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Aðalmeðferð í máli ríkislögreglustjóra gegn útgerð og áhöfn Bjarma BA

Mættu í dóminn með körfur af fiskum og vildu leggja fram sem gögn
Á föstudag var í Héraðsdómi Vestfjarða framhaldið
aðalmeðferð í máli ríkislögreglustjóra gegn útgerð og
skipstjóra Bjarma BA á
Tálknafirði. Ákærðu er gefið
að sök að hafa kastað fyrir
borð að minnsta kosti 53
þorskum af afla skipsins í
veiðiferð úti af Vestfjörðum
dagana 3. og 4. nóvember
2001 og þannig brotið gegn
lögum um umgengni um
nytjastofna sjávar. Hið meinta
brottkast var tekið upp á
myndband og sýnt í fréttum
Sjónvarpsins stuttu síðar. Fyrir

dóm voru kallaðir þeir Magnús Þór Hafsteinsson, alþingismaður og þáverandi fréttamaður Sjónvarpsins, og Friðþjófur Helgason myndatökumaður.
Þegar dómþing var hafið
komu í hús áhafnarmeðlimir
af Bjarma BA með körfur af
fiskum sem þeir vildu meina
að væru selbitnir og sýktir.
Vildu skipverjarnir fá að
leggja fiskana fram sem sönnunargagn með það í huga að
sýna að reyndir sjómenn geti
séð á óunnum fiski hvort hann
sé sýktur eða ekki.

Áhafnarmeðlimir af Bjarma BA með fiskana. Í bakgrunni eru þeir Magnús Þór Hafsteinsson
og Níels Ársælsson, útgerðarmaður og skipstjóri Bjarma.

Norska frystiskipið Remøy Fjord landaði á Ísafirði í síðustu viku

Markaðsstarf skilar árangri
Norska frystiskipið Remøy
Fjord kom til Ísafjarðar í síðustu viku með 220 tonn af
iðnaðarrækju til löndunar. Það
sem hvað merkilegast er við
þessa löndun er að hún kemur
í kjölfar markaðsstarfs sem
sjálfskipuð fjögurra manna
nefnd hefur unnið að síðan á
áramótum.
„Við höfum verið að markaðssetja okkur gagnvart erlendum fiskiskipum sem eru
með óseldan afla sem þarf að
geyma. Við höfum hist nokkrum sinnum á fundum í vetur
og unnið að kynningu og þetta
er fyrsta af vonandi mörgum
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skipum sem koma til að geyma
afla“, segir Guðmundur M.
Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar.
Aðrir í nefndinni eru Gunnar Jónsson og þeir Ólafur Halldórsson og Kári Jóhannsson,
en sá síðastnefndi átti hugmyndina að þessu markaðsstarfi „Þetta er að vísu ekki
öruggur markaður sem verið
er að róa á, en komur þessara
erlendu fiskiskipa valda miklum umsvifum og skila miklum
tekjum fyrir löndunarstarfsmenn, frystigeymslur, höfnina
og fleiri aðila“, sagði Guðmundur.
– halfdan@bb.is
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Remøy Fjord við komuna til Ísafjarðar í síðustu viku.

18.4.2017, 11:20
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Ætlunin að kanna ástand
og umfang minja á svæðinu
Hópur fræðimanna frá
Fornleifastofnun undir stjórn
Adolfs Friðrikssonar hófu í
dag gröft þriggja könnunarskurða á bæjarhólnum á Eyrartúni á Ísafirði. Adolf segir ætlunin að kanna ástand og umfang minja á þessu forna bæjarstæði en markmiðið sé að
leggja mat á það hvort áhugavert sé að fara í eiginlegan
uppgröft á svæðinu seinna
meir. „Við gröfum niður að
minjum en röskum engu fyrir
frekari rannsóknum. Hér eru
mannvistarleifar strax undir
grasrótinni og við erum þegar
farin að sjá ösku, torf og steinvegg“, segir Adolf.
Varðandi ástand hugsanlegra minja í hólnum telur Adolf að honum hafi lítið verið
raskað í gegnum tíðina en gerð
kirkjugarðsins við Ísafjarðarkirkju kunni að hafa skert hann

púlsinn fyrir vestan
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Unnþór og Teitur einbeittir við gröftinn.
fjarðarbæjar þeirra Ívars Pét- við fínar aðstæður og höfum
urssonar, Unnþórs Jónsson- fengið afskaplega góðar viðar og Teits Ásgeirssonar sem tökur af hálfu bæjaryfirvalda.
Adolf segir hafa tekist á við Það hjálpar mikið til“, sagði
verkið af miklum dugnaði. Adolf.
„Við erum að vinna hérna
kristinn@bb.is

Teikna upp
friðaðar kirkjur
Undanfarna daga hefur
hópur fimmtán nemenda
arkitektaskóla í Árhúsum í
Danmörku dvalið á Vestfjörðum og unnið á vegum
húsafriðunarnefndar við að
mæla og teikna upp friðaðar
kirkjur á svæðinu. Hópurinn
er fjölþjóðlegur, en nemendurnir eru frá Ítalíu, Spáni,
Frakklandi, Svíþjóð, Noregi
og Danmörku. Kennari
nemanna hefur oft áður
komið með nema hingað til
lands í svipuðum erindagjörðum og vann meðal
annars við að teikna upp

Lausasöluverð er kr. 250
eintakið m.vsk. Áskriftarverð
er kr. 215 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og
örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.
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femur og þó hér kunni að hafa
verið örlítill hóll frá náttúrunnar hendi í upphafi má telja
líklega að hann samanstandi
að miklu leyti af mannvistarleifum sem hafi safnast hérna
upp í gegnum aldirnar. Það er
mjög áhugavert að takast á
við þetta verkefni. Fornleifar
hafa lítið verið kannaðar á
Vestfjörðum og í heimildum
um tímabilið fyrir 1700 eru
mjög stór göt sem ekki er hægt
að fylla upp í nema með fornleifagreftri“, segir Adolf.
Könnunin er unnin af frumkvæði menningarmálanefndar
Ísafjarðarbæjar með tilstyrk
Fornleifasjóðs. Að verkefninu
vinna auk Adolfs fornleifafræðingarnir James Taylor,
Guðrún Alda Gísladóttir og
Freyja Sadarangani. Einnig
hafa þau notið aðstoðar vaskra
pilta frá garðyrkjudeild Ísa-

