ÓHÁÐ

FRÉTTABLAÐ

Á VESTFJÖRÐUM

Miðvikudagur 28. mars 2001 • 13. tbl. • 18. árg.
Stofnað 14. nóvember 1984 • Sími 456 4560 • Fax 456 4564 • Netfang: bb
@bb
.is • Verð kr. 200 m/
bb@
bb.is
m/vvsk

Hefur eiginlega
aldrei farið úr
Fjarðarstrætinu
– spjall við Fylki Ágústsson á Ísafirði, fyrrum
sundkappa og núverandi bókara, ræðismann og
ferðaskrifstofurekanda á Netinu. Sjá miðopnu.
Rækjuverksmiðjan í Bolungarvík

Meira en mánuður
þar til vinnsla hefst
Líklegt er að meira en
mánuður muni líða þar til
vinnsla í rækjuverksmiðjunni í Bolungarvík getur
hafist að nýju. Að sögn Agnars Ebeneserssonar, eins
þeirra sem keyptu verk-
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smiðjuna af þrotabúi Nasco,
hefur ekki enn verið stofnað
félag um reksturinn. „Þetta er
ekki komið lengra en svo,
enda bjuggumst við ekki því.
Félagið verður líklega stofnað
í lok þessarar viku. Þá verður
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farið í að kaupa hráefni og
gera verksmiðjuna klára til
vinnslu“, segir Agnar.
Öll tæki og tól í verksmiðjunni munu að mestu vera tilbúin. „Við reiknum með því
að mánuður muni líða frá því

að félagið verður stofnað þar
til vinnsla hefst. Í fyrstu verður
unnið á einni vakt en ekki
tveimur eins og gert var áður
en vinnsla stöðvaðist. Hvort
og þá hvenær annarri vakt

verður bætt við er ekki búið
að ákveða“, segir Agnar
Ebenesersson. Ekki mun
vera ákveðið hvað hið nýja
félag á að heita.

19.4.2017, 09:26

Landbúnaðar
nefnd Ísafjarðarbæjar neitar skattstjóra um skýrslur forðagæslumanna
Landbúnaðarnefnd

Telur sér óheimilt að láta umbeðnar upplýsingar af hendi
Þorsteinn Vilhelmsson, stjórnarformaður Hraðfrystihússins
- Gunnvarar hf.

Aðalfundur HG

Eðlileg vinnubrögð eða
mismunun?
Hörð gagnrýni kom fram á
Byggðastofnun í máli Þorsteins Vilhelmssonar, stjórnarformanns Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf., á aðalfundi
félagsins á laugardag. Sagði
hann stofnunina skekkja samkeppnisumhverfi fyrirtækja í
landinu og sagði að nýjasta
og nærtækasta dæmið væri af
rækjuverksmiðju Nasco í
Bolungarvík. Hún væri nú að
fá fjármagn frá Byggðastofnun og það ekki í fyrsta skipti.
„Það er erfitt fyrir fyrirtæki
hér á svæðinu að keppa á jafnréttisgrundvelli við fyrirtæki
sem eru á spena hjá Byggðastofnun“, sagði Þorsteinn.
Þessi ummæli Þorsteins
vöktu harkaleg andsvör þeirra
Kristins H. Gunnarssonar
stjórnarformanns og Einars
K. Guðfinnssonar stjórnarmanns í Byggðastofnun. M.a.
sagði Kristinn það rangt að
stofnunin sé að leggja peninga
í stofnun nýs fyrirtækis um
rækjuverksmiðjuna í Bolungarvík. Byggðastofnun eigi
veðkröfur sem haldi sér og
einfaldlega sé verið að gæta
hagsmuna stofnunarinnar
sem kröfuhafa en ekki að
leggja til nýtt fjármagn.

Landbúnaðarnefnd Ísafjarðarbæjar telur sig ekki hafa
heimild til að afhenda skattstjóra skýrslur forðagæslumanna bæjarins. Þetta var
bókað á fundi nefndarinnar
fyrir skömmu. Á fundi bæjarráðs fyrr í vetur var vísað til
landbúnaðarnefndar bréfi
skattstjóra Vestfjarðaumdæmis, þar sem hann óskaði eftir
því að honum yrðu látnar í té
skýrslur forðagæslumanna

(sem nú nefnast formlega búfjáreftirlitsmenn) vegna áranna 1999 og 2000.
Vísaði skattstjóri í lög um
tekjuskatt og eignarskatt, þar
sem segir að öllum aðilum,
bæði framtalsskyldum og öðrum, sé „skylda að láta skattyfirvöldum í té ókeypis og í
því formi, sem óskað er, allar
nauðsynlegar upplýsingar og
gögn er þau beiðast og unnt
er að láta þeim í té. Skiptir

ekki máli í því sambandi hvort
upplýsingarnar varða þann
aðila sem beiðninni er beint
til eða þau skipti annarra aðila
við hann er hann getur veitt
upplýsingar um og varða
skattlagningu þeirra aðila eða
eftirlit með eða rannsókn á
henni.“
Landbúnaðarnefnd rökstyður synjun sína með vísan
til reglugerðar um forðagæslu,
eftirlit og talningu búfjár. Í

henni segir að búfjáreftirlitsmaður skuli fara með allar
upplýsingar er hann aflar sem
trúnaðarmál. Í reglugerðinni
segir hins vegar einnig, að

upplýsingar úr forðagæsluskýrslum skuli vera heimilar
til afnota opinberum aðilum,
ef þörf krefji, að fengnu leyfi
landbúnaðarráðuneytisins.

Nemendur 9. bekkjar Grunnskólans á Ísafirði vinna verkefni um einslögun og hlutföll

Útreikningar og líkanagerð
Undanfarið hefur 9. bekkur
í Grunnskólanum á Ísafirði
unnið verkefni um einslögun
og hlutföll. Fyrirmælin voru
meðal annars að gera hæðarmælingar á húsi án þess að
nota málband, teikna húsið
upp og gera líkan. Afraksturinn af vinnunni varð frábær í
þetta skipti eins og oft áður
og ljóst er að hugmyndaflugi
krakkanna við lausnir og útfærslur eru lítil takmörk sett.
Húsin, sem nemendur gerðu

líkön af, eru til sýnis í anddyri
skólans. Hér á eftir fylgja ummæli þriggja stráka sem lögðu
mjög mikla vinnu í verkið,
smíðuð hús með valmaþaki
og lærðu mikið, bæði í stærðfræði og smíðum, að sögn
Jónu Benediktsdóttur, kennara.
„Við lærðum heilmikið á
að gera þetta verkefni. Meðal
annars hvað það er auðvelt að
nota hlutföll og einslögun í
nútíma samfélagi og kom það

okkur að góðum notum við
mælingar á húsinu að Góuholti 2. Við ákváðum að hafa
húsið okkar úr viði því þá
yrði þetta flottasta líkanið. Við

fengum faglega ráðgjöf frá
smíðakennaranum honum
Burkna um hvernig best væri
að gera líkanið. Í sameiningu
náðum við góðum árangri og

góðu skipulagi. Þetta var mjög
skemmtilegt verkefni þó það
tæki mikinn tíma,“ sögðu þeir
Einar Ási, Ívar og Davíð nemendur í 9. bekk.

Blómabúð Ísafjarðar
Blómabúð Ísafjarðar er til sölu, en um er
að ræða blómabúð í fullum rekstri í miðbæ
Ísafjarðar.
Nánari upplýsingar gefur Ásdís H. Ólafsdóttir í síma 456 4134 og Björn Jóhannesson, hdl. í síma 456 4577.

Frá sýningunni á líkönum nemenda.

Í faðmi vestfirskra fjalla
Fólk af erlendu bergi brotið unir sér vel á Vestfjörðum. Fyrir því er löng hefð þótt
fyrri tíma búseta útlendinga hér um slóðir hafi ekki verið í líkingu við það sem við
þekkjum í dag.
Ísafjörður hefur notið þessa í ríkum mæli. Flettum blöðum sögunnar.
Þetta útlenda fólk, sem kom úr allt öðru umhverfi úti í hinum stóra heimi
en því umhverfi sem tók við hér í fámenninu, undi hag sínum vel, festi rætur og varð þekktir og góðir borgarar, setti svip á umhverfið með atorku sinni og
dugnaði. Án þeirra hefði Ísafjörður fyrri tíma verið annar bær og fátækari á margvíslegan hátt.
Þótt mörgum samlandanum komi það jafnoft í opna skjöldu og veðurfarið á
Fróni, að utan hringvegar, að ekki sé talað um 101 Reykjavík, skuli þrífast mannlíf,
þá er það svo engu að síður. Og meira að segja alla jafnan mjög gott. Þjóðahátíðin hin
fjórða staðfesti þetta. Á Vestfjörðum hefur mótast alþjóðlegt samfélag. Þar býr nú
fólk af yfir fjörutíu þjóðernum, úr öllum áttum. Og kemur vel saman.
En nú skal sótt fram til að koma Vestfjörðum enn frekar á hið fjölþjóðlega kort
mannlífsins.
Hugmynd Elísabetar Gunnarsdóttur, arkitekts, um nýtingu á lausum íbúðum í

Frá útgefendum:

félagslega íbúðakerfinu fyrir erlenda fræðimenn og listamenn, sem hingað vilja
koma til að sinna hugðarefnum sínum í lengri eða skemmri tíma, er afar athyglisverð.
Og mun, ef vel tekst til, auðga og setja mark sitt á mannlífið hér vestra. Er vel að nú
þegar hefur náðst samkomulag milli teiknistofunnar Kola og salts ehf.,
sem Elísabet starfrækir á Ísafirði, og Ísafjarðarbæjar, um að hrinda hugmynd
hennar í framkvæmd. Rétt þykir að vitna hér til orða Elísabetar í þessu
sambandi:
„Sá hópur listamanna og fræðimanna sem býr í borgum stækkar sífellt og þeim fer
fjölgandi sem leita eftir kyrrlátu og fögru umhverfi til að einbeita sér að ákveðnum
verkefnum í takmarkaðan tíma. - Landið (okkar) hefur fengið talsverða athygli og
kynningu á síðustu árum vegna listamanna sem láta að sér kveða á alþjóðlegum vettvangi, áhugi fyrir landinu hefur aukist mikið (það má með réttu halda því fram að
landið sé í tísku um þessar mundir).“
Og látum Elísabetu eiga lokaorðin um áhrif og ábata þessa fyrir samfélagið:
„Glöggt er gests augað – kennir Íslendingum sjálfum (t.d. Stór-Reykvíkingum) að
meta hvað landið hefur upp á að bjóða.“
Hér er þarft verk að vinna.
s.h.

LEIÐARI

Umboðsaðilar BB

Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þéttbýlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þorvaldsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðalgötu 20, sími 891 7738. Flateyri: Gunnhildur Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.

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

Forseti Íslands heiðraði hátíðina með nærveru sinni
Fjölmenni var á lokahátíð
Þjóðahátíðar Vestfirðinga
sem fram fór í íþróttahúsinu
á Torfnesi á Ísafirði síðdegis
á laugardag. Meðal viðstaddra voru forseti Íslands,
herra Ólafur Ragnar Grímsson, og heitkona hans, Dorrit Moussaieff, Páll Pétursson
félagsmálaráðherra, þingmenn Vestfirðinga, forsvarsmenn sveitarfélaga á svæðinu og sýslumenn. Að
ræðuhöldum og skemmtiatriðum loknum gafst gestum kostur á að kynna sér
menningu og matargerð
hinna ýmsu þjóða sem fulltrúa eiga á Vestfjörðum.
Þjóðahátíðin að þessu sinni
var sú fjórða í röðinni og
stóð yfir í vikutíma með
viðburðum í nokkrum
byggðarlögum. Vakin skal
athygli á umfjöllun Stakks
um hátíðina hér í blaðinu.
Einnig skal minnt á, að
fjöldi mynda frá viðburðum
Þjóðahátíðarinnar er í Svipmyndum á BB-vefnum.

Landbúnaður er enn umtalsverður í Súðavíkurhreppi

Ársverkum hefur þó fækkað
um nærri 60% á tólf árum

Í Súðavíkurhreppi eru um
20 ársverk í landbúnaði en

ársverk í hreppnum samtals
um 150, samkvæmt tölum

Kerra til sölu!
Tilboð óskast í kerru sem er löskuð eftir
umferðaróhapp. Kerran er tveggja öxla,
burðargeta 2 tonn.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Súðavíkurhrepps eigi síðar en þriðjudaginn 3. apríl
nk.
Sveitarstjóri.

