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Við vorum
hundskammaðir
fyrir að slökkva
– segir Þorbjörn Sveinsson, slökkviliðsstjóri á Ísafirði,
um kirkjubrunann á Ísafirði. Sjá viðtal í miðopnu.

Sjómannaverkfallið hafið að nýju

Flotinn sigldi allur í
land á sunnudagskvöld

Fiskiskipin eru nú aftur
bundin í höfnum landsins,
líkt og var fyrir hálfum mánuði áður en verkfalli sjómanna var frestað. Þegar
þetta er ritað virðast samningar ekki vera á næsta leiti.
Í Ísafjarðarhöfn ber sem
vænta má mest á skipum
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Hraðfrystihússins-Gunnvarar
hf. Hjá fyrirtækinu vinna um
70 manns í landvinnslunni.
Hráefnið sem til er mun væntanlega duga til þess að halda
uppi vinnu að minnsta kosti
út þessa viku.
Tilgangi frestunar verkfallsins var náð en hann var sá að
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klára loðnuvertíðina og bjarga
þar með miklum verðmætum
sem ella hefðu farið í súginn.
Hins vegar tapar þjóðarbúið
ómældum verðmætum á
hverjum degi sem verkfallið
stendur, auk hins beina launataps sjómannanna sjálfra og
þeirra sem aflann vinna í landi.

Landað úr skipum Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf.

19.4.2017, 09:26

Frumvarp fyrir Alþingi Íslendinga um frestun á kvótasetningu á steinbít, ýsu og ufsa

Þingeyri

Aðstaða
fyrir nemendur í
athugun
Verið er að kanna möguleika á því að Grunnskólinn á
Þingeyri fái aðstöðu í nýja
Slysavarnahúsinu á Þingeyri.
Ísafjarðarbæ býðst húsið á
langtímaleigu gegn kaupum
á eldhústækjum. Á móti kæmi
aðstaða fyrir nemendur til að
matast í hádegi, viðvera fyrir
börnin úr sveitinni og aðstaða
fyrir heilsufræðikennslu. Auk
kostnaðar við tækjakaup, sem
áætlaður er um 200 þúsund,
kæmi kostnaður við ráðningu
matráðskonu í hálft starf.
Skólastjóri hefur kynnt
þessar hugmyndir fyrir bæjaryfirvöldum í Ísafjarðarbæ.
Forstöðumanni Skóla- og fjölskylduskrifstofu hefur verið
falið að kanna hugmyndir
skólastjóran nánar í samráði
við hann sjálfan og tæknideild
bæjarins hvað ákvæði reglugerða kann að varða.
Jafnframt þessu hefur
skólastjóri bent á, að nauðsynlegt sé að gera breytingar
á Fjarðargötu ef ákveðið
verður að nýta Slysavarnahúsið fyrir mötuneyti nemenda.
Þá þyrfti að koma gangbraut
og hraðahindrun milli skólans
og hússins og malbika fláa
frá götu að húsi.

„Gæti orðið lokahögg
á vestfirskar byggðir“
– segir Karl V. Matthíasson, meðflutningsmaður frumvarpsins
Tveir af þingmönnum Vestfirðinga, þeir Guðjón A. Kristjánsson, Frjálslynda flokknum, og Karl V. Matthíasson,
Samfylkingunni, lögðu á
mánudag fram á Alþingi
frumvarp til laga til frestunar
á gildistöku laga um kvótasetningu á steinbít, ýsu og ufsa
á bátum á þorskaflahámarki.
„Ef þau lög koma til fram-

kvæmda eins og sjávarútvegsráðherra og fleiri ætla sér, þá
er voðinn vís, bæði fyrir fiskvinnsluna og þó sérstaklega
fyrir þá sem eiga viðurværi
sitt af steinbítsvinnslu. Slíkt
gæti orðið lokahögg ríkisstjórnarinnar á byggðarlögin
á Vestfjörðum“, sagði Karl í
samtali við blaðið.
„Þá er ljóst að þessi mikil-

væga útgerð víða um land
væri einnig í stórhættu því að
tekjur hennar yrðu skertar
gífurlega. Við lýsum auðvitað
yfir fullum stuðningi við þá
sem krefjast þess að þetta
komi ekki til framkvæmda.
Það eru nánast allir sammála
um það, að framsalsheimildirnar í kvótakerfinu eru siðlausar og hafa komið illa við

Enn vantar fulltrúa frá Ísafirði

Smári Haraldsson
ráðinn forstöðumaður
sem veitt hefur Fræðslumiðstöðinni forstöðu frá stofnun
hennar, er komin á eftirlaunaaldur samkvæmt 95 ára reglunni svokölluðu. Smári Haraldsson er í vetur í námsleyfi
frá kennslustörfum við
Menntaskólann á Ísafirði og
dvelst í Edinborg í Skotlandi.
Hann stundar þar nám í upplýsingatækni við Queen Margaret University College og

Smári Haraldsson.
kynnir sér m.a. sérstaklega
fjarkennslu í dreifðum
byggðum Skotlands.

Fiskeldi í sjó

Þrjár stöðvar í bígerð

Skilafrestur athugasemda
vegna starfsleyfistillagna um
fiskeldi í Dýrafirði, Skutulsfirði og Álftafirði við Ísafjarðardjúp rennur út í næstu viku.
Hér er um að ræða þrjár
eldisstöðvar, í Dýrafirði á vegum Sölva Pálssonar á Þingeyri
en hinar á vegum Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.

Karl. V. Matthíasson.
fyrsti flutningsmaður frumvarpsins en Karl V. Matthíasson er meðflutningsmaður
þess. Þeir standa einir alþingismanna að frumvarpinu. Á
mánudag var síðasti dagur til
að leggja fram frumvörp á
þessu þingi.

Stjór
n KÍB að skríða saman
Stjórn

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Stjórn Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða ákvað á fundi
sínum á mánudag að ráða
Smára Haraldsson, framhaldsskólakennara og fyrrum bæjarstjóra á Ísafirði, í
starf forstöðumanns miðstöðvarinnar. Fimm gildar
umsóknir bárust og voru þrír
umsækjendur taldir hæfastir
og teknir til nánari skoðunar.
Jóhanna Kristjánsdóttir,

íslenskan sjávarútveg. Nú
ætla menn sér að leiða þennan
draug yfir smábátana líka. Við
Guðjón Arnar viljum einfaldlega ekki að þetta ákvæði
komi til framkvæmda. Við
viljum láta það bíða og sjá
hvað endurskoðunarnefndin
gerir“, sagði Karl V. Matthíasson.
Guðjón A. Kristjánsson er

Skipun stjórnar Knattspyrnubandalags Ísafjarðarbæjar og Bolungarvíkur (KÍB)
er langt á veg komin. Eins og
hér kom fram á sínum tíma
gáfu engir kost á sér á aðalfundi bandalagsins í vetur.
Enn á eftir að finna fimmta
mann í stjórn en hann á að
vera frá Ísafirði. Þeir sem
komnir eru í stjórn eru þeir
Guðmundur Birgisson í Bol-

ungarvík, Pétur Jónsson í Bolungarvík, Svavar Geir Ævarsson í Bolungarvík og Auðunn
Eiríksson á Flateyri.
Ekki er búið að ráða þjálfara
fyrir komandi sumar en viðræður standa yfir við einn
mann. „Það er of snemmt að
fara að nefna einhver nöfn en
mér þykir sennilegt að þessi
mál skýrist í næstu viku“,
segir Guðmundur Birgisson.

Útboð á sópun gatna í Ísafjarðarbæ

Öllum tilboðum hafnað

Fjögur tilboð bárust í sópun
gatna í Ísafjarðarbæ tímabilið
2001-2003. Þessir buðu (upphæð fyrir hvert ár innan
sviga): Sigurgeir G. Jóhannsson, Bolungarvík (5,1 millj.),
Gámaþjónusta Vestfjarða ehf.

(4,9 millj.), Kubbur ehf.,
Ísafirði (4,2 millj.) og Hólsvélar ehf., (3,4 millj.).
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
leggur til við bæjarstjórn að
öllum tilboðunum verði hafnað og leitað verði leiða sem

ekki valdi kostnaðarauka umfram fjárhagsáætlun. Sópun
gatna í Ísafjarðarbæ hefur ekki
verið boðin út áður. Starfsmenn bæjarins hafa annast
það verk og hefur verið og er
enn notaður bílsópur frá 1974.

Í fyrsta, öðru og þriðja...
Í fyrsta lagi líður ekkert ár án þess að upp dúkki krafa um skattalækkanir og
umræða um skattsvik og neðanjarðarhagkerfi, þar sem himinháar summur flakka
á milli manna án þess að „keisarans“ sé minnst þar í nokkru.
Í öðru lagi brýst umræðan um óréttlætið í skattlagningu þegnanna
reglulega upp á yfirborðið enda af nægu að taka í þeim efnum. Í
framhaldi rifjast gjarnan upp fyrir mönnum, að hingað til hefur enginn
stjórnmálaflokkur haft getu eða vilja til að stinga á meinsemdunum svo neinu
nemi.
Í þriðja lagi fylgja umræðunni um skattamál stöðugar áminningar sjálfskipaðra
postula um að enginn fari eins illa með fjármuni og „hið opinbera“, þ.e. ríki og
sveitarfélög, og allt sem til þeirra rennur sé glatað fé. Trúi því hver sem trúa vill.
–––
Eigum við enn einu sinni að rifja upp þau orð þingmanns á hinu háa Alþingi,
þegar staðgreiðslu skatta var komið á, að helsta breytingin fælist í því að „staðgreiða óréttlætið“? Eða minna á hugmyndir Krata og Íhalds um afnám tekjuskattsins í áföngum? Óþarfi er að rifja upp rök þessara flokka fyrir afnámi skattsins. Þau eru í fullu gildi þótt fyrirheitin hafi fallið í gleymskunnar dá og viljinn

Frá útgefendum:

til að aflétta ranglætinu sofnað.
Því ekki eina ferðina enn að minna á ranglætið sem felst í greiðslu fasteignaskatts
af íbúð til eigin nota? Húsnæði þar sem eigandinn er í flestum tilfellum búinn að
greiða tekjuskatt og annan kostnað af fjármunum sem aflað var til að
eignast húsnæðið?
Og hví skyldum við gleyma tvísköttun lífeyrisgreiðslna til
eftirlaunaþega? Þeir eru látnir greiða fullan tekjuskatt af ávöxtun
fjármuna, sem þeir lögðu til hliðar til elliáranna með greiðslum í lífeyrissjóði í
áratugi, líkt og um laun fyrir vinnu væri að ræða. Á meðan greiða vatnsgreiddu
verðbréfadrengirnir einungis 10% af ágóðanum í milljónabraskinu á
verðbréfamarkaðnum.
–––
Á meðan stjórnvöld, hverju nafni sem þau nefnast, sýna lítinn skilning og
engan vilja til að aflétta augljósu ranglæti í skattlagningu þegnanna, er full nauðsyn á umræðu, full nauðsyn að kröfu um jafnan rétt fólks í þessu landi sé haldið
á lofti. Og í engu verði til slakað. Svo einfalt er þetta nú þótt það vefjist ótrúlega
fyrir þingmönnum og stjórnvöldum að átta sig á þessu.
s.h.
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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.
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Mamma Steina ehf. hættir við kaup á fasteignum Héraðsskólans í Reykjanesi

Tilgreindar ástæður
byggðar á misskilningi
– segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
Bjarni Geir Alfreðsson, sem
rekur fyrirtækið Mömmu
Steinu ehf. í Umferðarmiðstöðinni í Reykjavík, tilkynnti
í síðustu viku að hann væri
hættur við áform um kaup á
fasteignum Héraðsskólans í
Reykjanesi við Djúp. Þegar
Ríkiskaup buðu eignirnar út
bauð Bjarni 25 milljónir króna
og var gengið til samninga
við hann. Bjarni sagði í samtali við blaðið, að eftir að hann
hefði séð sjónvarpsfréttir um
áform Ísafjarðarbæjar varðandi fyrirhugaða útleigu á
húsnæði bæjarins til listamanna hafi hann ákveðið að
hætta við.
„Bæjarstjórinn var búinn að

segja við mig að Ísafjarðarbær
tæki ekki þátt í áhætturekstri.
Svo heyri ég það tveimur dögum seinna, að Ísafjarðarbær
sé einmitt að fara út í slíkan
rekstur með því að markaðssetja íbúðir fyrir erlenda og
innlenda listamenn, jafnvel á
öllum Vestfjörðum.“
Talsmaður Bjarna sagði í
samtali við blaðið, að forráðamenn Ísafjarðarbæjar hefðu
ekki verið fáanlegir til þess
að taka með neinum hætti þátt
í ferðamannaþjónustu í
Reykjanesi. Þeir ætli hins vegar að „henda tugum milljóna í
fáránlegt verkefni eins og
markaðssetningu íbúða fyrir
listamenn“. Enginn vilji hafi

verið til þess hjá Ísafjarðarbæ
að koma inn í rekstrarfélag
með því að leggja fram land í
Reykjanesi, en landið er í eigu
Ísafjarðarbæjar.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, hefur
alvarlegar athugasemdir við
þessar skýringar á því að
Bjarni (Mamma Steina ehf.)
skuli hætta við kaupin.
„Svo virðist sem Bjarni
misskilji þetta frá upphafi til
enda“, segir Halldór. „Í fyrsta
lagi kom aldrei nein formleg
beiðni frá honum til sveitarfélagsins um samstarf. Hins
vegar hringdi fulltrúi hans í
mig nokkrum sinnum og
Bjarni einu sinni og síðan hitti

Héraðsskólinn í Reykjanesi.
ég Bjarna í nokkrar mínútur á
Þjóðahátíðinni í íþróttahúsinu
á Ísafirði. Hugmyndir þeirra
voru þær, að Ísafjarðarbær
legði jörðina Reykjanes inn í
hlutafélag en fengi í staðinn
hlutabréf. Beiðni af því tagi
kom okkur fullkomlega á
óvart og við gátum ekki skilið
hvers vegna ósköpunum væri
verið að fara fram á slíkt. Við
höfðum gefið um það yfirlýsingu til ríkisins áður en eign-

irnar voru auglýstar, að Ísafjarðarbær sem landeigandi
myndi útvega það lóðarpláss
sem nauðsynlegt væri til þess
sá rekstraraðili sem þarna
myndi kaupa hefði þá aðstöðu
sem hann þyrfti. Það kom flatt
upp á okkur að ætlast væri til
að við tækjum þátt í rekstri
með því að leggja landið fram
sem hlutafé.
Ísafjarðarkaupstaður eignaðist þetta land upp úr 1930

Knattspyr
numót lögreg
lumanna haldið á Ísafirði um helgina
Knattspyrnumót
lögreglumanna

Sýslumenn í fylkingarbrjósti
„Öldungamót“ lögreglumanna í innanhússknattspyrnu (Primus-mótið) verður
haldið í íþróttahúsinu á Torfnesi á Ísafirði á föstudagskvöld og laugardag. Átta lið

taka þátt í keppnnni, þar af
tvö skipuð vestfirskum lögreglumönnum. Einnig verða
lið frá Reykjavík, Hafnarfirði,
Suðurnesjum, Akureyri,
Blönduósi og Siglukróksvogi

(finnst ekki á korti). Mótið er
opið almenningi og gefst
þarna tækifæri til þess að sjá
verði laganna við aðrar kringumstæður (og í öðrum búningi) en venjulega.

