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Leiklistin
vindur upp
á sig hjá
vélstjóranum
– sjá viðtal við Þröst Ólafsson
vélstjóra á Ísafirði í miðopnu
100. fundur bæjarstjór
nar Ísafjarðarbæjar haldinn í síðustu viku
bæjarstjórnar

Fengu viðurkenningar fyrir góðan árangur í rekstri
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hélt sinn 100. fund á fimmtudag í síðustu viku. Áður en
gengið var til dagskrár voru
veittar viðurkenningar í tilefni
dagsins. Grunnskólarnir í Ísafjarðarbæ fengu viðurkenningar fyrir góðan árangur í
samræmdum prófum auk þess
sem nokkrar deildir innan
bæjarfélagsins fengu viðurkenningar fyrir góðan árangur
í rekstri.
Þær deildir sem hlutu viður-
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kenningar voru sorpeyðingarstöðin Funi, leikskólinn Laufás á Þingeyri og félagsmiðstöðvarnar í Ísafjarðarbæ. Að
sögn Halldórs Halldórssonar
bæjarstjóra voru þetta verðskuldaðar viðurkenningar.
„Grunnskólinn var til dæmis að ná mjög jákvæðum árangri, voru hæstir á landinu
utan höfuðborgarsvæðisins.
Þetta var mjög gaman í gær
og ég held að allir hafi verið
ánægðir“ sagði Halldór.
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Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar ásamt bæjarstjóra við upphaf 100. fundarins.

19.4.2017, 09:34

Undirbúningur hafinn að stofnun hlutafélags um lagningu vegar

Hermann Skúlason.

Andlát

Hermann
Skúlason
látinn
Hermann Skúlason,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar og fyrrum togaraskipstjóri á Ísafirði, andaðist á mánudaginn, 58
ára að aldri. Hermann tók
við stöðu hafnarstjóra á
Ísafirði fyrir sjö og hálfu
ári. Áður hafði hann starfað hjá útgerðarfélaginu
Gunnvöru í liðlega þrjátíu
ár, þar af sem skipstjóri á
Júlíusi Geirmundssyni ÍS
í rúman aldarfjórðung.
Hermann var Hnífsdælingur að ætt og uppruna
en sjómennskuferil sinn
hóf hann um fermingaraldur á nýsköpunartogaranum Sólborgu á Ísafirði.
Hann komst þó í kynni
við sjómennskuna þegar
sem ungur drengur, þegar
hann fékk að fljóta með
afa sínum Páli Pálssyni í
Hnífsdal á trillu sem bar
nafnið Stundvís. Þessi
gamli bátur er nú í Sjóminjasafninu í Neðstakaupstað á Ísafirði.
Banamein Hermanns
var krabbamein sem dró
hann til dauða á skömmum tíma. Hann lætur eftir
sig eiginkonu, Sólveigu
Gísladóttur, og fimm
börn. Bæjarins besta átti
mikil og hlýleg samskipti
við Hermann Skúlason
um langt árabil og ber að
þakka þau að leiðarlokum.

Vandfundin arðsamari vegaframkvæmd á Vestfjörðum
– segir í skýrslu Línuhönnunar hf. fyrir Veg, áhugamannafélag um arðsemi vegar milli Hólmavíkur og Gilsfjarðar
Verkfræðistofan Línuhönnun hf. hefur lokið gerð skýrslu
fyrir Veg, áhugamannafélag
um arðsemi vegar milli
Hólmavíkur og Gilsfjarðar um
Arnkötludal og Gautsdal. Þar
er metin svonefnd þjóðhagsleg arðsemi við lagningu vegar þessa leið. Niðurstöðum
skýrslunnar er skipt í fernt

eftir ólíkum forsendum og er
ávallt gert ráð fyrir 6% reiknivöxtum. Þá er miðað við að
umferð verði í upphafi samkvæmt teljara Vegagerðarinnar eða um 40 þúsund bílar á
ári nema annars sé getið. Loks
er miðað við að kostnaður við
lagningu vegarins verði um
525 milljónir króna.

Niðurstöður skýrslunnar
eru sem hér segir: Forsenda
1: Veginn færu 40 þúsund bílar
á ári sem þó fjölgaði smám
saman. Arðsemi 10,9%. Forsenda 2: Veginn færu 30 þúsund bílar á ári sem fjölgaði
ekki eftir sem árin liðu. Arðsemi 7,6%. Forsenda 3: Sama
umferð og í lið eitt, en öll

umferð færi um Þorskafjarðarheiði fjóra mánuði á ári.
Arðsemi 5,1%. Forsenda 4:
Veginn færu 40 þúsund bílar
á ári eins og í lið eitt, en vegtollur yrði innheimtur. Arðsemi 17,8%.
Í lok skýrslunnar segir:
,,Hafa ber í huga að forsendur
eru hófsamar og öruggu meg-

in. Það hlýtur að vera vandfundin arðsamari framkvæmd
á Vestfjörðum.“ Þegar er farið
að huga að stofnun hlutafélags
til undirbúnings lagningu vegar þessa leið í einkafjármögnun, þar sem hóflegt gjald yrði
tekið af vegfarendum a.m.k.
fyrstu árin.

Menntaskólinn á Ísafirði

Semur við Nexus um tölvumál
Menntaskólinn á Ísafirði
hefur samið við nýstofnað fyrirtæki á Ísafirði, Raftækniþjónustuna Nexus, um umsjón með tölvum og tölvukerfum skólans. Samningurinn
sem undirritaður var í gær er
gerður til eins árs en framlengist sjálfkrafa verði honum
ekki sagt upp. Björn Teitsson,
skólameistari MÍ, segir að
samningurinn sé talsvert öðruvísi en fyrri samningur skólans við tölvuþjónustuna Vestmark, að því leyti að skólinn
leggi til meiri búnað og að
þjónustan sé betur skilgreind.
„Við höldum að þessi aðferð eigi eftir að reynast betur.
Inni í þessu er til dæmis umsjón og viðhald á tölvum,
umsjón með Axel-skólakerfinu og internetþjónusta. Þá
verður starfsmaður á svæðinu sem gerir alla þjónustu
aðgengilegri“, sagði Björn.
Raftækniþjónustan Nexus
starfar á sviði tölvu- og rafeindatækja. Eigandi og fram-

kvæmdastjóri þess er Gylfi
Gunnarsson, sem er rafeindavirki að mennt og starfar einn- Gylfi og Björn undirrita samstarfssamninginn.
ig sem kennari við Menntaskólann á Ísafirði. „Við erum
tveir starfsmenn og erum báðir menntaðir rafeindavirkjar,
meistari og sveinn. Við erum
aðeins með fyrirtækjaþjónustu núna en það á væntanlega
eftir að þróast“, segir Gylfi.
„Í samningnum við
Menntaskólann felst alhliða
lausn við rekstur tölvukerfis,
bæði gagnvart tölvukerfi, netbúnaði, interneti og tölvuHálfþrítugur maður, bú- til greiðslu alls sakarkostnaðpósti. Einnig veitum við intsettur í Kópavogi, var í Hér- ar. Dómurinn taldi verknaðinn
ernetþjónustu í samstarfi við
aðsdómi Vestfjarða í fyrra- fólskulegan og til þess fallinn
Halló-heimsnet sem var hagdag dæmdur í 60 daga fang- að valda verulegu lýti á árásarkvæmasta lausnin fyrir okkur
elsi, skilorðsbundið til þola.
og skólann. Við byrjum á uppþriggja ára, fyrir að bíta
Atvikið átti sér stað aðfarabyggingu tölvukerfisins strax
stykki úr neðri vör manns á nótt 12. júní á síðasta ári á
og þetta verður tilbúið í haust.
svipuðum aldri sem hann akbraut við Króksbrekku á
Helsta breytingin verður sú
átti í átökum við á götu á Ísafirði. Ákærða hafði áður
að endurnýjaður verður tölvuÍsafirði í fyrra. Hann var verið vísað út úr gleðskap í
kostur hjá nemendum í tölvueinnig dæmdur til greiðslu heimahúsi. Lögreglu bar að
veri. Einnig á að stækka það
liðlega 200 þúsund króna í þar sem mennirnir áttust við
og þjónustan verður betri“,
bætur til fórnarlambsins og og handtóku ákærða en fluttu
segir Gylfi Gunnarsson.

Hlaut tveg
gja mánaða skilorðsbundið fangelsi
tveggja

Dæmdur fyrir að
bíta stykki úr vör

Í sól og sumaryl
Björtustu nætur sumarsins eru framundan. Ógleymanlegar stundir öllum sem
upplifað hafa í vestfirskri náttúru eins og hún getur fegurst orðið. Sumarsólstöður.
Jónsmessan á næstu grösum. Kannski innsiglar nýtt sólstöðutungl
komu sumarsins; birtu og yl Sólmánaðarins, sem svo fagurt og ylríkt
nafn bar á fyrri tímum.
Vestfirðingar nutu veðurblíðu á þjóðhátíðardaginn. Hefðbundin hátíðardagskrá fyrstu þjóðhátíðarinnar á nýrri öld tókst vel. Hið sama má eflaust segja
um aðra þætti dagskrárinnar. Því er þó ekki að leyna að mörgum finnst sá hluti
hátíðarhaldanna verða æ meiri sölumennska og með yfirbragði sem ekki verður
á neinn hátt rakið til samkenndar íslensku þjóðarinnar sem gerði drauminn að
veruleika 17. júní 1944.
Hratt flýgur stund. Hundraðasti fundur bæjarstjórnar hins nýja Ísafjarðarbæjar
er að baki. Það var vel til fundið hjá bæjarstjórninni að minnast tímamótanna
með klappi á bak þess fólks sem náð hefur góðum árangri og sýnt trúmennsku í
störfum sínum fyrir sveitarfélagið. Fyrir þetta megum við, sem álengdar stöndum
og sífellt kvörtum yfir sóun á skattpeningum okkar, vera þakklát.
Sérstök ástæða er til að fagna góðu gengi Grunnskólans. Nemendur hans hafa

Frá útgefendum:

stöðugt sótt í sig veðrið á undanförnum árum í samræmdu prófunum, sem allt
grunnskólakerfið virðist snúast um. Þetta er mikið fagnaðarefni, bæjarfélaginu
mikill styrkur og góð auglýsing.
Þá er ekki síður ástæða til að fagna lækkandi gengi ísfirskra ungmenna á öðrum sviðum. Já, lækkandi gengi, því hér er prentvillupúkinn
ekki að ergja okkur, heldur er með þessum orðum vitnað til greinar
Hlyns Snorrasonar, lögreglufulltrúa á Ísafirði og stjórnarmanns í Gamla Apótekinu, í BB í lok maí, þar sem fram kemur að neysla vímuefna ungs fólks hér um
slóðir hefur farið minnkandi svo orð er á gerandi. Þetta eru gleðifréttir úr hinu
harða umhverfi þar sem allt snýst um skjótfenginn gróða og sölumenn dauðans
eira engu. Er ekki ljóst að styðja þarf enn frekar við bakið á því starfi sem skilað
hefur svo góðum árangri?
Í miðbæ Ísafjarðar heldur gamli tíminn áfram að víkja. Neistahúsið (upp af
bæjarbryggjunni sem einu sinni var) og húsin á fjörukambinum (sem einu sinni
var við Hafnarstræti) eru horfin. Í sumar rís þar vegleg bygging sem kemur til
með að setja mikinn svip á bæinn. Bygging hússins staðfestir öðru fremur að þeir
sem þar standa að baki hafa trú á framtíð bæjarins. Þetta er byggðastefna í verki.

LEIÐARI

hinn bitna á sjúkrahús. Þeir
höfðu einnig meðferðis um
2,5 langan hluta úr miðri
neðri vör hins bitna. Á
sjúkrahúsinu var bitinn
saumaður aftur á sinn stað.
Hinn bitni gerði kröfur um
þjáninga- og miskabætur,
launatap og lækniskostnað,
samtals að upphæð liðlega
ein milljón króna en þeim
kröfum var að verulegu leyti
vísað frá.

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•Blaðamenn:
Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 862 1874, netfang: blm@bb.is, Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, netfang: halfdan@bb.is og Albertína Elíasdóttir, sími 691 4256, netfang:
albertina@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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Söngdansar Jóns
Múla Árnasonar
Óskar Guðjónsson saxófónleikari og Eyþór Gunnarsson píanóleikari leika
saman nokkur af ástsælustu lögum Jóns Múla
Árnasonar í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á þriðjudagskvöld, 26. júní kl.
20.30.
Þess má geta að þeir
Óskar og Eyþór fluttu efni
af nýútkomnum geisladiski,
Keldulandinu, á afmælistónleikum Jóns Múla í Salnum í Kópavogi í vor við fádæmagóðar undirtektir. Í
dómi um tónleikana í Morgunblaðinu sagði Vernharður
Linnet m.a.:
„Þegar Óskar og Eyþór
léku söngdansana hans
Jóns Múla fyrir fullum sal
varð túlkun þeirra sem

Þórdís Jónsdóttir flutti ávarp fjallkonunnar við hátíðarhöld þjóðhátíðardagsins á Ísafirði.

Góð mæting á hátíðarhöld þjóðhátíðardagsins á Ísafirði

Veðurblíða á þjóðhátíð
Góð mæting var á hátíðarhöld 17. júní á Ísafirði og
myndaðist prýðileg stemming
í veðurblíðunni. Guðmundur
Hjaltason verslunarstjóri setti
hátíðina, Sunnukórinn söng
nokkur lög, ávarp fjallkonunnar flutti Þórdís Jónsdóttir
og hátíðarræðu dagsins flutti
Jón Fanndal Þórðarson. Auk
þess var Tónlistarskólinn á
Ísafirði með tónlistaratriði og
leiklistarhópurinn Morrinn
með stutt leikrit.
Eftir að formlegri dagskrá

var slitið hófst skemmtidagskrá fyrir yngri kynslóðinar
með allskyns keppnishaldi –
aflraunakeppni, pítsuáti,
körfuboltakeppni og öðru
slíku. Þá var dagskrá í Neðstakaupstað um kvöldið með
skemmtiatriðum og söngvarakeppni auk þess sem leikið
var fyrir dansi.
„Þetta gekk mjög vel. Það
var góð mæting á hátíðarsvæði um daginn og niðri í
Neðstakaupstað um kvöldið
og það myndaðist mjög góð

Flakkað á milli
sjö sveitarfélaga
Í sumar verður starfrækt
svokallað Íslandsleikhús
sem er samstarfsverkefni
sjö sveitarfélaga, þar á
meðal Ísafjarðarbæjar.
Verkefnið fékk í síðustu viku
úthlutað styrk úr Menningarborgarsjóði að upphæð
1,2 milljónir króna.
Íslandsleikhús er hugmynd nokkurra ungmenna
sem hafa verið starfandi í

stemming. Góð þátttaka var í
söngvarakeppni, aflraunakeppni og fleiru og það hjálpaði til við að skapa stemmninguna og ekki spillti góða
veðrið fyrir. Ég vill endilega
nýta tækifærið og þakka bæjarbúum og öllum sem aðstoðuðu við að gera þennan dag
sem skemmtilegastan“, sagði
Guðjón Már Þorsteinsson,
framkvæmdastjóri KFÍ, sem
annaðist framkvæmd hátíðarhaldanna.
Jón Fanndal Þórðarson.