Byggðastofnunar. Landbúnaður er því enn mikilvæg atvinnugrein í hreppnum þó að
hann eigi stöðugt undir högg
að sækja og býlum fækki jafnt
og þétt. Ef tölur Byggðastofnunar eru skoðaðar frekar
kemur í ljós að ársverkum í
landbúnaði í Súðavíkurhreppi
hefur fækkað mjög frá 1988,
eða úr 48 ársverkum í 20 ársverk á tólf árum. Aðallega er
stundaður sauðfjárbúskapur í
hreppnum en nokkuð er þó
um kúabúskap.
Samkvæmt upplýsingum
Framleiðsluráðs landbúnaðar-

ins eru í hreppnum um 70
mjólkurkýr og geldneyti um
120. Sauðfé er samtals um
2.400 gripir og hestar um 15
talsins.
Heyfengur er ágætur, samkvæmt upplýsingum forðagæslumanns. Fóðurþörf í
hreppnum er um 793 þús. fóðureiningar en samtals er til
staðar fóður í sveitarfélaginu
sem nemur um 913 þús. fóðureiningum. Því er til umframfóður sem nemur um 120 þús.
fóðureiningum og allir bændur eru í þeirri stöðu að hafa
nægjanlegt fóður.

Orkubú Vestfjarða
Þverárvirkjun Steingrímsfirði, stækkun
stöðvarhúss o.fl.
Orkubú Vestfjarða óskar eftir tilboðum í
steypuvinnu, jarðvinnu og aðra tilheyrandi
verkþætti við breytingar á Þverárvirkjun í
Steingrímsfirði. Verkið felst í að stækka
stöðvarhús, dýpka og stækka sográsarpytt,
steypa yfirfall við enda frárennslisskurðar
og grafa skurð fyrir þrýstipípu ásamt öðrum
verkliðum. Við stækkun stöðvarhúss þarf
m.a. að fjarlægja núverandi gaflvegg, brjóta
upp steypt gólf og undirstöður í vélasal og
kjallara sem og dýpka stöðvarhúsgrunn.
Í útboðsgögnum kemur fram hvenær
einstökum verkþáttum skuli lokið, en
öllu verkinu skal lokið 15. október 2001.
Áætlaðar helstu magntölur við verkið eru:
Steypa, heildarmagn
um 400m³
Mótauppsláttur
um 600m²
Múrbrot
um 200m²
Sprengingar og gröftur
um 3500m³
Fyllingar
um 4000m³
Þriðjudaginn 10. apríl 2001, mun verkkaupi standa að sameiginlegri vettvagnskönnun bjóðenda, en bjóðendur eru hvattir
til að kynna sér rækilega aðstæður á staðnum.
Frá og með föstudeginum 30. mars
2001verða útboðsgögn til sölu á kr. 5.000.á skrifstofu Orkubús Vestfjarða, Stakkanesi
1, 400 Ísafjörður, og á Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen hf., Ármúla 4, 108 Reykjavík. Þeir sem hyggjast sækja gögn í Reykjavík,
skulu fyrst leggja kr. 5.000.- inn á reikning
Orkubús Vestfjarða kt. 660877-0299 í
Landsbankanum, reikningur 0156-26-640.
Útboðsgögn fást afhent gegn því að sýna
greiðslustaðfestingu frá banka.
Tilboð skulu hafa borist til Orkubús Vestfjarða, Stakkanesi 1, 400 Ísafjörður,föstudaginn 20. apríl 2001, kl. 14:00 og verða
þau opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda
sem óska eftir að vera viðstaddir.

Orkubú Vestfjarða
– beislað náttúruafl

Til sölu eða leigu
Til sölu eða leigu er verslunarhúsnæði að
Silfurgötu 1 (Björnsbúð), Ísafirði ásamt lóð
að Silfurgötu 3, sem í dag er nýtt sem
bílastæði. Húsnæðið skiptist í jarðhæð og
kjallara. Vörudyr eru á norðurhlið. Vörulyfta
er milli hæðar og kjallara. Kjallari er undir öllu
húsinu. Þar er meðal annars steyptur og
einangraður klefi sem hefur verið notaður
sem frystir, en er tilvalinn sem örugg geymsla
t.d. fyrir skjöl.
Frekari upplýsingar veita Björn Garðarsson,
Húsnæðið er laust frá og með 1. apríl nk. sími 695 9977, Garðar Guðmundsson, sími
Mjög auðvelt er að breyta húsnæðinu og útliti 456 4270 og Björn Jóhannesson, sími 456
þess í samræmi við fyrirhugaða nýtingu.
4577.

Aðalfundur
Aðalfundur Vélbátaábyrgðarfélags Ísfirðinga fyrir árið 2000 verður haldinn á Hótel
Ísafirði laugardaginn 7. apríl nk. kl. 14:00.
Dagskrá fundarins:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Önnur mál.
Reikningar félagsins liggja frammi á skrifstofu Sjóvá-Almennra trygginga hf. við Silfurtorg frá 27. mars nk.
Stjórnin.
MIÐVIKUDAGUR 28. MARS 2001
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Draumurinn um atvinnumennsku brást

Fasteignaviðskipti

– segir Stephan Winkler sem hugðist leggja knattspyrnuna
fyrir sig en fæst nú við landslagsarkitekúr á Ísafirði

TRYGGVI
TRYGGVI GUÐMUNDSSON
GUÐMUNDSSON HDL
HDL
Hafnarstræti
1
–
Ísafirði
Hafnarstræti 1 – Ísafirði
Símar:
Símar: 456
456 3940
3940 &
& 456
456 3244
3244
Fax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.is

Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 39: 201 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innb. bílskúr. Áhv. ca. 3,8 m.kr.
Verð 12,2 m.kr.
Engjavegur 24: 126,4 m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust
fljótlega Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hafraholt 8: 144,4 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Tilboð óskast
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð. Tilboð óskast
Lyngholt 2: 141,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð 8,5 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einb.hús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr,
kjallara og garði. Húsið er allt
að mestu endurnýjað.
Tilboð óskast
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti á minni eign
koma til greina. Áhv. ca. 2 m.kr.
Verð 12,7 m.kr.
Skólavegur 13: 160 m² einb.hús
á einni hæð ásamt kjallara,
bílskúr og 1000 m² eignarlóð
Verð 8,5 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Skoðum öll tilb. Verð 6,1 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Sunnuholt 2: 311 m² glæsilegt
einb.hús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum tvöf. bílskúr. Einstakl.íbúð á neðri hæð. Stór og
vel gróinn garður. Verð 17 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt bílskúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
möguleg. Verð 13,5 m.kr.

4-6 herb. íbúðir
Aðalstræti 15: 122 m² 4ra herb.
íbúð á tveimur hæðum með
eignarlóð. Verð 5 m.kr.
Engjavegur 31: 92,1 m² 4ra
herb. íbúð á n.h. í tvíb.húsi í góðu
standi Verð 5,5 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Laus fljótlega. Áhv.
hagstæð lán ca. 2.8 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 herbergja íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.Tilboð óskast
Túngata 12: 98,9 m² 4ra herbergja íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Laus strax Áhv. ca. 3,7 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.

3ja herb. íbúðir
Aðalstræti 15: 98,6 m² íbúð á
tveimur hæðum í fjórbýlishúsi.
Sér inngangur Áhv. ca. 1,8 m.kr.
Verð 4,5 m.kr.
Engjavegur 25: 86,1 m² 2-3ja
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð 6 m.kr.
Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi, sér inngangur, sér geymsla. Verð 6,8 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölb.húsi. Verð 3,9 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríb.húsi í góðu standi.
Íbúðin er öll nýmáluð Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 4,9 m.kr.
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Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð á 1.
hæð í fjölb.húsi með sér geymslu
og sameign. Áhv. ca. 2,4 m.kr.
Verð 5,3 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölb.húsi ásamt 31
fm. bílgeymslu. Verð 9,1 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m² kjallaraíbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Tilboð óskast

2ja herb. íbúðir
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Brunngata 12a:57,4 m² íbúð í
mjög góðu standi á n.h. í tvíb.húsi
ásamt sér geymslu og þvottahúsi
í kjallara og eignarlóð.
Verð 4,5 m.kr.
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð á
2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Verð 3,5 m.kr.
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð
á 2. hæð í Dvalarheimili aldraðra.
Áhv. ca. 3,9 m.kr. Verð 6,1 m.kr.
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð í
góðu standi á 2. hæð í fjölb.húsi.
Áhv. ca. 3,6 m.kr. Verð 6,5 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs. Áhv.
ca. 600 þ.kr. Tilboð óskast
Sundstræti 24: 69 m² skemmtileg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 20: 54 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4,9 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 2,7 m.kr.
Verð 5 m.kr.

Suðureyri
Hlíðarvegur 10: 145 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
stórum bílskúr m/viðgerðargryfju. Séríbúð er á neðri hæð
Verð 9,2 m.kr.

Fasteignir í
þessari
auglýsingu eru
aðeins sýnishorn
af söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar
eru veittar á
skrifstofunni að
Hafnarstræti 1

Þjóðverjinn Stephan Winkler kom hingað til lands í
byrjun janúar. Hann er verðandi landslagsarkitekt og
hafði lengi langað í starfsnám
einhvers staðar á Norðurlöndum. Hann kom til Íslands á
vegum Dorothee Lubecki,
ferðamálafulltrúa Vestfjarða,
en hún hefur áður fengið
þýska nema í starfsnám til
Ísafjarðar. Á árum áður lék
Stephan knattspyrnu með
þýska liðinu FC Union Berlin
en lenti í alvarlegu umferðarslysi og þurfti að liggja lengi
á sjúkrahúsi. Fæturnir biðu
þess ekki bætur og finnur hann
enn til í þeim í dag. Að sjálfsögðu datt þar með botninn
úr knattspyrnuferlinum.

Lék með unglingalandsliðinu
„Mig hafði alltaf dreymt um
að verða knattspyrnumaður.
Ég gekk í sérstakan fótboltaskóla í Austur-Þýskalandi þar
sem menn gerðu lítið annað
en að leika knattspyrnu daginn
út og daginn inn.
Ég komst í unglingalandslið
Austur-Þýskalands, skipað
leikmönnum sextán ára og
yngri, þegar ég var fimmtán
ára gamall. Reyndar lék ég
ekki nema tvo leiki með landsliðinu en þá sameinaðist
Þýskaland og landsliðið var
ei meir.“

Finnst Þjóðverjar
spila leiðinlegan bolta
Stephan gekk til liðs við
FC Union Berlin og hóf að
leika með liðinu 1991. „Liðið
myndi seint teljast til þeirra
fremstu í Þýskalandi enda er
það í þriðju deild. Þó eru þeir
núna í úrslitum þýsku bikarkeppninnar, sem er besti árangur liðsins í langan tíma.
Þar leika þeir á móti Schalke
04 sem er eitt besta liðið í
þýsku sambandsdeildinni.
Þeir sigruðu stórveldið Borussia Mönchengladbach og
fleiri góð lið á leiðinni í úrslitin.
Ég lék bakvarðarstöðuna og
held að ég hafi verið dæmigerður þýskur bakvörður,
hljóp mikið og barðist en var
ekkert sérstaklega lipur. Ef ég
á að segja alveg eins og er, þá
hefur mér alltaf fundist þýsk
knattspyrna hundleiðinleg. Ég
hef aldrei haldið með lands-

liðinu og var óánægður þegar
þeir unnu Evrópumeistaratitilinn 1996. Mér fannst liðið
hafa verið langt frá því að
spila besta boltann á mótinu.
Sumir myndu eflaust kalla
mig föðurlandssvikara en ég
get ekki að þessu gert. Mér
finnast Þjóðverjar einfaldlega
spila leiðinlegan fótbolta.“

Finnur alltaf
til í löppunum
„Ferillinn gekk ágætlega
hjá mér fyrri part tíunda áratugarins. Hann endaði þó ansi
snögglega þegar ég lenti í
mjög alvarlegu umferðarslysi.
Læknar segja að ég hafi verið
heppinn að missa ekki fæturna, svo alvarlegt var slysið.
Ég hélt sem betur fer fótunum,
en það varð fljótlega ljóst að
ég myndi aldrei leika sem atvinnumaður í knattspyrnu.“
Þó að Stephan leiki ekki
sem atvinnumaður, hefur
hann verið að spila með Knattspyrnubandalagi Ísafjarðarbæjar og Bolungarvíkur.
„Þegar ég kom til Ísafjarðar
þekkti ég engan og vantaði
eitthvað að gera á kvöldin. Ég
fór í kvöldskóla til að reyna
að læra tungumálið og komst
þá að því að menn voru að
spila fótbolta í íþróttahúsinu
tvö kvöld í viku. Ég ákvað að
prófa eina æfingu og hef mætt
á þær flestar síðan. Ég get
leikið að einhverju marki, en
finn þó alltaf til í löppunum.“

Hyggst setja upp
ljósmyndasýningu
Stephan er ekki bitur þótt
knattspyrnuferillinn hafi endað snögglega. „Þá gat ég farið
að hugsa um annað en fótbolta
og rækta hæfileika mína á öðrum sviðum. Ég fór að læra
garðyrkjufræði og útskrifaðist
eftir tveggja ára nám.
Þegar ég var 21 árs þurfti
ég að ákveða hvort ég vildi
ganga í herinn eða sinna samfélagsþjónustu. Ég valdi það
síðarnefnda og fór að vinna
með andlega fötluðum einstaklingum. Ég aðstoðaði aðallega einn einstakling sem er
einhverfur og hefur Downsheilkenni.
Þegar ég var að vinna með
þessu andlega fatlaða fólki tók
ég af því mikið af ljósmyndum. Ég hitti svo mann sem
var að vinna fyrir lítið listagallerí í Berlín. Hann bauð

mér að setja upp ljósmyndasýningu sem ég og gerði. Síðan hef ég reynt að helga mig
ljósmyndun í auknum mæli
og er að reyna að setja upp
sýningu með myndum frá
Berlín og Vestfjörðum. Þar
ætla ég að tvinna saman hið
ólíka umhverfi þessara
tveggja svæða og tengja þau
saman með hljóðum.“