Minkaveiði og refaveiði í Ísafjarðarbæ

Ólíkum veiðiaðferðum
verði beitt samhliða

Landbúnaðarnefnd Ísafjarðarbæjar leggur til, að
minkur í bæjarfélaginu verði
veiddur í gildrur, þar sem
veiðimenn verði með ákveðin
svæði, auk þess sem fram fari
kerfisbundin leit með hundum

að minnsta kosti árlega. Varðandi refaveiðar leggur nefndin
til, að bæði verði stunduð
vetrarveiði og grenjavinnsla.
Á bæjarstjórnarfundi á
morgun verða þessar tillögur
nefndarinnar lagðar fram, auk

þeirrar tillögu hennar að auglýst verði eftir grenjaskyttum
og minkaveiðimönnum. Það
er skoðun nefndarinnar, að
ekki leiki á því vafi, að minkurinn sé skaðvaldur í náttúrunni

Ísafjarðarbær

Til sölu!
Til sölu er fasteignin Aðalstræti 13, efri
hæð og bílskúr, Ísafirði. Um er að ræða ca.
135 m² íbúð ásamt 55m² bílskúr. Óskað er
eftir tilboðum í eignina.
Allar nánari upplýsingar um eignina gefur
Björn Jóhannesson hdl., Aðalstræti 24, Ísafirði, sími 456 4577.

Ertu orðin(n) áskrifandi?
Áskriftarsíminn er 456 4560

Stefnt verði
að hringtengingu með
heilsársvegi
Fyrsti fundur hinnar nýju
samgöngunefndar Ísafjarðarbæjar var haldinn fyrir stuttu.
Á fundinum ræddi nefndin
ræddi tilhögun á störfum sínum. Stefnumótun í vegamálum, sem samþykkt var á
Fjórðungsþingi Vestfirðinga
árið 1997, verður lögð til
grundvallar. Rætt var mikilvægi þess að í framtíðinni
verði hringtenging um alla
Vestfirði á heilsársvegi.

Gefin hefur verið út leikskrá
með lesendagetraun og eru
veglegir vinningar í boði.
Mjólkursamlag Ísfirðinga
styrkir mótið fjárhagslega og
keppendur líkamlega með
orkudrykknum Primus.
A-lið vestfirskra lögreglumanna verður þannig skipað:
Ólafur Helgi Kjartansson,
lögreglustjóri á Ísafirði, Bjarni
Stefánsson, sýslumaður á
Hólmavík, Ármann Höskuldsson, Gylfi Þór Gíslason
og Pétur Björnsson, lögreglumenn á Ísafirði og Sturla Páll

Sturluson, tollvörður á Ísafirði.
B-liðið skipa: Jónas Guðmundsson, lögreglustjóri í
Bolungarvík, Jón Bjarni
Geirsson og Kristján K. Júlíusson, lögreglumenn í Bolungarvík, og Hlynur Snorrason og Skúli Berg, lögreglumenn á Ísafirði.
Keppnin stendur á föstudagskvöldið frá kl. 17 til 21
og á laugardag frá kl. 12 til
16. Allir eru velkomnir að
fylgjast með harðri baráttu hjá
vörðum laganna.

og vissulega kemur til greina
að selja það ef gott verð fæst.
En hugmyndin hefur aldrei
verið sú að setja það í áhætturekstur. Og það er ekki rétt,
sem haldið var fram, að Ísafjarðarbær hafi ekki viljað
taka þátt í neinu samstarfi.
Við vorum reiðubúnir að
skoða hlutina og tókum það
fram, að reynist það rétt að
Ísafjarðarbær eigi nú hluta
Snæfjallahrepps í barnaskólanum í Reykjanesi, þá vorum
við alveg tilbúnir að leggja
þann eignarhluta fram í eitthvert félag. En jarðir held ég
að séu almennt ekki settar í
áhætturekstur.
Í öðru lagi misskilur Bjarni
algerlega fyrirhugað verkefni
varðandi útleigu á félagslegum íbúðum. Ísafjarðarbær
ætlar að leggja 300 þúsund
krónur í þetta verkefni. Svo
virðist sem hann haldi að sá
kostnaður sem ég tiltók í sjónvarpsviðtali að Ísafjarðarbær
hefði orðið að bera vegna
þessa húsnæðis, þ.e. 40 milljónir á síðasta ári, væri sá
kostnaður sem við værum að
fara út í. Við eigum þessar
íbúðir og sitjum uppi með þær
tómar. Ætlun okkar er einfaldlega að reyna að draga úr
kostnaði við þær með því að
fá inn nýja leigjendur“, segir
Halldór Halldórsson.

Jazz í Krúsinni
um páskana!
Gömlu góðu jazzgeggjararnir Villi Valli,
Baldur Geirmunds, Gunnar Hólm, Maggi Reynir,
Kalli Geirmunds og Óli Kristjáns
skemmta laugardagskvöldið 14. apríl

Z
Z
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Z

Boðið verður upp á létt hlaðborð og
dansleik með Baldri og Margréti á eftir.
Létt hlaðborð, skemmtun og ball á
hóflegu verði um páskana. Skelltu þér!
Miða- og borðapantanir í síma 456 3985.
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Fasteignaviðskipti

Kveðjuveisla á Fjórðungssjúkrahúsinu

Guðjón Brjánsson
kominn á Akranes

TRYGGVI
TRYGGVI GUÐMUNDSSON
GUÐMUNDSSON HDL
HDL
Hafnarstræti
Hafnarstræti 1
1 –– Ísafirði
Ísafirði

Símar:
Símar: 456
456 3940
3940 &
& 456
456 3244
3244
Fax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.is
norðurenda í tvíb.húsi. Áhv.
Einbýlishús / raðhús íca.
3,5 m.kr. Verð 5 m.kr
Engjavegur 6: 223 m² einb.- Stórholt 13: 123 m² 4ra herhús á tveimur hæðum. Getur bergja íbúð á 3ju hæð í
selst í tvennu lagi, 5 herb. fjölbýlishúsi ásamt bílskúr.
íbúð á e.h. og 4ra herb. Íbúðin er mikið uppgerð.
Verð 7,8 m.kr.
íbúð á n.h. Tilboð óskast
Engjavegur 24: 126,4 m² Sundstræti 22: 196,8 m² ca.
einb.hús á tveimur hæðum. 140m² 4-5 herb.íbúð á miðFrábær sólbaðsaðstaða. hæð í tvíb.húsi ásamt 28 m²
Laust fljótlega Áhv. ca. 4,6 bílskúr og 3ja herb. sér íbúð
í kjallara ca. 60 m² . Getur
m.kr. Verð 7,5 m.kr.
Hjallavegur 19: 242 m² selst saman eða í sitt hvoru
einb.hús á 2 hæðum ásamt lagi. Áhv. ca. 5 m.kr. Verð
innbyggðum bílskúr. Sér á hæð og bílskúr 10,5 m.kr.
íbúð á n.h. Ýmis skipti og á kjallaraíb. 3,7 m.kr.
möguleg. Áhv. ca. 5 m.kr.
3ja herb. íbúðir
Verð 10,5 m.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² Fjarðarstræti 29: 78 m²
raðhús á þremur hæðum séríbúð í tvíbýlishúsi ásamt
ásamt bílskúr og einstakl- nýlegum geymsluskúr.
ingsíbúð. Skipti á minni eign Verð 3 m.kr.
koma til greina.
Grundargata 4: 55,3 m²
Verð 10,2 m.kr.
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 ásamt sér geymslu.
m² einbýlishús á tveimur Verð 3,7 m.kr.
hæðum ásamt grónum garði Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1.
og eignarlóð Laust strax. hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Tilboð óskast
Áhv. ca. 2,4 m.kr.
Seljaland 16: 200,1 m² Verð 3,7 m.kr.
einb.hús á tveimur hæðum Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
ásamt bílskúr. Sér íbúð á n.h. gólfflötur, mikið rými í risi)
Verð 11,5 m.kr.
Björt og glæsileg íbúð með
Stakkanes 4: 144 m² raðhús frábæru útsýni. Ótrúlega
á tveimur hæðum ásamt hagstæð í rekstri. Áhv. ca.
bílskúr. Skipti möguleg á 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
íbúð á Eyrinni. Áhv. ca. 3,5 Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á
m.kr. Verð 9,5 m.kr.
3ju hæð fyrir miðju í fjölStakkanes 16: 226,2 m² býlishúsi ásamt sér geymslu.
raðhús á tveimur hæðum Áhv. ca. 2 m.kr.
ásamt bílskúr. Tilboð óskast Verð 5,3 m.kr.
Tangagata 21: 85,4 m² lítið Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á
einbýlishús, hæð, ris og 3ju hæð til hægri í fjölbýliskjallari. Skoððum öll tilboð húsi ásamt sér geymslu.
en verð er aðeins 4,8 m.kr. Skoða öll tilboð. Möguleiki
Urðarvegur 33: 306,3 m² að taka bíl uppí. Áhv. ca. 3
glæsilegt einbýlishús á m.kr. Verð 5,5 m.kr.
tveimur hæðum ásamt bílskúr Verð 16 m.kr.
2ja herb. íbúðir
Urðarvegur 64: 214 m²
raðhús á tveimur hæðum Grundargata 6: 49,2 m²
ásamt bílskúr. Tilboð óskast íbúð á 2. hæð til hægri í
fjölbýlishúsi. Verð 3,5 m.kr.
Sundstræti 24: 69 m²
4-6 herb. íbúðir
skemmtileg og rúmgóð íbúð
Aðalstræti 15: 122 m² 4ra á jarðhæð í fjórbýlishúsi.
herbergja íbúð á tveimur Verð 4,5 m.kr.
hæðum ásamt eignarlóð Túngata 3: 80,7 m² íbúð á
2.hæð ásamt rislofti.
Verð 5 m.kr.
Engjavegur 31: 92,1 m² 4ra Verð 4,5 m.kr.
herbergja íbúð á n.h. í Túngata 12: 62 m² íbúð í
tvíbýlishúsi í góðu standi kjallara í þríbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Verð 5,5 m.kr.
Fjarðarstræti 14: 133,4 m² Túngata 18: 53,4 m² íbúð á
4ra herbergja íbúð á e.h. í jarðhæð í nýlega uppgerðu
tvíbýlishúsi ásamt bílskúr, fjölbýlishúsi ásamt sér
háalofti og hluta kjallara. geymslu. Verð 3,8 m.kr
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á
Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 100 m² 1. hæð í nýlega uppgerðu
falleg 4ra herbergja íbúð á fjölbýlishúsi ásamt sér
n.h. í tvíbýlishúsi ásamt geymslu. Verð 4,9 m.kr.
60m² kjallara og 27,8 m²
Fasteignir í
geymsluskúr. Baklóð fylgir
neðri hæðinni. Áhv. ca. 1,5
þessari
m.kr. Verð 5,8 m.kr.
auglýsingu
eru
Pólgata 5a: 127,7 m² 5
herbergja íbúð á efri hæð í
aðeins sýnishorn
þríbýlishúsi ásamt helmingi
af söluskránni.
kjallara. Íbúðin er skemmtiAllar frekari
leg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
upplýsingar
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
eru veittar á
herbergja íbúð á efri hæð í
skrifstofunni að
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Sólgata 5: 102 m² 6 herHafnarstræti 1
bergja íbúð á tveimur hæðum
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Guðjón var hlaðinn kveðjugjöfum af ýmsu tagi.