Fimmtán erlendir arkitektanemar

Sölustaðir á Ísafirði:
Hamraborg, Hafnarstræti
Hamraborg
7, sími 456 3166. Flugbarinn
barinn, Ísafjarðarflugvelli,
sími 456 4772. Bónus
Bónus,
Ljóninu, Skeiði, sími 456
3230. Bókhlaðan
Bókhlaðan, Hafnarstræti 2, sími 456 3123.
Bensínstöðin
Bensínstöðin, Hafnarstræti,
sími 456 3574. Samkaup
Samkaup,,
Hafnarstræti 9-13, sími 456
5460. Krílið
Krílið, Sindragata 6,
sími 456 3556.
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eitthvað. Eins hafi komið ljós
bein og fleiri leifar þegar sökkull var tekinn að minnismerki
Ragnars Kjartanssonar myndhöggvara um drukknaða sjómenn. „Gamla sjúkrahúsið
stendur það langt fyrir utan
hólinn að sennilega hefur
bygging þess árið 1925 ekki
haft nein áhrif. Eins hefur sá
hluti hans sem nær inn á lóð
leikskólans Eyrarskjóls fengið
halda sér óbreyttur og einungis
verið girt snyrtilega yfir hann.
Aðalatriðið er að hér hefur
ekki verið vaðið yfir með
vinnuvélum en síðan á eftir
að koma í ljós hvernig varðveisluskilyrði í jarðveginum
eru, t.d. fyrir bein“, segir Adolf.
Hvað umfang minjanna
varðar telur Adolf líklegt að
þar sé margt forvitnilegt að
finna. „Hóllinn er nokkuð víð-

húsin í Neðstakaupstað á Ísafirði þegar hafist var handa
við varðveislu þeirra á áttunda
áratug síðustu aldar.
Í gær hélt hópurinn til Aðalvíkur og teiknar upp Staðarkirkju, en auk hennar verða
Holtskirkja, Valþjófsdalskirkja, Mýrarkirkja og Staðarkirkja í Súgandafirði mældar
upp og teiknaðar. Heyrst hefur
að fiskhjallar milli Ísafjarðar
og Hnífsdals hafi vakið gríðarlega athygli meðal erlendu
arkitektanemanna sem hafi
myndað þá í gríð og erg.
halfdan@bb.is

Tveir nemendanna vinna við að teikna upp Kirkjubólskirkju í Valþjófsdal í Önundarfirði.
Mynd: Sigríður Magnúsdóttir.

RITSTJÓRNARGREIN

Tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga
Á nokkrum árum hafa sveitarfélögin í landinu tekið að sér ýmis verkefni, sem
áður var talið sjálfsagt að væru á vegum ríkisvaldsins. Má þar m.a. tilnefna rekstur
Grunnskólans. Allt er þetta hið besta mál, svo langt sem það nær. Enda enginn
ágreiningur milli ríkis og sveitarstjórna um að sveitarfélögin taki að sér aukin verkefni, sem verða mættu þeim til hagsbóta og styrkja þau sem einingar.
Við upphaf verkefnaflutninga frá ríki til sveitarfélaga var mönnum ljóst að ekki
yrði hjá því komist að styrkja tekjustofna sveitarfélaga, enda þau engan veginn í
stakk búin til að takast á við umfangsmikil og fjárfrek verkefni nema á móti kæmu
verulega auknar tekjur. Um þetta var ekki deilt og eðlilegt talið, að ríkið afsalaði sér
tekjum sambærilegum þeim kostnaði sem það losnaði undan við flutning verkefnanna.
Hvað þetta varðar verður að segjast eins og er að þetta hefur ekki gengið eftir.
Sveitarfélögin og samtök þeirra hafa margsinnis bent á að meðlag ríkisins með
verkefnunum hefur engan veginn nægt til að mæta þeim kostnaði, sem yfirtaka
verkefnanna hefur haft í för með sér. Sveitarfélögin hafa því borið skarðan hlut frá
borði hvað þetta varðar og setið uppi með útgjöld, sem áður tilheyrðu ríkissjóði. Á

þetta ekki síst við í sambandi við Grunnskólann. Hingað til hafa sveitarfélögin ekki
haft erindi sem erfiði við að fá hlut sinn leiðréttan.
Eina ferðina enn er nú gerð tilraun til að vekja athygli ríkisvaldsins á nauðsyn
þess að rétta hlut sveitarfélaganna og eftirláta þeim þær tekjur, sem óumdeilanlega
var ætlað að fylgdu verkefnunum, sem sveitarfélögin tóku í sínar hendur, þótt raunin hafi orðið önnur. Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, orðar það svo
að ekki sé seinna vænna að endurskoða tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Og
hann bætir við, að verði hlutur sveitarfélaganna ekki bættur blasi ekkert annað við
en niðurskurður á þjónustu við íbúana. Varla hefur það verið tilgangur ríkisvaldsins
með flutningunum?
Sveitarstjórnarmenn hafa sætt þeim ákúrum, að á sama tíma og ríkið sé að greiða
niður skuldir hrannist þær upp hjá sveitarfélögunum. Til að gagnrýni af þessu tagi
sé réttmæt verða forsendur hennar að vera réttar. Þegar sveitarfélögin hafa fengið
þann hluta þjóðarkökunnar, sem ítrekað hefur verið bent á að sannanlega þurfi til
þeirra verkefna sem þau yfirtóku frá ríkinu, skulum við taka sveitarstjórnarmennina
s.h.
á beinið, standi þeir sig ekki.
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Hnúfubakur vakti kátínu sjófarenda á mánudagskvöld

Tilkomumikið stökk á miðju Ísafjarðardjúpi
Jón Reynir Sigurvinsson
og Halldóra Hreinsdóttir á
Ísafirði fóru í kvöldsiglingu á Pólstjörnunni á
mánudagskvöld og sáu þá
þennan hnúfubak stökkva
á miðju Ísafjarðardjúpi til
móts við Ytra Skarð. Jón
Reynir segir hvalinn virðast hafa verið í æti og
tilkomumikið hafi verið að
sjá hann lemja yfirborðið
með sporðinum. „Í nokkur
skipti stökk hann allur upp
úr sjónum og lenti með
miklum bægslagangi“,
sagði Jón Reynir. Hnúfubakkur er skíðishvalur.
Hann er fremur stuttur og
gildvaxinn, svartur á baki
og hvítur að neðan. Hann
er 12-19 metrar á lengd og
getur orðið 25-48 tonn að

þyngd. Aðalfæðan er
ljósáta eða kríli og ýmsir
smáfiskar eins og síld og
loðna. Þeir fylgja oft
loðnunni og valda miklum
vandræðum þegar þeir
festast í veiðarfærum og
eyðileggja þau. Hnúfubakur er farhvalur og
kemur hingað til lands á
sumrin til að afla sér fæðu.
Hann er talinn mesti
söngvari allra hvala.
Á meðfylgjandi mynd
má sjá hvalinn stökkva.
Takið sérstaklega eftir
bægslunum, en hnúfubakurinn hefur lengstu
bægsli (framlimi) sem
þekkjast í náttúrinni. Þau
geta orðið allt að sex
metrar á lengd.
kristinn@bb.is

Hnúfubakurinn stekkur á Ísafjarðardjúpi á mánudagskvöld. Ljósmynd: Halldóra Hreinsdóttir.

Hægt að finna myndir af nær öllum bátum sem tengjast Álftafirði

Sögusafn opnað í Súðavík
Sögusafn verður opnað í
Súðavík í þessari viku eða
þeirri næstu. Safnið verður til
húsa í gamla pósthúsinu, en

Verkalýðsfélag Vestfirðinga á
og lánar húsið. Á safninu verður meðal annars að finna
myndir af nær öllum bátum

og skipum sem tengst hafa
Álftafirði, auk mynda af nær
öllum húsum sem byggð hafa
verið í Súðavík.