Ragnheiður Hákonardóttir bæjarfulltrúi fór með hóp fólks í sögurölt um bæinn að morgni
þjóðhátíðardagsins. Hér er hópurinn staddur í Tangagötunni.

Íslensk verðbréf hf. verða bæði í Bolungarvík og á Ísafirði

Nýr forstöðumaður ráðinn
Nú er liðið rúmlega hálft ár
frá því að Íslensk verðbréf hf
opnuðu útibú í Bolungarvík í
samstarfi við Sparisjóð Bolungarvíkur. Að sögn Sveins
Torfa Pálssonar, aðstoðarframkvæmdastjóra Íslenskra
verðbréfa hf. á Akureyri,
gengur reksturinn ágætlega.
„Það eru rólegir tímar á
markaði núna en við eigum
von á að það fari að færast líf
í þetta fljótlega. Árangurinn
er mjög svipaður því sem við
höfðum gert ráð fyrir og er í

takt við tímana“, sagði Sveinn
Torfi.
Fyrir stuttu lét Unnar Hermannsson af störfum sem forstöðumaður ÍV hér vestra af
persónulegum ástæðum og

verið er að ráða nýjan mann.
„Þetta mun ráðast á næstu
dögum. Nýi starfsmaðurinn
mun einnig vera með aðstöðu
á Ísafirði hjá Sparisjóði Vestfirðinga og munu sparisjóðir-

Morranum, atvinnuleikhúsi
ungs fólks í Ísafjarðarbæ,
og gengur verkefnið út á að
hvert hinna sjö sveitarfélaga útvegi tvo leikara í leikhúsið sem flakkar um landið
og sinnir verkefnum í fjóra
daga á hverjum stað.
Leikhúsið mun starfa frá
25. júní til 2. ágúst. Leikararnir koma úr vinnuskólum
sveitarfélaganna.

Skáldsagnaþing í
Edinbogarhúsinu
Menningarmiðstöðin
Edinborg á Ísafirði í samvinnu við Hugvísindastofnun Háskóla Íslands efnir til
skáldsagnaþings í Edinborgarhúsinu á sunnudag,
24. júní kl. 16.
Þar fjallar Árni Bergmann
um Meistarann og Margarítu eftir Mikhaíl Búlgakov,
Bergljót Kristjánsdóttir um
Gerplu Halldórs Laxness,
Geir Svansson talar um

Þjóðhátíðargestir á spjalli á
sjúkrahústúninu á Ísafirði.

ný. Þeir náðu samlifun með
áheyrendum... Svo glitraði
leikur þeirra af þeim húmor
sem aldrei má vanta þegar
djassinn og Múlinn eru annars vegar.“
Óskar Guðjónsson er
Íslendingum að góðu kunnur fyrir frábæran saxófónleik og er skemmst að minnast hugarfósturs hans,
hljómsveitarinnar Delerað,
sem hefur helgað sig tónlist
Jóns Múla. Fyrir síðustu jól
gaf Mál og menning út disk
hennar, Söngdansa Jóns
Múla. Eyþór Gunnarsson
hefur verið í fremstu röð íslenska hljóðfæraleikara um
árabil. Hann mun leika á
nýjan flygil í salnum á 2.
hæð Edinborgarhússins.
Aðgangseyrir er kr. 1.500.

nir vera okkur innan handar
með úrvinnslu og annað slíkt.
Annars verður þetta með svipuðu sviði og verið hefur“,
sagði Sveinn Torfi.

Sölu- og kynningaraðili!
Sölu- og kynningaraðila vantar til markaðssetningar
og sölu á þýskum gæðavörum. Góð sölulaun!
Nánari upplýsingar hjá söluaðila LR-International
í símum 551 9988 og 898 9413.

Björn og Svein eftir Megas,
Guðrún Nordal um Innansveitarkróníku Halldórs
Laxness og Irma Erlingsdóttir um verkið Í leit að
glötuðum tíma eftir Marcel
Proust.
Erindi þessi voru flutt í
Odda í vor ásamt á fjórða
tug annarra erinda sem öll
verða gefin út í bók á hausti
komanda. Aðgangseyrir er
kr. 500 og kaffi innifalið.

Engir hamborgarar á boðstólum

Djúpmannabúð í Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi var
opnuð af nýjum eigendum
fimmtudaginn 26. maí sl.
Að sögn Jóhönnu Logadóttur, rekstrarstjóra og
eins af eigendum staðarins,
lofar byrjunin góðu. ,,Þetta
hefur gengið alveg ágætlega og framhaldið leggst
vel í mig. Það er meira að
gera en ég bjóst við. Útlendingarnir og kajakmennirnir eru byrjaði að koma og
nokkrir hafa tjaldað hjá okkur það sem af er.“
Nokkrar breytingar hafa
orðið á rekstrinum með nýjum eigendum og þá sérstaklega á matseðlinum.

,,Við bjóðum ekki upp á
hamborgara og franskar og
engar majones samlokur,
heldur heimilislegan og
hollan mat. Við erum t.d.
með mjög góðar grænmetis- og gráðostabökur svo
dæmi séu tekin,“ sagði Jóhanna. Hún kvað viðskiptavinina hafa tekið breytingunni vel og að þeir hafi verið
ánægðir með að fá eitthvað
annað en ruslmat. Nokkrir
gestir hafa þó verið undrandi á því að ekki væru
hamborgarar á boðstólum.
Fram til 20. júní verður
Djúpmannabúð opin daglega frá kl. 10-22 og eftir
þann tíma frá kl. 9-23.
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Fasteignaviðskipti

Fasteign vikunnar

Hringið og fáið ráð um
allt sem á hjartanu hvílir

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

Einbýlishús / raðhús

3ja herb. íbúðir

Bakkavegur 39: 201 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi.
Verð 10,5 m.kr.
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýlishús á tveimur hæðum, á
neðri hæð er 70 m² íbúð sem
hægt er að leigja út.Tilboð óskast
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg
Verð 8,9 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Tilboð óskast
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr. Verð 12,9 m²
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlishús 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.
Seljalandsvegur 85 (Litla-býli):
118,5 m² einbýlishús á einni hæð
ásamt kjallara og tilheyrandi
lóðarleiguréttindum. Húsið er
mikið uppgert Verð 6,7 m.kr.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), allt uppgert. Húsið er
í hjarta bæjarins. Ræktuð eignarlóð. Verð 6,7 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbhús
á tveimur hæðum ásamt kjallara,
risi og bílgeymslu. Skoðum öll
tilboð. 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
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Einstaklingsíbúð á neðri
hæð. Stór og vel gróinn garður.
Verð 17 m.kr.
Sunnuholt 6: 231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa 80
m² séríbúð á neðri hæð. Skipti á
minni eign á Eyrinni koma til
greina. Tilboð óskast.
Urðarvegur 27: 190,5 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt bílskúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 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.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi) Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi.
Íbúðin er öll nýmáluð Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 4,9 m.kr.
Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt 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 fjölbýlishúsi ásamt
31 fm. bílgemslu Verð 9,1 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m² kjallaraíbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Tilboð óskast

4-6 herb. íbúðir
Aðalstræti 15: 122 m² 4ra herb.
íbúð á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Verð 5 m.kr.
Aðalstræti 20: 136,5 m² 4ra
herbergja rúmgóð íbúð á 2. hæð
í fjölbýlishúsi ásamt tilheyrandi
sér geymslu. Svalir í suður.
Verð 8,5 m.kr.
Engjavegur 25: 86,1 m² 3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi Verð 6 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Laus fljótlega. Áhv. hagst.
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.
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Heimur – símaþjónusta fyrir ung
linga (og jafnvel foreldrana líka)
unglinga

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 tvíbýlishúsi ásamt sér geymslu og
þvottahúsi í kjallara og eignarlóð.
Tilboð óskast.
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
3. hæð í Dvalarhreimili aldraðra.
Áhv. ca. 3,7 m.kr. Laus strax
Verð 6,3 m.kr.
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² í b ú ð
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 fjölbýlishúsi. 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.

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

Verkefnið Heimur fór af
stað á Ísafirði um miðjan
mars. Guðbjörg Rós Sigurðardóttir var í undirbúningshópi
verkefnisins ásamt Halldóru
Karlsdóttur hjúkrunarfræðingi, Ingibjörgu Maríu Guðmundsdóttur, forstöðumanni
Skóla- og fjölskylduskrifstofunnar og Aldísi Sigurðardóttur, forstöðumanni Gamla apóteksins.
Guðbjörg Rós vinnur sem
hjúkrunarfræðingur hjá Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ og sem skólahjúkrunarfræðingur Grunnskólans á Ísafirði. Eiginmaður hennar er
Hannes Haraldsson og eiga
þau saman tvo stráka, fimm
og tveggja ára. Við ræddum
við Guðbjörgu Rós um Heim.

Heimur
„Heimur er þjónusta fyrir
ungt fólk á aldrinum tólf til
tuttugu ára“, segir Guðbjörg
Rós. „Þetta er sími sem þau
geta hringt í alveg nafnlaust
og komið með öll sín vandamál, allt sem þeim liggur á
hjarta. Við höfum nú starfað
rúmlega tvo mánuði og þetta
hefur reynst ágætlega. Hér eru
að verki fagaðilar frá Heilbrigðisstofnuninni, bæði
hjúkrunarfræðingar og læknar, en einnig eru aðrir fagaðilar
með, t.d. sálfræðingar. Við
erum með símann hjá okkur
viku í senn. Það hefur ekki
verið hringt í alla en flestir
hafa fengið símtöl þá
viku sem þeir hafa
verið með. Það
hefur auðvitað
verið eitthvað
um grínsímtöl en
það sem
hefur

komið hefur verið úr öllum
áttum.
Við höfum verið með opið
alla daga milli klukkan eitt og
átta. Við ákváðum að byrja
þannig og ætlum síðan að sjá
til hvort við þurfum að hafa
opið lengur eða hvernig það
verður. Þetta er fyrir alla
krakka sem vilja hringja í okkur. Við kynntum þjónustuna
fyrir krökkum frá sjöunda
bekk og upp í Menntaskóla,
en það er okkar markhópur.“

Hugmyndin
„Svipuð hugmynd er að
baki hliðstæðu starfi í Reykjavík. Þar er um að ræða Hitt
Húsið sem er í samstarfi við
Fræðslusamtök um kynlíf og
barneignir með svipaða þjónustu en þeir eru aðeins með
ráðgjöf varðandi kynlíf og
barneignir. Við ákváðum hins
vegar að taka allt inn í þetta.
Það eru þá auðvitað upplýsingar um kynlíf og barneignir
og stelpurnar geta fengið
neyðarpilluna hjá okkur.
En þau geta líka fengið
ráðleggingar um allt sem þeim
liggur á hjarta, hvort sem það
er um kynlíf, barneignir, einelti, sjálfsvígshugsanir, þunglyndi, eiturlyf, átraskanir (anorexia eða bulimia), eða hvað
annað sem þau þurfa að
ræða.“

Viðbrögðin
Guðbjörg Rós segir að fólk
hafi verið mjög jákvætt gagnvart þessu starfi. „Við vorum
með svolitlar áhyggjur fyrst í
sambandi við foreldrana,
hvort þeir væru sáttir við að
við myndum t.d. láta stelpur
hafa þessa neyðargetnaðarvarnapillu án þess að tala við
þau. Við hringjum aldrei í foreldra, alveg sama hvað gengur
á. Auðvitað ráðleggjum við
krökkum að tala við foreldra
sína en við hringjum aldrei í
þá, það er alger trúnaður í
þessu. En fólk hefur verið
virkilega ánægt með, öllum
finnst þetta rosalega gott framtak að við höfum komið þessu
af stað.
Við finnum að það var mikil
þörf fyrir þetta. Krakkar þurfa
að spyrja um rosalega margt
sem þau þora ekki að spyrja
foreldra sína um. Það er gott
að geta leitað til einhvers, hver
svo sem það er.
Krakkarnir voru svolítið að
spyrja fyrst hvort við værum
með númerabirti

Gamla apótekið
Heimur er samstarfsverkefni Gamla apóteksins á Ísafirði, Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ og Rauða
krossins. „Gamla apótekið er
einmitt mjög gott fyrir krakka
sem hafa ekkert að leita. Þau
geta farið þangað og setið og
spjallað saman í jákvæðu umhverfi. Þar er um virkilega gott
framtak að ræða.
Ef foreldrar hafa einhverjar
spurningar um Heim eða hvað
sem það er, þá geta þau hringt
í Gamla apótekið eða okkur.
Ef þau eru ósátt við eitthvað
sem við erum að gera, þá viljum við endilega fá að vita
það. Þetta er auðvitað á
frumstigi ennþá. Við höfum verið að hittast og
ræða hlutina og síðan
verður tekin ákvörðun um hvernig
áframhaldið verður.
En þetta verður alveg
pottþétt áfram. Það er
einungis spurning um
hvort einhverjar breytingar verða, eins og til dæmis
með opnunartímann.
Heimur – Viltu ræða málin?
Hringdu í síma 848-0513.
Nánari upplýsingar um
Heim má nálgast á
www.gamlaapotekid.is

Holtsskóli

o g
hvort
við gætum rakið
það sem þau
væru að gera.
En tilgangurinn
er ekki að vita hver
þetta er. Það er alveg
sama hver er að hringja,
bara að það sé leitað til
okkar. Við erum ekki að eltast
við það. Við kynnum okkur
ekki og þau ekki heldur.

Guðbjörg Rós
Sigurðardóttir.