Öllu er hægt að redda
Stephan hefur verið að læra
landslagsarkitektúr að undanförnu. „Mig langaði alltaf að
komast í starfsnám í einhvers
staðar á Norðurlöndum. Ég
var mest spenntur fyrir Noregi
og reyndi ákaft að komast
þangað. Reglurnar í Noregi
eru þannig að fyrirtæki þurfa
að borga hátt gjald fyrir
erlenda nemendur sem koma.
Þar sem ég kunni enga norsku,
var mjög erfitt að komast að,
þar sem menn þurfa að geta
nýtt nemana almennilega svo
að það borgi sig að greiða
gjaldið.
Kunningskona mín í Berlín
sagði mér frá Ísafirði, en hún
hafði verið hér fyrir um fjórum
árum. Hún sagði mér frá því
að þar væri þýskur ferðamálafulltrúi, Dorothee Lubecki,
sem tæki oft nema frá öðrum
löndum í starfsnám. Ég fékk
póstfangið hjá Dorothee og
hafði samband. Viku seinna
fékk ég bréf til baka þar sem
ég var boðinn velkominn til
bæjarins. Þessar móttökur
finnast mér lýsandi fyrir það
hversu allt er auðsótt á Íslandi.
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Viðhorfið virðist vera að öllu
sé hægt að redda.“

Ætlar að koma aftur
„Ég kom til landsins í janúarmánuði. Fyrst var ég nokkra daga í Reykjavík en kom
svo til Ísafjarðar. Fljótlega var
ég byrjaður að vinna hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða. Það sem ég hef afrekað
hingað til er meðal annars að
endurbæta líkan af skíðasvæðinu í Tungudal og skrifa
greinar um Vestfirði og senda
til þýskra blaða. Næst á dagskránni er að koma með hugmyndir að umhverfi nýju
kirkjunnar á Tálknafirði. Það
verkefni er ég að vinna með
Elísabetu Gunnarsdóttur arkitekt.
Mér hefur líkað vistin á Ísafirði mjög vel. Ég varð reyndar
fyrir nokkrum vonbrigðum
með snjóleysið, en ég bjóst
við miklum snjó og ætlaði á
snjóbretti. Lyftur á skíðasvæðinu hafa náttúrlega verið
lokaðar síðan ég kom. Ég er
harðákveðinn í að komast á
bretti og hef nú þegar labbað
einu sinni upp á topp, þar sem
gamla topplyftan var einu
sinni. Svo mikil er ákefðin.
Ég ætla að vera á Ísafirði
þangað til um miðjan apríl.
Þá lýkur starfsnámstímanum.
Mig langar samt mikið að
koma aftur. Ég er að spá í að
vera hálft ár heima í Þýskalandi en koma svo aftur til
Ísafjarðar. En það fer náttúrlega allt eftir því hvort ég fæ
einhverja vinnu eða ekki.“

smáar

Starf forstöðumanns Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða

Fimm gildar umsóknir
Fimm gildar umsóknir bárust um starf forstöðumanns
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða
sem auglýst var laust fyrir
stuttu en umsóknarfrestur um
starfið rann út 15. mars sl.
Umsækjendur um starfið eru
Brynhild Mathiesen, kennari
í Reykjavík, Guðfinna M.
Hreiðarsdóttir, sagnfræðingur

og starfsmaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða, Ísafirði,
Hlynur Ómar Svavarsson hagfræðingur í Reykjavík, Margrét Hildur Eiðsdóttir skólastjóri á Suðureyri og Smári
Haraldsson framhaldsskólakennari á Ísafirði.
Þriggja manna nefnd á vegum Fræðslumiðstöðvar Vest-

fjarða sem í eiga sæti þau
Björn Teitsson, Guðrún Stella
Gissurardóttir og Óðinn
Gestsson, mun ráða í starfið
innan skamms tíma. Í auglýsingu um starfið kom fram að
æskilegt væri að viðkomandi
gæti hafið störf 1. apríl nk.
Núverandi forstöðumaður er
Jóhanna Kristjánsdóttir.

Óska eftirskíðum fyrir 3ja
ára krakka. Upplýsingar í
síma 456 4681.

SUMARBÚSTAÐUR Á FLATEYRI
Til sölu er sumarbústaður við Oddatún
1 á Flateyri. Bústaðurinn er byggður
árið 1995, stærð 53,6m² og er eitt af
þeim húsum er flutt voru til Flateyrar
eftir snóflóðið í október 1995. Bústaðinn þarf að fjarlægja af núverandi stað
á komandi vori.
Þeir sem hafa áhuga sendi inn skriflegt
kauptilboð á skrifstofu Ísafjarðarbæjar
að Hafnarstræti 1, Ísafirði, í síðasta
lagi 10. apríl nk. Ísafjarðarbæjar áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem
er eða hafna öllum.
Allar frekari upplýsingar eru veittar á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar á Ísafirði.
Bæjarritari Ísafjarðarbæjar.
VINNUSKÓLI ÍSAFJARÐARBÆJAR

Svona eiga sýslumenn að vera ...
Á viðburðum Þjóðahátíðar Vestfirðinga gat að líta margvíslegan þjóðlegan og glæsilegan
klæðnað fólks frá ýmsum löndum, eins og vænta mátti. Hugsanlega hafa einhverjir af gestunum á lokahátíðinni talið að forseti Íslands væri að heilsa upp á fulltrúa einhverrar framandi þjóðar þegar hann ræddi við skrúðklæddu mennina þrjá á meðfylgjandi mynd. Hér er
þó aðeins um „þjóðbúning“ eða einkennisbúning íslenskra sýslumanna að ræða. Á myndinni eru, talið frá vinstri, Þórólfur Halldórsson, sýslumaður á Patreksfirði, Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands, Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á Ísafirði, og Jónas Guðmundsson, sýslumaður í Bolungarvík.

Nýbúamiðstöð Vestfjarða á Ísafirði

Elsa Arnardóttir
ráðin forstöðumaður

Elsa Arnardóttir í Reykjavík
hefur verið ráðin forstöðumaður Nýbúamiðstöðvar
Vestfjarða, sem tekur til starfa
í Vestrahúsinu á Ísafirði innan
skamms. Páll Pétursson félagsmálaráðherra tilkynnti
þetta á lokahátíð Þjóðahátíðar
Vestfirðinga á laugardag. Elsa
er mannfræðingur að mennt
og hefur starfað við Nýbúamiðstöðina í Reykjavík. Hér
verður um þriggja ára tilraunastarf að ræða. Fjórar umsóknir
bárust um stöðuna en ein
þeirra var dregin til baka áður
en að ráðningu kom.

Páll Pétursson félagsmálaráðherra óskar Elsu farsældar í starfi um leið og hann
tilkynnir um ráðningu hennar á lokahátíð Þjóðahátíðar
Vestfirðinga.

Til stuðnings forstöðumanni verður ráðgjafarhópur.
Í honum eiga sæti Sigríður
Lillý Baldursdóttir í félagsmálaráðuneytinu, Guðrún
Stella Gissurardóttir í Bolungarvík af hálfu Svæðisvinnumiðlunar Vestfjarða, Hörður
Högnason á Ísafirði af hálfu
Rauða krossins, Ingimar Halldórsson á Ísafirði af hálfu
Fjórðungssambands Vestfirðinga og Roland Smelt í
Bolungarvík af hálfu Róta,
félags áhugafólks um menningarfjölbreytni á Vestfjörðum.

Atvinna – flokkstjórar sumarið 2001:
Það styttist óðum í sumarið og nú
leitum við að einstaklingum sem hafa
áhuga á að sinna leiðbeinendastarfi
(flokkstjórn) í Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar næsta sumar og taka jafnframt
þátt í mótun starfsvettvangs og framtíðarskipunar skólans. Æskilegt er að
leiðbeinendur hafi reynslu af því að
starfa með unglingum og séu eldri en
20 ára.
Flokkstjórar mæta til starfa seinni
hluta maí og eru ráðnir fram í ágúst.
Laun eru samkvæmt kjarasamningu
FOS-Vest.
Morrinn – leikstjóri sumarið 2001:
Þá leitum við að fjölhæfum einstaklingi
til þess að leikstýra og stjórna atvinnuog fjöllistahópnum ,,Morranum“.
Hópinn skipa 14 til 16 ára unglingar
úr sveitarfélaginu. Leikstjórinn sér
um skipulag hópsins og er starfstími
sá sami og hjá Vinnuskólanum.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma
456 3808 eða á skrifstofu félagsmiðstöðvarinnar í grunnskólanum við
Austurveg á Ísafirði. Umsóknarfrestur
er til 20. apríl nk. Ath! Vinnuskólinn
er reyklaus vinnustaður.
Síðar verður auglýst eftir vinnusömum
unglingum fæddum ´85, ´86 og ´87.
Unglingar fæddir 1988 (þ.e. eru 13
ára á árinu) verða ekki ráðnir til starfa
vegna nýrrar vinnutilskipunar.
Forstöðumaður.

Maður dæmdur í 45 daga skilorðsbundið fangelsi

Réðst á lögreglumann
Tæplega þrítugur maður var
í Héraðsdómi Vestfjarða á
fimmtudag í síðustu viku
dæmdur í 45 daga fangelsi,
skilorðsbundið í tvö ár, fyrir
brot gegn valdstjórninni.
Maðurinn var fundinn sekur
um að hafa aðfaranótt sunnudagsins 10. september síðast-

liðins, á þjóðveginum í
Tungudal í Skutulsfirði, ráðist
að lögreglumanni, þar sem
hann var að gegna skyldustörfum sínum, og slegið hann
með krepptum hnefa í andlit
svo af hlaust bólga í efri vör
og skurður sem sauma þurfti
með einu spori.

Ríkissaksóknari höfðaði
málið gegn manninum, sem
játaði brot sitt afdráttarlaust
fyrir dómi. Ákærða var einnig
gert að greiða allan sakarkostnað. Hinn dómfelldi
kvaðst taka sér frest til að
ákveða hvort hann áfrýjar
dómnum.

Til sölu!
Til sölu er fasteignin Hrannargata 10, suðurendi, Ísafirði. Íbúð á góðum stað. Veðbandalaus. Selst á góðu verði.
Nánari upplýsingar um eignina gefur Björn
Jóhannesson, hdl. í síma 456 4577.

Til sölu erToyota Corolla,
4x4, árg. 1998, ekinn 42
þús. km. Uppl. í símum
456 3954 eða 450 3215.
Til sölu er 40 feta frystigámur. Upplýsingar í síma
456 8283.
Til sölu er fimm sætahornsófi ásamt tveimur borðum. Verð kr. 35 þús. Uppl.
í síma 897 6795.
Óska eftir brauðvél og vel
með förnu tjaldi fyrir lítinn
pening. Upplýsingar í síma
456 4469.
Til sölu eru 100 vatta
Wharfedale hátalarar.
Uppl. í síma 456 5064.
Til leigu er tvö herbergi
og eldhús í góðu standi að
Urðarvegi 37. Íbúðinni
geta fylgt innanstokksmunir og áhöld. Uppl. í
síma 456 3678.
Til sölu er Suzuki RMX
250 cc., krossari, árg.
1994. Hjól í toppstandi.
Uppl. í símum 456 7599
eða 456 7080.
Óska eftir að taka íbúð á
leigu á Ísafirði sem fyrst.
Öruggum greiðslum og
reglusemi heitið. Upplýsingar gefa Ólöf eða Jói í
síma 866 5445.
Óska eftir að kaupa notað
fiskabúr, má vera með
öllu. Upplýsingar í síma
456 7640.
Til sölu er MMC Lancer
GLXi, árg. 1991, 1800 vél,
4x4, nýskoðaður, ýmislegt
endurnýjað. Ásett staðgr.
verð frá umboði er kr. 370
þús. Selst á góðu verði gegn
staðgreiðslu. Upplýsingar
í 456 7599 eða 456 7080.
Handverksfélagið Karitas
opnar markað að Mjallargötu 7, fimmtudaginn 29.
mars kl. 14.
Páfagaukar óskar. Upplýsingar í símum 456 4664
og 456 4747.
Til sölu er sex mánaða gamalt Nardihelluborð. Uppl.
í síma 456 7190.
Er einhver sem á í geymslu
sinni gönguskíði og skó
fyrir 8 og 10 ára barn (skóstærðir 34-36) sem hann
vill koma í verð eða lána?
Ef að þú ert einn af þeim,
þá endilega hringdu í síma
456 3856 og láttu vita.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
í Stórholti. Laus 1. apríl.
Uppl. í símum 861 6778
og 898 3834.