„Að grunni til verða á safninu myndir og önnur gögn sem
Sigurður Kristjánsson, sem
fæddur er í Súðavík, hefur
safnað að sér“, segir Dagbjört
Hjaltadóttir sem unnið hefur
að því að koma safninu á laggirnar.
„Andrea Harðardóttir sagnfræðingur hefur hjálpað okkur
að koma skikk á munina sem
verða á safninu. Það verður
opið alla þriðjudaga til að
byrja með“, segir Dagbjört.
halfdan@bb.is

Vestfjarðavíkingurinn 2003

Keppni hefst á morgun í Neðstakaupstað
Aflraunamenn keppa um
næstu helgi um hinn eftirsótta titil Vestfjarðavíkingurinn. Keppni hefst á
fimmtudagsmorgun með
svokallaðri „hönd yfir hönd“
dráttarkeppni í Neðstakaupstað á Ísafirði. Um miðjan
dag kasta jötnarnir hlutum
yfir vegg á Þingeyri, en
keppa að lokum í hleðslugrein á Ísafirði. Á föstudag
lyfta þeir steinum upp fyrir
haus við fossinn Dynjanda í
Arnarfirði og keppa síðan í

Herkúlesarhaldi á Bíldudal.
Síðla dags væta kapparnir
sig á Tálknafirði og keppa
þar í sundlaugargreinum.
Á laugardag verður keppt
í steinatökum á Hnjóti,
krossfestulyftu í Skápadal
og dekkjaveltu á Patreksfirði. Um kvöldið gleðjast
aflraunamennirnir svo saman á balli með hljómsveitinni
Pöpum og hylla nýjan Vestfjarðavíking.
halfdan@bb.is

Súðavík. Mynd: Mats Wibe Lund.

Endurbygging gamla barnaskólahússins á Ísafirði

Eiríkur og Einar
Valur buðu lægst
Verktakafyrirtækið Eiríkur
og Einar Valur hf, áttu lægsta
tilboðið í 1. áfanga endurbyggingar gamla barnaskólahússins á Ísafirði. Tilboðið hljóðaði
upp á kr. 8.240.000,- eða 77%
áætlaðs kostnaðar sem er kr.
10.634.000,-. Alls bárust þrjú
tilboð í verkið. Múrkraftur

ehf., bauð kr. 10.200.000,- eða
96% af kostnaðaráætlun en tilboð Halldórs Antonssonar
hljóðaði upp á kr. 11.085.000,eða 104% af áætlun.
Fyrsti áfangi felur í sér að
skipta um glugga og klæðningu á framhlið hússins, sem
snýr út að Aðalstræti. Gert er

ráð fyrir verulegum breytingum á öðrum hliðum þess í
samræmi við verðlaunatillögu
Einars Ólafssonar og Arnar
Þórs Halldórssonar um framtíðarhúsnæði Grunnskóla Ísafjarðar.
kristinn@bb.is

Twin Otter flugvélin Siorarsiooq frá Grænlandsflugi á Ísafjarðarflugvelli.

Danskir vísindamenn rannsaka hafið úr lofti frá Ísafirði
Danskir vísindamenn
hafa síðan á fimmtudag
unnið að rannsóknum úr
lofti yfir Grænlandssundi, milli Íslands og
Grænlands. Til þess nota
þeir Twin Otter flugvél
frá Grænlandsflugi og

hafa bækistöð á Ísafjarðarflugvelli. Arne Olesem leiðangursstjóri segir þá vera
að safna gögnum til rannsókna á hafinu frá Grænlandi allt að ströndum
Skotlands og Noregs. Í gær
fluttu þeir sig um set til
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Hafnar í Hornafirði en
þaðan munu þeir kanna
hafið milli Íslands og
Færeyja í vikutíma. Frá
Höfn halda þeir áfram til
Færeyja, Skotlands,
Shetlandseyja og loks
Noregs. –kristinn@bb.is

18.4.2017, 11:20
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Jónatan og Góða kaffið

Í Bolungarvík er rekið einmenningsfyrirtækið Gott kaffi
ehf. Að vísu er nafn fyrirtækisins ekki í nokkrum tengslum
við starfssvið þess, en Gott
Kaffi sérhæfir sig í hönnun og
smíði á tölvuvefjum. Jónatan
Einarsson á og rekur fyrirtækið, en eins og flestir athafnamenn í tölvubransanum er
hann að mestu sjálfmenntaður
í fræðunum.
Jónatan hefur komið víða
við þó ekki sé hann enn orðinn
þrítugur. Hann hefur upplifað
tímanna tvenna hjá sprotafyrirtækinu Oz og hefur, eins og
raunar flestir sem fylgjast með
fréttum, orðið var við miklar
sveiflur í þessari nýju atvinnugrein.

Þurfti ekki að skipta um
nafnspjald á hurðinni
Jónatan er fæddur og uppalinn í Bolungarvík og er einn
afkomanda hins þekkta athafnamanns Einars Guðfinnssonar. Faðir hans er Einar
Jónatansson, framkvæmdastjóri loðnubræðslunnar Gnár,
en þar hefur Jónatan verið í
hlutastarfi síðastliðið eitt og
hálft ár.
„Ég er á gömlu skristofunni
hans afa, en þar sem hann er
alnafni minn þurfti ekki einu
sinni að skipta um nafnspjald
á hurðinni.“

Frystihús í gámum
Jónatan gekk í skóla í Bolungarvík eins og lög og reglur
þessa lands gera ráð fyrir. Að
gagnfræðinámi loknu fór hann
í Menntaskólann á Ísafirði, eða
Framhaldsskóla Vestfjarða
eins og hann var þá nefndur.
„Að sjálfsögðu vann ég í
bræðslunni á sumrin og eins
ég gat með skólanum, sérstaklega á vertíðum.
Ég var tvo vetur í Menntaskólanum, en fór síðan í Verslunarskólann og byrjaði þar í
1. bekk. Ég hætti strax á öðru
ári til að fara að vinna í tölvubransanum.
– Og hvernig bleyttirðu
lappirnar í þeim geiranum?
„Áður en ég byrjaði í Versló
var ég að vinna við þrívíddar-

grafík hjá Almennu auglýsingastofunni. Ég vann að verkefni fyrir fyrirtæki sem hét
Icemac og bjó til frystihús í
gámum. Mín aðkoma að þessu
var að búa til þrívíddarmyndband sem sýndi hvernig þetta
virkaði.“

Bjó til forrit sem enn
er notað í bræðslunni
„Árið 1994 fór ég að vinna
hjá Oz, eiginlega um leið og
ég hætti í Versló. Ég hafði
kynnst þeim strákum mjög
snemma og hafði mikinn
áhuga á því sem þeir voru að
gera. Ég fékk að taka þátt í
mjög spennandi verkefnum,
sá meðal annars um barnaheim
í svokölluðum Virtual Oz
Browser sem þeir voru með,
eins konar spjallrásir með þrívíddargrafík. Einnig vann ég
að gerð þrívíddarauglýsinga.“
– Þú hefur sem sagt komið
að tölvuheiminum aðallega í
gegnum þessa þrívíddargrafík.
Þú hefur ekkert verið að hjakkast í Basic og Fortram og þessum gömlu forritunarmálum?
„Mjög lítið. Reyndar hef ég
eitthvað forritað í Basic, bjó
meðal annars til forrit til að
halda utan um mælingar og
rannsóknir á mjöli í Gná. Það
forrit er ennþá notað.“