Við höfum verið spurð um
foreldrana, hvort þetta sé fyrir
þá líka. Markhópurinn okkar
eru þessir krakkar, eins og ég
sagði. En það er alveg sjálfsagt að foreldrar hringi ef þau
eru í einhverjum vandamálum
í sambandi við krakkana sína,
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ef þau vilja fá einhverjar ráðleggingar vegna þeirra. Ef þau
hafa t.d. áhyggjur af eiturlyfjaneyslu getum við gefið upplýsingar um einkennin og ýmislegt annað af því tagi er auðvelt að nálgast hjá okkur. Það
er ákveðið öryggi fyrir foreldrana að vita af okkur og
foreldrar hafa hringt í okkur.“

19.4.2017, 09:34

Bjóða 250
þúsund í
húsnæðið
Agnes M. Sigurðardóttir, prófastur í Ísafjarðarprófastdæmi, Stína Gísladóttir, sóknarprestur í
Holti og Ásvaldur Magnússon, hollvinur Holtsskóla, hafa sent bæjarráði
Ísafjarðarbæjar kauptilboð í Holtsskóla . Kauptilboðið er upp á 250 þúsund
krónur.
Bæjarráð frestaði afgreiðslu erindisins, en fól
bæjarstjóra að kanna
hvort sameignaraðili Ísafjarðarbæjar um Holtsskóla, menntamálaráðuneytið, væri tilbúið að
selja eignina.

Sparisjóður Vestfirðinga tekur í notkun nýtt húsnæði við Aðalstræti 20 á Ísafirði

Finnum mikinn velvilja hjá fólki
– segir Eiríkur Finnur Greipsson útibússtjóri sparisjóðsins á Ísafirði
Sparisjóður Vestfirðinga tók
á fimmtudag í notkun nýtt
húsnæði við Aðalstræti 20 á
Ísafirði. Í tilefni þess efndi
sparisjóðurinn til móttökuathafnar fyrir þá sem að undirbúningnum hafa komið og
helstu viðskiptavini.
Að sögn Eiríks Finns
Greipssonar, aðstoðarsparisjóðsstjóra eru sparisjóðsmenn ánægðir með nýja húsnæðið. „Þetta fór vel og glæsilega fram og við erum mjög
ánægðir með það. Það komu
margir góðir gestir með góðar
kveðjur og við áttum góða
stund saman í gær. Við vorum
búin að gera allt klárt nema
tölvumál og annað í þeim dúr.
Við reiknum með því að allt
að sex stöðugildi verði við
útibúið á Ísafirði, nú þegar
eru þau tvö og við bætast eitt
til eitt og hálft stöðugildi frá
Flateyri. Þá verður hér eitt
stöðugildi frá Íslenskum verðbréfum,“ sagði Eiríkur Finnur
í samtali við blaðið.

Eiríkur Finnur verður útibússtjóri á Ísafirði jafnframt
því að sinna útibúinu á Flateyri en auk hans mun Steinn
Kjartansson útibússtjóri í
Súðavík starfa við útibúið að
hluta. „Afgreiðslan er ekki
þessi hefðbundna bankaafgreiðsla því hér finna menn
engar gjaldkerastúkur. Við fórum leið sem prófuð hefur verið á einum stað á landinu með
góðum árangri. Hér eru einungis þjónustuborð og því
kemur viðskiptavinurinn og
sest niður fyrir framan gjaldkera eða þjónustufulltrúa og
sinnir sínum erindum. Við
höfum einnig tryggt aðgengi
fyrir fatlaða með skábraut fyrir hjólastóla og húsnæðið á að
mæta öllum kröfum um slíka
hluti.“
„Við höfum auðvitað verið
í samkeppni en með bættri
aðstöðu hér á Ísafirði, eigum
við að geta sinnt okkar viðskiptavinum á Ísafirði betur
en við höfum gert hingað til.

Til sölu er sumarbústaður við Oddatún
4 á Flateyri. Bústaðurinn er byggður
árið 1995, stærð 52,1m² og er eitt af
þeim húsum er flutt voru til Flateyrar
eftir snjóflóðið í október 1995. Bústaðinn þarf að fjarlægja af núvernadi
stað á þessu sumri.
Þeir sem hafa áhuga sendi inn skriflegt
kauptilboð á skrifstofu Ísafjarðarbæjar
að Hafnarstræti 1, Ísafirði, í síðasta
lagi 2. júlí 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.

Óska eftir ódýrum, vel með
förnum NokiaGSM-síma.
Uppl. í síma 456 4428.
Til sölu er Sega Mega tölva
með tíu leikjum. Verð kr.
3.000. Upplýsingar í síma
456 4428.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
á Ísafirði. Er laus. Upplýsingar í símum 456 4212 og
698 4212.

Fjórir af sparisjóðsstjórum Sparisjóðs Vestfirðinga fyrir framan hið nýja húsnæði. Frá
vinstri: Hilmar Jónsson, Eiríkur Finnur Greipsson, Angantýr Jónasson og Steinn Kjartansson.
Við værum heldur ekki að mjög góða starfsmenn og og því hlakkar okkur til að
þessu ef við ætluðum okkur starfsemin er þannig að við takast á við ný verkefni á nýjekki að ná stærri sneið af kök- erum ekki að koma inn í mjög um stað. Við höfum fundið
unni en hvort að það tekst er auðvelt umhverfi.
það að fólk er okkur hliðhollt
annað mál, því það er alveg
Okkur hefur verið mjög vel og það er okkar að sýna að
klárt að Landsbankinn og Ís- tekið hér á Ísafirði og við finn- við séum traustsins verðir,“
landsbanki á Ísafirði eru með um mikinn velvilja hjá fólki sagði Eiríkur Finnur.

Aflinn í fyrra var hátt í
hálft tonn á keppanda
– róið úr Bolungarvík og báta vantar fyrir mótið
Aðalmót Sjóstangaveiðifélags Ísfirðinga, sem er
liður í Íslandsmeistaramótinu í sjóstangaveiði,
verður haldið föstudaginn
6. og laugardaginn 7. júlí.
Keppt er í karla- og
kvennasveitum, auk einstaklingskeppni, en einnig
er keppt um tegundaverðlaun og aflahæsta bátinn.
Róið verður að vanda frá
Bolungarvík og látið úr
höfn kl. 6 að morgni báða
dagana. Mótið verður sett
fimmtudagskvöldið 5. júlí
kl. 20.30 á Finnabæ í
Bolungarvík.

Þátttökugjald er kr.
11.000 á keppanda en miði
á lokahóf með veislumat er
innifalinn í verðinu. Nánari upplýsingar og skráning í mótið eru hjá Þóri
Sveinssyni í síma 456 3298
og Sigrúnu Baldursdóttur
í síma 456 4044 en keppendur tilkynni sig fyrir kl.
17 laugardaginn 30. júní.
Enn vantar báta í

keppnina og eru skipstjórar hvattir til að hafa samband og láta skrá báta
sína. Afli í keppninni
dregst ekki frá aflamarki
báta eða sóknardögum
þeirra, samkvæmt sérstakri undanþágu frá
sjávarútvegsráðuneytinu.
Á mótinu í fyrra var
metafli frá upphafi keppni
hjá Sjóstangaveiðifélagi
Ísfirðina. Þá veiddust
8.980 fiskar sem vógu
1.675 kg. Meðalveiðin á
þátttakanda var 423 kg en
keppendur voru 30 víðs
vegar af landinu.

ember fyrir þá sem hafa
áhuga“, segir Harpa.
Árlega eru haldin Íslandsmót í boccia, bæði í einstaklings- og sveitarkeppni. Þetta
er í fyrsta skiptið sem mótið
er haldið á Ísafirði. „Það er
gífurlega mikill áhugi fyrir
mótinu og menn höfðu lengi
verið að biðja okkur í Ívari
um að halda það. Oftast dettur
fjöldi þátttakenda niður þegar
mótið er haldið utan höfuðborgarsvæðisins, en sú virðist

ekki verða raunin í þetta sinn.
Þátttakendur verða jafnvel
ívið fleiri en venjulega“, segir
Harpa Björnsdóttir.
Um 10-15 þátttakendur eru
bundnir við hjólastóla. „Aðgengi fyrir þá verður mjög
gott fyrir vestan. Tvö hús í
sumarbyggðinni í Súðavík eru
með hjólastólaaðgengi og
aðstandendur Gamla gistihússins á Ísafirði ætla að bæta
aðgengið hjá sér og útbúa
hjólastólasalerni. Þá er ágætis

Til sölu er húseignin að
Hlíðarvegi 21 á Ísafirði sem
er 156m². Tilboð óskast.
Uppl. í síma 456 4088.
Tapast hefur gullarmband, sennilega í síðustu
viku. Finnandi vinsamlegast hafi samband í síma
456 5363 eða 450 3904.
Til leigu er nýtt einbýlishús á Ísafirði (í miðbænum) í a.m.k. eitt ár frá 15.
ágúst. Leiguskipti á íbúð á
höfuðborgarsvæðinu
möguleg. Uppl. í síma 456
4143 eða 861 4624.
Viltu geta pantað snyrtivörur bein frá framleiðanda? Ef svo er, hringdu
þá í síma 897 2876 og talaðu við Diddu.
Tvö karlmannsreiðhjól
sem þarfnast smávægilegrar aðhlynningar fást gefins
á Ísafirði. Uppl. í síma 868
8015 eftir kl. 14.
Stúlka óskast til að passa
4ra ára strák í Bolungarvík
frá og með 16. júlí fram í
miðjan ágúst. Upplýsingar
í síma 456 7401.
Til sölu er WV Passat, árg.
97. Ekinn 65 þús. km.
Uppl. í síma 899 0711.
Til sölu erheyvinnutæki,
Fella sláttuvél, heytætla og
lítill áburðardreifari ásamt
smáverkfærum. Upplýsingar í símum 456 7640 og
898 7640.
Til sölu er hvíttbarnarúm,
140x70. Upplýsingar í
síma 456 4445.
Simo barnavagn til sölu.
Uppl. í síma 456 4549.
Ef einhver á í fórum sínum
BJ-5 tölvurúllur sem
hann vill láta frá sér, hafið
þá samband við Jakob í
síma 456 3138 eftir kl. 19.
Til sölu er GMC árg. 1986,
breyttur á 33" dekk. Uppl.
í síma 869 0403.

230 keppendur taka þátt í mótinu
endað með lokahófi, mat og
balli um kvöldið,“ segir Harpa
Björnsdóttir, formaður Ívars,
íþróttafélags fatlaðra á Ísafirði.
Keppt verður á fjórtán völlum í einu. Tvo menn þarf til
dómgæslu á hverjum velli og
er ljóst að mótshaldið verður
mjög mannfrekt. „Ég vil nota
tækifærið til að auglýsa eftir
fólki sem vill aðstoða við
mótið. Til stendur að halda
dómaranámskeið í lok sept-

Til sölu er barnakerra
með skermi og svuntu og
stillanlegu handfangi. Upplýsingar í síma 456 3014.

Óskum eftir góðri konu
sem gæti litið eftir okkur
frá kl. 8-12 á daginn. Erum
átta ára tvíburasystur.
Uppl. í síma 456 3362.

Íslandsmót í boccia haldið á Ísafirði í október

Íslandsmót í einstaklingskeppni í boccia verður haldið
á Ísafirði dagana 4. til 6. október nk. Von er á um 230 keppendum og fylgdarmönnum
þeirra til bæjarins, alls hátt í
300 manns og er ljóst að mótið
verður mjög fyrirferðarmikið.
Keppt verður í sex deildum
auk rennuflokks. „Mótið
verður sett á fimmtudagskvöldi og keppt verður í
íþróttahúsinu á Torfnesi á
föstudag og laugardag og

Til sölu er Brio barnavagn
og Chicco barnavagn. Uppl.
í síma 848 6013.

Vegna flutning er húseignin að Austurvegi 13 á Ísafirði til sölu. Einnig borð,
stólar, skenkur, svefnsófi
og ýmislegt fleira. Uppl. í
síma 456 3620 eftir kl. 19
á kvöldin.

Aðalmót Sjóstangaveiðifélags Ísfirðinga

SUMARBÚSTAÐUR Á FLATEYRI

smáar

aðgengi á Hótel Ísafirði“, segir Harpa.
Hátt í 20 þátttakendur á
mótinu koma frá íþróttafélagi
fatlaðra á Ísafirði. Harpa er
hóflega bjartsýn á góðan árangur á mótinu. „Við verðum
með þátttakendur í fyrstu
deild. Keppni þar er gífurlega
hörð, en að sjálfsögðu vonast
ég eftir einhverjum titlum“,
segir Harpa Björnsdóttir, formaður Ívars.

Óska eftir að kaupa fuglabúr. Uppl. í síma 456 3825
eða 865 6487.
Óska eftir að kaupa utanborðsmótor, 25-40 hestöfl
með langa leggi. Upplýsingar í síma 848 0928.
Til sölu eru fjárhundar,
Border-Collie hvolpar.
Uppl. í síma 456 2237.
Til sölu er Renault Megane, nýskr. í maí 2000,
ekinn 25 þús. km. Áhvílandi bílalán. Uppl. gefur
Ásdís í síma 898 3310.
Óska eftir fyrirferðalitlum
svefnsófa og barnabílstól
fyrir 9-18 kílóa þung börn.
Uppl. í síma 456 5474.
Til sölu er nýlegt Scanper
pallhýsi, 6 fet. Gott verð.
Uppl. í síma 456 3348.
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Þröstur Ólafsson vélstjóri í Hnífsdal fékk leiklistarbakteríuna, sem
skæðust er allra pesta, fyrir um
fimm árum. Áður var hann til sjós
og þótti lítið til leiklistar og annarrar menningar koma. Hann er nú
opinber starfsmaður og vinnur í
sorpbrennslustöðinni Funa á Ísafirði. Þröstur sótti nýverið námskeið á vegum Bandalags íslenskra
leikfélaga á Húsabakka í Svarfaðardal og lærði þar margt gagnlegt.
Námskeiðið var haldið í heimavistarskóla sem Bandalagið hefur tekið
á leigu undanfarin sumur.