Súðavíkurhlíð

Smáspýjur og veginum lokað um tíma
Samkvæmt verklagsreglum skal vegum lokað,
falli á þá snjóflóð, hversu
lítil sem þau kunna að
vera. Tvær litlar spýjur
féllu á veginn um Súðavíkurhlíð í gærmorgun og
lokuðu því lögreglan og
Vegagerðin veginum um
stundarsakir meðan hann
var hreinsaður.
Lögregla segir enga
ástæðu til að óttast snjóflóð á vegum hér vestra
enda er snjór í fjöllum
ekkert til að tala um.
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Hefur eiginlega aldrei
farið úr Fjarðarstrætinu
– spjall við Fylki Ágústsson á Ísafirði, fyrrum sundkappa og núverandi bókara, ræðismann og ferðaskrifstofurekanda á Netinu
Fylkir Ágústsson er merkilegur fyrir margra
hluta sakir. Á árum áður var hann einn mesti
sundgarpur Íslendinga, en hann var Íslandsmeistari þrjú ár í röð. Lengst af hefur hann
unnið sem bókari, bæði sem launamaður hjá
fyrirtæki og sem sjálfstæður atvinnurekandi.
Hann var eitt ár í lýðháskóla í Danmörku. Það
var á þeim tíma þegar erfitt var að komast á
milli landa og sjaldgæft að menn færu utan í
slík ævintýri. Hann hefur gegnt stöðu ræðismanns Danmerkur á Ísafirði í hartnær tíu ár og
hefur þrisvar hitt Margréti Danadrottningu,
tvisvar á Íslandi og einu sinni í Danmörku.
Fylkir hefur rekið ferðaskrifstofu á Netinu í
nokkurn tíma og þó að hann hafi leyfi til að
selja ferðir hvert sem er, þá vill hann sérhæfa
sig í ferðum um Danmörku.
Ætlar ekki
ofar í götuna

venjast talsmátanum hjá
þeim, en það kom þó allt á
endanum.“

Fylkir fæddist á Ísafirði og
ólst þar upp. „Ég hef eiginlega
aldrei farið úr Fjarðarstrætinu.
Foreldrar mínir bjuggu í númer 11. Þegar ég komst til vits
og ára keypti ég húsið að
Fjarðarstræti 13 og bjó í því
um tíma en er nú kominn í
númer 15. Ofar í götuna ætla
ég ekki.
Ég bjó reyndar í miðbænum
í einhvern tíma í millitíðinni,
en það er ekkert til að tala um.
Ég hef alla mína ævi búið á
Ísafirði, fyrir utan þetta eina
ár sem ég bjó í Danmörku.“

Langur ferill í pappír

Komst að því að Danir
kunnu ekki dönsku
Fylkir hafði aldrei farið til
útlanda þegar hann fór í lýðháskóla í Danmörku. „Ég
hafði farið einu sinni eða
tvisvar til Reykjavíkur. Á
þessum tíma, um 1960, voru
samgöngurnar ekki líkar því
sem er í dag. Flug var rándýr
ferðamáti og það var eingöngu
á færi efnuðustu manna að
fljúga á milli landa.
Ég fór því með Gullfossi til
Danmerkur. Siglt var á tveggja
vikna fresti og þurfti ég að
velja hvort ég vildi mæta viku
of snemma eða viku of seint í
skólann. Ég valdi að mæta
viku of snemma og fékk vinnu
við að rækta grænmeti og tína
ávexti. Ég vann með hollenskum strák sem ætlaði líka í
lýðháskólann. Við áttum eftir
að verða miklir vinir þá um
veturinn.
Ég komst fljótlega að því
að Danir kunnu ekki dönsku.
Í það minnsta kunnu þeir ekki
þá „Andrésar Andar“ dönsku
sem ég hafði lært á Íslandi.
Það tók mig nokkurn tíma að
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Fylkir hefur unnið sem bókari lengst af. „Þetta er orðinn
nokkuð langur ferill í pappír.
Ég vann hjá Skipasmíðastöðinni í tæp tuttugu ár. Svo hef
ég verið með sjálfstæða bókhaldsþjónustu í um fimmtán
ár. Ég var reyndar byrjaður að
vinna nokkuð sjálfstætt þegar
ég var hjá Skipasmíðastöðinni, hjálpaði mönnum með
framtöl og slíkt.
Það er alltaf nóg að gera í
þessum bransa. Reyndar hafa
breytingarnar orðið miklar
með framförum í tölvu- og
internettækni. Nú eru skattframtölin komin á netið og öll
vinnsla orðin þægilegri. Þetta
gerir það að verkum að fólk
þarf kannski ekki eins mikið
á bókara að halda eins og áður.
Þrátt fyrir þetta er alltaf nóg
að gera.“

Færeyskir sjómenn
voru lítið að slást
Áður en Fylkir varð ræðismaður Dana á Ísafirði hafði
hann aðstoðað forvera sinn,
Ruth Tryggvason, í nokkur ár.
„Eins og menn muna eflaust
eftir, var mikið um komur færeyskra togara til Ísafjarðar á
níunda áratugnum. Þá var
mikið að gera hjá ræðismanni.
Hans hlutverk er að aðstoða
danska ríkisborgara ef eitthvað kemur upp á, hvort sem
það er skemmtilegt eða leiðinlegt. Ég man í svipinn ekki
eftir neinu atviki þar sem lögregla kom við sögu. Það var
ekki mikið um að færeyskir
sjómenn væru að slást á böllum, eins og títt var með hina
bresku.

Þegar Ruth hætti sem ræðismaður, hafði danski sendiherran samband við mig og bað
mig um að taka við. Þetta var
um 1990 og töluvert farið að
hægjast um í starfinu. Ég tók
þetta að mér og hef verið í
þessu síðan.
Það sem ég hef verið að
gera í þessu embætti er að
aðstoða menn ef þá vanhagar
um eitthvað, hversu smávægilegt sem það er. Stundum er
maður bara túlkur, stundum
eitthvað meira. Ég hef verið
að aðstoða menn við að koma
peningum í gegnum bankakerfið, redda mönnum flugfari
til og frá Íslandi og svo framvegis. Stundum hefur verið
lítið að gera og stundum mikið. Mest var að gera þegar
kviknaði í færeyskum togara
hér í höfninni. Það fóru fleiri
dagar í að snúast í kringum
það mál.“

Flestir hefðu sjálfsagt orðið sárhentir
Það verður ekki sagt annað
en að Danadrottning verðlauni
sína ræðismenn. „Á nokkurra
ára fresti eru allir ræðismenn
danska ríkisins, alls um 350
talsins, kallaðir til Danmerkur.
Þar eru þeir í heila viku, ferðast og fræðast, sækja námskeið og matarboð og heimsækja drottninguna.
Ég fór í eina slíka ferð árið

1996. Við vorum í þrjá daga í
kringum Kaupmannahöfn,
einn dag í heimsókn hjá
drottningunni og tvo daga í
heimsóknum hér og þar. Síðan
var mönnum boðið að velja
um tveggja daga ferð um Danmörku. Farið var með okkur
um Jótland, Fjón eða hvert
sem við vildum fara.
Alls voru hátt í þúsund
manns í ferðinni. Það kom
mér mjög á óvart að þegar við
hittum drottninguna, þá tóku
hún og eiginmaður hennar í
höndina á hverjum einasta
manni. Venjulegur maður
hefði sjálfsagt orðið sárhentur
eftir slíkt en drottningin er
ýmsu vön.“

Bílaleiga fyrir
útlendinga
Hvernig kom það til að
Fylkir fór að reka ferðaskrifstofu? „Ég komst á sínum tíma
í samband við bílaleigu í Esbjerg sem leigir eingöngu til
útlendinga eða manna sem búsettir eru utan Danmerkur.
Með því er hægt að kaupa
bílana skattfrjálsa og leigja
þá út á töluvert lægra verði en
gengur og gerist. Ekki er
heimilt að leigja þessa bíla til
manna sem búsettir eru í Danmörku, hvort sem þeir eru
danskir ríkisborgarar eða íslenskir. Hins vegar má leigja
bílana dönskum ríkisborgur-

um sem búsettir eru annars
staðar, til dæmis á Íslandi.
Ég gerðist umboðsmaður
fyrir þessa bílaleigu og gekk
nokkuð vel. Eftir nokkur ár
var fólk farið að óska eftir
meiri og meiri þjónustu, vildi
geta pantað sumarhús og slíkt
í gegnum mig. Ég ákvað því
að aðstoða fólk við þetta. Þá
þurfti ég að stofna ferðaþjónustu og fá tilskilin leyfi. Ég
mátti vera umboðsmaður fyrir
bílaleigu, en ef ég fór að selja
gistingu, þá þurfti ég sérstakt
leyfi.“

varð þó ljóst að þetta yrði
meira en ég bjóst við. Nú er
svo komið að þetta er miklu
stærri hluti af starfseminni en
mig óraði nokkurn tímann
fyrir. Aðallega er það vegna
þess að flugfargjöld til Danmerkur hafa lækkað mjög
mikið. Einnig hafa ferðir orðið
tíðari og allt hefur þetta orðið
til þess að umsvifin hjá mér
hafa stóraukist, bæði í leigu á
bílum og sumarhúsum.“

Ferðaþjónustan átti
að vera aukagrein

„Það munar töluvert miklu
í verði hjá þessari útlendingaleigu og öðrum bílaleigum.
Það hefur komið fyrir að Íslendingar sem staddir eru í
Danmörku hafa hringt í mig
og pantað bíl, enda er það
ódýrasti kosturinn.
Það gerðist líka einu sinni
að danskur leigubílstjóri
hringdi í mig frá Kaupmannahöfn til að spyrja til vegar.
Hann var þá með Íslending í
bílnum sem pantað hafði hótel
í gegnum mig. Leigubílstjórinn kannaðist ekki alveg við
staðsetninguna á hótelinu en
ég gat lóðsað hann um öngstræti Kaupmannahafnar.“

Fylkir sótti um og fékk
leyfið og fór að reka ferðaskrifstofu. „Ég gerðist umboðsmaður fyrir DanCenter
a.s. sem sér um leigu á sumarhúsum í Danmörku. Þeir
gefa út gríðarmikla vörulista
yfir öll þau sumarhús sem þeir
bjóða. Fyrst eftir að ég fór að
leigja út húsin fékk ég heilu
vörubrettin af þessum listum
og var að dreifa þeim út um
allt. Ég vildi gera þetta á hagkvæmari máta og kom því upp
heimasíðu, www.fylkir.is. Þar
getur fólk skoðað og pantað
hús. Fyrir þá sem ekki eru
nettengdir er ennþá hægt að
fá þessa lista til að skoða.
Ég ætlaði ferðaþjónustunni
að vera aukabúgrein. Fljótlega
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Danskur leigubílstjóri spurði til vegar

Æfingarnar voru
algjör leikaraskapur
Fylkir æfði sund og náði

mjög góðum árangri í greininni á sínum tíma. „Ég byrjaði
að æfa sund þegar ég var orðinn nærri tuttugu ára gamall. Í
dag eru flestir að hætta þegar
þeir eru komnir á þann aldur.
Mér féll vel að synda og komst
á verðlaunapall á mínu fyrsta
Íslandsmóti. Ég komst á verðlaunapall í öllum þeim mótum
sem ég á annað borð tók þátt í
innanlands og var Íslandsmeistari í þrjú ár samfleytt.
Menn verða þó að reikna með
því að sundið var allt öðruvísi
þá, tæknin önnur og tímarnir
ekki nærri því eins góðir. Nú
eru Íslandsmet kvenna í
bringusundi betri en Norðurlandamet karla voru þá. Framfarirnar hafa orðið það miklar.
Ég komst í landsliðið og
keppti fyrir Íslands hönd á
nokkrum mótum erlendis,
meðal annars í Danmörku og
Finnlandi. Ég æfði alltaf í
sundlauginni á Ísafirði og
keppti alltaf fyrir hönd Vestra.
Æfingarnar hjá mér voru samt
algjör leikaraskapur miðað
við það sem þessir krakkar
eru að æfa í dag.“

Þegar laugin
var flísalögð...
„Þegar mér fór að ganga
vel á mótum, komu fleiri sem
vildu taka þátt í æfingum.
Fljótlega sá ég að ég átti engra
kosta völ, ég varð að fara upp
á sundlaugabakkann og
þjálfa. Þá kom upp mjög sterkt
lið í sundi sem vann til nokkuð
margra verðlauna. Þegar
sundlauginni var lokað í eitt
ár svo hægt væri að flísaleggja, lagðist sundið alveg
af. Enginn skilaði sér aftur
þegar laugin var opnuð eftir
flísalagningu og því þurfti að
byrja upp á nýtt að byggja
upp lið.
Það þarf mjög harðskeytt
lið margra manna ef vel á að
ganga. Það var í rauninni ekki
fyrr en rúmum 15 árum seinna
að Vestri eignaðist annað gott
lið í sundi. Þá voru fjórir þjálfarar í vinnu, öflug stjórn var
hjá félaginu og liðið náði mjög
langt, vann tugi Íslandsmeistaratitla og setti fjölmörg Íslandsmet. Þá eignuðumst við
Ísfirðingar líka eina sumarólympíufarann okkar, Helgu
Sigurðardóttur.“