Tvennir tímar hjá Oz
Á sínum ferli hjá Oz upplifði Jónatan hvoru tveggja
nokkur harðindi og gríðarlegan uppgang.
„Fljótlega eftir að ég byrjaði
að vinna þarna varð útlitið
mjög dökkt og þáverandi
framkvæmdastjóri Oz lagði
meira að segja til að fyrirtækið
yrði leyst upp. Við fengum
ekkert borgað eitt sumarið, hiti
var tekinn af húsinu og það lá
við að skrúfað yrði fyrir rafmagnið.
En þegar Skúli Mogensen
kom inn í fyrirtækið með sína
peninga fóru hjólin að snúast.
Ég sá byrjunina á þessu ævintýri sem orðið er þjóðþekkt,
þegar bréf í fyrirtækinu margfölduðust í verði og vöxturinn
varð gífurlegur.
Oz hefur eflaust ekki staðið

Rúður brotnar
í neyðarskýlum
Í síðustu viku var tilkynnt um að brotnar hefðu verið
rúður í neyðarskýlum á Hrafnseyrarheiði og Dynjandisheiði. Að sögn Skúla Berg, rannsóknarlögreglumanns á
Ísafirði, er ekki vitað með vissu hvenær rúðurnar voru
brotnar. „Það er hálf nöturlegt þegar menn eru að vinna
skemmdir á þessum skýlum“, segir Skúli. Ólíklegt er að
rúðurnar hafi verið brotnar til þess að komast inn í
skýlin, þar sem þau eru alltaf ólæst. Eigendum skýlanna,
sem eru björgunarsveitir á svæðinu, hefur verið tilkynnt
um skemmdarverkin. – halfdan@bb.is
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undir væntingum allra sem þar
fjárfestu, enda voru þessar
væntingar kannski svolítið
óraunhæfar. En fyrirtækið er í
fullum rekstri ennþá og hvað
sem um það má segja, er ljóst
að Oz hefur verið útungunarstöð fyrir íslenskan tölvumarkað í fjölda ára. Út úr
þessu fyrirtæki hefur komið
gríðarlega margt hæft fólk sem
hefur gert garðinn frægan annars staðar. Tölvubransinn á
Íslandi væri ekki svipur í sjón
ef Oz hefði ekki notið við.“

að lokum að ná sambandi við
mig.
Ég var ráðinn sem grafískur
hönnuður hjá fyrirtækinu og
fór þá fyrst að vinna að vefhönnun að einhverju ráði.
Þetta var árið 1997, en um það
leyti voru gamlir félagar mínir
úr Verslunarskólanum að
stofna fyrirtæki. Þeir buðu mér
að vera með, sem ég þáði, og
saman stofnuðum við fyrirtækið Inn.“

Stofnaði Inn með
skólafélögum sínum

– Og hvað gerir það?
„Inn er í rauninni veffyrirtæki. Okkur hefur gengið
mjög vel að fá viðskiptavini.
Af 100 stærstu fyrirtækjunum
sem halda úti vefum, sjáum
við um 40. Dótturfyrirtæki Inn
heitir Veraldarvefurinn og
heldur úti nokkrum vel þekktum vefum, einkamal.is,
reykjavik.com og gras.is svo
nefnd séu nokkur dæmi.

„Eftir að ég hætti hjá Oz fór
ég í sumarfrí til Mallorca á
Spáni. Þá höfðu menn hjá fyrirtækinu IntraNet heyrt af mér
og vildu ráða mig. Fyrst höfðu
þeir að vísu samband við afa
minn og alnafna, en komust
fljótlega að því að hann kann
lítið á tölvur. Þeim tókst svo

Gífurlegar væntingar

Vöxturinn hefur verið góður
síðan fyrirtækið var stofnað.
Við vorum frekar heppnir þegar sprotafyrirtæki alls staðar í
heiminum hrundu í veðri, því
stuttu fyrir fyrstu dýfuna á
Nasdaq vísitölunni keypti
Kaupþing 20% hlut í fyrirtækinu og dældi þar með fjármagni inn í það. Þessi hlutur
kostaði yfir 100 milljónir, enda
voru væntingarnar gífurlega
miklar á þessum tíma.
Þetta aukna fjármagn gerði
okkur kleift að standa af okkur
mestu kreppuna í tölvuheiminum og fyrirtækið stendur
nokkuð sterkt eftir. Að vísu
eru starfsmenn ekki jafn margir og þegar best lét, en rekstur
fyrirtækisins kom út með
hagnaði síðasta ár, sem þykir
bara býsna gott í þessum
bransa.“

Tók sér pásu
„Ég var að vinna hjá Inn til
ársins 2000. Um það bil ári

Gott kaffi ehf.
Jónatan kann vel við sig á
sínum æskustöðvum. Þar hefur hann starfað hjá föður sínum í Gná, auk þess að vinna
að vefhönnun fyrir einmenningsfyrirtæki sitt, Gott kaffi

Birna áfram forseti Grétar sigraði á fyrsta
bæjarstjórnar
fimmtudagsmóti GÍ
Birna Lárusdóttir var endurkjörin forseti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar á fundi bæjarstjórnar í síðustu viku.
Tillaga kom frá meirihluta um Ragnheiði Hákonardóttur sem fyrsta varaforseta og frá minnihluta um Lárus G.
Valdimarsson sem annan varaforseta. Voru þær samþykktar með atkvæðum allra bæjarfulltrúa, 9-0. Bæjarráð verður skipað Guðna G. Jóhannessyni og Birnu
Lárusdóttur og Bryndísi Friðgeirsdóttur. Guðmundssonar sem áheyrnarfulltrúa á fundum bæjarráðs.
– kristinn@bb.is

Grétar Sigurðsson (GÍ) sigraði á fyrsta fimmtudagsmóti
Golfklúbbs Ísafjarðar á þessu ári sem haldið var í síðustu viku. Grétar fékk 25 punkta en í 2.-4. sæti með 23
punkta voru þeir Þórir Þrastarson, Jóhann Ólafson og
Ásgeir G. Gíslason. Af konum var Sólveig Pálsdóttir með
besta skor eða 20 punkta. Fimmtudags-mótin eru jafnframt firmakeppni og er staðan eftir fyrsta mótið sú að
Orkubú Vestfjarða er í 1. sæti með 25 punkta og í 2.-4.
sæti eru Ölgerðin Egill Skallagrímsson, Rennex og Eiríkur & Einar Valur hf. með 23 punkta. – halfdan@bb.is
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áður höfðum við ákveðið að
opna skrifstofu í London, enda
stórhuga menn. Ég flutti út og
sat þar á skrifstofu með mína
ferðatölvu og átti að reyna að
selja.
Það kom á daginn að markaðurinn í London er mjög erfiður og afrek á Íslandi skipta
þar ekki nokkru máli, enda
líta Englendingar ekki á íslenskan markað sem neinn
stökkpall.
Þegar ég var búinn að vera
úti í níu mánuði var ég alveg
kominn með nóg. Álagið var
mjög mikið, en lítið sem ekkert áorkaðist. Þá ákvað ég að
taka mér smá pásu og koma
aftur heim til Bolungarvíkur.“
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ehf.
„Fyrirtækið hefur gengið
ágætlega. Að sjálfsögðu má
alltaf vera meira að gera, en
ég hef þó fengið nokkur verkefni. Má þar nefna smíði nýs
vefjar Bæjarins besta. Ég gerði
líka vefi fyrir Fjórðungssamband Vestfjarða, Heilbrigðisstofnunina og Fræðslumiðstöðina svo nefnd séu dæmi.“