Guðjóni S. Brjánssyni, sem
nú hefur látið af starfi framkvæmdastjóra Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ
og tekið við hliðstæðu starfi á
Akranesi, var haldin kveðjuveisla á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði í síðustu viku.
Þar var saman kominn lunginn
úr starfsfólki Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ,
ekki aðeins starfsliðið á Ísa-

SKÍÐAVIKA 2001
KK og Maggi Eiríks
Tónleikar fyrir matargesti á Hótel Ísafirði
Skírdag 12. apríl kl. 18:00 – 24:00
Laugardag 14. apríl kl. 19:00 – ??

MATSEÐILL
Forréttir:
Marineraður túnfiskur með sesam og
soya framreiddur á grænmetisstrimlum.
Saffrankrydduð fiskisúpa með tómötum,
graslauk og koriander.

Aðalréttir:

Ofnbökuð smálúðuflök með kantarellum
og lakkrísrótarsósu.
Hægsteiktur lambahryggvöðvi með
rauðlaukskonfit o grænmetisturni.

Eftirréttir:

Glæsilegt úrval af ostum
og ávöxtum á hlaðborði.

Borðapantanir
í síma 456 4111

Í fyrra var uppselt
á fáeinum dögum
Alveg einstök upplifun!
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firði heldur einnig frá Flateyri
og Þingeyri, líklega kringum
hundrað manns. Guðjón var
hlaðinn kveðjugjöfum af
ýmsu tagi og haldnar voru
kveðjuræður.
Til þess að Guðjón skyldi
eigi skorta fararefni fékk hann
blómakörfu fyllta af ýmsum
nauðsynjum, svo sem neftóbaki, og fylgdi þar einnig grófgerð eftirlíking af nær sextíu

19.4.2017, 09:26

smáar
Þvottavél og ísskápur óskast gefins eða fyrir lítinn
pening. Get að sjálfsögðu
sótt. Upplýsingar í símum
564 2802 og 898 0160.

SKÓGARBRAUT 2 Á ÍSAFIRÐI

Guðjón mundar hnífinn en Hallur er reiðubúinn að koma föður sínum til aðstoðar.
ára gömlum báti hans, Eljunni Ísafirði og síðan Heilbrigðis- góð samskipti og það traust
frá Nesi í Grunnavík.
stofnunarinnar Ísafjarðarbæ sem hann sýndi blaðinu.
Guðjón Brjánsson gegndi frá því um haustið 1993 eða í Jafnframt er honum óskað
starfi framkvæmdastjóra sjö og hálft ár. Bæjarins besta farsældar á nýjum stað.
Fjórðungssjúkrahússins á þakkar honum fyrir greið og

Brottfluttur Ísfirðingur kaupir Djúpmannabúð

„Tengdó sér um matinn“
Jón Björnsson málarameistari í Reykjavík (sonur
Stínu og Bjössa Egils á Ísafirði) hefur keypt Djúpmannabúð í Mjóafirði. Þar hyggst
hann reka greiðasölu og hefur
fengið í lið með sér tengdamóður sína, Árnýju Þóru Hallvarðsdóttur. „Tengdó sér um
matinn. Hún er öllu vön enda
hefur hún lengi rekið kaffistaðinn Dillonshús í Árbæjarsafninu. Reksturinn verður í
höndum konu minnar, Jóhönnu Agnesar Logadóttur en
ég verð sennilega bara bensíntittur“, segir Jón Björnsson.
Jón keypti eignina af Djúpmannafélaginu fyrir skömmu.
„Ég sá þetta auglýst til sölu í
Fasteignablaðinu. Ég er Ísfirðingur að uppruna og bjartsýnn

Djúpmannabúð í Mjóafirði.
á framtíð Ísafjarðardjúps í
ferðamennsku. Við opnum 25.
maí og ætlum að hafa opið til
15. september. Lögð verður
áhersla á heimilislegan og
góðan mat. Þjónustan verður
stórbætt frá því sem áður var“,
segir Jón.
Ekkert land fylgir með í

kaupunum. „Tjaldstæði er á
staðnum sem hægt verður að
nota. Djúpmannafélagið á þó
landið og veit ég ekki hvort
ég muni hafa milligöngu um
að leigja það út“, segir Jón
Björnsson sem fæst ekki til
að gefa upp kaupverðið.

Skíðavika Ísfirðinga 2001 sett eftir viku

Dagskrá við allra hæfi
Enda þótt Skíðavika Ísfirðinga verði ekki sett formlega
fyrr en á miðvikudaginn í
næstu viku, 11. apríl, verða
áður einstakir viðburðir sem
henni tilheyra. Dagskrá
Skíðavikunnar er mjög fjölbreytt allan síðari hluta dymbilviku og stendur alveg fram í
páskaviku. Þar eiga allir aldurshópar að finna eitthvað við
sitt hæfi, hvort sem það er á
skíðasvæðum eða niðri í
byggð.
Dagskráin er birt í sérstöku
Skíðavikublaði sem er að
koma út og verður dreift
ókeypis. Auk þess er dagskrána og aðrar upplýsingar
um Skíðaviku Ísfirðinga að
finna á BB-vefnum (Skíðavika 2001 Ísafirði, vinstra
megin á forsíðu) og verður
þar væntanlega tilkynnt jafn-

Til sölu er norðurendi Skógarbrautar
2 á Ísafirði. Húsið er byggt árið 1943
úr timbri, er klætt bárujárni og stendur
á steyptum kjallara.
Þeir sem hafa áhuga sendi inn skriflegt
kauptilboð á skrifstofu Ísafjarðarbæjar
að Hafnarstræti 1, Ísafirði, í síðasta
lagi þann 15. apríl nk. Ísafjarðarbær
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.
GARÐYRKJUDEILD ÍSAFJARÐARBÆJAR AUGLÝSIR
Okkur vantar starfsfólk í garðyrkju í
sumar sem hér segir: Verkstjóra við
sláttudeild. Umsækjendur verða að
vera vanir að slá með vélorfi og hafa
reynslu af verkstjórn. Verkstjóra í
skrúðgarða og opin svæði. Umsækjendur verða að hafa þekkingu á umhirðu garða og hafa reynslu af verkstjórn. Starfsfólk í slátt og garðyrkju.
Athugið að það vantar einnig fólk á
Flateyri og á Þingeyri. Verkstjórar fá
greitt samkvæmt samningum F.O.S.
Vest, en almennir starfsmenn samkvæmt taxta verkalýðsfélagsins.
Skráning fer fram á bæjarskrifstofunni
á þar til gerðum eyðublöðum. Upplýsingar gefur garðyrkjustjóri í síma 456
3443 í áhaldahúsi bæjarins að Stakkanesi milli kl. 10 og 12.
Garðyrkjustjórinn í Ísafjarðarbæ.
AUGLÝSING UM REFA- OG MINKAEYÐINGU Í ÍSAFJARÐARBÆ

Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ auglýsir
hér með eftir rafaskyttum og minkabönum til eyðingar refa og minka í
lögsögu Ísafjarðarbæjar.
Möguleiki er að sækja um sérstaklega
tilgreind veiðisvæði.
Umsóknir berist til bæjarskrifstofu
Ísafjarðarbæjar í Stjórnsýsluhúsinu á
Ísafirði fyrir kl. 12 á hádegi þann 18.
apríl 2001.
Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.
ÚTBOÐ: ÍÞRÓTTAHÚSIÐ Á FLATEYRI –
ENDURBÆTUR Á ÞAKI SUNDLAUGAR

óðum um breytingar sem
kunna af einhverjum ástæðum
að verða á einstökum liðum.
Afar fagurt veður var á

skíðasvæði Ísfirðinga í síðustu viku. Um helgina var hins
vegar safnað meiri snjó fyrir
komandi skíðahátíð. Lyfturnar eru komnar í fullan gang
en þrátt fyrir að beðið sé formlegrar ráðherraopnunar hafa
fjölmargir þegar notað sér
nýju Hauganeslyftuna. Myndin var tekin við hana í blíðunni
fyrir helgin og sér niður til
Skutulsfjarðar.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar óskar eftir
tilboðum í endurbætur á þaki sundlaugarinnar á Flateyri.
Verkið felst meðal annars í að rífa af
þakstál, lektur og borðaklæðningu.
Endureinangra og klæða þakið að
nýju með þakdúk.
Útboðsgögn verða seld bæjarskrifstofu frá og með föstudeginum 5.
apríl nk. á kr. 5.000.- eintakið.
Tilboð verða opnuð á tæknideild
þriðjudaginn 24. apríl 2001, kl. 11:00.
Tæknideild
Ísafjarðarbæjar.

Nýir Reebok körfuboltaskór, svartir og gráir, nr.
43-44, voru teknir úr
óskilamunum í íþróttahúsinu á Flateyri fyrir nokkru.
Sá sem veit um þá er vinsamlegast beðinn að skila
þeim þangað aftur eða
hringja í síma 864 6575.
Til sölu er ungbarnaskiptiborð með baði og rúmteppi
í stil, vel með farið. Einnig
vel með farinn ungbarnabílstóll (0-9 mán) og hvítt
tölvuborð með tveimur útdraganlegum hillum. Uppl.
í síma 456 4455.
Til sölu erDaewoo Nubira,
station, árg. 1998, ekinn
38 þús. km. Bíll með öllu.
Uppl. í síma 456 4455.
Til sölu ersumarbústaður
á Dagverðardal. Upplýsingar í síma 456 3051.
Til sölu er notaleg 3ja herb.
íbúð í hjarta bæjarins á
þessu líka fína verði. Mjög
hagstæð áhvílandi lán. Nýjar raflagnir, nýtt gler, parket á gólfum. Upplýsingar
gefur Hermann í símum
456 3179 eða 456 4594.
Óska eftir íslenskum frímerkjum. Hef einnig
áhuga á að kynnast söfnurum með skipti á merkjum í
huga. Hringið í síma 475
1192 á kvöldin og um helgar.
Til leigu er einstaklingsíbúð á eyrinni á Ísafirði.
Leigist ódýrt. Uppl. í síma
899 0742.
Til sölu erfjallahjól. Uppl.
í síma 456 4621.
Til sölu er MMC Lancer,
station, árg. 1997, framhjóladrifinn, ekinn 65 þús.
km. Þjófavörn og álfelgur.
Bílalán getur. Uppl. í símum 456 3979 og 863 3972.
Til sölu er tölva með innbyggðum brennara, ISDNkort, stór diskur, mikið
vinnsluminni. Prentari
fylgir. Verð kr. 110 þús.
Uppl. í síma 847 1975.
Halló - Halló! Óska eftir
notuðu sjónvarpi, notuðum stólum og eldhúsborði
sem verið er að leggja sem
og ísskáp. Uppl. í Sundhöllinni, sími 456 3200 á
kvöldin og um helgar.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Íbúðin
er öll nýuppgerð. Leigist
frá 1. maí. Upplýsingar í
síma 894 8630.
Ath! Fimmtudaginn 29.
mars voruskíðastafirnir
mínir teknir í misgripum á
skíðasvæðinu. Þeir eru
merktir. Vinsamlegast
skoðið nú stafina ykkar og
hafið samband. Hildur
María, sími 456 4829.
Til sölu er Subaru Justy,
4x4, árg. 1988, ekinn 87
þús. km. Smurbók. Á sama
stað er til sölu BMW 320i
árg. 1989. Upplýsingar í
síma 862 1854.
Til leigu eða sölu er 4ra
herb. íbúð við Túngötu á
Ísafirði. Laus strax. Uppl. í
síma 587 6707 (Rún) eða
863 4691 (Róbert).
Til sölu eru uppstoppuð
dýr, s.s. toppönd, straumönd og tófa. Uppl. í síma
456 5055.
Óska eftir íbúð til leigu á
Ísafirði. Uppl. í símum 450
3030 eða 456 5090.
Til sölu er Polaris Indy 500
vélsleði, árg. 91, ekinn
5.800 mílur. Nýtt belti og
upptekin vél. Upplýsingar
í síma 895 444.
Til sölu er 3ja herb. íbúð
að Hafnargötu 7 í Bolungarvík. Selst með yfirtöku láns.
Uppl. í síma 456 8328.
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Við vorum hundskammaðir fyrir
að slökkva
– segir Þorbjörn Sveinsson, slökkviliðsstjóri
á Ísafirði, um kirkjubrunann á Ísafirði
Þorbjörn Sveinsson slökkviliðsstjóri á Ísafirði flutti til
bæjarins fyrir um fimmtán árum. Hann hafði þá lengi starfað hjá slökkviliði Hafnarfjarðar og þar áður hjá Rafveitunni,
sem sá um sjúkraflutninga á
sínum tíma. Þorbjörn hefur
þannig starfað við sjúkraflutninga frá því að hann var sextán
ára gamall og hefur tekið á
móti ellefu börnum, þar af
einu í stigagangi í fjölbýlishúsi. Vegna gamalla bakmeiðsla hefur hann nú að mestu
dregið sig út úr sjúkraflutningum hjá slökkviliðinu en segist
að sjálfsögðu munu fara ef
nauðsyn krefur.
„Það eru fjórir menn hjá
mér sem geta annast sjúkraflutninga. Menn þurfa skiljanlega að læra ákveðna hluti svo
þeir teljist fullgildir sjúkraflutningsmenn. Ef í hart fer er
ég að sjálfsögðu tilbúinn að
fara í þessa flutninga, en
vegna bakmeiðsla reyni ég að
forðast það. Þó fer ég alltaf
með í öll brunaútköll.“