Haldið upp á merkisafmæli með stórgjöfum frá afmælisbar
ninu
afmælisbarninu

Eitt af öflugustu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins 60 ára
Að loknum aðalfundi
Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. á laugardag var
efnt til afmæliskaffis í Félagsheimilinu í Hnífsdal,
þar sem ýmsum aðilum í
heimabyggð voru jafnframt
afhent fjárframlög frá fyrirtækinu í tilefni 60 ára afmælis þess. Þannig fékk
Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði eina milljón króna til
kaupa á ómskoðunartæki,
Menntaskólinn á Ísafirði kr.
825 þúsund til kaupa á
tölvubúnaði til kennslu við
vélstjórnar- og skipstjórnarnám, Ísafjarðarkirkja kr.
800.000 til lokaframkvæmda við safnaðarheimili, Tónlistarfélag Ísafjarðar
kr. 600.000 til stólakaupa í
tónlistarsalnum Hömrum
og nýstofnað starfsmannafélag HraðfrystihússinsGunnvarar hálfa milljón
króna.
Sextugsafmælið sjálft var
fyrir liðlega tveimur mánuðum. Nokkrir útgerðar-

menn og fleiri athafnamenn í
Hnífsdal stofnuðu Hraðfrystihúsið hf. 19. janúar 1941. Tilgangur félagsins var í upphafi
að byggja hraðfrystihús í
Hnífsdal til frystingar og sölu
á alls kyns fiski og beitusíld,
eins og segir í stofnsamningi.
Strax við stofnun hófst undirbúningur vegna byggingar
hraðfrystihússins og kaupa á
vélum og tækjum til starfseminnar.
Fyrstu stjórn Hraðfrystihússins hf. skipuðu þeir Páll
Pálsson, formaður, Hjörtur
Guðmundsson og Elías Ingimarsson, sem jafnframt var
fyrsti framkvæmdastjóri félagsins. Einar Steindórsson var
framkvæmdastjóri frá 1946 til
1977 og síðan Konráð Jakobsson til 1999. Núverandi framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins-Gunnvarar er Einar Valur
Kristjánsson. Heildarhlutafé
er kr. 673.500.226 en hluthafar eru talsvert á fjórða hundrað.
Starfsemi félagsins hefur

Kristinn Björnsson forstjóri Skeljungs, Ásgeir Guðbjartsson skipstjóri og Brynjólfur Bjarnason forstjóri Granda
voru á meðal gesta á aðalfundinum.

Einar Valur Kristjánsson framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf. í ræðustóli.
Á myndinni eru einnig þeir Björn Jóhannesson lögmaður sem gegndi starfi fundastjóra
og Þorsteinn Vilhelmsson stjórnarformaður fyrirtækisins.
jafnt og þétt vaxið og orðið
Árið 1964 var stofnað dótt- landsins. Auk útgerðar
fjölbreyttari á þeim sextíu ár- urfélag til útgerðarreksturs til rekur það bolfiskvinnslu og
um sem liðin eru frá stofnun þess að tryggja vinnslunni frystingu í Hnífsdal og
þess. Ný tækni hefur verið hráefni. Fyrsti skuttogarinn rækjuverksmiðju í Súðatekin í notkun jafnóðum og kom í ársbyrjun 1973. Nú er vík. Skip félagsins eru nú
hún hefur komið fram og Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. frystitogarinn Júlíus Geirönnur félög hafa sameinast eitt af öflugustu sjávarútvegs- mundsson ÍS-270, ísfiskHraðfrystihúsinu hf.
og fiskvinnslufyrirtækjum togararnir Andey ÍS-440,
Framnes ÍS-708, Páll Pálsson ÍS-102 og Stefnir ÍS28 og rækjubátarnir Örn ÍS31 og Bára ÍS-66.
Veigamestu breytingarnar á síðustu árum hafa verið
sameining Frosta hf. og
Álftfirðings hf. í Súðavík
við Hraðfrystihúsið hf. og
sameining Hraðfrystihússins hf. og Gunnvarar hf. á
Ísafirði, sem einnig var
gamalgróið og mjög farsælt
Þar voru einnig þeir Kristján Ragnarsson stjórnarformaður útgerðarfyrirtæki.

Landssambands íslenskra útvegsmanna, Þórður Júlíusson
og Halldór Margeirsson bankastjóri Íslandsbanka.

Væri leiðinlegt að
bíða í annan áratug
„Þegar þetta gullaldarlið
hætti kom annað langt hlé.
Meira en tíu ár höfðu liðið frá
því að Vestri átti síðast Íslandsmeistara þangað til
Heiðar Ingi vann titillinn núna
um daginn. Mikil uppbygging
hefur átt sér stað innan Vestra
að undanförnu og hafa þjálfari, stjórn og foreldrar unnið
mjög gott starf í þágu félagsins.
Það er mjög ánægjulegt að
nú skuli vera að koma upp
annað gullaldarlið í sundi hjá
Vestra. Það verður þó að passa
upp á endurnýjunina svo þetta
verði ekki bara enn ein bólan
sem springur. Það væri leiðinlegt að þurfa að bíða í annan
áratug á milli Íslandsmeistaratitla.“

Einar Benediktsson forstjóri OLÍS, Sigurborg Þorkelsdóttir og fleiri njóta veitinga í tilefni afmælisins.
Stjórn Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf. ásamt framkvæmdastjóra. F.v. Einar Valur
Kristjánsson framkvæmdastjóri. Ágúst Kr. Björnsson, Þorsteinn Vilhelmsson, stjórnarformaður, Kristján G. Jóhannsson, Björn Elías Ingimarsson, Gunnar Jóakimsson og
Brynjólfur Bjarnason sem á sæti í varastjórn.

Frá aðalfundinum.

Fjölmenni var í afmælishófinu í félagsheimilinu.
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Bókmenntavakan Vestanvindar í Edinborgarhúsinu

Að mestu helguð
Guðmundi G. Hagalín
Salurinn í Edinborgarhúsinu á Ísafirði var þéttsetinn á
sunnudaginn þegar í fyrsta
sinn var haldin þar bókmenntavaka undir nafninu
Vestanvindar. Vakan var helguð minningu Guðmundar G.
Hagalín rithöfundar en einnig
komu þar fleiri vestfirsk skáld
við sögu.
Margir telja Guðmund
Hagalín merkastan þeirra rithöfunda, sem vestfirskir geta
talist, og hafa þungvæg rök
fyrir því áliti. Þá er ekki einungis átt við vestfirskan uppruna hans og búsetu á Vestfjörðum, heldur ekki síður
efniviðinn í ritverkum hans.
Hins vegar gæti einnig annar
þáttur í lífi Guðmundar verið

tilefni þess að hans væri
minnst sérstaklega á Ísafirði.
Það eru störf hans að bæjarmálum og atvinnumálum.
Guðmundur
Gíslason
Hagalín fæddist árið 1898 að
Lokinhömrum við Arnarfjörð.
Einhver þekktasta skáldsaga
hans er Kristrún í Hamravík,
sögukorn um þá gömlu, góðu
konu, sem hann ritaði snemma
á Ísafjarðarárum sínum og út
kom árið 1933. Á Ísafjarðartíma sínum ritaði Guðmundur
einnig Sturlu í Vogum, hið
mikla og magnaða verk sem
út kom árið 1938.
Ætla mætti að maður sem
vann svo mörg stórvirki í bókmenntum sem Guðmundur
Hagalín hefði ekki gert neitt

annað. Afköst hans á öðrum
sviðum voru þó með þeim
hætti, að ætla mætti að hann
hefði ekki gert neitt annað.
Guðmundur settist að á
Ísafirði árið 1929. Nokkru áður hafði hann dvalist í Noregi
um þriggja ára skeið, ferðast
um landið og flutt erindi um
Ísland og íslenska menningu.
Á Ísafirði stundaði Guðmundur kennslu en var einnig ritstjóri, bæjarfulltrúi og forseti
bæjarstjórnar og var mjög atkvæðamikill og framsýnn á
þeim vettvangi. Hann var ötull
frumkvöðull nýjunga í atvinnumálum og átti sæti í
stjórnum margra fyrirtækja.
Guðmundur fluttist frá Ísafirði
árið 1946. Hann andaðist árið

Salurinn i Edinborgarhúsinu var þéttsetinn á sunnudag. Hér má meðal annars sjá Auði
Hagalín, sonardóttir Guðmundar G. Hagalín (tv.) sem sagði frá lífi hans og störfum og
Jónínu Einarsdóttur.
1985.
hildur Guðmundsdóttir Haga- drei hafa birst opinberlega, og
Á vökunni í Edinborgarhús- lín og Gunnar Jónsson lásu úr voru ýmsar þeirra til sýnis.
inu fjallaði Þröstur Helgason verkum hans. Eyvindur P.
Einnig kynnti Eyvindur Pétbókmenntafræðingur um há- Eiríksson rithöfundur fjallar ur Eiríksson eigin verk og
skólafyrirlestra Guðmundar, um siglingalýsingar Guð- skáldin Eiríkur Norðdahl og
Auður Hagalín á Ísafirði, son- mundar. Safnað hefur verið Inga Dan fluttu nokkur af ljóðardóttir Guðmundar, sagði frá fjölda ljósmynda frá ferli um sínum.
lífi hans og störfum og Hrafn- Guðmundar, mynda sem al-

Ný löggjöf komi í veg fyrir að ,,atvinnugrundvöllur
sjávarbyggða er fjarri
stétt leiguliða myndist í útgerð því að vera tryggður“
Ályktun um sjávarútveg á
flokksþingi framsóknarmanna sætir nokkrum tíðindum. Nýjar áherslur voru lagðar og eftirtektarvert er að samstaða náðist um öll helstu atriði ályktunarinnar. Upp úr
stendur að flokksþingið tekur
undir þau sjónarmið auðlindanefndar, að í stjórnarskrá verði
sett að fiskistofnarnir séu sameiginleg auðlind allrar þjóðarinnar og eign hennar, svo
og að greiða beri gjald fyrir
afnot af auðlindinni.
Hér er um algert grundvallaratriði að ræða sem löggjöf
um nýtingu fiskistofnanna
verður að byggjast á. Útvegsmenn verða leigjendur en ekki

eigendur að útgefnum kvótum. Þá ályktaði flokksþingið
að markmið nýrrar löggjafar
um stjórn fiskveiða eigi meðal
annars að tryggja:
* atvinnugrundvöll sjávarbyggða, m.a. með því að auka
byggðakvóta.
* uppbyggingu fiskistofna
og sjálfbæra nýtingu þeirra.
* jafnræði aðila í greininni
og koma þannig í veg fyrir að
stétt leiguliða myndist í henni.
* áfram verði byggt á tvískiptu kerfi, aflamarkskerfi
annars vegar og hins vegar á
smábátakerfi sem verði blandað aflamarkskerfi og sóknarmarkskerfi.
Þessi markmið ásamt

stjórnarskrárákvæðinu mynda
ramma um stefnu flokksins.
Augljóst er að breyta þarf gildandi lögum því atvinnugrundvöllur sjávarbyggða er fjarri
því að vera tryggður, þótt í
þeim efnum sé ástandið
breytilegt um landið. Jafnræði
ríkir ekki í greininni meðan
útgerðarmenn afla sér veiðiheimildanna með mjög mismunandi hætti, allt frá því að
fá úthlutun frá ríkinu gegn
lágu gjaldi yfir í að leigja allar
heimildir á markaði fyrir allt
að 120 kr/kg af þorski. Auk
þessa ójafnræðis í úthlutun er
mikill aðstöðumunur fólginn
í því að einn útgerðarmaður
geti haft tekjur af öðrum með

framleigu aflaheimilda.
Þessi staða í greininni stuðlar sérstaklega að samþjöppun,
sem síðustu ár hefur verið
firna hröð, og torveldar nýliðun þar sem kostnaðurinn við
að afla sér veiðiheimilda er
hærri en tekjur standa undir.
Enda ólíku saman að jafna að
þurfa að kaupa allar veiðiheimildir á markaðsverði eins
og nýliðinn þarf eða að hafa
fyrir veiðiheimildir sem ekki
þarf að greiða fyrir og kaupa
til viðbótar þeim. Kerfi sem
hamlar nýliðun kemur verst
við sjávarbyggðirnar. Þar eru
helst ungu mennirnir sem vilja
hasla sér völl í útgerð og geta
tryggt að maður kemur í

Kristinn H. Gunnarsson, alþingismaður
skrifar um flokksþing framsóknarmanna
manns stað. Þá kemur síður
að sök þó einn hætti og útgerð
hans leggist af því annar tekur
við. Í dag er kerfið eins og við
þekkjum, að ef einn útgerðarmaður selur sínar veiðiheimildir burt úr plássinu og hættir,
þá er atvinna margra í uppnámi og þeir sem hefja útgerð
neyðast til þess að vera leiguliðar annarra útgerðarmanna
og eiga vart möguleika á að
koma sínu fyrirtæki á legg.
Þess vegna er alger nauðsyn
að breyta núverandi kerfi.