Vélstjóri til sjós og lands
en leiklistin vindur upp á sig
– samtal við Þröst Ólafsson vélstjóra á Ísafirði, sem meðal annars segir frá því þegar Kofri brann
„Námskeiðið gekk út á að
temja leikurum ákveðna tækni. Þar lærði ég meðal annars
að vera meðvitaður um umhverfi mitt á sviði, þar á meðal
meðleikara mína. Svo var
mikil áhersla lögð á þol. Það
reynir rosalega á menn að vera
á hlaupum heila sýningu. Bara
það að vera á sviðinu lengi er
erfitt, ég tala nú ekki um þegar
maður þarf að hlaupa um. Það
þarf sérstaka tækni að geta
verið á fleygiferð en samt talað skýrt.
Ég hefði gjarnan viljað vera
búinn að sitja þetta námskeið
áður en ég lék mín hlutverk í
Oliver og Fuglinum í fjörunni,
því þar var ég lengi á sviði og
oft á þönum. Maður hafði
samt gott af þessu og léttist
um nokkur kíló.“

Hokinn í baki,
tannlaus og blindur
„Á námskeiðinu voru hátt í
fimmtíu manns, þar á meðal
færeyskt par sem ég kynntist
mjög vel á þessum tíma. Þau
voru á flakki um Ísland og
ætluðu að vera í mánuð. Foreldrar stúlkunnar eru á kafi í
leikhúslífinu í Færeyjum og
fyrir milligöngu þeirra kom
parið á námskeiðið. Það lífgaði mikið upp á skólann að
hafa þau þarna og mjög
skemmtilegt að heyra íslenskunni blandað saman við færeyskuna.
Við lærðum í tíu daga, 67
klukkustundir alls. Ég vil
meina að þessi skóli sé mjög
þarfur fyrir áhugaleikara. Í það
minnsta hafði ég mjög gott af
því að fara. Einn daginn voru
haldnir svokallaðir Bandalagsleikar en þeir eru haldnir
árlega. Skipt var niður í þrjá
hópa sem áttu að vera hver
6

25.PM5

standa í um tíu daga ætti það
ekki að skemma fyrir annarri
starfsemi á stöðunum. Ég held
að það yrði mikil lyftistöng
fyrir menningarlífið á Vestfjörðum að fá svona skóla
vestur.“

með sitt verkefni.
Minn hópur ákvað að leika
gamalmenni, illa á sig kominn
mann sem var hokinn í baki,
tannlaus og blindur. Mér virðist hafa gengið vel að túlka
gamla manninn því ég var valinn maður leikanna. Ég held
að það hafi verið vegna þess
að mér tókst að halda mér „í
karakter“ í þrjá klukkutíma
samfleytt, vappaði þarna um
skólann hokinn í baki, þóttist
ekkert sjá og lét ekki sjást í
tennurnar á mér. Fyrir þetta
fékk ég verðlaunapening.“

Rausnarlegur styrkur

Ömurlegur
afmælisdagur
Eitt af verkefnum Þrastar á
námskeiðinu var að segja lífsreynslusögu. Hann sagði frá
ömurlegasta afmælisdegi lífs
síns og fer sagan hér á eftir.
„Mánudagurinn 16. janúar
1995 rann upp, ósköp venjulegur dagur nema ef vera
skyldi norðvestan rok með
mikilli ofankomu sem geisað
hafði alla nóttina. Á þessum
tíma var ég vélstjóri á úthafsrækjuveiðiskipinu Kofra ÍS 41
frá Súðavík. Við vélstjórarnir
höfðum unnið við upptekningu á aðalvél skipsins frá því
fyrir jól. Þennan morgun beið
ég eftir vinnufélaga mínum,
sem þá bjó í Bolungarvík, en
við vorum jafnan samferða
inn í Súðavík. Sjálfur bjó ég
og bý enn í Hnífsdal.
Þegar klukkan var farin að
ganga tíu var mig farið að
lengja eftir honum svo ég
hringdi. Þegar hann sagði mér
ástæðu þess að hann var
ókominn varð mér illa brugðið. Það hafði fallið snjóflóð á
Súðavík og margra var saknað. Eftir að ég hafði jafnað
mig að mestu hringdi ég í lög-

regluna á Ísafirði, þar sem ég
var félagi í björgunarsveitinni
í Súðavík og mjög staðkunnugur þar. Varð úr að ég fór
með skipi frá Ísafirði upp úr
hádegi ásamt fleirum.
Aðkomunni í Súðavík verður vart lýst með orðum. Maður
hreinlega þekkti sig ekki
þarna. Það gjörsamlega vantaði miðjuna í þorpið. Þegar
björgunarstörfum lauk tveimur dögum seinna var tala látinna komin í fjórtán og auk
þess voru margir slasaðir.
Við þennan atburð missti
ég marga góða vini og aldrei
á ævinni hef ég upplifað eins
ömurlega afmælisdag. Blessuð sé minning þeirra sem fórust.“

Leiklistarskóli
á Vestfjörðum?
Námskeiðið sem Þröstur fór
á er haldið einu sinni á sumri
og er mjög vel sótt. „Það er
eiginlega of vinsælt því færri
komast að en vilja. Þess vegna
fékk mitt leikfélag, Litli leikklúbburinn á Ísafirði, það
verkefni að kanna hvort ekki
mætti halda svipað námskeið
á Vestfjörðum. Þá eru menn
helst að líta til héraðsskólanna
að Núpi og í Reykjanesi í því
sambandi.
Ef þetta verður að veruleika
er líklegt að við fáum á bilinu
60-70 nemendur til okkar. Þar
sem námskeiðið myndi bara

Eins og gefur að skilja eru
námskeið af þessu tagi ekki
ókeypis. „Þetta átti að kosta
mig um 50 þúsund krónur
með ferðalaginu fram og til
baka. Leikfélögin styrkja
vanalega sína meðlimi til þátttöku á svona námskeiðum og
það er óhætt að segja að Litli
leikklúbburinn hafi styrkt
mig.
Þannig var að ég fór með
stjórn klúbbsins á bandalagsþing í Reykholt fyrir stuttu. Á
leiðinni var ég að tala við
fólkið um það hvað mig langaði á þetta námskeið en þá
hafði ég frétt að þrjú pláss
væru laus. Á þinginu sjálfu
var ég óspart hvattur til að
sækja námskeiðið og ég ákvað
að hringja í mína ektakvinnu,
Guðbjörgu Drengsdóttur, og
athuga hvort ég fengi grænt
ljós. Leyfið var auðfengið með
ákveðnum skilyrðum: Ég
þurfti að sjálfsögðu að draga
saman seglin á öðrum stöðum,
því þetta var líklegt til að setja
strik í heimilisbókhaldið.
Þegar ég hafði lokið símtalinu kom ég aftur inn til meðstjórnenda minna í klúbbnum
og tilkynnti að ég ætlaði að
fara. Þá stóð Sveinbjörn
Björnsson upp og segir að
stjórnin hafi ákveðið að styrkja mig 100% til fararinnar. Ég
sagði honum að þetta þætti
mér lélegur brandari og ég
hefði ekki húmor fyrir svona
gríni. Þá stóð upp Ingigerður
Stefánsdóttir,
formaður
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klúbbsins, og sagði þetta ekki
vera grín.
Þegar ég áttaði mig á því að
þeim var alvara hringdi ég
vestur í Guðbjörgu og tilkynnti henni glaður í bragði
að það þyrfti ekki að taka þetta
af mjólkurpeningunum. Það
kom mér ofsalega á óvart ég
skyldi vera styrktur svona
rausnarlega og ég er að sjálfsögðu mjög þakklátur. Litli
leikklúbburinn leggur metnað
í að styrkja sitt fólk til þátttöku
í svona námskeiðum eftir
bestu getu. Þannig vildi til að
ég var sá eini sem fór frá Ísafirði, annars hefði ég að sjálfsögðu ekki verið styrktur 100
prósent. Þá hefði peningunum
náttúrlega verið dreift á fleiri
hendur.“

Verður eflaust
notaður mikið
„Það hangir að sjálfsögðu á
spýtunni þegar leikfélag gerir
svona fyrir einhvern meðlima
sinna, að þá verður sá að sjálfsögðu notaður mikið. Ég má
búast við því, eftir sem áður,
að af mér verður mikils ætlast.
Ég er eins og allir aðrir meðlimir Litla leikklúbbsins tilbúinn að leggja á mig mikið starf
til að auka veg hans.
Þannig hef ég hug á því að
efla ungliðastarfið mikið. Mig
langar að gera svipað og
björgunarsveitirnar, hafa einskonar vinnukvöld nokkrum
sinnum í mánuði. Þá myndi
ég vera leiðbeinandi og aðstoða krakkana eftir fremsta
megni. Leikklúbburinn er með
prýðisgóða aðstöðu í Edinborgarhúsinu á Ísafirði. Eins
og allir vita hafa klúbbmeðlimir, og ég er þar engin undantekning, verið iðnir við að
innrétta, breyta og bæta, og

því verki er hvergi nærri lokið.“

ekki einu sinni almennilega í
buxurnar því þá var klefinn
orðinn pakkfullur af reyk.“

Snjóbolti sem
hleður utan á sig
En hvernig smitaðist Þröstur af leiklistarbakteríunni?
„Það byrjaði nú allt með
því að Halla Sigurðardóttir,
sem lengi hefur starfað með
Litla leikklúbbnum, bað mig
um að vera með í leikverki
fyrir börn á grasbalanum fyrir
framan sjóminjasafnið á Ísafirði. Þar var ég ekki í mjög
stóru hlutverki – lék nautið í
Búkollu.
Svo leiddi eitt af öðru. Eggert Stefánsson bað mig um að
koma í sinn stað í stjórn LL.
Á þessum tíma grunaði mig
ekki hvað ég væri að hella
mér út í. Það hefur komið á
daginn að leiklistin er, að
minnsta kosti hvað mig varðar, eins og snjóbolti sem byrjar
að rúlla og hleður alltaf utan á
sig. Þetta verður líka alltaf
skemmtilegra og skemmtilegra og ég tel mjög ólíklegt
að ég eigi nokkurn tímann eftir
að hætta þessu.“

Ætlaði aldrei að
setjast að fyrir vestan
Þröstur kom til Ísafjarðar
árið 1974, þá tólf ára gamall.
„Ég er fæddur og uppalinn í
Reykjavík en faðir minn, Ólafur Ögmundsson, kvæntist
til Ísafjarðar. Hann gekk í
hjónaband með Gunnhildi
Höskuldsdóttur, dóttur Höskuldar heitins gullsmiðs.
Ég var svo vanur flatneskjunni fyrir sunnan, að þegar ég
hafði verið fyrir vestan í smástund, þá lofaði ég sjálfum
mér því að þar myndi ég aldrei
setjast að, því ég fékk mikla
innilokunarkennd út af fjöllunum. Maður skyldi þó aldrei
segja aldrei og það endaði
með því að ég settist að í
Hnífsdal. Ég gekk í Vélskólann og kláraði annað stig vélstjórnar árið 1978. Þá fór ég
eitt ár í framhaldsnám í
Reykjavík en endaði svo aftur
fyrir vestan.“

Ætlaði að grípa veski
og giftingarhring
Þröstur var á sjó í fimmtán
ár. Síðasta pláss hans á fiskiskipi var á Kofra frá Súðavík
sem fór sinn síðasta túr í byrjun febrúar 1996. „Skipið
brann þegar það var statt um
100 sjómílur undan landi. Eldur kviknaði í vélarrúmi og
hljóp upp eftir loftinu og upp
á verkstæði, þar sem var mikill
eldsmatur, olía, glussi, grisjur
og slíkt. Þar myndaðist gífurlega mikill hiti sem sprengdi
upp eldvarnarhurð inn í íbúðarganginn og þaðan átti eldurinn mjög greiða leið upp í
brú.
Ég var á frívakt þegar þetta
gerðist og var í koju. Klukkan
hálfsex ræsti yfirvélstjórinn
mig með miklum látum og
sagði að eldur væri í skipinu.
Ég hugðist henda mér í fötin í
snatri og taka með mér það
helsta, veski, giftingarhringinn og svoleiðis. Ég komst þó

Tæpara mátti
varla standa
„Ég hljóp með buxurnar á
hælunum upp að brú og þurfti
að skilja allt mitt hafurtask
eftir í káetunni. Ég klæddi mig
í flotgalla og svo var farið að
reyna að losa björgunarbátinn.
Í öllum hamaganginum héldum við að sjálfvirki sleppibúnaðurinn virkaði ekki en
það eina sem þurfti í raun og
veru var smávegis lagni. En
taugaveiklunin var það mikil
að við gátum ekkert spáð í
neitt slíkt.
Kokkurinn og ég vorum því
sendir upp á brúarþak til að
losa bátana með öðrum hætti.
Það var eins og að standa uppi
á skorsteini og þar fékk ég
snert af reykeitrun.
Við losuðum bátana og
komum okkur í þá. Alls liðu
fimmtán mínútur frá því ég
var ræstur og þangað til ég
var kominn í björgunarbátinn.
Tæpara mátti það varla standa
því við vorum rétt komnir í
bátana þegar fyrstu brúargluggarnir sprungu.
Það var mjög óþægilegt að
vera í björgunarbát við stjórnborðshlið skipsins, því við
vissum af gas- og súrkútum á
þeirri hlið. Ef þeir hefðu
sprungið væri ég ekki til viðtals í dag.“

Naktir undir
flotgöllunum
„Við rétt náðum að senda
út eitt neyðarkall áður en við
fórum í bátana. Svalbakur frá
Akureyri kom skipa fyrstur
en fljótlega á eftir kom Bessi.
Við fórum um borð í Bessann
og Kofri var settur í tog.
Það var ekki fyrr en við
komum um borð í Bessann að
við fengum tíma til að hugsa
um hvað hefði gerst. Þá fyrst
skall á okkur áfallið því það
var enginn tími til að velta sér
upp úr neinum tilfinningum
þegar við vorum að drífa okkur frá borði. Flýtirinn hafði
verið það mikill að sumir
okkar voru naktir undir flotgöllunum. Svo tók við tveggja
daga heimstím með Kofra í
togi.
Þegar við komum til Ísafjarðar heyrði ég einhvers
staðar að getgátur væru uppi
um að við höfðum jafnvel lagt
eld að skipinu. Svoleiðis
sögusagnir voru ekki það sem
við þurftum á að halda á þessum tíma.“

Ef sprenging hefði orðið hefði
það ekki farið á milli mála.
Við vélstjórarnir höfðum
allt aðrar skýringar. Vélarrúmið hafði verið sprautað sumarið áður með epoxílakki, en
þegar svoleiðis er gert þarf að
nota mikið af þurrkefni í lakkið svo það taki sig fljótt. Í
loftinu var mikið af rafmagnsköplum, bæði með 220 og 380
volta spennu. Við höfðum tekið eftir því að við kaplana var
lakkið blautt þó mánuðir
hefðu liðið frá sprautun. Við
viljum meina að expoxíþynnirinn hafi brætt klæðninguna
utan af köplunum og það hafi
orðið skammhlaup og brunnið
út frá því.
Þessari kenningu til stuðnings má nefna að við kaplana
fyrir framan aðalvélina var
loftið skaðbrunnið á tveggja
fermetra kafla. Þrátt fyrir þetta
þá var ekkert hlustað á okkar
rök og þar við sat.“

Gólað í vélarrúminu
Þegar Þröstur kom í land af
Kofranum hvíldi hann sig í
hálfan mánuð en fór svo að
vinna hjá Skipasmíðastöðinni
á Ísafirði. „Þar var ég í nokkurn tíma og leið mjög vel, tók
meðal annars þátt í þremur
nýsmíðaverkefnum. Svo
bauðst mér fast vélstjórapláss
á Fagranesinu. Ég kom alltaf
heim á kvöldin og gat því sameinað sjómennskuna og leiklistina. Mér hefur alltaf liðið
mjög vel í vélarrúmi á skipi
og ákvað því að fara á Fagranesið.
Það tókst mjög vel að sameina sjómennskuna og leiklistina. Þess má geta að þegar
við vorum að setja upp Oliver,
þá æfði ég söngatriðin mín
um borð. Fyrst ætlaði ég að
gera það í káetunni, en á móti
henni var klefi Jóhanns Jóhannssonar yfirvélstjóra. Þá

Konurnar hófu hlaupið við íþróttahúsið á Torfnesi.