Veraldarvefurinn er í
eðli sínu gagnvirkur
En er samkeppnin ekki orðin býsna hörð í tölvubransanum? Er alltaf nóg að gera
fyrir vefhönnuði?
„Auðvitað hefur markaðurinn breyst og sprottið hafa upp
veffyrirtæki út um allt. En
kröfurnar eru orðnar miklu
meiri og vefir fyrirtækja eru
orðnir miklu máttugri. Í
„gamla daga“ vorum við að
búa til litlar heimasíður fyrir
50 þúsund kall, en nú er verið
að hanna vefi sem hafa í raun
allt annað hlutverk.
Menn eru farnir að átta sig á
því að það er ekki nóg að fá
einhvern frænda sinn sem
kann örlítið í vefforritun til að
búa til vefinn. Ef þetta á að
gera eitthvað gagn þarf fyrst
að greina markmiðin og
ákveða hverju vefurinn á að
ná fram. Síðan taka við endurbætur á endurbætur ofan, því
góður vefur krefst þess að vera
stöðugt í þróun.
Oft vilja viðskiptavinir mínir strax gefa í botn og hafa allt
mögulegt á vefnum. Þá stoppa
ég þá oft af og bendi þeim á að
betra er að byrja með því að
bjóða grunnupplýsingar, sjá
síðan hvað gestir vefjarins
sækja mest í og bæta hlutina
þar. Veraldarvefurinn er nefnilega í eðli sínu gagnvirkur.“

Líður betur
en hann bjóst við
– En hvað ætlarðu að gera í
nánustu framtíð?
„Ég ætla að halda áfram að
reka og bæta mitt fyrirtæki.
Ég stefni á að fara suður í
haust, þar sem unnusta mín er
að fara í skóla. Í tölvuheiminum skiptir engu máli hvar
maður er staðsettur, svo ég
get í rauninni rekið fyrirtækið
hvaðan sem er.
Ég verð fyrir sunnan í einhvern tíma. Annars líður mér
mjög vel í Bolungarvík, eiginlega betur en ég bjóst við þegar
ég flutti aftur heim. Þrátt fyrir
margar neikvæðar raddir hefur
mér fundist vera uppgangur á
Vestfjörðum og bjartara yfir
fólki.“

Rekstraraðila veitinghússins Kaffi Ísafjörður að Mánagötu 1 á Ísafirði

Heimilað að taka hluta munanna með beinni aðfarargerð
Rekstraraðila veitingahússins að Mánagötu 1 á Ísafirði
hefur verið heimilað að taka
með beinni aðfarargerð hluta
þeirra muna sem voru í húsinu
þegar veitingastaðurinn Gallery Pizza var þar staðsettur.
Dómur þessa efnis var kveðinn
upp í Héraðsdómi Vestfjarða.
Kostnaður af rekstri málsins
skiptist milli aðila, en málskostnaður er látinn falla niður.
Athygli vekur að gerðarþoli

ákvað að verja sig sjálfur fyrir
dómi.
Forsaga málsins er í stuttu
máli sú að samkvæmt veðskuldabréfi voru fasteignin og
allir innanstokksmunir veðsettir og eignaðist Íslandsbanki húsið á nauðungarsölu.
Fyrir ári keypti gerðarbeiðandi
húsið af Íslandsbanka ásamt
mununum.
Héraðsdómur úrskurðaði að
ofangreind veðsetning væri

óheimil. „Samkvæmt þágildandi veðlögum nr. 18/1887,
sbr. 1. mgr. 48. gr. laga nr. 75/
1997, var slík veðsetning
lausafjár ólögmæt, sbr. 4. gr.
laganna. Á þessum tíma voru
í lögum nokkrar undanþágur
frá þessu banni, sem ekki verður séð að eigi hér við“, segir í
dómnum.
Íslandsbanki lét á sínum
tíma gera skrá yfir þau tæki
og áhöld sem fylgja áttu fast-

eigninni og byggði gerðarbeiðandi kröfu sína á þeirri
skrá, en gerðarþoli vildi meina
að hluti tækjanna væri persónuleg eign. „Gegn mótmælum gerðarþola hefur gerðarbeiðandi ekki sýnt fram á með
þeim gögnum sem hafa verið
lögð fram í þessu máli að eignarréttur Íslandsbanka h.f., sem
hann leiðir rétt sinn frá, hafi
verið nægilega skýr og ótvíræður til að hin umbeðna gerð

Þorgrímur Þráinsson framkvæmdastjóri Tóbaksvarnarnefndar

„Heillaður af umhverfi ungs fólks á Ísafirði“
Þorgrímur Þráinsson framkvæmdastjóri Tóbaksvarnarnefndar heimsótti Ísafjörð í
síðustu viku ásamt Viðari Jenssyni starfsmanni nefndarinnar.
Funduðu þeir með öllum helstu aðilum er koma að forvörnum og málefnum ungs
fólks á svæðinu.
„Í stuttu máli var ég heillaður af þessu umhverfi og
hvernig er staðið að málefnum
ungs fólks á Ísafirði. Við áttum
fundi á átta stöðum og það er
augljóst að hér er vel á málum
haldið. Einna mest kom mér á
óvart þessi tilkynningarskylda
skóla, lögreglu og annara aðila
er koma að málefnum ungs

fólks um það þegar krakkar
eru að reykja eða gera eitthvað
annað óæskilegt“, segir Þorgrímur.
Starfmenn tóbaksvarnarnefndar funduðu með fulltrúum nemenda í Menntaskólanum á Ísafirði og ungmennum
frá Gamla apótekinu. „Þetta
eru fulltrúar ungu kynslóðarinnar, fólk á aldrinum 16 til
21 árs, og eru augljóslega
mjög sátt við þetta aðhald sem
þau finna fyrir og segjast hafa
séð mikla breytingu á umhverfinu.“
„Það má segja að Ísafjörður
sé fyrirmynd um það hvernig
eigi að standa að málefnum

barna og unglinga og greinilega er mikill skilningur hjá
foreldrum á því að svona sé
staðið að málefnum barna
þeirra“, segir Þorgrímur.
Síðasta könnun sem gerð
var á reykingavenjum grunnskólanema sýnir að vestfirskir
unglingar reykja minnst á
landinu ásamt jafnöldrum
þeirra í Vestmannaeyjum.
„Þetta kemur mér ekki á
óvart miðað við það starf sem
unnið er að svæðinu, a.m.k.
það sem ég sá á Ísafirði. Við
fáum oft fyrirspurnir frá foreldrafélögum og öðrum um
hvernig best sé að standa að
málum og veita aðhald. Núna

eftir þessa heimsókn get ég
bent á nöfn nokkura aðila sem
greinilega eru mjög framarlega á þessu sviði.“
Umrædd könnun á reykingavenjum var gerða á skólaárinu 2001/2002. Hlynur
Snorrason, lögreglufulltrúi og
verkefnisstjóri hjá VáVest
vímuvarnarhópnum á norðanverðum Vestfjörðum, segist
hafa grun um að reykingar
unglinga hafi aukist nokkuð
aftur síðasta vetur og greinilega þurfi að halda vel á spöðunum til að varðveita þann
árangur sem náðst hafi.
Þorgrímur vill hvetja fólk á
svæðinu til að halda áfram af
fullum krafti í forvarnavinnunni. „Heilbrigðir krakkar eru

fjárfesting til framtíðar. Við
höfum séð stórstígar framfarir
á fjögurra ára tímabili, á milli
kannana, og vonandi heldur
fólk sókninni áfram. Ég var
mjög upp með mér að sjá
hvernig er unnið að málum
hérna enda vitum við að
krakkarnir vilja fá að vinna í
aðhaldi, aga og öruggu umhverfi. Þessi málefni hafa
fengið mikinn stuðning frá
bæjaryfirvöldum sem hefur
gert mönnum kleift að láta
verkin tala og er að skila árangri. Auðvitað koma alltaf
einhverjir hópar sem eru ekki
á þessari línu en í heildina er
árangurinn góður“, sagði Þorgrímur.
kristinn@bb.is

TILBOÐ ÓSKAST Í NIÐURRIF
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
niðurrif og förgun á steyptu bakhúsi
að Austurvegi 2, Ísafirði.
Útboðsgögn verða seld á bæjarskrifstofu á kr. 1.000.- kr. eintakið og
verða tilboð opnuð á bæjarskrifstofu
föstudaginn 11. júlí kl. 11:00.
Skipulags- og byggingarfulltrúi.