Framtíð sjávarbyggðanna
hvílir á því.
Hvaða leið er best að fara
til þess að ná ofangreindum
markmiðum er ekki slegið
föstu. Tvær leiðir voru lagðar
til, fyrningarleið og veiðigjaldsleið, og ákvað flokksþingið að skoða þær næstu
mánuði ásamt öðrum hugmyndum sem fram kunna að
koma og leggja niðurstöður
sínar fyrir haustfund miðstjórnar 2001.
– Kristinn H. Gunnarsson.

Glæsileg Þjóðahátíð Vestfirðinga Netspurningin
Spurt var:

Laugardaginn 24. marz síðast liðinn fór lokahátíð Þjóðahátíðarinnar fram í
íþróttahúsinu á Torfnesi á Ísafirði, en hún var nú haldin í fjórða sinn. Hugmyndin
að baki hátíðahaldanna er góð vegna þess að samfélagið tekur nú miklum breytingum og verður stöðugt alþjóðlegra á Íslandi, ekki síst á Vestfjörðum. Oft
hljómar það ankannalega að heyra um atvinnuleysi á Íslandi, þegar litið er til þess
að fólk sem er fætt erlendis er 5% íbúa landsins og sinnir mikilvægum störfum,
eins og fram kom í máli Páls Péturssonar félagsmálaráðherra á hátíðinni á laugardaginn. Jafnframt upplýsti ráðherann að hlutfallið væri mun
hærra á Vestfjörðum eða 9%, enda hæst á landinu. Samkvæmt
því eru útlendingar nálægt 800 á Vestfjörðum einum. Þjóðahátíðin er því eðlilegur þáttur í mannlífinu hér og þátttakan sýndi að
Vestfirðingar hafa áhuga á því sem þar var fært fram. Kynning á menningu fólks
sem runnið er upp í annarri menningu en þeirri sem við eigum að venjast er gagnleg og nauðsynleg.
Íslendingum er hollt að kynnast fjölbreyttri menningu þess fólks sem hefur
valið sér að setjast að hér og festa rætur í ólíku umhverfi og aðlaga sig annars
konar menningu. Rætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytni á Vestfjörðum,
hefur staðið sig með mikilli prýði við þessi hátíðahöld, sem stóðu í rúma viku,
en þau hófust laugardaginn 17. mars síðast liðinn í Súðavík. Þetta er í fyrsta
skiptið sem hátíðahöldin standa svo lengi, en áður hafa þau verið bundin við einn
dag í senn. Þessi nýjung kann að hafa valdið því aðsókn hefði mátt vera betri við

setningu hátíðarinnar í Súðavík, því fólk þarf að laga sig að nýjum og breyttum
háttum.
Páll Pétursson félagsmálaráðherra færði bókasafninu á Ísafirði peningagjöf til
kaupa á bókum á tælensku og pólsku, ásamt því að kynna ráðningu forstöðumanns
Nýbúamiðstöðvar á Vestfjörðum, en sú er Elsa Arnardóttir.
Foseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson og unnusta hans Dorrit Moussaieff,
heiðruðu gesti á lokahátíðinni með nærveru sinni, en áður höfðu þau heimsótt
Þróunarsetrið í Ísfirðingshúsinu og kynnt sér starfsemi þess.
Forsetinn ávarpaði hátíðargesti og gerði að umræðuefni þá
miklu menningu sem Vestfirðingar búa að og fjölbreytnina
sem fer vaxandi með nýju fólki, sem losar um rætur sínar úti í
hinum stóra heimi og festir þær að nýju í framandi umhverfi. Eftirtektarvert var
hversu mikið hinum nýju Vestfirðingum þótti til um að þjóðhöfðinginn sækti
hátíðina heim og hve alþýðleg hann og unnusta hans voru. Þau heilsuðu fólki og
gáfu sér tíma til þess að ræða við það um fyrri heimkynni. Nokkrir báðu um mynd
af sér með forsetanum eftir slíkt samtal og brást hann ljúflega við því. Þótti þeim
mikið til koma og eiga víst öðru að venjast frá heimalöndum sínum. Forsetinn á
þakkir skilið fyrir þá umhyggju sem hann sýndi Vestfirðingum á hátíðinni, eldri
sem yngri, óháð uppruna þeirra.
Rótum og öðrum sem gerðu Þjóðahátíðina mögulega eru færðar þakkir. Hún er
komin til að vera.

Stakkur skrifar

Ferðu á
einhvern
viðburð
Þjóðahátíðar
Vestfirðinga?
Alls svöruðu 370.
Já sögðu 148 eða 40,00%
Nei sögðu 165 eða 44,59%
Kannski sögðu
57 eða 15,41%

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

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.
8

13.PM5

MIÐVIKUDAGUR 28. MARS 2001

8

19.4.2017, 09:26

Forseti Íslands heimsótti Þróunarsetur Vestfjarða

Óskaði eftir að fá að kynna
sér frumkvöðlastarfið
Forseti Íslands notaði
ferðina á æskuslóðirnar á
Ísafirði, þegar hann heimsótti Þjóðahátíð Vestfirðinga, og leit inn á nokkrum

öðrum stöðum. Sérstaklega
óskaði hann eftir því að fá
að koma í heimsókn í
Þróunarsetur Vestfjarða og
kynna sér þá vinnu sem þar

Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands og heitkona hans Dorrit Moussaieff heimsóttu
m.a. Dorothee Lubecki ferðamálafulltrúa Vestfjarða.

Forsetinn og heitkona hans heimsóttu meðal annars útibú
Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins sem er með aðstöðu í
Þróunarsetri Vestfjarða. Á myndinni eru einnig þeir Kristinn
Þór Kristinnsson útibússtjóri og Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hf.

Dorrit og Ólafur Ragnar smökkuðu á þeim réttum sem í
boði voru í heimsókninni í Þróunarsetur Vestfjarða.

er unnin. Var þar vel tekið á
móti honum og Dorrit og
Páli Péturssyni félagsmálaráðherra, sem einnig var
með í för.
Forsetinn fékk kynningarefni um starfsemina og
fleira til fróðleiks og minja.
Hann lét í ljós ánægju með
það frumkvæði og frumkvöðlastarf, sem þar á sér
stað í málefnum fjórðungsins. Jafnframt gat hann þess,
að fyrir nærri þremur áratugum hefði hann ásamt
fleiri mönnum unnið að
hugmyndum um framtíðarskipulag Ísafjarðarkaupstaðar. Honum hefði aftur á móti
ekki komið í hug á þeim
tíma starfsemi á borð við þá
sem nú fer fram í Þróunarsetri Vestfjarða á Ísafirði.
Ljósmyndari blaðsins
fylgdist með heimsókn
forsetans í Þróunarsetrið.

Starfsfólk þeirra fyrirtækja og stofnana sem hafa aðstöðu í
Þróunarsetri Vestfjarða.

Ingimar Halldórsson framkvæmdastjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga og Ólafur Ragnar Grímsson á tali.

Heitkona forsetans, Dorrit Moussaieff, hafði um margt að
spjalla við Ólaf Helga Kjartansson sýslumann.
MIÐVIKUDAGUR 28. MARS 2001
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helgardagbókin

sk
emmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf
skemmtanir

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðan og síðan austan
8-13 m/s og dálítil él við
suður- og austurströndina
en annars hægari og víða
bjart veður. Frost 2-7 stig
við sjóinn en 10-15 í innsveitum.
Horfur á föstudag:
Norðan og síðan austan
8-13 m/s og dálítil él við
suður- og austurströndina
en annars hægari og víða
bjart veður. Frost 2-7 stig
við sjóinn en 10-15 í innsveitum.
Á laugardag:
Norðaustanátt, víða 10-15
m/s og snjókoma með
köflum, en slydda og síðan rigning við suður- og
austurströndina. Hiti 0-5
stig á láglendi en um
frostmark norðanlands.
Á sunnudag:
Norðaustanátt, víða 10-15
m/s og snjókoma með
köflum, en slydda og síðan rigning við suður- og
austurströndina. Hiti 0-5
stig á láglendi en um
frostmark norðanlands.
Á mánudag:
Norðaustanátt, víða 10-15
m/s og snjókoma með
köflum, en slydda og síðan rigning við suður- og
austurströndina. Hiti 0-5
stig á láglendi en um
frostmark norðanlands.

netið
www.flateyri.is/dalur/
Heimasíða Kirkjubóls í
Valþjófsdal í Önundarfirði. Að henni standa
ábúendur bæjarins og má
þar finna ýmislegt til
skemmtunar og fróðleiks.
Hægt er að lesa sér til um
sögu byggðar í dalnum,
fræðast um heppilegar
gönguleiðir í nágrenninu,
gægjast inn í líf bændanna og lesa þjóðsögur.
Einnig er þar sagt frá
kúnni Sæunni, sem synti
yfir Önundarfjörð þveran í
október 1987 og bjargaði
þannig lífi sínu.

helgin
Dansdagur verður í
íþróttahúsinu í Bolungarvík á sunnudag kl. 13:30.
Keppt verður í samkvæmis dönsum o.fl.
10
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Föstudagur 30. mars
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.45 Sjónvarpskringlan
17.58 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (33:90)
18.30 Búrabyggð (9:96)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Gettu betur (7:7)
21.25 Joe fær sér íbúð. (Joe´s Apartment) Gamanmynd um ungan mann sem
flyst í greni í Brooklyn. Maturinn hans
hverfur, fötin færast úr stað og það er
greinilegt á öllu að hann er ekki einn í
íbúðinni. Aðalhlutverk: Jerry O´Connell,
Megan Ward og Jim Sterling.
22.45 Með morð í huga. (Murder in
My Mind) Bandarísk sakamálamynd um
alríkislögreglukonu sem beitir óhefðbundnum aðferðum í baráttu sinni við
raðmorðingja. Aðalhlutverk: Nicollette
Sheridan, Stacy Keach, Peter Coyote og
Peter Outerbridge.
00.15 Evrópa, Evrópa. (Europa, Europa) Frönsk bíómynd frá 1990 byggð á
sjálfsævisögu Solomons Perels. Í myndinni er lýst reynslu unglings af gyðingaættum í seinni heimsstyrjöldinni. e. Aðalhlutverk: Marco Holschneider og Delphine Forest.
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 31. mars
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (34:90)
09.30 Mummi bumba (25:65)
09.35 Bubbi byggir (26:26)
09.48 Kötturinn minn er tígrisdýr
09.53 Ungur uppfinningamaður
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (14:26)
10.45 Kastljósið
11.05 Þýski handboltinn
12.25 Skjáleikurinn
13.45 Sjónvarpskringlan
13.55 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik í fjögurra liða úrslitum
kvenna.
15.40 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í Brasilíu.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Fíklaskólinn (3:22)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
21.00 Umtalsefni. (Something to Talk
About) Bandarísk bíómynd frá 1995.
Kona í Suðurríkjunum kemst að því að
maðurinn hennar heldur fram hjá henni
en reynist erfitt að losa sig við hann. Aðalhlutverk: Julia Roberts, Dennis Quaid,
Robert Duvall, Gena Rowlands og Kyra
Sedgewick.
22.45 Illur fengur. (Face) Bresk bíómynd um bófa sem reyna að endurheimta
ránsfeng sem var stolið af þeim og eru
með lögregluna á hælunum.. Aðalhlutverk: Robert Carlyle, Ray Winstone,
Steve Waddington, Philip Davis, Damon
Albarn og Lena Headley.
00.30 Ógnir í undirdjúpum. (Crimson
Tide) Bandarísk spennumynd frá 1995.
Rússneskur þjóðernissinni og klíka
fyrrverandi hermanna Rauða hersins ná
mikilvægu hernaðartæki á sitt vald. Aðalhlutverk: Denzel Washington og Gene
Hackman.
02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 1. apríl
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (89:107)
10.22 Róbert bangsi (26:39)
10.46 Sunnudagaskólinn
11.00 Sögurnar hennar Sölku (6:13)
11.10 Bréfaklúbburinn
11.25 Nýjasta tækni og vísindi
11.40 Kastljósið
12.00 Vestfjarðavíkingurinn 2000
13.00 Sjónvarpskringlan
13.20 Mósaík
14.00 Mannslíkaminn (2:8)
15.00 Stundin okkar
15.30 Geimferðin (18:26)
16.15 Táknmálsfréttir
16.25 Formúla 1 Bein útsending frá
kappakstrinum í Brasilíu.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Uppsigling (1:2)
20.30 Fréttir aldarinnar
20.35 Hálandahöfðinginn (5:8)
21.25 Helgarsportið
21.50 Grunur vaknar. (Lombre du
doute) Frönsk bíómynd frá 1992 um tólf
ára stúlku sem sakar föður sinn um
kynferðislegt ofbeldi.
00.20 Deiglan
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 30. mars
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.30 Í fínu formi 4
09.45 Jag
10.35 Myndbönd
11.15 Lífið sjálft (2:21) (e)
12.00 Nágrannar
12.30 Segemyhr (29:34) (e)
13.00 Eins og greifi
14.30 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (9:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (16:25)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Óskarsverðlaunin 2001. Samantekt frá afhendingu Óskarsverðlaunanna
sl. sunnudagskvöld.
21.35 Ó,ráðhús (13:26)
22.05 Umsátrið. (The Siege) Herlögum
er komið á í New York þegar múslímar
gera árásir á borgina í kjölfar handtöku
eins helsta leiðtoga þeirra, Ahmed Bin
Talal. Átökin eru ekki einungis á milli
múslímanna og hersins heldur einnig
innan hersins, FBI og CIA. Aðalhlutverk: Bruce Willis, Denzel Washington,
Annette Benning.
00.00 Atómstöðin. Íslensk bíómynd
eftir sögu Nóbelskáldsins Halldórs
Kiljans Laxness um sveitastúlkuna Uglu
sem kemur til borgarinnar á eftirstríðsárunum og dregst inn í hringiðu stjórnmála. Þjóðin skiptist í tvær fylkingar
varðandi afstöðuna til veru Bandaríkjahers hér á landi og Ugla lendir á milli
steins og sleggju þegar hún ræður sig
sem þjónustustúlku á heimili þingmannsins Búa Árlands. Aðalhlutverk: Tinna
Gunnlaugsdóttir, Gunnar Eyjólfsson,
Árni Tryggvason, Arnar Jónsson.
01.35 Tveir dagar í dalnum. (2 Days in
the Valley) Skrautlegt samansafn af fólki
úr San Fernando dalnum í Kaliforníu.
Leigumorðingjar flækjast í tryggingasvindl, leikstjóri er í sjálfsmorðshugleiðingum, snobbaður listaverkasali fær í
nýrun og fallegar konur hafa banvæn
áform. Aðalhlutverk: Danny Aiello, Jeff
Daniels, Teri Hatcher.
03.20 Dagskrárlok