Svipaður fjöldi í Kvennahlaupinu á Ísafirði og í fyrra

340 konur á hlaupum
og sú elsta fædd 1914
Kvennahlaup ÍSÍ var
haldið um land allt á laugardag. Á Ísafirði byrjuðu konurnar á að hita upp undir
stjórn Guðríðar Sigurðardóttur, íþróttakennara, og
klukkan 14 tóku þær til við
að hlaupa og skokka. Það
var Blakfélagið Skellurnar
á Ísafirði sem stóð fyrir

Kvennahlaupinu á Ísafirði og
í Súðavík. „Ég er ánægð með
þátttökuna, fjöldinn var svipaður og í fyrra. Alls hlupu 340
konur og var sú elsta fædd
1914“, sagði Margrét Ósk
Jónsdóttir, ein af forsvarsmönnum hlaupsins á Ísafirði.
Á Ísafirði var hægt að velja
um þrjár vegalengdir, 2,5 km,

5 km og 7 km. Flestar konurnar þar völdu fyrsta kostinn en hópurinn sem hljóp
5 km var lítið minni. Allar
þær sem tóku þátt fengu
rauða boli, verðlaunapening
og Tomma og Jenna drykk í
boði Mjólkursamlags Ísfirðinga. Sjá einnig svipmyndir
á bb.is.

var hann að æfa fyrir Messías
og ekki gátum við sungið hvor
ofan í annan. Því skiptumst
við á að vera ofan í vélarrúmi,
góluðum þar hástöfum og fórum mikinn.“

brennsluna með öðrum. Það
verður alltaf að fylgjast með
ofninum og öllu því sem er í
kringum hann. Það þarf að
fylgjast sérstaklega vel með
því hvað fer ofan í ofninn.
Það virðist ekki vera hægt að
brýna það nóg fyrir fólki að
það þarf að flokka sorpið almennilega. Oft hefur þurft að
slökkva á ofninum vegna
járnarusls. Þess má geta að

það tekur tvo daga að kæla
ofninn niður og svo einn til
viðbótar að hita hann upp aftur.
Ég hlakka til framtíðarinnar.
Mér líður vel í starfinu og
framtíð Litla leikklúbbsins er
björt. Nýja húsnæðið fer að
komast í gagnið og þá fyrst
verður gaman að vera áhugaleikari á Ísafirði.“

Framtíð LL er björt
Nú vinnur Þröstur í sorpbrennslustöðinni Funa. „Þar
er ég vélstjóri og sé um

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr söluskrá okkar, leitið nánari upplýsinga á skrifstofu.

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð. Laus.
Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð.
Verð kr. 3.000.000.- Laus.
Hlíðarvegur 14: Einbýlishús kjallari, hæð og óinnréttað ris.
Grunnflötur ca. 90m². Húsið er
nýuppgert að mestu. Verð tilboð.
Hlíðarvegur 16: Lítil 3ja herb. íbúð

á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.
Hrannargata 8: Rúmlega 70m², 3ja
herbergja íbúð. Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega.
Mjallargata 1: 70 m², 2-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari
ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð

Ósammála rannsóknarnefndinni
„Það eru mjög skiptar skoðanir um hvað olli eldsvoðanum og við vélstjórarnir vorum
ekki sammála rannsóknarnefnd sjóslysa. Þeir vildu
meina að það hefði farið í
sundur hráolíurör á aðalvélinni sem hefði svo valdið
sprengingu í vélarrúminu. Ef
það hefði gerst hefðu verksummerki verið allt önnur, því
ekkert sót var á aðalvélinni.

Austurvegur 13: Efri hæð og ris. Laus fljótlega. Verð kr. 7.800.000,-

ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.500.000,Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.000.000,Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð
á 1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m².
Verð kr. 5.800.000,Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega. Verð kr.
6.900.000,Hlíf II: Rúmlega 50 m² íbúð á 3ju
hæð. Laus fljótlega.

BOLUNGARVÍK:

Urðarvegur 70: Raðhús með innbyggðum bílskúr alls um 195m². Laust
eftir samkomulagi. Verð tilboð.

Þjóðólfsvegur 16: 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð. Laus. Verð kr.
1.300.000,Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einbýlishúsi koma til greina.
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.

íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Vitastígur 8: 100m² einbýlishús. Illa
farið. Laust. Verð kr. 600.000,Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.
Höfðastígur 6: Rúmlega 170m² íbúð
á efri hæð og séríbúð í kjall-ara.
Getur selst sitt í hvoru lagi.

SUÐUREYRI:
Hjallavegur 7: Húsið er 176m². Á
jarðhæð er séríbúð ca 60 fm. Selst í
einu lagi. Húsið er laust.

ÞINGEYRI:
Brekkugata 1: e.h. 79m². Laust.
Verð kr. 500.000.
Fjarðargata 34a: rúmlega 100m²
parhús. Húsið er laust.
Verð kr. 1.700.000.

BÍLDUDALUR:
Dalbraut 12: 113m² einbýlishús.
Laust.

PATREKSFJÖRÐUR:
Brunnar 2: 178m² einbýlishús. Verð
5.200.000,-. Laust.
Stekkjar 14: 173m² tvílyft einbýlishús. Verð 4.700.000. Laust.
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Til Vestfirðinga
Um leið og ég óska ykkur
alls hins besta með þá ákvörðun ráðherra sjávarútvegsmála
að gefa steinbítinn frjálsan á
komandi fiskveiðiári, vil ég
jafnframt deila með ykkur
nokkrum áhyggjum.
Ég efast ekki um að margir
ykkar horfi björtum augum til
næsta steinbítstímabils því
ekki gekk ykkur sem verst á
því liðna. Ég minnist þess að
ein af þeim ástæðum, sem
ykkur var tíðrætt um hve vel
ykkur gekk, var að engir togarar og stór línuskip voru á
miðunum vegna verkfalls.
Ég er einn af þeim sem
árvisst hef stundað steinbítsveiðar á togbát mínum út af
Vestfjörðum, bæði grunnt og
djúpt. Ég er líka einn af þeim
(fáu) sem hef haft þá skoðun
að togskip og togarar sem
stundað hafa þessar veiðar,
eru mjög fá. Og að þau fáu
togskip sem allajafna stunda
veiðar sínar út af og sunnan
við Barðann, allt suður fyrir
Bjarg, hafa átt mjög gott samstarf við línu-, neta- og dragnótarbáta af öllum stærðum
frá Vestfjörðum.
En nú að áhyggjum mínum

sem ég vildi deila með ykkur:
Ég sé fyrir mér stóran flota
togara og togskipa strax í nóvember og desember á næsta
fiskveiðiári við veiðar á stórum hluta Látragrunns í leit að
steinbít. „Agata og næsta nágrenni“ verður lögð í eyði.
Undanfarinn áratug höfum við
verið að tala um 3 til 8 mismunandi stór togskip á þessum slóðum í leit að steinbít,
dag og dag í senn.
Með þessum veiðum svo
öflugs flota, svona snemma á
veiðitímabilinu, kemur steinbíturinn til með að skila sér
illa upp á grunnslóðina. Engu
síður mun þessi floti fylgja
„göngunni“ upp á grunnslóð.
Þar sem áður ríkti gott samstarf og tiltölulega fá togskip
við veiðar, verður nú mikil
„traffík“. Þegar kemur fram á
línutímabilið mætir svo beitningarvélaflotinn allur eins og
hann leggur sig. Þar munu
þessir öflugu og afkastamiklu
línubátar hreiðra um sig langt
fram eftir vori.
Því er kannski eðlilegt að
maður spyrji: Verður einhvers
staðar pláss fyrir línusmábátana ykkar á miðunum? Verður

,,Verður einhver steinbítur eftir handa línusmábátunum ykkar?“
Rúnar Sigtr. Magnússon
skipstjóri í Grundarfirði skrifar
einhver steinbítur eftir handa
línusmábátunum ykkar? Verður megnið af grunnslóðinni út
af Vestfjörðum skilin eftir í
rjúkandi rúst vegna þess að
allir, já ALLIR ætla að veiða
utankvóta?
Eitthvað hefur þetta snúist í
höndunum á ykkur sem mestan áróðurinn hafið haft
frammi. Og þau rök ráðherra,
að þessar aðgerðir séu til að
styrkja og koma til móts við
litlu byggðarlögin úti á landi,
er að snúast upp í andhverfu
sína. Það verður enginn styrkur fyrir byggðir Vestfjarða
þegar stór og öflugur floti togog línuskipa verður búinn að
koma sér fyrir á veiðislóðinni
ykkar. Á mjög skömmum
tíma mun þessi floti veiða upp
allan steinbítinn sem þið hafið
svo kröftuglega verið að kalla
eftir. Og fleiri tegundir koma

til með að veiðast með, hvort
sem þeim verður nú landað
eða ekki. Því kvótalaus skip
munu flykkjast á miðin líka.
Ég vildi bara deila þessum
áhyggjum mínum með ykkur,
því mér finnst málið mér skylt.
Mjög stór hluti ársafla skips
míns er tekinn á miðunum út
af Barðanum, Blakk og
Bjargi. Ég hef ekki haft
ástæðu til að breyta þar út af,
því árangur á veiðum okkar
er góður og samstarf við sjómenn á allskyns fleyjum að
vestan hefur verið mjög
ánægjulegt og árekstralaust.
Já, það eru sannarlega
breytingar framundan þegar
„plágan“ skellur yfir. Þökk sé
sjávarútvegsráðherra og fleiri
góðum mönnum.
Kveðja.
– Rúnar Sigtr. Magnússon,
skipstjóri á Sóley SH-124.

Umhverfisráðuneytið

Námskeið
Seinasti skráningardagur á námskeið umhverfisráðuneytis – Löggilding iðnmeistara –
skv. reglugerð nr. 168/2000 er til 1. júlí nk.
Athugið að námskeiðið verður ekki endurtekið.
Námskeið þetta er ætlað þeim, sem fengu
útgefið eða áttu rétt á að fá útgefið meistarabréf fyrir 1. janúar 1989 og hafa ekki lokið
meistaraskóla. Löggilding veitir rétt á að
bera ábyrgð á verkframkvæmdum fyrir byggingarnefnd.
Umsóknareyðublöð fást afhent á skrifstofu
Menntafélags byggingariðnaðarins á Hallveigastíg 1, Reykjavík. Þeim skal skilað útfylltum þangað, ásamt fylgiskjölum, ekki síðar en 1. júlí nk.
Ekki er tekið við umsóknum sem berast
eftir 1. júlí 2001.
Nánari upplýsingar í síma 552 1040.

Misnotkun á nafni ,,Stebba Dan“ á netspjalli bb.is

Hæstiréttur staðfestir
úrskurð héraðsdóms
Hæstiréttur hefur staðfest
úrskurð Héraðsdóms Vestfjarða í máli Sýslumannsins á
Ísafirði gegn Margmiðlun Internet ehf., þar sem kröfu
sýslumannsins , um að skylda
Margmiðlun Internet ehf. ,,til
að láta lögreglunni í té allar
upplýsingar um skrár þeirra
úr vélrænni skráningu vef-

þjóna internetsþjónustu varnaraðila sem hafa að geyma
upplýsingar um hvaða skráði
notandi kann að hafa notað
nafnið ,,Stebbi Dan“ á netspjalli vefs héraðsfréttablaðsins Bæjarins besta á Ísafirði
sem birtist kl. 01:56 þann 28.
janúar 2001,“ var hafnað.
Það var Stefán Dan Óskars-

son sem kærði misnotkun á
nafni sínu til ærumeiðinga. Í
rökstuðningi Héraðsdóms
Vestfjarða kom fram það álit,
að Stefán væri ekki sá sem
misgert hafi verið við í þessu
máli. Í niðurstöðu dóms
Hæstaréttar segir hins vegar:
,,Þegar ummælin og umræðurnar, sem á eftir fylgdu,

eru virtar í heild eru ekki efni
til að fallast á að þeir ríku almannahagsmunir eða einstaklingahagsmunir, sem um
ræðir í b. lið 2. mgr. 87. gr.
laga nr. 19/1991, krefjist þess
að beitt verði þeim aðgerðum,
sem sóknaraðili leitar heimildar fyrir. Verður niðurstaða hins
kærða úrskurðar því staðfest.“