Fylgdi með
sjúkrabílnum
Þorbjörn er uppalinn í Hafnarfirði. „Ég er innfæddur Gaflari. Reyndar fæddist ég á fæðingardeild Landspítalans í
Reykjavík, en ólst upp í Hafnarfirði. Ég fór sem ungur maður að vinna hjá Rafveitu Hafnarfjarðar. Á þeim tíma annaðist Rafveitan alla sjúkraflutninga og fór ég því að koma
nálægt þeim þegar ég var sextán ára gamall, þó ég hafi að
sjálfsögðu ekki strax farið að
keyra sjúkrabílinn.
Þegar ég var tvítugur var
ákveðið að slökkviliðið
myndi taka við sjúkraflutningunum. Ég var látinn fylgja
með sjúkrabílnum og byrjaði
þannig að starfa hjá slökkviliðinu.“

Ráðherrabílstjóri
í níu mánuði
„Þetta var árið 1974. Ég átti
eftir að vinna hjá slökkviliðinu í Hafnarfirði í meira en
áratug. Ég var reyndar lánaður
í níu mánuði til sjávarútvegsráðuneytisins og ók þar Kjartani Jóhannssyni, sem var sjávarútvegsráðherra í níu mánaða
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stjórninni svokölluðu.
Það var mikið jafnræði með
mönnum í slökkviliði Hafnarfjarðar og lítið um titlafyllerí.
Það var ekki fyrr en eftir að ég
hætti sem teknar voru upp
stöður eins og aðstoðarvarðstjóri og útivarðstjóri. Þegar
ég var, vorum við bara þrír á
vakt og höfðum einn varðstjóra.“

Gott að vera á Ísafirði
Þegar ég var búinn að vera í
um það bil 11 ár hjá slökkviliðinu, langaði mig að breyta
til. Ég sá auglýsta lausa stöðu
slökkviliðsstjóra á Ísafirði,
sótti um og var ráðinn. Ég
flutti ásamt konu minni og
tveimur börnum til Ísafjarðar
og ætlaði að vera í eitt ár.
Við hjónin áttum von á okkar þriðja barni þegar við fluttum vestur. Um svipað leyti
og það barn fæddist þurfti ég
að fara að svara því hvort og
þá hvenær ég kæmi aftur til
Hafnarfjarðar. Fjölskyldan
mín var síður en svo tilbúin
að fara og ákváðum við því
að vera lengur. Ég sé síður en
svo eftir því, enda finnst mér
gott að vera á Ísafirði.“

Nýi bíllinn reynist vel
„Þegar ég hóf störf á Ísafirði
voru mjög spennandi tímar
framundan í brunavörnum.
Stöðin var vel tækjum búin,
enda hafði mikil uppbygging
staðið yfir í nokkurn tíma áður
en ég kom. Ég reyndi eftir
fremsta megni að halda þeirri
uppbyggingu áfram, fékk
hingað nýja bíla og skipti út
þeim sem eldri voru. Einnig
jók ég tækjabúnað slökkviliðsmanna, en þá voru að taka
gildi nýjar reglugerðir um
hlífðarfatnað og annað.“
Bílar slökkviliða hafa oft
þótt afskaplega fornir. „Ísafjörður er þar engin undantekning en þó fengum við
nýjan bíl 1995. Grindin undir
þann bíl kom frá Þýskalandi
en yfir hana var smíðað í Noregi. Þar var nauðsynlegum
tækjum einnig bætt á hann.
Þessi bíll hefur reynst mjög
vel og hafa nokkrir slíkir verið
fluttir inn til landsins en okkar
bíll var sá fyrsti sem kom.“

Betri þjónusta

Nú stendur til að sameina
slökkviliðin á norðanverðum
Vestfjörðum. „Það er verið að
undirbúa stofnun eins konar
byggðarsamlags slökkviliða.
Í því verða slökkvilið Ísafjarðarbæjar, Bolungarvíkur og
Súðavíkur. Þetta samlag verður til þess að efla slökkvistarf
á svæðinu til muna. Hingað
til hefur verið mjög góð samvinna á milli þessara slökkviliða.
Slökkvistöðin á Ísafirði
verður kjarninn í þessu öllu
saman. Ráðinn verður sérstakur eldvarnaeftirlitsmaður
sem mun sinna öllu svæðinu.
Tækjakostur verður ekki
færður úr stað heldur verður
áfram á þeim stöðum þar sem
hann er nú. Allt eftirlit og viðhald tækja verður miklu meira
og yfirstjórn betri.“

Lúðurinn sparaður
„Verði bruni í Bolungarvík,
svo nefnt sé dæmi, er venjulega hringt í 112. Neyðarlínan
kallar út slökkviliðið í Bolungarvík með SMS, en sá sem
stjórnar slökkvistarfi metur

það svo hvort kalla þurfi eftir
aðstoð. Það sama gildir á
Ísafirði. Þó við séum enn með
okkar gamla útkallsnúmer,
456-3333, er oftast hringt í
112.
Við höfum alltaf verið með
gott útkallskerfi á Ísafirði. Við
höfum alltaf getað lyft einu
símtóli sem hringir þá í alla
sem eru á útkallsskrá. Einnig
er lúðurinn virkur en yfir honum hefur fólk mikið kvartað.
Hann verður þó hiklaust notaður ef þess þarf, en við reynum að spara hann.“

Ryðhrúgum
breytt í góða bíla
Margir virðast halda að
slökkviliðsmenn geri lítið
annað milli útkalla en að
drekka kaffi og tefla. „Það er
langt frá því að vera satt. Á
stöðinni er endalaust af verkefnum, alltaf nóg að gera. Það
má geta þess að þeir menn
sem eru hérna núna hafa unnið
við það að undanförnu að
breyta tveimur ryðhrúgum í
bíla. Það sem áður var talið

svo til ónýtt er nú orðið að
bílum í toppstandi.
Allir bílarnir á stöðinni
verða að vera í lagi, við
verðum að geta treyst á þá.
Þess vegna fer töluvert af okkar tíma á milli útkalla í að
yfirfara bíla og önnur tæki til
þess að vera vissir um að allt
sé í lagi. Nú eru sex slökkvibílar á Ísafirði, tveir á Flateyri,
einn á Þingeyri og einn á Suðureyri.
Við þurfum að vera mjög
vel settir með tæki. Við getum
ekki kallað eftir aðstoð annars
staðar frá, eins og til dæmis
slökkviliðið á Akureyri. Þeir
geta kallað eftir aðstoð frá
Dalvík og víðar, en hér erum
við bara einir og verðum að
standa okkur.“

miklu betur. Einnig virðist það
vera komið úr tísku meðal
ungra drengja að vera sífellt
að kveikja í. Þegar ég var
strákur vorum við alltaf að
fikta með eldspýtur. Ég held
að forvarnir í skólum hafi
hjálpað mikið til við að draga
úr þessu íkveikjuæði ungra
drengja.
Brotthvarf olíukyndingar í
húsum hefur líka haft sitt að
segja. Það segir sig sjálft að
því minna sem við höfum að
gera, því betra. Við höfum þá
líka meiri tíma til að sinna
forvörnum, sem svo aftur leiðir til þess að við höfum ennþá
minna að gera.“

Því minna sem er
að gera, því betra

Mikilvægur hluti af starfi
slökkviliðsmanna eru sjúkraflutningar. Þorbjörn hefur
væntanlega lent í því að koma
að ljótum slysum á sínum
ferli. „Jú, það hefur oft komið
fyrir, bæði hér og fyrir sunnan.
Maður venst því aldrei að
koma að ljótum slysum og

„Þegar ég byrjaði á Ísafirði
voru brunaútköllin um 60 á
ári. Nú eru þau komin niður í
18-20. Þetta þakka ég aðallega
góðri eldvarnafræðslu. Fólk
virðist vera farið að passa sig
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Hefur tekið
á móti 11 börnum

þetta situr alltaf í manni. Maður reynir að hugsa um þetta
sem hverja aðra vinnu en það
er aldrei hægt að brynja sig
fyrir þessu. Ég er ekki sá járnkarl að geta bægt tilfinningunum frá, sérstaklega þegar
börn eiga í hlut.
Þó að starfið hafi sínar neikvæðu hliðar, er alveg stórkostlegt að vita að maður gerir
gagn. Það er mjög gefandi að
hjálpa mönnum þegar slys
verða. Einnig er mjög vinsælt
meðal sjúkraflutningamanna
að taka á móti börnum. Ég er
eflaust öfundsverður í þeim
efnum, því ég hef tekið á móti
hvorki fleiri né færri en ellefu
stykkjum, þar af einu í stigagangi í fjölbýlishúsi.“

Lenti milli
tveggja járnbolta
Sagt hefur verið að starf
slökkviliðsmanna sé það
hættulegasta sem hægt er að
komast í á friðartímum. „Ég
hef oft verið nálægt því að
sálga sjálfum mér í brunaútköllum. Ég held að alvarlegasta atvikið hafi verið þegar
við vorum að slökkva eld í
skipi í Hafnarfjarðarhöfn.
Kviknað hafði eldur í vélarrúmi og fara þurfti í gegnum
stýrishúsið til að komast að
honum. Ég steig inn í það
sem ég hélt að væri hurðargat,
en komst þá að því að ekkert
var undir löppunum á mér.
Ég lenti á botni vélarrúmsins, á milli tveggja stórra járnbolta sem komu upp úr gólfinu. Ég hafði slönguna með
mér og tókst að slökkva eldinn. Félagar mínir hjálpuðu
mér síðan upp aftur.
Við þetta fall hlaut ég þrálát
bakmeiðsli. Þau hafa alltaf
tekið sig upp af og til síðan.
Ég held að ég megi samt
þakka fyrir að hafa ekki lent
ofan á öðrum hvorum boltanum í vélarrúminu. Þá væri ég
sennilega ekki til frásagnar.“

Eins og í
bíómyndunum
„Ég hef líka gengið niður
úr loftum, undan mér hafa
hrunið þök og svo framvegis.
Menn trúa því oft varla þegar
sagt er frá, en þetta er mjög
hættulegt starf og oft á tíðum
alveg eins og í bíómyndunum.
Ég hef þó blessunarlega verið
laus við að missa menn í
bruna.
Við höfum lent í mjög
hættulegum brunum á Ísafirði.
Nærtækast er að nefna þegar
Bílagarður brann. Þar vorum
við að berjast við stóran bruna
á snjóflóðahættusvæði. Við
þurftum að kalla eftir aðstoð
björgunarsveita en miðað við
allar aðstæður tel ég að vel
hafi gengið að slökkva eldinn.“

Röð óhappa
og mistaka
Margir muna eflaust eftir
því þegar slökkviliðið missti
stjórn á eldi sem það kveikti
sjálft. „Við vorum með æfingu
og ætluðum að kveikja lítinn
eld í húsi sem átti að rífa.

Þegar við kveiktum í var logn
en fljótlega var komið hávaðarok. Eldurinn magnaðist og
varð að stórbáli. Ofan á allt
saman bilaði dælubíll sem við
ætluðum að nota. Það þurfti
að ná í dælubíl út í Hnífsdal
og náðum við þá að verja þau
hús sem stóðu nálægt.
Það er að sjálfsögðu mjög
leiðinlegt að svona hafi gerst.
Það voru röð óhappa og mistaka sem gerðu það að verkum
að við misstum stjórn á eldinum.“

Hundskammaðir
fyrir að slökkva
„Ég man vel eftir því þegar
kviknaði í einu húsi á Ísafirði.
Slökkviliðsmenn fóru á staðinn og náðu að bjarga út
tveimur litlum stúlkum. Þær
voru meðvitundarlausar þegar
þær voru bornar út úr húsinu,
en náðu fljótlega fullri heilsu.
Svoleiðis atvik eru mjög gefandi og gera það að verkum
að menn sækjast eftir þessu
starfi.
Minnisstæðasti bruninn
held ég að sé þegar kirkjan á
Ísafirði brann. Það er kannski
út af því að miklar deilur risu
upp eftir brunann. Menn voru
ekki á sama máli um hvað átti
að gera við kirkjuna, sumir
vildu gera hana upp en aðrir
vildu hana burt. Það var meira
að segja hringt í okkur og við
hundskammaðir fyrir að hafa
slökkt bálið.“

SMS-kerfið virkar vel
Alls koma á sjöunda tug
manna að brunavörnum í Ísafjarðarbæ. „Við erum þrír til
fjórir sem erum viðloðandi
stöðina sjálfa, sjáum um viðhald á tækjum, önnumst forvarnir, fyllum á slökkvitæki
og fleira. Síðan eru nokkurn
veginn 60 manns á bakvakt.
Þeir eru tilbúnir að koma með
litlum fyrirvara þegar þarf.
Það eru um 25 á Ísafirði, 15
menn á Þingeyri, 10 á Suðureyri og 10 á Flateyri.
Við tókum SMS-útkallskerfi í notkun um áramótin.
Það hefur reynst mjög vel og
ekki komið upp neitt sem
bendir til annars en að kerfið
virki ágætlega. Áður voru notaðir lúðrar og sjálfvirk úthringikerfi.“

Bað soninn um hjálp
Áhugamál Þorbjörns eru
margvísleg. „Ég stunda nokkuð mikla silungsveiði og
tvinna hana oft saman við
ferðalög. Þetta geri ég á sumrin en á veturna er ég í hestunum. Ég á fjóra hesta og hús
undir þá í Kirkjubæ. Ég reyna
að sinna þessum vinum mínum eins og mér er unnt en tvö
yngstu börnin mín hafa líka
mikinn áhuga á hestamennskunni.
Ég grúskaði líka mikið í
tölvum á sínum tíma en úr því
hefur dregið í seinni tíð. Ég
fann fyrir mikilli vanmáttarkennd þegar ég þurfti í fyrsta
skipti að biðja Svein Hermann
son minn um að hjálpa mér
með tölvuna. Þá áttaði ég mig
á því hvað ég hef dregist mikið
aftur úr í tölvubransanum.“

Mörg tromp á hendi ef að er gáð
Það er gömul saga og ný að
við, sem búum úti á landi,
erum ekki nægilega dugleg
að vekja athygli á margbreytileika samfélagsins okkar. Af
og til er okkur hollt að fara í
ítarlega naflaskoðun og gera
okkur grein fyrir því að þrátt
fyrir erfiðleika á ýmsum sviðum, þá er víða mikill uppgangur, ekki síst í Ísafjarðarbæ.
„Það er svo lítið við að vera
þarna hjá ykkur” sagði ungur
Reykvíkingur við mig um
daginn og það var auðheyrt

að hann trúði af öllu hjarta að
svo væri. Í fyrstu fauk í mig
vegna afstöðu mannsins. Svo
staldraði ég við og velti því
fyrir mér hvað hefði orðið til
þess að móta þessa sýn hans á
lífið úti á landi. Það skyldi þó
ekki vera að ég sjálf ætti kannski einhvern þátt í því? Það er
nefnilega þannig, að málflutningur heimamanna þarf í
auknum mæli að litast af því
sem vel gengur til að unnt sé
að hrekja þær ranghugmyndir
sem alltof margir virðast gera
sér um fjórðunginn.