Jón Björnsson, forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar á Ísafirði, Viðar Jensson og Þorgrímur
Þráinsson ásamt unglingum úr vinnuskólanum.

Ölvaður skipverji og
ökumaður á negldum
Aðfaranótt föstudags var lögreglunni á Ísafirði tilkynnt
um ofurölvi mann á Silfurtorgi sem þótti líklegur til alls.
Maðurinn var áhafnarmeðlimur á skipi sem staldraði
við á Ísafirði. Lögregla kom á staðinn, róaði manninn og
ók honum til skips síns. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á Ísafirði. Lögreglan hafði einnig nokkur afskipti af ökumönnum í liðinni viku. Einn var tekinn fyrir
að aka á negldum hjólbörðum. Þykir það með ólíkindum
að seint í júnímánuði skuli einhver telja það vissara að
aka um á negldum dekkjum. – halfdan@bb.is

Mótsskrifstofa opnuð Teflt við páfann utan
og starfsmenn ráðnir við hús á Hnífsdalsvegi
Skrifstofa Unglingalandsmóts UMFÍ á Ísafirði var formlega opnuð á fimmtudag en hún er til húsa við Hrannargötu 2. Gunnar Þórðarson og Þuríður Sigurðardóttur
hafa verið ráðin til að vinna að undirbúningi mótsins en
eins og fram hefur komið fer það fram um komandi
verslunarmannahelgi. Gert er ráð fyrir að miklum
fjölda gesta til Ísafjarðar í tilefni mótsins en mikið kynningarstarf fer fram um allt land. M.a. verður gefið út
landsmótsblað og verður því dreift í 20 þúsund eintökum
frá 1. júlí. – kristinn@bb.is

Þresti Marsellíussyni sem rekur blikksmiðju í Ásgarði
við Hnífsdalsveg á Ísafirði brá heldur betur í brún á
miðvikudag í síðustu viku er hann sá að einhver hafði
gert þarfir sínar fyrir utan gluggann hjá honum. Mun
það vera af mannavöldum enda fáheyrt að önnur dýr
noti salernispappír þegar þau hafa gengið örna sinna.
Verknaðurinn hlýtur að teljast með furðulegasta móti en
Þröstur álítur að sá sem þarna var að verki hafi ekið bíl
sínum bakvið húsið til að vera í skjóli fyrir augliti annarra vegfarenda. – kristinn@bb.is
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verði heimiluð. Ber því að
synja um framgang hennar
hvað varðar þá muni sem gerðarþoli hefur ekki samþykkt að
afhenda, sbr. 3. mgr. 83. gr.
laga nr. 90/1989, enda hefur
ekki heldur verið nægilega
sýnt fram á að einhverjir þeirra
geti talist fylgifé fasteignarinnar Mánagötu 1, Ísafirði“,
segir í niðurstöðu úrskurðar
Héraðsdóms Vestfjarða.
halfdan@bb.is
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Sælkerar vikunnar
eru Kristjana Hinriksdóttir
og Atli Freyr Kjartansson

Tvær uppáhalds
grilluppskriftir
Við ætlum að deila með ykkur þeim uppskriftum sem hafa
slegið í gegn hjá okkur á grillinu í sumar, þær eru mjög einfaldar og alveg rosalega góðar.

Þverskorið Lambalæri með rauðlaukssmjöri
1 lambalæri
1-2 hvítlauksrif (má sleppa)
1 dl saxaður rauðlaukur
150 g smjör
1 dl rauðvín
2 msk sítrónusafi
salt og nýmalaður pipar

Kristjana Hinriksdóttir.

Saxið laukinn smátt og steikið í örlitlu smjöri (brúnið
ekki). Hellið rauðvíninu yfir, sjóðið í 2-3 mínútur og kælið.
Hrærið smjörið þar til það er mjúkt, bætið lauknum saman
við og bragðbætið með sítrónusafa, salti og pipar.
Skerið djúpa skurði, með 1 cm millibili, þvert á lærið báðum megin, þannig að skurðurinn nái næstum niður að leggbeininu. Skerið hvítlaukinn frekar smátt og setjið í rifurnar.
Kryddið kjötið með salti og pipar.
Grillið lærið við góðan hita fyrstu 15 mínúturnar. Færið
það síðan ofar á grillið og steikið í um 40 til 60 mínútur.
Penslið kjötið nokkrum sinnum með rauðlaukssmjörinu
síðustu 30 mínútur steikingartímans.

Grillaðar kjúklingabringur með kryddjurtum

4 kjúklingabringur, beinlausar og hamflettar
2 msk ólífuolía
1-2 límónur
3-4 msk ferskar kryddjurtir, t.d. basilíka, estragon, timjan,
mynta eða steinselja
1 hvítlauksgeiri, saxaður eða pressaður
nýmalaður pipar og salt
Setjið kjúklingabringurnar á disk. Kreistið safann úr límónunum og setjið í matvinnsluvél ásamt olíu, kryddjurtum,
hvítlauk og pipar. Þeytið saman í nokkuð slétt mauk. Smyrjið
því á báðar hliðar kjúklingabringanna og látið þær liggja í
leginum a.m.k. 1 klst. Grillið kjúklingabringurnar í 3 til 5
mínútur á hvorri hlið. Penslið afganginum af leginum á
bringurnar meðan þær eru að eldast og saltið.
Verði ykkur að góðu.
Að lokum viljum við skora á Steinþór Bjarna Kristjánsson
skrifstofustjóra hjá Kambi ehf og Hildi Halldórsdóttur
kennara við Menntaskólann á Ísafirði að vera næstu sælkerar.