„Mokstur þjóðar“
Skammt er stórra högga á milli. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson,
sótti Ísfirðinga, og Bolvíkinga líka, heim á sjómannadaginn. Hann flutti ræðu,
sem gerð var að umtalsefni fyrir viku. Hrafnseyrarnefnd bauð forsætisráðherra,
Davíð Oddssyni, sem oft er fundvís á eitt og annað til þess að ná athygli þjóðar
sinnar, til að halda ræðu þjóðhátíðardagsins á fæðingarstað Jóns Sigurðssonar.
Þá hafði Davíð þegar fjallað um ástand þjóðarbúsins í hinni hefðbundnu 17.
júní ræðu á Austurvelli við styttu frelsishetjunnar. Hann var afkastamikill
þennan daginn sem oft fyrr. Hann fullyrti að Íslendingar ættu
heimsmet í fjölda verkfallsdaga og hið svokallaða verkfallsvopn
væri ofnotað. Tekið skal undir þá skoðun, að verkföll leiða
sjaldan til góðs, þegar til lengri tíma er litið. Löngu er tímabært
að að þeir sem deila á vinnumarkaði, atvinnurekendur og launamenn, skoði af
fullri alvöru, hvort þau skila raunverulegum kjarabótum þegar allt er talið.
Davíð nefndi einkum tvennt, verkfall framhaldsskólakennara og sjómanna.
Vart þarf að efast um það að verkfall sjómanna á sinn þátt í gengisfellingu, sem
Davíð nefnir gengisvelting með tilheyrandi verðbólgukviðum. Fulltrúar verkalýðsfélaga mótmæla staðhæfingu forsætisráðherra um heimsmetið. Hinu verður
ekki mótmælt að langt er í land að sú samningatækni sé notuð er dugar til þess
að ná samkomulagi um kaup og kjör. Einnig kom fram í ræðunni að íslensku
krónunni skyldi haldið og óhófleg eyðslusemi Íslendinga ætti þátt í gengisfell-

Ástkær móðir okkar, stjúpmóðir,
tengdamóðir, amma og langamma

Auður Guðjónsdóttir
frá Skaftafelli í Vestmannaeyjum, síðast til
heimilis á öldrunardeild Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði

lést miðvikudaginn 30. maí. Útför var frá Hvítasunnukirkjunni
Fíladelfíu, Reykjavík, 12. júní sl. Minningarathöfn verður
frá Ísafjarðarkirkju, laugardaginn 23. júní kl. 14:00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hennar er bent á ABC hjálparstarfið og kristilegu
útvarpsstöðina Lindina.
Davíð A. Höskuldsson Sigríður Svavarsdóttir
Anna Höskuldsdóttir Egill S. Egilsson
Guðjón H. Höskuldsson
Gunnhildur I. Höskuldsdóttir Ólafur S. Ögmundsson
Auður A. Höskuldsdóttir
Brynhildur R. Höskuldsdóttir Marsellíus Guðmundsson
Filip Þ. Höskuldsson Anný Hjartardóttir
Jóna V. Höskuldsdóttir
Árni Höskuldsson Ása Ketilsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Netspurningin

ingu krónunnar, sem fallið hefur um 15% frá því mars.
Það munar um minna, hefði einhvern tíma verið sagt, enda rétt. Sú umdeilda
Þjóðhagssstofnun spáir nú 9,1% verðbólgu á líðandi ári, sem brátt er hálfnað,
1,5% hagvexti og miklu minni á næsta ári. Margt kemur til, þar á meðal niðurskurður fiskveiðikvóta. Framtíðin sker úr um þær aðferðir sem notaðar hafa
verið og hvort sökudólgurinn er kvótakerfið aðferðir fiskifræðinnar eða eitthvað
annað. Davíð varaði þó við svartsýni, taldi að verðbólga mundi hjaðna á næstu
árum, erlendar fjárfestingar aukast og krónan verað sterkari.
Vonandi hefur hann rétt fyrir sér. Sennilega hefur Davíð átt
við það að slaka bæri á eftirsókninni í hin ýmsu lífsgæði þegar hann sagði: „Þegar þú ert komin ofan í holu þá áttu að hætta
að moka.“ Þessi orð vöktu mikla eftirtekt enda nýtt að nota ekki góða og gegna
íslenska málshætti um það sem lýst er og fjallað um.
Það er einstakt í hinum vestræna heimi hve Íslendingar eru harðir af sér að
keppa hver við annan um hin ytri sýnilegu lífsgæði og sjást þar ekki fyrir á
nokkurn hátt. Vaxtahækkanir draga hér ekki úr kaupum á vörum og þjónustu,
þó fyrstu sjánlegu merkin komi nú fram, verulega minni eftirspurn eftir sólarlandaferðum en metárið í fyrra. Grafi menn djúpa gröf kann svo að fara að
bakkarnir hrynji yfir þá og þá er voðinn vís. En Íslendingar eru duglegir við
moksturinn. Kannski er það að breytast nú og önnur lífsgæði að koma í ljós.

Stakkur skrifar

Spurt var:
Ætlarðu að
taka þátt í
Óshlíðarhlaupinu
í sumar?
Alls svöruðu 236.
Já sögðu 22 eða 9,32%
Nei sögðu 203 eða 86,02%
Veit ekki sögðu
11 eða 4,66%

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
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Unnur Lilja Þórisdóttir fékk fjórar viðurkenningar fyrir góðan árangur á skólaslitum Grunnskólans á Ísafirði

„Hlakka til að takast á
við áframhaldandi nám“
við garðyrkju hjá bænum. Við
erum um níu í hópnum auk
flokkstjóra, nokkrar vinkonur
mínar eru líka í hópnum
þannig að það er fínt. Það er

Unnur Lilja Þórisdóttir, liðlega sextán ára ísfirsk stúlka,
stal athyglinni á skólaslitum
Grunnskólans á Ísafirði fyrir
stuttu þegar hún hlaut fjórar
viðurkenningar af þeim níu
sem afhentar voru. Viðurkenningarnar sem hún hlaut voru
fyrir góðan árangur í íslensku,
ensku, dönsku og náttúrufræði. Unnur Lilja er dóttir
Þóris Sveinssonar fjármálastjóra Ísafjarðarbæjar og Jónínu Hjaltadóttur leiðbeinanda
við Grunnskólann á Ísafirði.
Hún á tvo yngri systkini, Auði
Sjöfn fimmtán ára og Kjartan
Trausta ellefu ára.

Reyni að læra
jafnt og þétt
„Þetta er svolítið skrýtin en
samt skemmtileg tilfinning að
vera loksins búin með grunnskólann. Ég á örugglega eftir
að sakna hans svolítið því
þetta hefur verið ágætur tími.
Ég fékk 9,5 úr samræmdu
prófunum og er ánægð með
það. Ég hugsa að það hafi
hjálpað mér mikið að ég reyni
að taka eins vel eftir í tímum
og ég get. Svo passa ég mig á
því að læra jafnt og þétt yfir
veturinn og læri síðan talsvert
fyrir prófin. Efnið er alltof
mikið til að læra það allt,
tveimur til þremur dögum fyrir próf. Þess vegna er þessi
aðferð mjög góð. Þetta á líka
eftir að koma mér vel þegar
ég er komin lengra í náminu
og þarf kannski að lesa fleiri
hundruð blaðsíður fyrir próf.

Mamma
og pabbi hjálpa
Það hefur ýmislegt hjálpað

mér til að standa mig svona
vel. Ég á góða foreldra sem
hafa stutt mig mjög vel og
hjálpa mér án þess að reka
mig áfram. Einnig hafa kennararnir hjálpað mér mikið. Ég
hef alla mína skólagöngu verið mjög heppin með kennara
og maður er alltaf tilbúnari til
að leggja meira á sig fyrir
góðan kennara. Af þeim kennurum sem ég hef haft, held ég
að Jóhanna Ásgeirsdóttir sé
uppáhalds kennarinn minn.
Hún var umsjónarkennarinn
minn í vetur og ég er mjög
ánægð með hana. Auðvitað
voru fleiri kennarar alveg frábærir og ég er mjög sátt við
flesta þá kennara sem ég hef
haft.

Ákvað ung
að fara í háskóla
Ég alltaf verið ákveðin í að
standa mig vel og það hefur
örugglega hjálpað mér til að
vera dugleg. Ég var mjög ung
þegar ég ákvað að fara í háskóla og ég er ennþá ákveðin
í því. Ég hef ekki ákveðið
hvað mig langar til að læra í
framtíðinni enda nægur tími
til þess. Ég hef alltaf verið
hrifin af líffræði og náttúrufræði þannig að læknisfræðin
kemur alveg til greina. Ég hef
ekki ákveðið neitt í þessu
sambandi en ég stefni langt,
verður maður ekki að gera
það?
Til að byrja með ætla ég í
Menntaskólann á Ísafirði, og
auðvitað á náttúrufræðibraut.
Ég held að það verði bara
gaman. Ég held að flestir ætli
að fara í menntaskólann hér.
Það fara nokkrir í skóla annars
staðar, eins og oft áður, auk
þess eru líka einhverjir að

frábært að geta fengið að vera
úti að vinna í góðu veðri og
það vinnur á móti þeim fáu
dögum þegar veðrið er leiðinlegt. Auk vinnunnar fer ég ör-

ugglega í ferðalag með fjölskyldunni einhvers staðar innanlands, annars hlakka ég bara
til þess að takast á við áframhaldandi nám næsta vetur.“

flytja úr bænum með foreldrum sínum. Svo eru örfáir sem
ætla ekki í skóla.

Búin með fjögur
stig í píanónámi
Auk þess að stunda nám í
grunnskólanum hef ég verið í
Tónlistarskóla Ísafjarðar. Þar
er ég að læra á píanó sem er
mjög skemmtilegt. Ég byrjaði
að læra á blokkflautu þegar
ég var sex ára, en hætti. Ég
byrjaði síðan aftur þegar ég
var tíu eða ellefu ára en fór þá
að læra á píanó. Þannig að ég
er búin að læra í fimm, sex ár
og er búin að taka fjögur stig.
Ég er ekki alveg jafn dugleg
að æfa mig á píanóið eins og í
bóknáminu, þrátt fyrir að vera
með mjög skemmtilegan og
góðan píanókennara, Elínu
Jónsdóttur, en ég geri mitt
besta og ætla að halda áfram
að læra.

Áhugamál
Mér finnst ég ekki hafa nein
raunveruleg áhugamál, Ég er
til dæmis ekki oft í tölvunni, í
einhverjum tölvuleikjum og
ég er ekki nein geðveik áhugamanneskja um fótbolta eða
neitt svoleiðis, ég hef bara
alltaf nóg til að dunda mér
við. Ég les rosalega mikið, ég
les eiginlega allt sem ég næ í,
nema kannski ævisögur, ég er
ekkert hrifin af þeim. Svo geri
ég auðvitað ýmislegt fleira,
ég hef til dæmis mjög gaman
af því að vinna eitthvað í höndunum eins og við krosssaum.
Ég og vinkonur mínar förum
líka oft í bæinn að rölta og
spjalla saman en enginn okkar
er byrjuð að drekka.
Í sumar verð ég að vinna
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helgardagbókin

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Sunnan 8-13 m/s á norðvesturhorninu og rigning
eða skúrir, en hægari
annars staðar og víða
léttskýjað um landið
austanvert. Hiti 8-18 stig,
hlýjast norðaustantil.
Horfur á föstudag:
Sunnan 8-13 m/s á norðvesturhorninu og rigning
eða skúrir, en hægari
annars staðar og víða
léttskýjað um landið
austanvert. Hiti 8-18 stig,
hlýjast norðaustantil.
Horfur á laugardag:
Suðaustan 8-13 m/s suðvestan og vestanlands og
rigning með köflum, en
talsvert hægari á Norðurog Austurlandi, og áfram
fremur hlýtt í veðri og
bjart veður.
Horfur á sunnudag:
Suðaustan 8-13 m/s suðvestan og vestanlands og
rigning með köflum, en
talsvert hægari á Norðurog Austurlandi, og áfram
fremur hlýtt í veðri og
bjart veður.
Horfur á mánudag:
Suðaustan 8-13 m/s suðvestan og vestanlands og
rigning með köflum, en
talsvert hægari á Norðurog Austurlandi, og áfram
fremur hlýtt í veðri og
bjart veður.

netið

www.skemmtun.com
Á skemmtun.com er hægt
að fylgjast með því sem
er að gerast í skemmtanalífinu á Ísafirði. Þar er
hægt að fá upplýsingar
um hvaða hljómsveit er
að spila í Sjallanum og
Krúsinni um helgina,
hvaða myndir verða
sýndar og hvaða tilboð
eru í gangi á Pizza 67.
Einnig eru þar veittar
upplýsingar um hvaða
hljómsveitir eru væntanlegar til Ísafjarðar á næstunni og birtar myndir af
þeim. Þá eru tenglar inn á
heimasíður fjölda þekktra
erlendra leikara.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560
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Föstudagur 22. júní