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
og grafa skurð fyrir þrýstipípu ásamt öðrum
verkliðum. Við stækkun stöðvarhúss þarf
m.a. að fjarlægja núverandi gaflvegg, brjóta
upp steypt gólf og vélaundirstöður.
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 450m³
Mótauppsláttur
um 700m²
Múrbrot
um 200m²
Sprengingar og gröftur
um 5500m³
Fyllingar
um 5500m³
Þriðjudaginn 10. apríl 2001, mun verkkaupi standa að sameiginlegri vettvagnskönnun bjóðenda, en bjóðendur eru hvattir
til að kynna sér rækilega aðstæður á staðnum.
Útboðsgögn eru 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, reikningsnr. 0156-26640. 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

,,Við verðum stöðugt að
minna okkur á hvers vegna
við kjósum að búa hér“
Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar í Ísafjarðarbæ skrifar
Rofar til
í sjávarútvegi
Ekki þarf að tíunda þróunina í sjávarútvegi á Vestfjörðum síðasta áratug – hún hefur
reynst Vestfirðingum þung í
skauti og verið krufin til
mergjar á mörgum vígstöðvum. Lítum heldur til þess sem
vel hefur gengið í sjávarútvegi
að undanförnu. Gríðarleg uppbygging í smábátaútgerð síðustu misseri, og vaxandi fiskvinnsla henni tengd, sýnir baráttuþrek heimamanna í hnotskurn. Íbúum hefur jafnvel
fjölgað á þeim stöðum þar sem
best hefur gengið, eins og á
Suðureyri og í Tálknafirði.
Sumstaðar, t.a.m. á Þingeyri
og Flateyri, er nú svo komið
að erfitt er að fá íbúðarhúsnæði, auk þess sem lesa mátti
í Bæjarins besta fyrir skömmu
að fasteignamarkaðurinn á
Ísafirði væri að glæðast eftir
tveggja ára lægð. Þetta eru
góðar fréttir.
Á sama tíma sýna afkomutölur stærsta sjávarútvegsfyrirtækis á Vestfjörðum að vel
hefur gengið síðastliðið ár –
svo vel að eftir er tekið á landsvísu. Auk þess hefur metafli
borist á land hjá einu loðnubræðslunni í fjórðungnum.
Einnig hefur rækjuveiði verið
að glæðast að undanförnu og
er það vonandi til marks um
að bjartari tímar séu framundan í þeirri grein.

Sjálfsbjargarviðleitninni ógnað
Nú eru blikur á lofti sem
ógna þeirri sjálfsbjargarviðleitni sem endurspeglast í
smábátaútgerðinni því enn
ríkir mikil óvissa um það hvort
kvótalögin muni ná óbreytt
fram að ganga í haust eða ekki.
Tíminn er að hlaupa frá mönnum í þessum efnum. Þeir sem
ráða ferðinni verða að hafa
hugfast, að hið breytta útgerðarmynstur einskorðast ekki
við Vestfirði. Smábátaútgerðinni hefur vaxið fiskur um
hrygg víða um land, þótt til
þessa hafi alltof lítið heyrst
frá öðrum en Vestfirðingum í
umræðunni um þessi mál.
Fyrir vikið standa margir
landsmenn í þeirri trú að hér
séu á ferðinni sérvestfirskir
hagsmunir – einn ganginn enn
– og þeir yppa því bara öxlum
yfir hávaðaseggjunum þarna
fyrir vestan. Þessum misskilningi þarf að eyða.

– beislað náttúruafl

Fleira gott en
fagur fiskur í sjó

Margir eiga erfitt með að
sjá atvinnumöguleika fyrir
svæðið í öðru en því sem tengist veiðum og vinnslu. Vissulega er sjósóknin grunnurinn
að vestfirskum byggðum og
það breytist ekki. En lítum
okkur samt nær og veltum því
fyrir okkur hvaða vinnustaðir
eru með þeim fjölmennustu í
Ísafjarðarbæ. Það eru stofnanir á borð við leikskólana og
grunnskólana, Menntaskólann á Ísafirði og Heilbrigðisstofnunina – með Fjórðungssjúkrahúsið í broddi fylkingar
– stofnanir sem veita þá
grunnþjónustu sem nauðsynleg er hverju samfélagi af okkar stærð. Í þessum stofnunum
eru mörg hundruð ómetanleg
störf sem afar brýnt er að halda
sem fastast í og virkja sem
best.
Á undanförnum árum hefur
störfum fækkað við frumframleiðslu í landinu og þeim
fjölgað við þjónustu. En hvar
hefur þeim fjölgað? Jú, á höfuðborgarsvæðinu, og um leið
hefur íbúum fjölgað þar. Því
er gríðarlega mikilvægt að
störf við opinbera þjónustu,
aukin menntun á öllum stigum
og aukin rannsóknar- og þróunarvinna færist til staða eins
og Ísafjarðar í auknum mæli.
Með því fáum við til okkar
fólk sem hefur menntað sig
til slíkra starfa.

Áhugi fólks
er að vakna
Undanfarnar vikur hafa
óvenju margar stöður verið
auglýstar við smærri opinberar stofnanir hér í bænum. Þar
má nefna Nýbúamiðstöð á
Vestfjörðum, Fræðslumiðstöð
Vestfjarða og Heilbrigðisstofnunina. Einnig er verið að
leggja drög að flutningi snjóflóðarannsókna Veðurstofunnar til Ísafjarðar. Flestir
þekkja að misjafnlega hefur
gengið að manna slíkar stöður
úti á landi og því er athyglisvert að sjá hversu áhuginn hefur verið mikill og margir hafa
sótt um, jafnt heimamenn sem
annars staðar frá. Þetta er afar
jákvæð þróun og hvatning til
þess að berjast áfram fyrir því
að fleiri sérhæfð störf, jafnt á
vegum hins opinbera sem
einkafyrirtækja, verði flutt út
á land.
Á sama tíma er atvinnuleysi
meðal ófaglærðs fólks á Vestfjörðum og því er afar brýnt
að huga einnig að nýjum störfum sem henta því vinnuafli.
Samgönguráðherra er með á
nótunum og ætlar að flytja
framhald á næstu síðu.
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50-60 störf út á land, þar af
hluta af símsvörun Vegagerðarinnar á Ísafjörð. Félagsmálaráðherra hefur einnig
beitt sér fyrir flutningi starfa
á undanförnum misserum.
Ég er sannfærð um að hægt
og bítandi muni takast að
skapa fleiri ný störf og manna
þær lausu stöður sem er að
finna á svæðinu í dag. Ég heyri
á fólki á suðvesturhorninu, að
margir eru að vakna til vitundar um það hversu gott það
getur verið að búa og starfa
úti á landi. Ungir Vestfirðingar
hafa í talsverðum mæli verið
að snúa heim aftur úr námi og
öðrum störfum, og fleiri hefðu
hug á því ef störf byðust við
hæfi.

Mikil gróska á
ýmsum sviðum
Í Ísafjarðarbæ eru rekin
mörg fyrirtæki sem eru góð
dæmi um það að hugmyndir
um nýsköpun verða að koma
frá heimamönnum sjálfum.
Fyrirtækin 3X-Stál og Póls
rafeindavörur fara þar fremst
í flokki með umsvif jafnt hérlendis sem erlendis. Rafskaut,
Snerpa, Vestmark, Trésmiðjan
í Hnífsdal, Netagerð Vestfjarða, Skógarsveppir í
Breiðadal, Mjólkursamlag Ísfirðinga, sushiframleiðsla
Sindrabergs eru bara nokkur
af þeim fyrirtækjum sem hafa
sýnt það og sannað að á Vestfjörðum geta menn spjarað sig
ef viljinn og útsjónarsemin er
fyrir hendi.
Svo má ekki gleyma því að
töluverð umsvif hafa verið hjá
verktökum á svæðinu að undanförnu; nýtt fyrirtæki í byggingariðnaði er tekið til starfa
á Þingeyri, og nú hillir undir
eina stærstu byggingarframkvæmd um árabil þegar verslunarmiðstöð í miðbæ Ísafjarð-

ar verður að veruleika. Þar
skapast nýir möguleikar fyrir
verslun og viðskipti á svæðinu, en sú grein hefur þó verið
með slíkum blóma hér að vakið hefur eftirtekt aðkomufólks. Einnig verður að nefna
allan þann fjölda þjónustufyrirtækja, s.s. viðgerðarverkstæði, banka, sparisjóði, gististaði, tryggingarfélög og fjölmörg fleiri, sem eru nauðsynlegar stoðir í samfélaginu og
gera það að verkum að þjónustustigið á svæðinu er hátt.
Af öðru, sem ekki er eins
fast í hendi, má nefna að verið
er að leggja drög að þróunarverkefnum á sviði heilbrigðisþjónustu í tengslum við Íslenska erfðagreiningu. Mikil
vinna hefur farið fram við undirbúning að frekara háskólanámi á Ísafirði og hefur nafnið
„Háskólinn á Ísafirði“ jafnvel
heyrst í því samhengi, enda
hefur það sannast á fjarkennslu í hjúkrunarfræði að
slík kennsla er raunhæfur
kostur. Fjölmargar hugmyndir hafa komið fram um frekari
uppbyggingu á ferðaþjónustu
í fjórðungnum og leikur enginn vafi á framtíð og sérstöðu
Vestfjarða í þeim efnum, ef
rétt er á málum haldið.

Er fiskeldi framtíðin?
Að sjálfsögðu er fiskur
burðarás atvinnulífs í öllum
byggðakjörnum Ísafjarðarbæjar og eru fyrirtæki að
skapa sér sérstöðu, hvert á
sínu sviði, í saltfiski, ferskfiski, þurrkuðum fiskhausum,
marningi, harðfiski og ýmsum
öðrum afurðum.
Hugmyndir um fiskeldi í
fjörðum á norðanverðum Vestfjörðum eru að ryðja sér til
rúms, jafnt hjá einstaklingum
sem stærri sjávarútvegsfyrirtækjum, og nýjustu fréttir af
friðun hafsvæða við Vestur-

land, Norðurland og Austurland auka vissulega á möguleika vestfirskra byggða í
þessum efnum.
Það verður þó að beita skynseminni í eldismálum því að
mörgu er að hyggja. Þarf ekki
að fara lengra en til Færeyja
og Noregs til að sjá að fiskeldi
getur verið ýmsum vandkvæðum bundið í byrjun, auk
þess sem lítið er vitað um
langtímaáhrif mengunar af
völdum eldis. Hafa ber í huga
að íslensk löggjöf er ekki
nægjanlega skýr þegar kemur
að leyfisveitingum til fiskeldis; réttarstaða landeigenda og
sveitarfélaga er ótrygg og ekki
ljóst hver fer með lögsögu í
fjörðum landsins.

Þegar öllu er á
botninn hvolft
Ef horft er til baka held ég
að málflutningur heimamanna
á landsvísu síðustu ár hafi einkennst um of af varnarræðum
og ásökunum, sem hafi síðan
mótað ranghugmyndir landsmanna um lífið í fjórðungnum. Þótt miklir erfiðleikar hafi
vissulega sett mark sitt á síðasta áratug er líka nauðsynlegt
að vekja athygli á því sem vel
hefur gengið.
Ef við lítum okkur nær kemur á daginn, að á Vestfjörðum
þrífst mun fjölbreyttara atvinnulíf en flestir gera sér
grein fyrir, einkum þeir sem
ekki þekkja til á svæðinu.
Margbreytileikinn í menningar- og félagslífi Vestfirðinga
væri síðan efni í aðra grein.
Þessu megum við ekki gleyma
í erli dagsins. Við verðum
stöðugt að minna okkur á
hvers vegna við kjósum að
búa hér og um leið vekja athygli á ágæti samfélagsins út
á við.
– Birna Lárusdóttir.

Áskrifendur athugið!
Enn eiga fjölmargir áskrifendur eftir að gera skil á áskriftargjöldum vegna
janúar og febrúar, þónokkrir vegna nóvember og desember á síðasta ári og
nokkur vegna september og október. Vinsamlegast gerið skil hið fyrsta.