Laugardagur 31. mars
07.00 Barnatími Stöðvar 2
09.50 Svanaprinsessan
11.15 Barnatími Stöðvar 2
11.40 Eldlínan
12.15 Best í bítið
12.55 NBA-tilþrif
13.20 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn
16.05 60 mínútur II (e)
16.50 Simpson-fjölskyldan (19:23)
17.15 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (14:24)
20.30 Blúsbræður 2000. (Blues Brothers 2000) Blúsbræðurnir eru mættir aftur
á hvíta tjaldið en að þessu sinni er Elwood
einn á ferð. Elwood er nýsloppinn úr
fangelsi en er ákveðinn í að vinna hljómsveitakeppni í New Orleans. Keppinautarnir eru ekki af verri endanum og má
þar nefna B.B. King og Eric Clapton
ásamt fleiri snillingum. Aðalhlutverk:
Dan Aykroyd, John Goodman, Joe
Morton.
22.35 Heimskra manna ráð. (Best Laid
Plans) Það virðist ekkert ganga upp hjá
Nick þessa dagana og hann þráir að
komast burt og hefja nýtt líf. Áætlun um
rán virðist í fyrstu vera mjög einföld en
þegar á reynir fer allt úrskeiðis. Aðalhlutverk: Josh Brolin, Reese Witherspoon,
Alessandro Nivola.
00.05 Úlfaldi úr mýflugu. (Albino
Alligator) Þrír taugaveiklaðir smákrimmar hírast á kjallarabar í New Orleans í von um að lögreglan nái ekki til
þeirra. Þeir taka nokkra bargesti í gíslingu og þar með er atburðarásinni hrundið af stað. Lögreglan heldur að stórhættulegir afbrotamenn séu á ferð og grípur
til róttækra aðgerða. Aðalhlutverk: Faye
Dunaway, Gary Sinise, Matt Dillon.
01.40 Hefnd fyrir dollara. (For a Few
Dollars More) Önnur myndin í spagettívestraþríleik Sergios Leones um nafnlausa manninn. Hann leitar að þrjótnum
Indio en talsvert fé er lagt til höfuðs
honum. Mortimer ofursti hyggst einnig
finna Indio í fjöru til þess að hefna dauða
systur sinnar. Aðalhlutverk: Clint Eastwood, Lee Van Cleef.
03.50 Dagskrárlok

Bandaríska meistarakeppnin í golfi
Bandaríska meistarakeppnin í golfi (US Masters) hefst á Augusta National
vellinum í Georgíu á fimmtudag í næstu viku. Af því tilefni verður rifjaður upp
gangur mála frá mótinu í fyrra en þá hrósaði Vijay Singh sigri. Hann hefur
leikið vel í vetur og möguleikar hans á að verja titilinn verða að teljast nokkuð
góðir. Flestra augu beinast samt að Tiger Woods. Hann var nánast ósigrandi
í fyrra og er staðráðinn að bera sigur úr býtum í ár. Sýn 1. apríl kl. 21:30.
Sunnudagur 1. apríl
07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.00 Ævintýraheimur Enid Blyton
10.25 Í vesturátt
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.40 Fisléttur. (Airborne) Við kynnumst Mitchell Goosen sem er svo gott
sem alinn upp á ströndinni í Kaliforníu.
Þegar foreldrar hans fá tækifæri til að
vinna við vísindarannsóknir í Ástralíu
er hann sendur til frændfólks í Ohio sem
er langt inni í landi. Hann þarf að kynnast
nýjum krökkum og algjörlega nýju umhverfi á nýjum stað.Aðalhlutverk: Shane
McDermott, Seth Green, Brittney Powell.
15.10 Simpson-fjölskyldan (1:23)
15.35 Oprah Winfrey
16.20 Nágrannar
18.15 Fornbókabúðin
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
20.50 60 mínútur
21.40 Ástir og átök
22.05 Hundabolti.(Didier) Frönsk gamanmynd af betri gerðinni. Hundaeigandinn Jean Pierre er um margt dæmigerður
Parísarbúi. En daginn sem hundurinn
hans sýnir sitt innra eðli er veröldinni
kollvarpað. Jean Pierre sér nú fram á
nýja og áður óþekkta möguleika í lífinu
en svo er önnur saga hvort blessaður
hundurinn sé sama sinnis. Aðalhlutverk:
Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, Isabelle Gelinar, Lionel Abelanski.
23.50 Maður án andlits.(The Man without a Face) Justin McLeod er fyrrverandi
kennari sem hefur verið einsetumaður
eftir að andlitið á honum afmyndaðist í
bílslysi fyrir mörgum árum. Um hann
hafa spunnist ýmsar sögur, sumar hverjar
mjög ljótar. Það setur því ugg að bæjarbúum þegar strákurinn Chuck reynir að
vingast við Justin í því skyni að fá hann
til að kenna sér í aukatímum. Saman
hjálpa þeir hvor öðrum að glíma við
fjandsamlegt umhverfi. Aðalhlutverk:
Mel Gibson, Margaret Whitton, Nick
Stahl.
01.45 Dagskrárlok

Abby Barnes dýralæknir veit það því
hún stýrir vinsælum spjallþætti í útvarpi
sem fjallar um gæludýr. En sumir sem
hringja inn vilja vita meira um hana og
hún lýsir sér sem konunni í næstu íbúð,
ljóshærðri og glæsilegri. Eftir þetta lenda
hún, nágrannakonan Noelle og hundaeigandinn Brian í furðulegum aðstæðum
sem eru afleiðingar misskilnings og missagna. Nafnið á myndinni gefur fyrirheit
um skemmtilega kvikmynd. Aðalhlutverk: Uma Thurman, Janeane Garofalo,
Ben Chaplin.
01.20 Doors. (The Doors) Sannsöguleg
kvikmynd um bandaríska rokksöngvarann Jim Morrison og hljómsveit hans,
Doors. Morrison, sem var fæddur í Flórída árið 1943, nam kvikmyndagerð í
Los Angeles en sneri sér að tónlistinni
þegar Doors var stofnuð 1966. Hljómsveitin vakti fljótt mikla athygli en sviðsframkoma meðlima hennar þótti afar
kraftmikil. Þrátt fyrir velgengni á tónlistarsviðinu átti Morrison við erfiðleika
að etja í einkalífinu. Hann varð háður
eiturlyfjum og lést af þeirra völdum í
París 1971, aðeins 27 ára að aldri. Aðalhlutverk: Val Kilmer, Frank Whaley,
Kevin Dillon, Meg Ryan, Kyle Maclachlan, Billy Idol.
03.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 1. apríl

Laugardagur 31. mars
10.30 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Liverpool og Manchester United.
13.00 Golfmót í Bandaríkjunum
14.00 Golfmót í Bandaríkjunum

11.50 Meistarakeppni Evrópu. Fjallað
er um Meistarakeppnina, farið er yfir
leiki síðustu umferðar og spáð í spilin
fyrir þá næstu.
12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Föstudagur 30. mars
17.15 David Letterman. David Letterman er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Heimsfótbolti með West Union
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Sannleikurinn um hunda og
ketti. (Truth About Cats and Dogs, The)
Hver er sannleikurinn um hunda og ketti?
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15.00 David Letterman
16.00 Snjóbrettamótin (7:12)
17.00 Íþróttir um allan heim
18.00 Jerry Springer
18.50 Spænski boltinn. Bein útsending.
21.00 Leifturhraði. (Speed) Háspennumynd sem gerist í strætisvagni í Los
Angeles. Brjálæðingur hefur komið fyrir
sprengju í vagninum og mun hún springa
ef ökutækið fer undir 80 km hraða.
Strætóinn er fullur af fólki og nú er úr
vöndu að ráða. Lögreglan sendir besta
mann sinn til að gera sprengjuna óvirka
en jafnvel hann lendir í vandræðum. Það
gæti þó komið sér vel ef einhver farþeganna kæmi til aðstoðar. Aðalhlutverk:
Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis
Hopper, Jeff Daniels.
22.55 Leifturhraði 2. (Speed 2: Cruise
Control) Annie Porter er þess fullviss að
hún sé búin að fá sinn skammt af lífsháska. Nú fer hún í rómantíska siglingu
með unnusta sínum en ferðin breytist í
hreinustu martröð þegar brjálæðingur
um borð tekur völdin og hótar öllu illu.
Aðalhlutverk: Sandra Bullock, Jason
Patric, Willem Dafoe.
01.00 Kynlífsiðnaðurinn í Evrópu
01.25 Mia. Erótísk kvikmynd.
02.45 Dagskrárlok og skjáleikur

19.4.2017, 09:26

Laugardagur 31. mars kl. 13:55
Íslandsmótið í handbolta kvenna: Fjögurra liða úrslit.
Laugardagur 31. mars kl. 15:40
Formúla 1 í Brasilíu: Bein útsending frá tímatökunni.
Sunnudagur 1. apríl kl. 16:25
Formúla 1. í Brasilíu. Bein útsending frá keppninni.

Stöð 2
Laugardagur 31. mars kl. 13:45
Enski boltinn: Arsenal – Tottenham Hotspur

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hljómsveitin Gabríel
verður í dúndurstuði
laugardagskvöldið 31. mars.
Síðast var húsfyllir!
Stefnum að því sama núna!

Á Eyrinni

Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

fjölmiðlar

„Fjórða skotið“?
Samkvæmt nýjum rannsóknum á segulbandi,
sem var í gangi þar nálægt sem Kennedy forseti
var myrtur í Dallas árið 1963, má telja fullvíst að
um „fjórða skotið“ hafi verið að ræða, en um það
hefur verið deilt í áratugi. Röksemdir fyrir þessu
koma fram í tímaritinu Science and Justice, sem
The Forensic Science Society í Bretlandi gefur
út. G. Robert Blakey, fyrrum formaður þingnefndarinnar sem rannsakaði morðið, telur hinar nýju
rannsóknir fullrar athygli verðar. „Þetta sýnir að
meira að segja okkur varð á yfirsjón, þó að hún
hafi ekki verið stórvægileg“, er haft eftir honum.