Föstudagur 22. júní

16.40 Fótboltakvöld
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (45:90)
18.30 Búrabyggð (20:96)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Lögregluhundurinn Rex (4:15)
20.55 Hafnaboltahetjan. (Finding
Buck McHenry) Bandarísk sjónvarpsmynd um tólf ára strák sem fær tilsögn í
hafnabolta hjá húsverðinum í skóla sínum. Svo vaknar hjá honum grunur um
að húsvörðurinn sigli undir fölsku flaggi.
Aðalhlutverk: Ossie David, Ruby Dee
og Ernie Banks.
22.30 Harkan sex. (Hard Time) Bandarísk sakamálamynd um tvær löggur sem
komast á snoðir um fíkniefnaviðskipti
og skerast í leikinn. Aðalhlutverk: Burt
Reynolds, Charles Durning, Robert
Loggia og Billy Dee Williams.
00.05 Þannig vil ég hafa það. (I Like it
Like That) Bandarísk kvikmynd frá 1994
um þroskasögu ungrar konu sem fær sér
vinnu hjá útgáfufyrirtæki eftir að maðurinn hennar er handtekinn. e. Aðalhlutverk: Lauren Vélez, Jon Seda, Rita Moreno og Griffin Dunne.
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Fyrstur með fréttirnar (15:22)
10.20 Lífið sjálft (12:21) (e)
11.05 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Caroline í stórborginni (2:26)
12.45 Hinn mikli Waldo Pepper
14.30 Ein á báti (21:26) (e)
15.15 S Club 7
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (20:23)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (4:23)
20.00 Lási lögga.(Inspector Gadget)
Gamanmynd fyrir alla fjölskylduna um
ævintýralegar persónur. Gadget er lögregluvarðstjóri sem kallar ekki allt ömmu
sína þegar glæpamenn eru annars vegar.
Hann hefur nú öðlast nýjan kraft í baráttunni við óþokkana sem ættu að halda
sig á mottunni. Sjónvarpsþættir um samnefnda persónu nutu mikilla vinsælda á
árum áður. Aðalhlutverk: Matthew
Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher.
21.25 Ó,ráðhús (25:26)
21.50 Kveikt í kerfinu. (Light It Up)
Spennumynd um nemendur í miðskóla í
Queens í New York sem segja kerfinu
stríð á hendur. Segja má að flest sé á niðurleið í skólanum og ekki batnar ástandið
þegar einn vinsælasti kennarinn er sendur
í tímabundið leyfi. Þá segja nemendurnir
hingað og ekki lengra og taka völdin í
skólanum. Yfirvöld eiga úr vöndu að
ráða, enda er nemendunum alvara og í
þokkabót hafa þeir tekið lögreglumann í
gíslingu. Aðalhlutverk: Usher Raymond,
Forest Whitaker, Rosario Dawson, Judd
Nelson.
23.30 Genin koma upp um þig. (Gattaca) Myndin gerist í framtíðinni þegar
ósköp eðlilegt þykir að átt sé við erfðavísa í fóstrum þannig að þau verði “fullkomin”. Þau börn sem fæðast án þess að
vera með fullkomna erfðavísa komast
aldrei í valdastöður og fá til að mynda
ekki að fara út í geiminn. Það var ekkert
átt við Vincent Freeman eða erfðavísa
hans á meðgöngunni og því þarf hann
að beita öllum brögðum til að geta notið
sín í samfélaginu. Aðalhlutverk: Ethan
Hawke, Uma Thurman, Gore Vidal.
01.15 Hinn mikli Waldo Pepper. (The
Great Waldo Pepper) Allir voru glaðir
þegar fyrri heimsstyrjöldinni lauk. Fyrir
flugmennina voru umskiptin þó meiri
en flesta aðra. Þeir þráðu að fljúga aftur
um loftin blá en tækifærin voru ekki á
hverju strái. Ofurhugarnir dóu þó ekki
ráðalausir og þar fór Waldo Pepper
fremstur í flokki. Nú var enginn óvinur
að kljást við en þess í stað ríkti hörð
samkeppni í hópnum því allir vildu vera
bestir. Aðalhlutverk: Robert Redford, Bo
Svenson, Bo Brundin, Susan Sarandon.
03.00 Dagskrárlok

Laugardagur 23. júní
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (46:90)
09.30 Mummi bumba (37:65)
09.37 Dýrabraut 64 (13:26)
09.48 Lotta (10:13)
09.55 Þrír spæjarar (20:26)
10.00 Ungur uppfinningamaður
10.25 Krakkarnir í stofu 402 (26:26)
10.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í Luxemburg.
12.15 Kastljósið
12.45 Pearl Harbor verður til. Þáttur
um gerð stórmyndarinnar Pearl Harbor.
13.35 Skjáleikurinn
17.30 Íslandsglíman
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Fíklaskólinn (14:22)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.05 Nornin unga í Róm. (Sabrina
Goes to Rome) Bandarísk kvikmynd um
ungnornina Sabrínu sem fer í ævintýraferð til Rómaborgar og setur allt á annan
endann. Aðalhlutverk: Melissa Joan
Hart, Eddie Mills, Tara Charendoff,
James Fields og Nick Bakay.
21.40 Óblítt land. (In a Savage Land)
Áströlsk bíómynd um unga konu, mannfræðing, sem kemur til Nýju-Gíneu á
fjórða áratug síðustu aldar. Hún rannsakar lífshætti eyjarskeggja, verður ástfangin og verður vitni að því er stríð brýst út
á Kyrrahafi. Aðalhlutverk: Maya Stange,
Rufus Sewell og Martin Donovan.
23.15 Öld sakleysisins. (Age of Innocence) Bandarísk bíómynd frá 1993
byggð á sögu eftir Edith Wharton um
elskendur sem er meinað að eigast. e.
Aðalhlutverk: Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Richard E.
Grant og Geraldine Chaplin.
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 24. júní
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (101:107)
10.22 Róbert bangsi (38:39)
10.45 Draumaduft (4:13)
11.00 Kastljósið
11.20 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Luxemburg.
14.40 Iðnaðarsafnið á Akureyri
15.30 Maður er nefndur
16.05 Risaeðlurnar verða til
17.00 Geimferðin (4:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Afmælið
18.15 Lísa (5:13)
18.30 Kajsa og kýrin (2:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Álfaland.
20.30 Fréttir aldarinnar
20.40 Fyrr og nú (8:22)
21.25 Helgarsportið
21.50 Stúlkan sem stal Eiffelturninum
(Paris When it Sizzles) Bandarísk
bíómynd frá 1964 um handritshöfund
sem hefur tvo daga til að ljúka tilteknu
verki og ritara sem reynir að hjálpa
honum með öllum ráðum. Aðalhlutverk:
William Holden, Audrey Hepburn,
Gregoire Aslan og Noel Coward.
23.35 Deiglan
00.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 23. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.40 Buddy
12.00 Best í bítið
12.30 NBA-tilþrif
12.55 Leigubílaspjall (e)
13.45 Hamsun
16.20 Simpson-fjölskyldan (15:23)
16.45 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (4:24)
20.00 Vinir (24:24)
20.30 Ráðskona óskast. (Women Wanted) Sambúð feðganna Richards og
Wendells er stirð og ekki batnar ástandið
þegar Emma Riley kemur til starfa sem
ráðskona á heimili þeirra. Báðir hrífast
strax af Emmu og svo fer að faðirinn
Richard biður um hönd hennar. Wendell
má ekki til þessa huga að þau gangi í
hjónaband og því er ljóst að uppgjör er
óumflýjanlegt. Aðalhlutverk: Holly
Hunter, Michael Moriarty, Kiefer Sutherland, Shirley Douglas.
22.05 Málsóknin. (Civil Action) Hörkuspennandi lögfræðidrama sem byggt er
á sannsögulegum atburðum. Jan Schlichtmann er hörkuduglegur lögfræðingur sem er ekki vanur að gefa þumlung
eftir í réttarsalnum. Jan mætir þó ofjarli
sínum þegar hann tekur að sér mál nokkurra fjölskyldna sem ásaka stórfyrirtæki
um að hafa valdið eituráhrifum sem leiða
til hvítblæðis. Aðalhlutverk: John Travolta, Robert Duvall, Tony Shalhoub,
William H. Macy.
00.00 Ástin ber að dyrum. (Love Walked in) Það er ekkert gamanmál að þurfa
að sjá fyrir sér með píanóleik. Þegar

Málsóknin á Stöð 2
John Travolta og Robert Duvall leika aðalhlutverkin í myndinni Málsóknin eða
Civil Action sem Stöð 2 sýnir kl. 22:05 á laugardagskvöld. Þetta er hörkuspennandi lögfræðidrama sem byggt er á sannsögulegum atburðum. Jan Schlichtmann er hörkuduglegur lögfræðingur sem er ekki vanur að gefa þumlung eftir
í réttarsalnum. Jan mætir þó mikilli mótspyrnu þegar hann tekur að sér mál
nokkurra fjölskyldna sem ásaka stórfyrirtæki um að losa eiturefni sem leita
til hvítblæðis.
píanóleikarinn Jack Morrisey sér fram á
að geta grætt á vafasömu ráðabruggi
ákveður hann að láta til skarar skríða.
Það eina sem hann þarf að gera er að
telja kærustu sína á að táldraga milljónamæring, taka myndir af þeim og láta
konu mannsins borga sér væna fúlgu,
annars birti hann myndirnar. En það fer
ekki allt eins og Jack vonaði. Aðalhlutverk: Denis Leary, Terence Stamp, Aitana Sánchez-Gijón.
01.30 Tölvuþrjótar. (Hackers) Dade
Murphy er tölvuþrjótur. Ellefu ára var
hann kominn á skrá hjá alríkislögreglunni. Hann eyðilagði gögn á annað þúsund starfsmanna fjármálamarkaðsins á
Wall Street og var settur í margra ára
tölvubann. Nú er bannið hins vegar á
enda og Dade bíður óþreyjufullur eftir
að hefjast handa á nýjan leik. En tekst
honum að vera réttum megin við lögin í
þetta sinn? Aðalhlutverk: Fisher Stevens,
Johnny Lee Miller, Angelina Jolie.
03.15 Dagskrárlok

Sunnudagur 24. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport (e)
12.40 Til fyrirmyndar
14.15 Áfram!
16.35 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (5:18)
20.30 Agnes Browne
22.05 Orðspor (3:9) (Reputations) Janis
Joplin sló í gegn á tónlistarhátíðinni í
Monterrey 1967. Árið eftir hafði plata
hennar náð metsölu og framtíðin virtist
björt en tveimur árum síðar dró eiturlyfjaneysla hana til dauða. Janis Joplin varð
aðeins 27 ára. Í þættinum er rakin einstök
saga þessarar hæfileikaríku söngkonu
frá Texas.
22.55 Í lausu lofti. (Every Which Way
but Loose) Trukkarinn Philo Beddoe
þvælist um með kærustu sinni og simpansanum Clyde og lendir í alls kyns
vandræðum. Aðalhlutverk: Clint Eastwood, Geoffrey Lewis, Sondra Locke.
00.50 Dagskrárlok

sinn. Hún tekur að sér rekstur fjölbýlishúss og verður fljótlega ástfangin af Patrick. Að þessu sinni fær ekkert komið í
veg fyrir hamingju hennar. Aðalhlutverk: Talia Shire, Jack Coleman, Bruce
Weitz, Bette Ford.
01.20 Byssumaður. (Man With a Gun)
Auðkýfingurinn Jack Rushton ræður
leigumorðingjann John Hardin til að
komast yfir mikilvægan tölvudisk. Kona
Jacks er nú með diskinn og hótar honum
öllu illu. Hann sér því ekki annað ráð en
kalla Hardin til starfa en með því ætlar
hann að slá tvær flugur í einu höggi. Það
sem auðkýfingurinn veit hins vegar ekki
er að kona hans og leigumorðinginn
eiga í ástarsambandi og hafa sjálf ákveðna ráðagerð í huga. Aðalhlutverk: Michael Madsen, Jennifer Tilly, Gary Busey,
Robert Loggia.
02.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 23. júní
17.40 Íþróttir um allan heim
18.35 Babylon 5 (13:22)
19.20 Í ljósaskiptunum (2:29) (e)
19.50 Lottó
20.00 Naðran (20:22)
21.00 Tómir lygarar. (All Men Are
Liars) Áströlsk gamanmynd. Það ríkir
upplausn á heimilinu því að húsbóndinn
seldi píanó fjölskyldunnar og það var
meira en konan hans þoldi. Hún gekk út
og nú verða feðgarnir Barry og Mick að
bjarga sér sjálfir. Sonurinn Mick ákveður
að endurheimta píanóið en beitir til þess
heldur óvenjulegri aðferð. Aðalhlutverk:
Toni Pearen, David Price, John Jarrott,
Jamie Patterson.
22.30 Kynlífsiðnaðurinn í Evrópu
23.00 Fernando Vargas - W. Rivera.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Texas
í Bandaríkjunum. Á meðal þeirra sem
mættust voru millivigtarkapparnir Fern-

Föstudagur 22. júní
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 Trufluð tilvera (2:17)
20.30 Kraftasport
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Húsráðandinn. (Landlady, The)
Melanie er óhamingjusöm í hjónabandinu og ákveður því að myrða eiginmann
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ando Vargas og Wilfredo Rivera. Áður á
dagskrá 26. maí.
01.00 Hnefaleikar - Oscar de la Hoya.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í
Las Vegas í Bandaríkjunum. Á meðal
þeirra sem mætast eru Oscar de la Hoya
og Javier Castillejo en í húfi er heimsmeistaratitill WBC-sambandsins í veltivigt.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 24. júní
15.00 Hnefaleikar - Oscar de la Hoya
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 Sjónvarpskringlan
19.20 Gillette-sportpakkinn
20.00 Spæjarinn (20:21)
21.00 Víti að varast. (The Maker)
Sjónvarpsmynd um nemanda í miðskóla
sem lendir í slæmum félagsskap. Josh og
vinir hans eru þjófóttir og verði ekkert
að gert endar framferði þeirra með
ósköpum. Fósturforeldrar Josh verða svo
enn áhyggjufyllri þegar eldri sonur
þeirra, Walter, snýr aftur heim. Líferni
Walters er ekki til fyrirmyndar og það
væri Josh fyrir bestu að hafa sem minnst
samneyti við hann. Aðalhlutverk: Matthew Modine, Mary-Louise Parker, Jonathan Rhys-Meyers, Michael Madsen.
22.30 Íslensku mörkin
23.00 Hljómsveitin. (That Thing You
Do) Gamansöm mynd um hljómsveitarbrölt á gullöld rokksins. Strákarnir höfðu
ekki hugmynd um hvaða möguleika
nýstofnuð hljómsveit þeirra ætti en þegar
Play-Tone Records bauð þeim samning
og lagið That Thing You Do sló í gegn
varð ekki aftur snúið. Ævintýrið var hafið
og enginn vissi hvar það myndi enda.
Aðalhlutverk: Tom Everett Scott, Liv Tyler, Johnathon Schaech, Steve Zahn.
00.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Námsstyrkur
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr
Minningarsjóði Gyðu Maríasdóttur.
Tilgangur sjóðsins er að veita vestfirskum
konum námsstyrki. Sjóðurinn styrkir nám á
sviði menningar og lista. Ekki er skylt að
veita styrki árlega. Umsóknarfrestur er til
15. ágúst 2001.
Umsókn ásamt námsvottorðum og upplýsingum um fyrirhugað nám sendist til Sigrúnar
Guðmundsdóttur, Hjallavegi 23, 400 Ísafirði,
sími 456 3761.
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Sprengjutilboð í tilefni 10 ára afmælis
Hróa Hattar gildir til 27. júní nk.
Þú pantar og sækir og færð
50% afslátt! Sjá nánar á dreifimiða.