Hulda Leifsdóttir, myndlistarkona í Finnlandi

Sýnir ullarverk með
myndum úr þjóðsögum
Hulda Sigurveig Leifsdóttir, myndlistarkona frá Ísafirði,
sem búsett hefur verið í Finnlandi um nokkurra ára skeið,
opnar sýningu á verkum sínum í Edinborgarhúsinu á Ísafirði, sunnudaginn 8. apríl nk.
Á sýningunni verða ullarverk
með myndefni úr íslenskum
þjóðsögum. Svipurinn í
myndunum er íslenski kvendraugurinn Manga, sem gefur
kaffið í kvæðinu eftir Þórberg
Þórðarson, en í verkum Huldu
hefur Manga vaknað til lífsins

á ný og birtist sífellt í nýjum
aðstæðum og útgáfum.
Hulda Sigurveig hefur haldið tvær einkasýningar, í Studíó
Dan á Ísafirði árið 1992 og í
Galleria Raum-Art í Rauma í
Finnlandi á síðasta ári. Þá hefur hún tekið þátt í fjölda samsýninga, m.a. á Hótel Ísafirði
árið 1986, í verkalýðshúsinu
á Ísafirði árið 1993, í Listasafni Lönnströms í Rauma í
Finnlandi árið 1997, í Santtio
í Finnlandi á síðasta ári og í
bæjarsafninu í Marel í Rauma
Eitt verka Huldu sem verður
á sýningunni.

Útboð
Áhaldahús Ísafirði, viðhald 2001
Vegagerðin, Vestfjarðaumdæmi óskar eftir
tilboðum í viðhald utanhúss á verkstæðishúsinu á Dagverðardal.
Um er að ræða að setja dúk á þakið, gera
við veggi og mála, gera við rennur, kyndiklefa,
glugga og fleira.
Helstu magntölur: Þakdúkur 360m²,
málun og hreinsun, 250m².
Verkinu skal lokið 1. september 2001.
Útboðsgögn eru seld hjá Vegagerðinni á
Ísafirði og í Reykjavík (móttaka), frá og með
mánudeginum 2. apríl. Verð útboðsgagna
er kr. 1.500.Skila skal útboðsgögnum á sama stað
fyrir kl. 14:00 mánudaginn 23. apríl 2001.
Vegagerðin.

Vestfirsk menning til sölu!

Fyrir viku var hér fjallað um Þjóðahátíð Vestfirðinga, sem á nýjan leik er
kveikjan að hugleiðingum um menningu á Vestfjörðum, ekki síst á Ísafirði, sem
hefur verið höfuðstaður Vestfjarða í rúmar tvær aldir og þar af hina síðustu borið höfuð og herðar yfir aðrar byggðir, að minnsta kosti ef miðað er við hina
frægu höfðatölu. Í Ísafjarðarbæ býr nú rúmur helmingur íbúa á Vestfjörðum.
Með bættum samgöngum hefur sameining sveitarfélaganna sem áður tilheyrðu
Vestur-Ísafjarðarsýslu styrkt stöðu Ísafjarðar, byggðarinnar á Skutulsfjarðareyri
og í Skutulsfirðinum talsvert. Fullyrt skal hér að sameiningin hafi orðið til góðs
þrátt fyrir gagnrýnisraddir. Án sterks byggðarkjarna á Vestfjörðum verður trauðla sótt fram. Nú, á tímum kvóta og síminnkandi hluta hans á Vestfjörðum og í höndum Vestfirðinga,
er algert úrslitaatriði að renna nýjum og styrkum stoðum undir
mannlíf á Vestfjörðum.
Allt of smátt hefur verið gert og of hægt gengið, en ýmis teikn eru nú á lofti
um breyttan hugsunarhátt. Gott dæmi er mikilvægi Þjóðahátíðarinnar, en hún
dregur að sér athygli langt út fyrir Vestfirði. Hér er mikil deigla og engin leið
að spá fyrir um vestfirska menningu, haldi svo fram sem horfir að nýtt fólk
bætist ört í hóp innfæddra á Vestfjörðum. Þá verður til ný vestfirsk menning,
sem æ fleiri munu vilja sækja sér skerf úr, sem eðlilegt má teljast. Sumarhátíð
í Súðavík, byggð á tónlist og annarri menningu, þar sem saman koma heimamenn
hér vestra og aðrir, er enn eitt dæmið um nýbreytni, sem hefur heppnast vel.

á þessu ári.
Hulda Sigurveig Leifsdóttir
er fædd á Ísafirði árið 1960.
Frá árinu 1993 hefur hún átt
heima í Finnlandi ásamt eiginmanni sínum Tapio Koivukari
og dótturinni Aldísi Maríu.
Sýning Huldu í Edinborgarhúsinu stendur til 26. apríl.

Orkubúið

Rannsóknarholur
boraðar
Orkubú Vestfjarða ætlar
að láta bora a.m.k. fjórtán
rannsóknarholur í Vesturbyggð, Tálknafirði og
Dýrafirði, hliðstæðar þeim
sem boraðar voru í Skutulsfirði fyrir stuttu.
Tilgangurinn er að leita
að heitu vatni eða vísbendingum um jarðhita. Um er
að ræða grannar 60 m, 100
m og 200 m djúpar hitastigulsholur.

Netspurningin

Söfn eru hér mörg og góð, byggðasafn á Ísafirði, náttúrustofa í Bolungarvík og
loks hillir undir að Gamla sjúkrahúsið á Eyrartúninu verði að því safna- og
menningarhúsi, sem ætlunin hefur verið lengi. En til hliðar við söfn eins og
Sjóminjasafnið og Ósvör kemur ótrúleg elja félagasamtaka og nægir þar að
nefna Edinborgarhúsið, starfsemi Litla Leikklúbbsins, Sunnukórsins og margt
fleira sem of langt yrði að telja upp hér. En þó má ekki gleyma hlut þeirra, sem
valið hafa Vestfirði sérstaklega sem heimkynni sín. Nauðsynlegt er að halda
utan um menningu ,,nýbúanna”. Hún er ekki síðri þáttur en margt annað og
fyllilega jafn athyglisverð og stundum skarar þar sumt fram
úr.
Fyrirsögnin vísar til alls þessa og enn frekar til þeirrar
staðreyndar að afþreying skipar æ ríkari sess í lífi Vesturlandabúa. Þannig mun ferðaþjónusta framtíðarinnar ekki þrífast nema í boði sé
menning og þar með talin afþreying hvers konar. Þar er hugsunin að baki fyrirsagnarinnar. Vestfirðingar eru orðnir bugaðir af slagsmálum um undirstöðuatvinnuveginn, þar sem aðrir hafa rænt okkur völdum og nú er boðað að lengra
skuli gengið varðandi ýsu og steinbít. Sá krókur, sem best mun duga á móti
bragði, er að menning okkar verði söluvara, enda eigum við Menntaskólann á
Ísafirði, sem leggja þarf mikla rækt við og opnar í raun möguleika á háskólanámi.
Öll þessi menning verði lífsviðurværi okkur og öðrum til gagns.

Stakkur skrifar

Spurt var:
Ertu hlynnt(ur) stöðvun
verkfalla með
lagasetningu?
Alls svöruðu 550.
Já sögðu 47 eða 8,55%
Alls ekki sögðu
343 eða 62,36%
Aðeins við sérstakar
aðstæður sögðu
160 eða 29,09%

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.
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Sálumessa Mozarts flutt í Ísafjarðarkirkju á föstudaginn langa

Um hundrað manns taka þátt í flutningnum
– metnaðarfullt verkefni tileinkað minningu Jónasar Tómassonar eldri
Á föstudaginn langa verður
Sálumessa (Requiem) eftir
Wolfgang Amadeus Mozart
flutt í Ísafjarðarkirkju. Tónleikarnir eru tileinkaðir minningu Jónasar Tómassonar,
organista, tónskálds og bóksala á Ísafirði. Jónas var fæddur 13. apríl 1881 og því ber
tónleikana upp á þann dag
þegar 120 ár eru liðin frá fæðingu hans. Hátíðarkór Tónlistarskóla Ísafjarðar undir stjórn
Beötu Joó og Sinfóníuhljómsveit áhugamanna undir stjórn
Ingvars Jónassonar hafa tekið
saman höndum um þetta stóra
verkefni og þannig fá kraftar
landsbyggðar og höfuðborgar
að njóta sín í öflugum samhljómi.
Sálumessa Mozarts er eitt
fegursta og stórbrotnasta verk
kirkjulegra tónbókmennta
sem samið hefur verið. Tilurð
verksins var einnig mjög
dramatísk og hefur orðið ýmsum umfjöllunarefni.
Tónleikarnir hefjast í Ísafjarðarkirkju klukkan 20.30
að kvöldi föstudagsins langa.

Þeir verða endurteknir í Neskirkju í Reykjavík í lok apríl.
Hátíðarkór Tónlistarskólans
er skipaður um 60 manns, fyrrverandi og núverandi nemendum og kennurum, auk
annars söngáhugafólks. Sinfóníuhljómsveit áhugamanna
er skipuð um 35 hljóðfæraleikurum, áhugamönnum og
atvinnumönnum. Fjórir einsöngvarar taka þátt í flutningnum: Guðrún Jónsdóttir sópransöngkona, Ingunn Ósk
Sturludóttir altsöngkona,
Snorri Wium tenór og Ólafur
Kjartan Sigurðarson bassi.
Öll framkvæmd og undirbúningur tónleikanna eru í
höndum Tónlistarskóla Ísafjarðar og Sinfóníuhljómsveitar áhugamanna, sem
njóta til þess stuðnings bæjarsjóðs, menntamálaráðuneytis
og ýmissa fyrirtækja hér
vestra og í Reykjavík. Má fullyrða, að hér sé um að ræða
eitt metnaðarfyllsta menningarverkefni, sem í hefur verið
ráðist hér vestra. Forsala aðgöngumiða er í Hamraborg.

Hátíðarkór Tónlistarskólans á æfingu í Hömrum.

Flytjendur fengu blóm frá skólastjórnendum að tónleikum
loknum.

Tónleikar eldri nemenda T.Í.

Fullur salur
áheyrenda
Eldri nemendur Tónlistarskólans á Ísafirði héldu velheppnaða tónleika á laugardag. Fullur salur áheyrenda
hlýddi á tónlistina og virtist
líka hið besta. Tónleikarnir
stóðu yfir um tvær klukkustundir og komu sextán nemendur fram auk undirleikarans
Beötu Joó. Tveir nemendur,
þær Guðný Ösp Ragnarsdóttir
frá Þingeyri og Tinna Ólafsdóttir frá Flateyri, komust ekki
til Ísafjarðar vegna veðurs en
mjög blint var á vegum milli
þessara byggða á laugardag.
Nemendurnir léku á píanó,
fiðlu, selló, saxófón og gítar,
en einnig var töluvert sungið.
Eftir tónleikana afhentu yfirmenn Tónlistarskólans nemendum blóm í þakkarskyni
fyrir góða skemmtun. „Þessir
tónleikar sýndu hversu margir

nemendur eru komnir langt í
námi“, segir Kristinn Níelsson, starfandi skólastjóri Tónlistarskólans. „Brottfall nemenda er mjög lítið og hlutfall
þeirra sem eru á 5., 6. og 7.
stigi er mjög hátt. Kennarahópur skólans breytist lítið.“
Þeir sem fram komu á tónleikunum voru auk Beötu Jóo:
Auður Sjöfn Þórisdóttir, Apríl
Eik Stefánsdóttir, Bryndís
Guðmundsdóttir, Brynjar Már
Brynjólfsson, Eyrún Arnarsdóttir, Fanný Margrét Bjarnardóttir, Hafdís Pálsdóttir, Halldór Gunnar Pálsson, Helga
Margrét Marzellíusardóttir,
Herdís Anna Jónasdóttir, Jónína Guðbjartsdóttir, Magni
Hreinn Jónsson, Sandra Rún
Jóhannesdóttir, Sandra Pálsdóttir, Sara Sturludóttir og
Þórunn Arna Kristjánsdóttir.
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helgardagbókin

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Austlæg átt, 5-10m/s og
él á norðanverðu landinu,
en slydda eða rigning
með köflum sunnanlands.
Hiti 0 til 5 stig syðra en
vægt frost norðantil.
Horfur á föstudag:
Austlæg átt, 5-10m/s og
él á norðanverðu landinu,
en slydda eða rigning
með köflum sunnanlands.
Hiti 0 til 5 stig syðra en
vægt frost norðantil.
Á laugardag:
Austlæg átt, 5-10m/s og
él á norðanverðu landinu,
en slydda eða rigning
með köflum sunnanlands.
Hiti 0 til 5 stig syðra en
vægt frost norðantil.
Á sunnudag:
Austlæg átt, 5-10m/s og
él á norðanverðu landinu,
en slydda eða rigning
með köflum sunnanlands.
Hiti 0 til 5 stig syðra en
vægt frost norðantil.
Á mánudag:
Austlæg átt, 5-10m/s og
él á norðanverðu landinu,
en slydda eða rigning
með köflum sunnanlands.
Hiti 0 til 5 stig syðra en
vægt frost norðantil.

netið

www.geocities.com/
skaftie
Skafti Elíasson, sonur
Elíasar Skaftasonar og
Ásthildar Cesil Þórðardóttur, heldur úti heimasíðu á hvorki fleiri né færri
en fjórum tungumálum. Á
síðunni má finna upplýsingar um vini hans og fjölskyldu, áhugamál og
fleira. Þar er einnig hægt
að fræðast um það sem
Skafti telur vera „viðbjóð
mánaðarins“ og „snilli
mánaðarins“.