14.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Charlton Athletic og Leicester City.
17.00 NBA-leikur vikunnar. Bein útsending frá leik Philadelphia 76ers og
Indiana Pacers.
19.20 Sjónvarpskringlan
19.40 Epson-deildin. Bein útsending frá
úrslitakeppninni.
21.30 Bandaríska meistarak. í golfi.
(Augusta Masters Official Film) Upprifjun á bandarísku meistarakeppninni í golfi
2000, US Masters, sem haldin var á
Augusta National vellinum í Georgíu.
22.30 Ástríðufiskurinn. (Passion Fish)
Áhrifamikil kvikmynd um óblíð örlög,
vináttu og fyndnar persónur. May-Alice
er fræg leikkona úr sápuóperum. Þegar
hún lendir í umferðarslysi er úti um frama
hennar og hún þarf að eyða ævinni í
hjólastól. May-Alice heldur aftur til
æskustöðvanna og upphefst þá sérstakt
fjandvinasamband hennar og hjúkrunarkonunnar Chantelle. Maltin gefur þrjár
stjörnur. Aðalhlutverk: Mary McDonnell, Alfre Woodard, David Strathairn,
Angela Bassett, Vondie Curtis-Hall.
00.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 31. mars
Föstudagur 30. mars
17.00 Jay Leno (e)
17.50 Sjónvarpskringlan

Ísafjarðarkirkja:
Guðsþjónusta með negrasálmum verður á sunnudag kl. 11:00. Kirkjuskólinn er á laugardag
kl. 11:00.
Flateyrarkirkja:
Kvöldbænastund í kvöld
miðvikudag kl. 20:30.

Velgengni kvikmyndarinnar „Gladiator“
hefur orðið til þess að stofnaður hefur
verið skylmingaskóli við hinn fornfræga
Via Appia í Róm. Námið á að taka eitt ár.
Kennt verður tvisvar í viku, tvo tíma í
senn. Reynt er að hafa allt sem líkast því
sem var til forna. Brynjurnar eru úr leðri
og járni og vega um fimmtán kíló. Skylmingamennirnir heilsast og kveðjast með
fornum rómverskum hætti með því að
segja „Ave“
og lyfta hægri
handlegg fram
og upp. Þeir
sem aðhyllast pólitíska
rétthugsun
berjast gegn
þessu vegna
þess
að
ákveðinn hópur í Þýskalandi
notaði slíka kveðju um skeið fyrir meira
en hálfri öld (sagði að vísu Heil en ekki
Ave).

18.00 Myndastyttur. Í þættinum er
fjallað við unga og upprennandi kvikmyndagerðamenn og stuttmyndir þeirra
sýndar.
18.30 Topp 20 (e)
19.30 Entertainment Tonight
20.00 Get Real
21.00 Björn og félagar. Spjallþáttakóngur Íslands, Björn Jörundur, stjórnar
þættinum.
22.00 Fréttir
22.20 Allt annað. Menningarmálin í
nýju ljósi.
22.25 Málið
22.30 Djúpa laugin. Dóra og Mariko
koma Íslendingum á stefnumót. Við
fylgjumst með því hvað gerðist hjá síðasta stefnumótapari og komum nýju
pari á stefnumót.
23.30 Malcolm in the Middle (e)
00.00 CSI (e) Í spennuþættinum CSI
er fylgst með lífi og störfum starfsfólks
rannsóknardeildar lögreglunnar í Las
Vegas.
01.00 Entertainment Tonight (e)
Hver var hvar og hver var með hverjum?
Ekki missa af slúðurfréttum frá stórstirnunum vestanhafs.
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

09.30
10.00
12.00
12.30
13.00

kirkja

Skylmingarskóli
í Róm á Ítalíu

Jóga
2001 nótt
Entertainment Tonight (e)
Entertainment Tonight (e)
20/20 (e)

Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 28. mars kl. 17:15
Undankeppni HM í knattspyrnu: Albanía – England
Fimmtudagur 29. mars kl. 19:45
Epson deildin í körfuknattleik: Njarðvík – KR
Laugardagur 31. mars kl. 10:30
Enski boltinn: Liverpool – Manchester United
Laugardagur 31. mars kl. 18:50
Spænski boltinn: Valencia – Espanyol
Sunnudagur 1. apríl kl. 12:45
Ítalski boltinn: Roma – Verona
Sunnudagur 1. apríl kl. 14:50
Enski boltinn: Charlton Athletic – Leicester City
Sunnudagur 1. apríl kl. 17:00
NBA: Philadelphia 76ers – Indiana Pacers
Sunnudagur 1. apríl kl. 19:40
Epson deildin í körfuknattleik: Leikur óákveðinn
Mánudagur 2. apríl kl. 18:50
Enski boltinn: Southampton – Ipswich Town
Þriðjudagur 3. apríl kl. 18:40
ME: Manchester United – Bayern München
Þriðjudagur 3. apríl kl. 20:40
ME: Galatasaray – Real Madrid

heilsa
Heilbrigðisstofnunin
Ísafjarðarbæ:
Háls-, nef- og eyrnalæknir verður staddur á Ísafirði
dagana 5.-7. apríl nk. með
móttöku og aðgerðir.
Tímapantanir eru í síma
450 4500 frá kl. 8-16 alla
virka daga.

netið

14.00 Survivor II (e)
15.00 Adrenalín (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Sílikon (e)
17.30 2Gether (e) Félögunum er ekkert
heilagt og þeir koma sífellt á óvart!
18.00 Tískudagar í Kringlunni. Sýnt
frá glæsilegri tískusýningu sem haldin
var í Borgarleikhúsinu á dögunum.
19.00 Get Real (e)
20.00 Temptation Island. Freistingarslóðir eru nú þaktar brostnum hjörtum,
rifnum sjálfsmyndum og táravötnum. En
enn liggja lostasker á leið þeirra og ekki
verður auðvelt að sigla framhjá þeim. Er
Billy búinn að fá alveg nóg af Mandy? Er
eitthvað á milli Shannon og Tom tindilfætta?
21.00 Malcolm in the Middle. Mömmu
vinar hans Malcolms finnst ekki nægilega
mikil tengsl milli fjölskyldnanna og úr
verður að þær fara saman út að borða. Sú
máltíð verður hin skrautlegasta eins og
vænta mátti. Á sama tíma býður Francis
nokkrum stúlkum í partí í herskólanum...
21.30
Two guys and a girl. Ashley
flytur inn til Sharon og Johnny og Johnny
sér hana bera - tvisvar! Afi Petes kemur
óvænt í heimsókn og Berg fær hann til að
fara í læknisskoðun. Niðurstöðurnar eru
sláandi.
22.00 Everybody Loves Raymond.Ray
er með sektarkennd því hann gaf föður
sínum aðeins kort í afmælisgjöf.
Til að bæta ráð sitt kaupir hann fiskabúr
en Frank og fiskar eru óheppileg blanda.
22.30 Saturday Night Live. Skemmtiþáttur í fremstu röð, hefur verið sýndur á
NBC í 25 ár. Þátturinn er stútfullur af
frægum gamanleikurum.
23.30 Tantra
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Sunnudagur 1. apríl
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Skotsilfur. Helgi Eysteinsson og
Björgvin Ingi fara yfir það helsta í viðskiptum liðinnar viku.
12.30 Silfur Egils.Egill Helgason stjórnar umræðuþætti um pólitík og þjóðmál.
14.00 Everybody Loves Raymond (e)
14.30 Malcolm in the Middle (e)
15.00 Björn og félagar (e)
16.00 Fólk. Fátt mannlegt er Sigríði
óviðkomandi í þættinum Fólk
17.00 Innlit-Útlit (e)
18.00 Yes Dear (e)
18.30 Temptation Island (e)
19.30 20/20. Vandaður fréttaskýringarþáttur með Barböru Walters og félögum.
20.30 Skotsilfur (e)
21.00 Tantra-listin að elska meðvitað
Helgi bletturinn. Í þættinum fáum við að
heyra af uppgötvun helga blettsins, reynslusögur kvennana og allt um upplifun
karlanna sem létu kynlífið eiga sig vikuna
á undan og tóku að sér hlutverk heilara.
22.00 Silfur Egils (e)
23.30 Boston Public (e)
00.30 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
01.00 Jóga
01.30 Óstöðvandi Topp 20

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Gunnar Þórðarson, framkvæmdastjóri og tengiliður Skíðaviku 2001
svarar:

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

,,Ég fer alltaf
inn á bb.is til
að sjá fréttir
úr bænum, á
mbl.is skoða
ég síðan
fréttir á landsog heimsvísu. Einnig
skoða ég visir.is því ég er
algjör fréttasjúklingur. Ég
fer náttúrlega mjög oft inn
á heimasíðu Skíðafélags
Ísfirðinga, snerpa.is/sfi.
Þar skoða ég hvað er að
gerast í félaginu, en þar
eru oft fréttir af því sem
mínir menn eru að gera í
alpanefnd og göngunefnd.
Oft skoða ég heimasíðu
Skíðaviku 2001, snerpa.is
/sfr/skidavika. Þegar ég
er þar er ég eiginlega í
hlutverki prófarkalesara,
skoða þær upplýsingar
sem þangað fara og læta
breyta og bæta eftir
þörfum.

Pantið auglýsingapláss
tímanlega fyrir
páskana!

MIÐVIKUDAGUR 28. MARS 2001

13.PM5

11

19.4.2017, 09:26

11

ÓHÁÐ

FRÉTTABLAÐ

Á VESTFJÖRÐUM

Stofnað 14. nóvember 1984
• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang: bb
@ bb
.is • Verð kr. 200 m/
1984•
bb@
bb.is
m/vvsk

Hugmyndir Elísabetar Gunnarsdóttur arkitekts á Ísafirði

Laust húsnæði verði markaðssett fyrir listafólk og fræðimenn
Samkomulag hefur verið
gert milli Ísafjarðarbæjar og
teiknistofunnar kol og salt ehf
á Ísafirði um að koma í framkvæmd hugmyndum Elísabetar Gunnarsdóttur, arkitekts, um nýtingu á lausu húsnæði fyrir fræðimenn og listamenn.
Undirritunin samkomulagsins fór fram við dálitla
athöfn sl. föstudag í fjölbýlishúsinu að Múlalandi 12 á Ísafirði, sem er eitt af „vandræðabörnum“ Ísafjarðarbæjar í félagslega húsnæðiskerfinu.
Viðstödd voru börn og fullorðnir sem báru grímur með andlitsmyndum ýmissa þekktra
listamanna og fræðimanna,
lifandi og látinna, sem hugsanlega gætu eða hefðu getað
nýtt sér slíka aðstöðu.
Í eigu Ísafjarðarbæjar eru
nú um 190 íbúðir. Þar af standa
24 auðar. Kostnaður bæjar-

sjóðs vegna íbúðarhúsnæðis í
eigu hans nam á síðasta ári
um 40 milljónum króna og á
síðustu átta árum á þriðja
hundrað milljónum króna.
Í samkomulagi teiknistofu
Elísabetar og Ísafjarðarbæjar
er gert ráð fyrir því að unnið
verði að þessu verkefni næstu
mánuði. Fenginn verður
starfsmaður, sérmenntaður í
markaðsmálum, til að móta
verkefnið frekar og kynna það.
Meðal annars verður leitað til
íslensku háskólanna, bæði
Listaháskólans og hinna almennu háskóla, sem eiga mikið samstarf við erlenda háskóla og þá sem þar starfa.
Einnig verður verkefnið
kynnt fyrir samtökum listamanna og yfirleitt allar þær
aðferðir notaðar, sem líklegar
virðast til að skila árangri, að
sögn Elísabetar Gunnarsdóttur arkitekts.

Elísabet Gunnarsdóttir arkitekt og Halldór Halldórsson bæjarstjóri undirrita samkomulagið.

Símaþjónustu komið á fót fyrir ung
linga í erfiðleikum eða með áhyg
gjur
unglinga
áhyggjur

Anorexía, þunglyndi, kynlíf o.fl
Komið hefur verið á fót
„Einnig er hægt að ræða stelpa hefur áhyggjur af því með því að hringja í þjón- Heimur og er síminn 848nýrri símaþjónustu á Vest- kynlíf, barneignir, kynsjúk- að vera ólétt, getur hún fengið ustuna“, segir Aldís.
0513. Þjónustan var kynnt í
fjörðum. Hjúkrunarfræðingar, dóma og fleira í þeim dúr. Ef hina svokölluðu „eftir á“ pillu
Símaþjónustan ber nafnið Grunnskólanum á Ísafirði.
læknar, sálfræðingur, ljósmóðir og félagsfræðingur
skiptast á að ganga með farsíma sem krakkar á aldrinum
12-25 ára geta hringt í ef eitthvað bjátar á. Fullum trúnaði
er heitið og hafa allir fagaðilarnir skrifað undir siðaregluplagg þar sem tekið er fram
að aldrei skuli símtöl þessi
vera rædd við óviðkomandi
aðila, en þar eru foreldrar með
taldir.
„Ef einhver hefur áhyggjur
af því til dæmis að vinur hans
hafi anorexíu eða sé þunglyndur er hægt að hringja“,
Á aðalfundi Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. á laugardag greindi Einar Valur Kristjánsson framkvæmdastjóri frá
segir Aldís Sigurðardóttir, forstuðningi sem félagið ákvað að veita nokkrum aðilum í tilefni 60 ára afmælis síns. Þeir sem hlut eiga að máli voru
stöðumaður Gamla apóteksboðaðir í afmæliskaffi í Félagsheimilinu í Hnífsdal að aðalfundinum loknum og veittu þar fjárframlögum viðtöku.
ins sem stendur að þjónustMyndin er tekin við það tækifæri. Sjá nánar á bls. 7.
unni í samstarfi við fleiri.

Höfðinglegar afmælisgjafir
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