Krabbameinsfélagið Sigurvon á Vestfjörðum

Vel heppnaður fjölskyldu- og
kynningardagur á Ísafirði
Á fimmta tug gesta sóttu
fjölskyldu- og kynningardag
krabbameinsfélagsins Sigurvonar í Sigurðarbúð á Ísafirði
á laugardag.
„Þetta tókst mjög vel, en
þetta var í fyrsta skipti sem
svona er gert og við óðum
svolítið blint í sjóinn með
þetta“, segir Sigurður Ólafsson hjá Sigurvon. „Við buðum
upp á kaffi og vöfflur með
rjóma og gáfum börnunum ís.
Svo komu strákar úr björgunarsveitinni á gúmmíbátum og
fóru með börnin í rúnt um

Pollinn. Tveir trúðar vöktu
líka mikla lukku meðal barnanna.“
„Við viljum þakka þeim
sem gerðu okkur kleift að gera
þetta, en Mjólkurstöðin gaf
okkur rjóma, mjólk og ís, Kiwanisklúbburinn lánaði okkur
húsið og Coca-Cola umboðið
gaf drykki“, segir Sigurður.
„Við viljum líka þakka þeim
sem komu og heimsóttu okkur.
Þetta tókst það vel að við stefnum á að gera þetta aftur.“
halfdan@bb.is
Farið var með börnin í sjóferð um Pollinn. Ljósmynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Sæluhelgin á Suðureyri
með hefðbundnu sniði

Glámumenn vilja ráða
sumarstarfsmann

Dagskrá hinnar árlegu sæluhelgar á Suðureyri liggur nú
fyrir. Hátíðin verður haldin dagana 10.-13. júlí, eða aðra
helgi mánaðarins líkt og áður. Dagskráin er með hefðbundnu sniði og hefst eins og venjulega með kassabílarallýi og frumsýningu leikverks í uppfærslu leikfélagsins
Hallvarðs súganda. Keppt verður í hefðbundnum og
óhefðbundnum íþróttagreinum á hátíðinni og eru glæsileg eignarverðlaun í boði fyrir sigurvegarana. Til að
standa straum af kostnaði vegna hátíðarinnar verða seld
sæluhelgarmerki á 900 krónur . – halfdan@bb.is

Golfklúbburinn Gláma á Þingeyri hefur hug á því að
ráða sumarstarfsmann við Meðaldalsvöll og hefur óskað
eftir styrk frá Ísafjarðarbæ sem nemur væntanlegum
launum hans. Jafnframt er farið fram á heimild til að
nýta starfsmenn vinnuskólans á Þingeyri til umhirðu á
vellinum í nokkra daga í sumar. Bæjarráð hefur vísað
erindinu til gerðar næstu fjárlagaáætlunar og hefur
óskað umsagnar íþrótta- og æskulýðsnefndar um efnið.
Þá er bæjarstjóra falið að ræða við fulltrúa Golfklúbbsins Glámu. – halfdan@bb.is
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maður vikunnar
Ætlaði að
verða leikari eða atvinnumaður
í fótbolta
Nafn: Kristján Jónsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á fæðingardeild Landsspítalans 9. ágúst 1977.
Atvinna: Er í sumarstarfi sem verkefnisstjóri hjá Ísafjarðarhöfn, en stunda nám í stjórnmálafræði við HÍ.
Fjölskylda: Foreldrar mínir eru þau Jón Friðgeir Einarsson og Margrét Kristjánsdóttir í Bolungarvík. Á
þrjú hálfsystkini samfeðra, Margréti, Einar Þór og Ásgeir Þór.
Helstu áhugamál: Íþróttir, stjórnmál og lífsins lystisemdir. Eyði auk þess drjúgum stundum í að hlusta á
tónlist og fylgjast með fjölmiðlum, eins og dagblaðalestur og sjónvarpsgláp.
Bifreið: Nissan Micra sem var margverðlaunum framleiðsluárið 1993. Ég tala því Micra svo vitnað sé í
auglýsingu.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Nýjan Nissan Micra.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill? Á
einhverju tímabili ætlaði ég að gerast leikari en einnig
var stefnan sett á atvinnumennsku í knattspyrnu með
íþróttafréttamanninn til vara. 50% af síðara markmiðinu hefur ræst.
Uppáhalds matur? Soðin ýsa er klassík, en einnig
er ómissandi að halda í fjölskylduhefðir á tyllidögum,
eins og skötuna á Þorláksmessu og rjúpur á aðfangadag.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Spælegg,
beikon og bakaðar baunir fóru ekki of vel í mig kl. 8 að
morgni í London eftir að hafa rölt nokkurn spöl með
Bakkusi kvöldið áður.
Uppáhalds drykkur? Gamalt maltviskí er í uppáhaldi þessa dagana, en til að fyrirbyggja allan misskilning þá er það nú ekki hversdagsdrykkur hjá mér.
Uppáhalds tónlist? Píanómelódíur Sverris Stormskers þegar honum tekst vel upp. Til að friða yfirmann
minn verð ég einnig að nefna nýjustu afurð Bolvíkingsins Mugison.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Held tryggð
við uppeldisfélag mitt UMFB. Af íslenskum íþróttamönnum get ég nefnt Ragnar Óskarsson, handknattleiksmann og Guðmund Benediktsson, knattspyrnumann.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Hef einstaklega gaman
af fyndnum framhaldsþáttum eins og Simpson, Seinfeld og Friends. Horfi einnig mikið á íþróttaþætti og
þætti tengda sögu og pólitík.
Uppáhalds vefsíðan? VefÞjóðviljinn og Baggalútur
eru í mestu uppáhaldi. En mest nota ég þó mbl.is og
bb.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Meðan laufin
sofa liggja spaðarnir andvaka.
Fallegasti staður hérlendis? Fyrir utan Bolungarvík
dettur mér helst í hug þar sem Hótel Búðir eru staðsettar á Snæfellsnesi.
Fallegasti staður erlendis? Old Trafford í Manchester.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Já, mjög. Það birtist skýrt í
kringum íþróttaiðkun mína.
Uppáhalds heimilistækið? Erfitt að segja en ameríska rúmið er tvímælalaust það þægilegasta.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Njóta
lífsins með vinum og kunningjum.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Populismi sem mér finnst íslenskir stjórnmálamenn
grípa fullmikið til.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Tylli mér með
maltviskí og vindil fyrir framan arininn hjá gamla settinu og sett eitthvað gott undir geislann.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já, það er alltaf nauðsynlegt að setja sér háleit
markmið og láta svo bara vaða.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Ég vatt með eitt sinn upp að Bolla Kristinssyni verslunarmanni í samkvæmi og ávarpaði hann Júlíus, en
hann og Júlíus Ingvarsson fyrrverandi borgarfulltrúi
eru frekar líkir í útliti. Bolli er greinilega mikill diplómat
því hann gerði enga tilraun til þess að leiðrétta misskilninginn og svaraði skilmerkilega öllum spurningum mínum um borgarmálin.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Keyra í gegn launahækkun hjá hafnarstarfsmönnum.
Lífsmottó? Hver birgðar maður ber / reynir í bakkann
hver / að klóra. / Í sannleika segi ég þér, / tilgangur
lífsins er, / að tóra.
Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Vatnsfjörður í Ísafjarðardjúpi

Fornleifafræðingar telja sig
hafa fundið skála frá landnámi

Ragnar Edvarsson við uppgröft í Bolungarvík fyrir skömmu.
Fornleifafræðingarnir
Ragnar Edvardsson, Ruth A.
Maher og Oddgeir Hansson
telja sig hafa fundið skála frá
landnámi við uppgröft í Vatnsfirði í Ísafjarðardjúpi. Verið er
að grafa könnunarskurði, í
tengslum við ráðstefnuna
Vestfirðir aflstöð íslenskrar
sögu, til að leita að vænlegum
stöðum fyrir frekari rannsóknir. Þegar hafa verið teknir
tveir skurðir af fjórum en grafið var í sporöskjulaga rúst sem

er 15 x 6 m að stærð á yfirborðinu að sögn Ragnars.
„Þarna virðist vera lítill skáli
en við höfum fundið torfveggi,
eldstæði og stoðarholur. Það
lítur út fyrir að búseta hafi
ekki verið lengi í skálanum en
þar eru þunn gólflög. Við erum
að leika okkur með þá hugmynd að þetta sé fyrsti skálinn
sem var byggður þarna“, segir
Ragnar.
„Sterkar líkur eru á því að
þetta sé skáli en við eigum

Fasteignamarkaðurinn á Ísafirði

eftir að skoða málið nánar og
fá niðurstöður úr aldursgreiningu. Vandamálið við uppgröft
á Vestfjörðum er að hér eru
engin gjóskulög til að miða
við. En ef þetta reynist skáli
þá er það merkilegur fundur
því í Vatnsfirði eru minjar um
byggð frá 10. öld“, sagði
Ragnar.
Fornleifafræðingarnir verða
áfram við uppgröft næsta hálfa
mánuðinn en í framhaldinu
gefa þeir út skýrslu þar sem
línur eru lagðar um áframhaldandi rannsóknir í Vatnsfirði.
kristinn@bb.is

Árný Einarsdóttir og Erna Jónsdóttir sóttu stæðilega barrviði.

