.
Reimar Vilmundarson átti
áður stálbátinn Sædísi en var
nú að skipta yfir í plastbát
sem er útbúinn til línuveiða.
„Gamli Guðmundur Einarsson“, sem útgerðarfélagið
Ós hefur gert út, var keyptur
nýr til Bolungarvíkur árið
2001. Bakkavík hf. í Bolungarvík hefur nú keypt þann bát.
Útgerðin er með annan bát
sömu gerðar í smíðum hjá
Trefjum, sem afhentur verður
á næstu vikum. Hann leysir af
hólmi Hrólf Einarsson ÍS sem
keyptur var nýr árið 2000.
Reimar Vilmundarson og Sigurgeir Þórarinsson við komuna til Bolungarvíkur.
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Bíll fór út af Hnífsdalsvegi nokkurn veginn
miðja vegu milli Ísafjarðar og Hnífsdals um hádegisbil á miðvikudag í
síðustu viku og hafnaði
niðri í fjöru. Nokkurra
metra hár snarbrattur
kantur er niður í fjöruna
þar sem bíllinn fór út af.
Krap og mikil hálka var á
þessari leið er óhappið
átti sér stað. Ökumaðurinn sem var karlmaður
með mikla akstursreynslu var einn í bílnum og
mun hafa sloppið lítt
meiddur.