helgin
Þingeyrarkirkja:
Á pálmasunnudag, 8. apríl kl. 17, verða orgeltónleikar í Þingeyrarkirkju í
tilefni af 90 ára afmæli
kirkjunnar. Það er Marteinn Hunger Friðriksson, organisti Dómkirkjunnar í Reykjavík og einn
af fremstu orgelleikurum
landsins, sem leikur verk
eftir ýmsa höfunda.
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17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.45 Sjónvarpskringlan
17.58 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (34:90)
18.30 Búrabyggð (10:96)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Grunsamleg hegðun. (The New
Adventures of Spin and Marty) Bandarísk
ævintýramynd um tvo unga grallara sem
komast í hann krappan þegar þeir fara
að njósna um nýju nágrannana.Aðalhlutverk: Jeremy Foley, David Gallagher,
Charles Shaughnessy, Judd Nelson og
Yancy Butler.
21.30 Fréttir aldarinnar
21.40 Banvæn veira. (Fatal Error The Reaper) Bandarísk sakamálamynd
um lækna og lögreglumenn sem berjast
við dularfulla veiru í Seattle. Aðalhlutverk: Antonio Sabato, Janine Turner og
Robert Wagner.
23.20 Landsmót á skíðum. Myndir frá
öðrum degi mótsins á Akureyri.
23.40 Trufluð tilvera. (Trainspotting)
Bresk bíómynd frá 1996 þar sem undirheimar fíkniefnaneytenda í Edinborg eru
séðir með augum ungs manns. Aðalhlutverk: Ewan McGregor, Ewen Bremner,
Johnny Lee Miller, Kwan McGregor,
Ewen Bremner og Johnny Lee Miller.
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Jag
10.25 Lífið sjálft (2:21) (e)
11.10 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.30 Segemyhr (34:34) (e)
12.55 Útlendingurinn og geisjan
14.35 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (10:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (21:25)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Geimprúðuleikararnir. (Muppets from Space) Gamanmynd fyrir alla
fjölskylduna. Prúðuleikararnir eru svo
sannarlega ekki dauðir úr öllum æðum.
Að þessu sinni beinist kastljósið að honum Gunnsa. Hann hefur löngum verið
sérstakur en nú er komin skýring á framferði hans öll þessi ár. Gunnsi er nefnilega
geimvera og nú er hann staðráðinn í að
leita uppruna síns. Aðalhlutverk: Jeffrey
Tambor, F. Murray Abraham, Ray
Liotta, Andie McDowell.
21.40 Ó,ráðhús (14:26)
22.10 Með hatur í augum.(A Boy Called
Hate) Steve Bason er ungur maður sem
hefur komist í kast við lögin. Hann var
dæmdur til fangelsisvistar fyrir bílþjófnað en ætlar nú að snúa við blaðinu. En
daginn sem hann fær frelsið á nýjan leik
verður hann vitni að nauðgun og skerst
í leikinn. Áður en varir er Bauson í verri
málum en nokkru sinni fyrr og leggur á
flótta út í óvissuna. Aðalhlutverk: Scott
Caan, James Caan, Missy Crider, Elliott
Gould.
23.50 Lögguland. (Cop Land) Spennandi lögregludrama með Sylvester Stallone, Harvey Keitel og Robert De Niro í
aðalhlutverkum. Hér segir af spilltu samfélagi lögreglumanna og meinleysislegum lögregluforingja sem kemst á snoðir
um spillinguna. Hann þarf að velja á
milli þess að verja stétt sína eða reyna að
uppræta spillinguna sem er innan hennar.
Aðalhlutverk: Harvey Keitel, Ray Liotta,
Robert De Niro, Sylvester Stallone.
01.35 Draumahúsið. (Dream House)
Draumahúsið hefur nánast allt sem hugurinn girnist. Eigandinn er tölvusnillingur og hann hefur búið svo um hnútana
að líf íbúanna er dans á rósum. Í fyrstu
gengur allt vel á þessu tölvustýrða heimili
en þegar brestir koma í tæknikerfið eru
afleiðingarnar hrikalegar. Aðalhlutverk:
Timothy Busfield, Steve White, Lisa
Jakub, Jennifer Dale.
03.10 Dagskrárlok

Laugardagur 7. apríl
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (35:90)
09.30 Mummi bumba (26:65)
09.48 Kötturinn minn er tígrisdýr
09.50 Ungur uppfinningamaður
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (15:26)
10.45 Kastljósið
11.05 Þýski handboltinn
12.25 Skjáleikurinn
15.35 Sjónvarpskringlan
15.50 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá þriðja leiknum um Íslandsmeistaratitil kvenna.
17.30 Landsmót á skíðum. Svipmyndir
frá mótinu sem fram fer á Akureyri.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Fíklaskólinn (4:22)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
21.00 Í blíðu og stríðu. (For Better or
Worse) Bandarísk gamanmynd frá 1997.
Allt fer í vitleysu hjá aulanum Michael
sem er beðinn að gæta tilvonandi konu
bróður síns í nokkra daga. Aðalhlutverk:
Jason Alexander, James Woods, Lolita
Davidovich, Joe Mantegna og Jay Mohr.
22.30 Þrettándi stríðsmaðurinn. (The
13th Warrior) Spennandi ævintýramynd
um mann sem gengur til liðs við grimma
stríðsmenn sem eiga í höggi við dularfullan óvin. Aðalhlutverk: Antonio Banderas, Diane Venora og Omar Sharif.
00.15 Spurningaþátturinn. (Quiz
Show) Bandarísk bíómynd frá 1994
byggð á sönnum atburðum. Árið 1958
varð mikið hneyksli þegar keppandi í
vinsælum spurningaþætti í sjónvarpi hélt
því fram að svik væru í tafli. e. Aðalhlutverk: John Turturro og Rob Morrow.
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 8. apríl
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (90:107)
10.22 Róbert bangsi (27:39)
10.46 Sunnudagaskólinn
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Kastljósið
11.35 Skjáleikurinn
14.10 Sjónvarpskringlan
14.25 Maður er nefndur
15.00 Mósaík
16.00 Mannslíkaminn (3:8)
17.00 Geimferðin (19:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Jonni og boltinn
18.45 Sögurnar hennar Sölku (7:13)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Nasasjón (2:2)
20.30 Fréttir aldarinnar
20.35 Hálandahöfðinginn (6:8)
21.25 Helgarsportið
21.40 Landsmót á skíðum
21.55 Vesalingarnir. (Les miserables)
Bíómynd frá 1998 byggð á sögu eftir
Victor Hugo. Aðalhlutverk: Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman,
Claire Danes og Reine Brynjolfsson.
00.05 Deiglan
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 7. apríl
07.00 Barnatími Stöðvar 2
09.50 Bernskubrek Caspers
11.20 Eldlínan (e)
12.00 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 (8:23) (e)
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 Fyrsti kossinn. (Never Been Kissed) Rómantísk gamanmynd. Josie Geller,
25 ára, starfar hjá dagblaði í Chicago.
Hún fær það verkefni að skrifa um nemendur í miðskóla og það sem er efst á
baugi hjá þeim. Þetta er gott tækifæri
fyrir Josie til að festa sig í sessi á blaðinu
en hún er samt full efasemda. Hún verður
að dulbúast sem nemandi og snúa aftur í
skóla þaðan sem hún á aðallega slæmar
minningar. Aðalhlutverk: Drew Barrymore, David Arquette, Michael Vartan,
Molly Shannon.
22.25 Sjötta skilningarvitið. (Sixth
Sense) Ein athyglisverðasta kvikmynd
síðari ára. Malcolm Crowe er barnasálfræðingur sem hefur upplifað meira en
flestir aðrir. Cole Sear er hins vegar bara
8 ára en lífsreynsla hans er ótrúleg. Hann

Sjötta skilningarvitið
Sjötta skilningarvitið, eða Sixth Sence, er ein athyglisverðasta kvikmynd síðari ári og var tilnefnd til Óskarsverðlauna. Malcolm Crowe er barnasálfræðingur sem hefur upplifað meira en flestir aðrir. Cole Sear er hins vetar bara átta
ára en lífsreynsla hans er ótrúleg. Hann býr yfir gáfum sem fáum eru gefnar.
Saman reyna þeir að leysa gátuna sem öllum öðrum hefur reynst ofviða. Aðalhlutverk í myndinni sem sýnd er á Stöð 2 kl. 22:25 á laugardagskvöld leika
Bruce Willis og Haley Joel Osment.
býr yfir gáfum sem fáum eru gefnar.
Saman reyna þeir að leysa gátuna sem
öllum öðrum hefur reynst ofviða. Aðalhlutverk: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia Williams.
00.10 Boxarinn. (The Boxer) Eftir fjórtán ára fangelsisvist fyrir aðild að IRA er
Danny Flynn laus allra mála. Hann reynir
að taka upp þráðinn þar sem frá var
horfið, opnar þjálfunarstöð fyrir unga
boxara og hefur uppi á gömlu kærustunni. Hann á þó erfitt með að fóta sig í
lífinu eftir allan þennan tíma á bak við
lás og slá og líður best í boxhringnum.
Aðalhlutverk: Daniel Day-Lewis, Emily
Watson.
02.00 Ég giftist skrímsli. (I Married a
Monster) Kelly og Nick er nýgift og
hamingjusöm. Brúðkaupsferðin er að
baki og hið daglega líf er tekið við. En
það er eitt sem angrar Kelly. Hún þykist
taka eftir breyttri hegðun hjá Nick. Hann
gerir lítið úr málinu og tengir það óhappi
sem varð daginn fyrir brúðkaupið. Kelly
kannar málið og uppgötvar að það var
öllu meira en lítið óhapp sem henti eiginmanninn. Aðalhlutverk: Richard Burgi,
Susan Walters, Barbara Niven, Tim
Ryan.
03.35 Dagskrárlok

Sunnudagur 8. apríl
07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.45 Beaver reddar málunum
15.20 Oprah Winfrey
16.05 Nágrannar
18.10 Fornbókabúðin (e)
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 Helgarferð. (Weekend in the
Country) Í Suður-Kaliforníu er lítið mótel, heldur sakleysislegt á að líta. Gestirnir
sem það sækja eru ekkert venjulegt fólk
í venjulegum erindagjörðum. Sally
Sheldon er kasólétt og er komin á mótelið
til að taka viðtal við Simon Farrell. Umboðsmaðurinn Bud Bailey er kominn til
að kynna grínistann Bobby Stein og eigandi mótelsins er að gera hosur sínar
grænar fyrir unga nuddaranum Thunder.
Dvölin á mótelinu á eftir að hafa áhrif á
ástir og örlög flestra þeirra sem þangað
koma. Aðalhlutverk: Dudley Moore,
Jack Lemmon.
23.35 Systraást. (A La Folie) Frönsk
kvikmynd um sérstakt systrasamband.
Alice er að undirbúa sýningu í New
York og þarf síst á vandamálum systur
sinnar, Elsu, að halda. En það óvænta
gerist. Elsa yfirgefur eiginmann sinn og

börn og leitar skjóls hjá Alice. Þar hittir
hún líka fyrir kærasta systur sinnar,
Franck, og stefnir sambúð þeirra í hættu.
Alice sér hvert stefnir en getur hún brugðist systur í neyð? Aðalhlutverk: Anne
Parillaud, Beatrice Dalle, Patrick Aurignac, Alain Chabat.
01.10 Dagskrárlok
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17.00 David Letterman
17.45 Sjónvarpskringlan
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.55 Alltaf í boltanum
19.30 Heimsfótbolti með West Union
20.00 Bandaríska meistarak. í golfi.
Bein útsending frá öðrum keppnisdegi
bandarísku meistarakeppninnar í golfi
(US Masters) en leikið er á Augusta
National vellinum í Georgíu.
22.30 Með hausverk um helgar
00.00 David Letterman
00.45 Í klóm sporðdrekans. (Scorpion
Spring) Spennumynd um ævintýramennina Zac og Denis sem eru á leiðinni
til Los Angeles. Þeir hitta tvo Mexíkóa
sem slást í hópinn. Í kjölfarið breytist
ferðaáætlunin og nú er stefnan tekin á
Scorpion Spring. Móttökurnar þar eru
hins vegar allt aðrar og verri en ævin-

Laugardagur 7. apríl
16.00 Snjóbrettamótin (8:12). Bestu
snjóbrettakappar heims leika listir sínar.
Sýnt er frá mótaröð Alþjóðasnjóbrettasambandsins. Keppnin hófst í nóvember
og í apríl verða krýndir meistarar í karlaog kvennaflokki.
17.00 Íþróttir um allan heim
17.55 Jerry Springer
18.35 Babylon 5 (5:22)
19.30 Bandaríska meistarak. í golfi.
Bein útsending frá þriðja keppnisdegi
bandarísku meistarakeppninnar í golfi
(US Masters) en leikið er á Augusta
National vellinum í Georgíu.
22.00 Þjóðhátíðardagurinn. (Independence Day) Sagan hefst á óvenjulegum
sumardegi. Allt í einu dregur ský fyrir
sólu. Óhugnanlegur skuggi færist yfir
jörðina og spurningunni um líf á öðrum
hnöttum hefur verið svarað. Í einni andrá
er lífi alls mannkyns umturnað. Verur
utan úr geimnum sitja um jarðarbúa og
þeir verða að snúast til varnar. Aðalhlutverk: Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Mary McDonnell, Judd Hirsch.
00.30 Kynlífsiðnaðurinn í Evrópu.
(Another Europe) Myndaflokkur um
klámmyndaiðnaðinn í Evrópu. Rætt er
við leikara og framleiðendur í þessum
vaxandi iðnaði sem veltir milljörðum.
00.55 Hnefaleikar - Naseem Hamed.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 7. apríl kl. 15:50
Íslandsmótið í handbolta kvenna: Úrslitakeppni

Stöð 2
Laugardagur 7. apríl kl. 13:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 4. apríl kl. 18:40
Meistarakeppni Evrópu: Arsenal – Valencia
Miðvikudagur 4. apríl kl. 20:45
Meistarakeppni Evrópu: Leeds – Deportivo La Coruna
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Baldur og Margrét
skemmta á laugardagskvöld!
Komið og hitið ykkur
upp fyrir páskahelgina!