Mánagötu 1 – Ísafirði
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netið

fjölmiðlar

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Dorothee Lubecki ferðamálafulltrúi Vestfjarða
svarar:

,,Sir“ Robbie Williams
Íslands„vinurinn“ Robbie Williams syngur
gamla Queen slagarann We are the champions í
nýrri bandarískri kvikmynd, A knight´s tale eða
Riddarasaga. Þótti Robbie mjög viðeigandi að
gefa út myndband við lagið þar sem miðaldir
væru þemað. Smalað var saman nokkrum aukaleikurum, eða statistum, úr kvikmyndinni og notast við sömu sviðsmynd. Kvikmyndin kemur út í
ágúst, en lagið verður aðeins selt í Bandaríkjunum. Á myndinni sést Robbie ásamt skógsveini
Um helgina brautskráðist forsetadóttirin
sínum sem heldur á axarlaga gítar.
fyrrverandi, Chelsea Clinton, sem nú er
tuttugu og eins árs, með ágætiseinkunn
úr fjögurra ára sagnfræðinámi við Stanford-háskóla í Kaliforníu. Í herbergisglugganum hennar á heimavist skólans var
skothelt gler en líf hennar þar var annars
að flestu leyti svipað og hjá öðrum stúdentum. Reynt var að láta einkamál hennar
í friði og aldrei var fjallað um hana eða fjölskyldu hennar í skólablaðinu. Í haust tekur
við nám í Oxford á Englandi, þar sem
Chelsea ætlar að leggja stund á alþjóðleg
samskipti.

,,Ég er kannski með
skrýtin bókamerki, þetta
eru aðallega
þýsk blöð. Ég
fer þó oft inn
á akademia.is/vestfirdir
sem er Vestfjarðavefurinn
og þann verða allir að
skoða sem vilja fræðast
um Vestfirði. Svo fer ég inn
á bb.is örugglega fimm
sinnum á dag. Þá er það
ngo.grida.no/wwfap
(WWF Artic Programme)
sem er mjög skemmtilegur
vefur um náttúruvernd og
samtökin sem halda
vefnum úti. Á þýska vefnum dgfk.de má meðal
annars finna fréttir um
dúkkusafnið á Flateyri.
taz.de er þýskt blað sem
ég fer oft inn á og svo að
lokum aftur til Íslands og
þáer Galdrasýningin á
Ströndum með skemmtilega heimasíðu á slóðinni,
akademia.is/
galdrasyning.“

Frá Stanford
til Oxford

01.00 Jay Leno (e) Konungur spjallþáttanna, Jay Leno, fær stórmenni og
stórstjörnur í heimsókn.
02.00 Jay Leno (e)

Sunnudagur 24. júní
Föstudagur 22. júní
16.30 Myndastyttur. Í þættinum fá
ungir kvikmyndagerðamenn tækifæri til
þess að sýna uppskeru vinnu sinnar.
17.00 Charmed
17.45 Two guys and a girl
18.15 Providence
19.00 Jay Leno (e)
20.00 Charmed. Heillanornirnar í
Charmed eru sífellt að bjarga heiminum
og eru nú mættar aftur á skjáinn
21.00 Hestar. Fjallað um flest allt það
sem viðkemur hestum og hestamennsku.
Rætt við fólkið sem stundar þetta að
áhuga eða atvinnu.
21.30 Titus. Kvöld eitt þegar Titus og
Erin koma heim heyra þau að einhver er
í eldhúsinu. Með kylfu að vopni kemst
Titus að því að það er móðir hans sem
komin er heim af geðsjúkrahúsinu. Titus
er ekki fyllilega sannfærður um að hún
hafi náð heilsu.
22.00 Fréttir
22.20 Allt Annað
22.25 Málið
22.30 Jay Leno
23.30 Hjartsláttur (e) Fjallað um
samskipti kynjanna. Umsjón Guðmundur Ingi og Þóra Karitas.
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Laugardagur 23. júní
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 Jackass (e)
14.00 Nítró
15.30 Saturday Night Live (e)
16.30 The Tom Green Show (e)
17.00 Deadline (e)
18.00 The Practice (e)
19.00 Charmed (e)
20.00 Two guys and a girl. Gaurarnir á
slökkvistöðinni telja Pete trú um að Marti
hafi áhuga á honum. Pete, Berg og Sharon ákveða að fara á barinn sem þau sóttu
á námsárunum en þegar Johnny birtist
óvænt fýkur í Berg...
20.30 Everybody Loves Raymond.
Robert þykir vera leiðinlegur kennari í
umferðarskólanum svo hann ákveður
að æfa framkomu sína á fjölskyldunni –
henni til sárrar gremju
21.00 Glamúr. Íslenskur fréttaþáttur
sem fjallar um skemmtana- og menningarlíf. Hverjir voru hvar og hver var
með hverjum? Glamúr er þar sem hlutirnir gerast.
22.00 Saturday Night Live
23.00 Shades of L.A. Það gengur á
ýmsu í einkalífi einkaspæjarans í Los
Angeles. Starfið gengur ekki sem sklydi
og ástarlífið í rúst.
00.00 Jay Leno (e)

09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Boðorðin 10. Í þættinum að
þessu sinni tekur Egill fyrir boðorðið:
,,Halda skaltu hvíldardaginn heilagan”
Gestir þáttarins eru Sigmundur Ernir
Rúnarsson, Hansína Einarsdóttir, Kristín Helga Gunnarsdóttir, séra Jóna Hrönn
Bolladóttir og Árni Gunnarsson.
13.30 Titus (e)
14.00 Nítró
15.30 CSI (e)
16.30 Boston Public (e)
17.30 Two guys and a girl (e)

18.00 Everybody Loves Raymond
18.30 Hestar (e)
19.00 Will & Grace
19.30 Yes Dear (e)
20.00 Deadline. Þátturinn fjallar um
rannsóknarblaðamann sem skoðar mál
sem engin annar vill skipta sér af og oftar
en ekki kemur ýmislegt krassandi í ljós.
Rannsóknarblaðamaðurinn er leikinn af
Oliver Platt og tekst honum frábærlega
vel til í þessu hlutverki sem önugur einfari.
21.00 Boðorðin 10
22.00 The Practice. Réttarhöldin yfir
Anderson Pearson hefjast. Eleanor efast
um sakleysi skjólstæðingsins Vogelmanns eftir að fjöldi klámmynda finnst á
heimili hans.
23.00 Dateline
00.00 Glamúr (e)
01.00 Judging Amy
01.45 Will & Grace
02.15 Everybody Loves Raymond

fréttir

Sumarstarfið hafið hjá Gulla

Sópar göturnar áður
en hann notar þær
Gulli sendill, sem allir
Ísfirðingar þekkja, er enn
kominn af stað á hjólinu
sínu með flutningskassann
aftan í og sendist fyrir fólk
eins og á liðnum árum.
Hann er reyndar í fleiri
störfum en sendimennskunni, – „ég hef verið að
vinna fyrir Rauða krossinn
hjá henni Bryndísi að flytja
fatnað. Svo er ég að vinna
hjá bænum á morgnana við
að sópa götur og gera þær
fínar.“ Það kemur sér líka
vel fyrir Gulla sjálfan því
að þá eru göturnar hreinni
þegar hann er í sendiferðum
síðdegis.
Auk þess starfar Gulli hjá
Flytjanda en aðrir flutningavagnar þar eru heldur
stærri en vagninn hans.
Sendiferðir með símaskrár

Þjóðhátíðin í Ísafjarðarbæ

Gulli sendill.
hafa verið meðal viðfangsefna Gulla hjá Flytjanda að
undanförnu. Það hefur verið
gott verkefni enda er t.d. engin hætta á því að símaskrár
fari að leka í flutningnum.
Hann segist alltaf hafa nóg
að gera „enda orðinn þekktur
og góður maður hér í bænum“. Þeir sem vilja notfæra
sér sendiþjónustu Gulla geta
hringt í símann hans sem er
866 8276.

Allt með friði
og spekt
Skemmtanahald þjóðhátíðar í Ísafjarðarbæ fór mjög
vel fram, að sögn lögreglu.
Á Suðureyri var dansleikur
með 18 ára aldurstakmarki
en þar var allt með friði og

spekt og engin eftirmál
urðu.
Talsmaður lögreglunnar
sagðist vera mjög sáttur við
hvernig til tókst um liðna
helgi.

Auglýsingar og áskrift
sími 456 4560

Gylfi og
Kristinn
sigruðu á
þjóðhátíðarmótinu
Á Þjóðhátíðarmóti Golfklúbbs Ísafjarðar sl.
sunnudag léku þeir Gylfi
Sigurðsson og Kristinn
Kristjánsson 18 holurnar
án forgjafar á 80 höggum
en Gunnlaugur Jónasson
á 81 höggi. Með forgjöf
léku þeir Gunnlaugur Jónasson (81 án forgjafar) og
Loftur G. Jóhannsson (87
án forgjafar) á 63 höggum
en Gunnar Pétur Ólason
(95 án forgjafar) á 66
höggum. Holuverðlaun á
6. braut fékk Kristján
Grétar Schmidt (2,76
metra frá holu) og á 7.
braut Haukur Eiríksson
(7,11 metra frá holu).
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21 árs gamall karlmaður sem ók á vagnstjóra strætisvagns á Ísafirði

Sýknaður af ákæru um brot á
hegningar- og umferðarlögum
Héraðsdómur Vestfjarða
hefur sýknað 21 árs gamlan
Ísfirðing af ákæru um brot á
hegningar- og umferðarlögum, með því að hafa föstudaginn 11. febrúar 2000, ekið
fram úr strætisvagni sem numið hafði staðar gegnt íbúðarhúsi við Seljalandsveg á Ísafirði, of hratt miðað við aðstæður og án nægjanlegrar aðgæslu, á hálum vegi í þéttbýli
þar sem útsýni var takmarkað

vegna myrkurs, snjóhríðar og
þar sem vegsýn var skert
vegna hins kyrrstæða strætisvagns, með þeim afleiðingum
að vagnstjórinn, sem hafði farið úr strætisvagninum og
hugðist fara yfir götuna, varð
fyrir bifreiðinni og slasaðist
mjög mikið.
Samkvæmt vottorði yfirlæknis FSÍ um ástand hins
slasaða við komu á slysadeild
sýndu röntgenmyndir kjálka-

brot, rifjaseríubrot vinstra
megin og brot á að minnsta
kosti tveimur rifjum hægra
megin, mölbrot á nærhluta
vinstra lærleggs og brot á nærþriðjungi sköflungs og sperrileggs á vinstra fæti. Í niðurstöðu dómsins segir: ,,Frásögn ákærða um ökuhraða
sinn hefur ekki verið hnekkt.
Verður hann ekki talinn of
mikill, einkum þegar þess er
gætt að ákærði kveðst hafa

séð 100-200 metra fram fyrir
sig. Ekki er hægt að miða við
annað en að vagnstjórinn hafi
komið skyndilega inn á götuna frá hægri. Verður ekki talið að ákærði hafi haft tök á
því við þessar aðstæður að
afstýra slysinu. Er því ósannað að hann hafi sýnt af sér
gáleysi í skilningi 219. gr. almennra hegningarlaga eða að
akstur hans hafi verið mjög
vítaverður.

Jafnframt verður ekki talið
sannað að ákærði hafi brotið
gegn ákvæðum 4. gr. og 36.
gr. umferðarlaga sem rakin eru
í ákærunni. Samkvæmt þessu
ber því að sýkna ákærða af
kröfum ákæruvaldsins. Sakarkostnaður greiðist úr ríkissjóði, þar með talin málsvarnarlaun skipaðs verjanda
ákærða.“ Dóminn kvað upp
Erlingur Sigtryggsson, héraðsdómari.

Óvæntur fjölskyldumeðlimur hjá Huldu Bragadóttur og fjölskyldu á Ísafirði

„Grunaði ekki að það kæmi ungi“
Fyrir rúmum tveimur vikum
fann 11 ára ísfirsk stúlka egg
út í náttúrinni. „Ég hélt að
það væri yfirgefið og ónýtt en
dóttur mína langaði að eiga
það og reyna að unga því út
og ég ákvað því að leyfa henni
það. Þegar við komum heim
setti hún húfu utan um eggið

og lagði það við heitan vegg.
Tveimur vikum síðar byrjaði
að heyrast tíst inn í herberginu
og unginn braust út egginu
þremur dögum síðar. Okkur
grunaði alls ekki að svo færi,“
sagði Hulda Bragadóttir móðir Báru í samtali við blaðið.
„Okkur tókst strax að gefa

honum að borða. Hann er
mjög duglegur og hefur
stækkað mikið. Við höfum til
dæmis gefið honum niðurskorið krabbakjöt sem við
sjóðum. Vökvann sem kemur
úr kjötinu gefum við honum
síðan með sprautu. Annars er
hann alæta og borðar allt sem

Sjö skemmtiferðaskip væntanleg til Ísafjarðar

Helmingi færri skipakomur en á síðasta ári
Sjö skemmtiferðaskip
hafa tilkynnt komu sína til
Ísafjarðar í sumar sem er
rúmlega helmings fækkun
frá síðasta ári en þá komu
fimmtán skemmtiferðaskip
til bæjarins með alls 7.520
farþega. Árið 1999 voru
skipin hins vegar tíu talsins.
Fyrsta skipið, MV Victoria,
sem jafnframt er stærsta
skemmtiferðaskipið sem
kemur til Ísafjarðar í sumar
kom til bæjarins á laugardag.

25.PM5

Rúmur mánuður er síðan í
næsta skip, MS Hanseatic,
sem væntanlegt er 22. júlí.
Fimm dögum síðar eða 27.
júlí, kemur MS Sapphire og
29. júlí er von á MV Vistamar.
MV Fnchal er væntanlegt 8.
ágúst og síðasta skip sumarsins, MS Sapphire, er væntanlegt 14. ágúst. Meginhluti farþega þeirra skipa sem koma
við á Ísafirði í sumar munu
vera Bretar og Þjóðverjar.
Öll skipin nema Victoria
leggjast að bryggju við Sunda-
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höfn. Skipin hafa aðeins
nokkurra klukkustunda viðdvöl áður en þau halda
áfram ferð sinni um heimshöfin.

Bára með nýjasta fjölskyldumeðliminn.
hann kemst í,“ sagði Hulda. upp í lófann á okkur. Hann
Bára geymir ungann í kassa eltir okkur út um allt. Við höfsem hún hefur sett gras, steina, um farið með hann niður í
blóm og ýmislegt fleira í og fjöru og inn í Tunguskóg til
hefur hann inni í herberginu að hitta aðrar endur,“ sagði
sínu. „Hann hefur sofið vel á Hulda. Aðspurð segir hún að
nóttunni og núna er hann far- þegar fuglinn verði orðinn
inn að hoppa upp úr kassan- stærri og öruggari gegn ránum. Hann er líka farinn að dýrum, ætli þau að reyna að
fara í bað og leika sér og hefur sleppa honum út í sitt rétta
mjög gaman af því að hoppa umhverfi.
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