Á Eyrinni

Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884
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fjölmiðlar

Konur vilja kraft!
Svokallaðir konubílar seljast verr og verr.
Dæmigerður konubíll er lítill, rauður,
meinleysislegur og máttlaus. Konur velja
sér hins vegar í stöðugt meiri mæli kraftmikla og sportlega „karlabíla“ á borð við
Alfa Spider og Porsche, eða þá hinn nýja
Pajero Pinin.

Las Vegas. Á meðal þeirra sem mætast
eru Prinsinn Naseem Hamed, heimsmeistari í fjaðurvigt, og Marco Antonio
Barrera.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 8. apríl
09.00 Hnefaleikar - Naseem Hamed.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas sl. nótt. Á meðal þeirra sem mættust voru Prinsinn Naseem Hamed, heimsmeistari í fjaðurvigt, og Marco Antonio
Barrera.
12.10 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Arsenal og Tottenham Hotspur í
undanúrslitum bikarkeppninnar.
14.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Wycombe Wanderers og Liverpool
í undanúrslitum bikarkeppninnar.
17.00 NBA-leikur vikunnar. Bein útsending frá leik Sacramento Kings og
Portland Trail Blazers.
19.30 19. holan (29:29)
20.00 Bandaríska meistarak. í golfi.
Bein útsending frá fjórða og síðasta
keppnisdegi bandarísku meistarakeppninnar í golfi (US Masters) en leikið er á
Augusta National vellinum í Georgíu.
23.00 Frú Doubtfire. (Mrs. Doubtfire)
Ein af betri gamanmyndum síðari ára.
Leikarinn Daniel Hilliard er ekki auðveldur í sambúð og svo fer að konan
hans óskar eftir skilnaði. Daniel er ósáttur
við hlutskipti sitt enda hefur eiginkonan
fyrrverandi nú forræði yfir börnunum
þremur. Daniel neitar samt að láta í minni
pokann og tekur til sinna ráða með eftir-

kirkja

Tryggð fyrir
milljarð dollara

Ísafjarðarkirkja:
Kirkjuskóli barnanna verður laugardaginn 7. apríl
kl. 11:00. Fermingarmessa
á sunnudag kl. 14:00.
Fermingarbörn:
Almar Þór Ingason,
Fjarðarstræti 2, Ásrún
Sigurjónsdóttir, Seljalandsvegi 77, Eyþór
Bjarnason, Túngötu 20,
Helga Kristbjörg Guðmundsdóttir, Aðalstræti
17, Inga Rut Kristinsdóttir, Engjavegi 29, Ingvar Þór Þorbergsson,
Smiðjugötu 10, Magnús
Helgi Guðmundsson,
Eyrargötu 6, Páll Janus
Þórðarson, Hlíðarvegi 40,
Sindri Viðar Hilmarsson,
Hafraholti 18, Þór Sveinsson, Sundstræti 24.

Sagt er að allt sé hægt að tryggja, svo framarlega sem iðgjaldið er nógu hátt. Fregnir herma
að söngkonan Jennifer Lopez hafi fengið sig
tryggða hjá félagi í
New York upp á
milljarð dollara.
Segja má að allt sé
tryggt nema röddin. Enda er það
naumast röddin
sem skiptir mestu
máli hjá söngkonu
á borð við hana.
Fætur og fótleggir
eru tryggðir á 400
milljónir dollara,
mjaðmirnar á 100
milljónir, andlit og
hár á 50 milljónir,
rassinn á 250 milljónir og brjóstin á 200 milljónir. Einhverjum
kann að þykja verðhlutföll milli líkamshluta hjá
söngkonu fremur einkennileg.

minnilegum hætti. Hann er staðráðinn í
að njóta samvista við börn sín, sama
hvað það kostar. Aðalhlutverk: Robin
Williams, Sally Field, Pierce Brosnan.
01.05 Meistarakeppni Evrópu.Fjallað
er um Meistarakeppnina, farið er yfir
leiki síðustu umferðar og spáð í spilin
fyrir þá næstu.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

netið

mótapari 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)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Kristinn Níelsson, starfandi skólastjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar svarar:

Laugardagur 7. apríl

Föstudagur 6. apríl
17.00 Jay Leno (e)
18.00 Myndastyttur
18.30 Topp 20 (e)
19.30 Entertainment Tonight
20.00 Íslenskir hnefaleikakappar. 15
hugdjarfir drengir á aldrinum 15-28
ára taka af skarið og skipa óformlegt
landslið Íslendinga í boxi. Þeir leggja
land undir fót og keppa í íþrótt sinni
sem er bönnuð á Íslandi. Þetta er í fyrsta
skipti í 49 ár sem íslenskt lið keppir í
hnefaleikum.
21.00 Björn og félagar
22.00 Fréttir
22.20 Allt annað
22.25 Málið
22.30 Djúpa laugin. Við fylgjumst
með því hvað gerðist hjá síðasta stefnu-

09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Entertainment Tonight (e)
12.30 Entertainment Tonight (e)
13.00 20/20 (e)
14.00 Survivor II (e)
15.00 Adrenalín (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Sílikon (e)
17.30 2Gether (e)
18.00 Will & Grace (e) Þau eru hið fullkomna par, eina vandamálið er að Will er
samkynhneigður.
18.30 Íslenskir Hnefaleikakappar (e)
19.30 Entertainment Tonight (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
21.30 Two guys and a girl
22.30 Saturday Night Live
23.30 Tantra – listin að elska meðvitað
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Sunnudagur 8. apríl
Fimmtudagur 5. apríl kl. 19:05
Evrópukeppni félagsliða: Barcelona – Liverpool
Fimmtudagur 5. apríl kl. 21:10
Bandaríska meistakeppnin í golfi
Föstudagur 6. apríl kl. 20:00
Bandaríska meistarakeppnin í golfi
Laugardagur 7. apríl kl. 19:30
Bandaríska meistarkeppnin í golfi
Laugardagur 7. apríl kl. 00:55
Hnefaleikar: Prince Naseem Hamed – Marco Antonio Barrera
Sunnudagur 8. apríl kl. 1210
Enski boltinn: Arsenal – Tottenham Hotspur
Sunnudagur 8. apríl kl. 14:45
Enski bikarkeppnin: Wycombe Wanderers – Liverpool
Sunnudagur 8. apríl kl. 17:00
Epson-deildin í körfubolta: Njarðvík – Tindastóll/Keflavík
Sunnudagur 8. apríl kl. 20:00
Bandaríska meistarakeppnin í golfi
Mánudagur 9. apríl kl. 18:50
Enski boltinn: Middlesbrough – Sunderland
Þriðjudagur 10. apríl kl. 19:50
Epson-deildin í körfubolta: Tindastóll/Keflavík – Njarðvík

09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Skotsilfur. Helgi Eysteinsson og
Björgvin Ingi fara yfir það helsta í
viðskipum 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) Skemmtiþáttur í umsjón Björn Jörundar sem nýtur
aðstoðar meðlima í hljómsveitinni Buff.
16.00 Fólk – með Sigríði Arnardóttur.
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.
Í þættinum í kvöld er haldið áfram að
ræða um næringarhugleiðsluna og helga
blettinn. Karlarnir fá líka sinn skerf, þeir
læra nýja aðferð til varðveislu og viðhalds
orku. Í tantra heitir það að varðveita yang.
22.00 Silfur Egils (e)
23.30 Boston Public (e)
00.30 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
01.00 Jóga
01.30 Óstöðvandi Topp 20

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

,,Það sem ég
fer aðallega
inn á, eins og
allir Vestfirðingar, er
bb.is. Það
geri ég til að
fylgjast með því sem er að
gerast í bænum, bæði
hvað varðar tónlist og annað. Síðan hef ég að undanförnu farið nokkuð mikið
inn á snerpa.is/ti sem er
heimasíða Tónlistarskólans. Sú síða er í vinnslu
og það er byrjað að setja
inn á hana efni. musik.is
skoða ég oft en það er
helsta íslenska tónlistarsíðan. Þar er flest það
sem íslenskir tónlistarmenn þurfa og mikið af
tengingum við aðrar síður.
Stundum fer ég inn á
music.princeton.edu, en
þar er einnig mikið af góðum tengingum. Svo fer ég
líka oft inn á heimasíður
sænskra fjölmiðla, sérstaklega á vorin þegar
heimþráin er sterk.

Áskrift og
auglýsingar
sími 456 4560
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Tökur á kvikmyndinni Nóialbínóia á norðanverðum Vestfjörðum ganga vonum framar

Hafa fengið kjörveður að undanförnu
Tökur á kvikmyndinni Nóialbínói, sem Zik Zak kvikmyndir framleiða, standa nú
yfir á nokkrum stöðum á norðanverðum Vestfjörðum og
ganga vonum framar.
Að sögn Guðjóns Haukssonar, framkvæmdastjóra
myndarinnar, hefur veðrið verið eins og best verður á kosið
til þeirra hluta. „Myndin gerist
í vondu veðri um hávetur og
við höfum fengið kjörveður
undanfarna daga. Þessu veðri
fylgja reyndar truflanir á áætlunarflugi og hafa leikarar þurft
að fara óvenjulegar leiðir vestur. Tveir þeirra óku frá Reykjavík til Súðavíkur en komust
ekki lengra vegna snjóflóða-

hættu. Þá var brugðið á það
ráð að senda eftir þeim á hraðbát“, segir Guðjón.
„Við höfum gist í Gamla
gistihúsinu á Ísafirði og líkar
vel vistin hjá Margréti og
Guðna. Við verðum á Vestfjörðum fram að páskum og
komum svo aftur og verðum
líklega út apríl“, segir Guðjón.
Mest er tekið upp í Bolungarvík og á Þingeyri. Nokkuð
er einnig tekið upp á Ísafirði.
Á laugardag var tekið upp atriði þar sem ungur maður kemur örvinglaður inn í banka
vopnaður haglabyssu. Á
mánudagsmorgun var Aðalstræti í Bolungarvík lokað
vegna myndatökunnar.

Tómas Lemarquis leikari kemur vopnaður að útibúi Sparisjóðs Súðavíkur á Ísafirði.

Þingeyri

Árni og
Auður
opna veitingastað
Hestar og
menn fengu
hreyfingu
Hestamenn í Hnífsdal og á Ísafirði létu leiðindaveðrið um helgina ekki á sig fá. Hnífsdælingar komu
á laugardaginn ríðandi í heimsókn til hestamanna á Ísafirði sem komu á móti þeim og síðan var riðið
inn í Engidal, þar sem Ísfirðingarnir hafa samtals um 80 hesta á Kirkjubæ og Kirkjubóli. „Hestarnir
fengu hreyfingu og mannskapurinn líka“, sagði Jónas Björnsson á Hjólbarðaverkstæði Ísafjarðar,
sem hér er með tvo til reiðar en í humátt á eftir kemur Þorbjörn Sveinsson slökkviliðsstjóri.

Hjónin Auður Ásbergsdóttir og Árni B. Ólafsson, sem
undanfarin ár hafa rekið veitingastaðinn Á Eyrinni og
Hróa Hött á Ísafirði, eru á
næstu dögum að opna veitingastað á Þingeyri. Árni segir
að þetta verði lítill og notalegur 25-30 manna salur og
verður byrjað á því að bjóða
upp á pítsur og fleira.
Veitingastaðurinn er til húsa
að Hafnarstræti 1, þar sem
eitt sinn var Hótel Höfn. Unnið hefur verið við breytingar
og standsetningu síðustu mánuði.

Gjöfull marsmánuður hjá súgfirskum trillusjómönnum. Heildaraflinn var 544 tonn

Hrönn aflahæst með rúmlega 60 tonn
Aflabrögð hjá súgfirskum
sjómönnum voru með ágætum í marsmánuði og segist
Hjalti Hjaltason hafnarvörður
ekki muna eftir svo gjöfulum
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marsmánuði. Segir hann þó
að gæftirnar hefðu mátt vera
betri seinni part mánaðarins
en síðustu vikuna og rúmlega
það var einungis hægt að róa
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einn dag.
Alls komu 544 tonn af fiski
á land á Suðureyri í marsmánuði. Þar af voru 329 tonn
af þorski, 193 tonn af steinbít

og 23 tonn af ýsu. Fjórir aflahæstu bátar marsmánaðar eru
Hrönn með 60,2 tonn, Sunna
með 55,9 tonn, Berti G. með
53,7 tonn og Draupnir með

53,3 tonn af blönduðum afla.
Aflabrögð hafa einnig verið
með ágætum í öðrum sveitarfélögum á Vestfjörðum að
undanförnu.
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