Fjölmörgum trjáplöntum
bjargað undan jarðýtum
Fjölmargir lögðu leið
sína í hlíðina ofan við
Seljalandshverfi á Ísafirði um liðna helgi og
stungu upp trjáplöntur
sem Skógræktarfélag
Ísafjarðar hefur gróðursett þar á liðnum árum.
Framkvæmdir við snjó-

flóðavarnargarð eru að
hefjast á svæðinu en eins
og greint var frá á bb.is,
heimiluðu skipulagsyfirvöld í Ísafjarðarbæ bæjarbúum að sækja sér plöntur
í hlíðina og bjarga þeim
þannig frá eyðileggingu.
Einhverjir stungu upp

trjáplöntur í pallbílavís
en aðrir sóttu færri.
Óvíst er hvernig plöntunum reiðir af úr flutningunum en vonandi
verða þær áfram til
prýði, á nýjum stöðum, í
görðum bæjarbúa.
kristinn@bb.is

Hefur verið á
uppleið í ár Skipulagði tíu ferðir fyrAtvinnuþróunarfélag Vestfjarða

Góð hreyfing hefur verið á
fasteignum á norðanverðum
Vestfjörðum á árinu og eru
fasteignasalar sammála um að
nokkuð líflegt hafi verið á
markaðnum.
„Þetta hefur allt verið á uppleið, hægt og rólega. Mitt
markaðssvæði er aðallega Ísafjörður og þar hefur verið ágæt
sala. Verð fasteigna er heldur
að þokast upp á við, en það
hefur ekki gerst lengi. Eins og
fyrri daginn seljast stærri eignir betur, en þær minni eru líka

farnar að hreyfast núna“, segir
Tryggvi Guðmundsson, fasteignasali á Ísafirði.
Arnar G. Hinriksson er sammála kollega sínum og segir
Ísafjörð vera að taka við sér.
„Það hefur verið aukin eftirspurn eftir minni eignum, en
mikið af ungu fólki hefur verið
að leita sér að íbúð á Ísafirði.
Á vesturfjörðunum hefur eignum sem eru til sölu fækkað,
en í Bolungarvík er ákveðin
kyrrstaða“, segir Arnar Geir.
halfdan@bb.is

ir erlenda fjölmiðlamenn

Á síðasta ári skipulagði
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða tíu ferðir fyrir erlenda
fjölmiðlamenn um Vestfirði
en þær voru liður í kynningu
félagsins á Vestfjörðum sem
ferðamannasvæði. Stærsta
einstaka verkefnið á því
sviði, á síðasta starfsári, var
sýningin Perlan Vestfirðir í
samvinnu við Ferðamála-

samtök Vestfjarða og sveitarfélög. Einnig tók Atvinnuþróunarfélagið þátt í ferðakynningum í Bern í Sviss og Hannover í Þýskalandi auk Vestnorden ferðakaupstefnunnar á
Akureyri.
Þetta kemur fram yfirliti yfir
starfsemi félagsins á síðasta
ári sem birtist í nýútkominni
ársskýrslu þess fyrir árið 2002.

Meginverkefni Atvinnuþróunarfélagsins lúta að ráðgjöf,
sérverkefnum, námskeiðum
og fræðslufundum auk samstarfs við þjónustustofnanir atvinnulífsins og rannsóknastofnanir.
Atvest kemur að fjölmörgum sérverkefnum á fjölbreyttum sviðum. Má þar nefna þátttöku félagsins í átakshópi

60 þúsund króna sekt Ferðablaðið Vestfirðir
vegna líkamsárásar 2003 dreift um land allt
Hálfþrítugur Bolvíkingur var í Héraðsdómi Vestfjarða í
síðustu viku dæmdur til greiðslu 60 þúsund króna sektar
eða átta daga fangelsisvistar fyrir líkamsárás fyrir utan
heimili í Bolungarvík í fyrra. Var ákærða gefið að sök að
hafa slegið annan mann með krepptum hnefa svo af
hlaust glóðuauga. Ákærði játaði sök. Hann hafði tæpum
tveimur árum áður verið dæmdur í tveggja mánaða
fangelsi skilorðsbundið í tvö ár vegna þjófnaðar, en sá
dómur var ekki tekinn upp að þessu sinni.
– halfdan@bb.is

Ferðaþjónustublaðið Vestfirðir 2003er komið út og hefur
blaðinu verið dreift um land allt þar sem það liggur
frammi á vel á þriðja hundrað stöðum. Í því má sem
endranær finna ýmiskonar fróðleik um svæðið sem sérstaklega er gagnlegur ferðamönnum. Blaðið er 36 síður.Tilgangur blaðsins er nefninlega tvíþættur: Annars
vegar að stuðla að því að ferðafólk leggi leið sína til Vestfjarða og hins vegar að vera til gagns og fróðleiks fyrir
þá sem ferðast um Vestfirði. Forsíðumynd blaðsins í ár er
af Nanný Örnu Guðmundsdóttir. – halfdan@bb.is

Frestar ákvörðun um
sölu á Bræðratungi
Félagsmálaráðuneytið hefur frestað því að taka afstöðu
til tilboða sem bárust í fasteignirnar að Bræðratungu í á
Ísafirði. Sesselja Árnadóttir skrifstofustjóri í ráðuneytinu segir að í samráði við framkvæmdastjóra Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra hafi verið óskað eftir því við
tilboðsgjafa þeir framlengi gildistíma tilboða sinna til 10.
júlí. „Það hefur verið farið yfir tilboðin í sjálfu sér en
engin afstaða tekin til þeirra. Fyrir lok frestsins verðum
búin að taka afstöðu“, segir Sesselja. Hæsta tilboð í fasteignirnar var 34 miljónir króna. – kristinn@bb.is
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bænda og Ísafjarðarbæjar
um eflingu mjólkurframleiðslu á norðanverðum
Vestfjörðum og undirbúningsvinnu vegna stofnunar
kalkþörungaverksmiðju í
Arnarfirði. Að auki var unnið að merkingu fjölmargra
gönguleiða með það að leiðarljósi að styðja við ferðaþjónustu. – kristinn@bb.is
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Héraðsdómur Vestfjarða

Dæmt til greiðslu
1,5 milljóna króna
Útgerðarfélag á Ísafirði
var í Héraðsdómi Vestfjarða
á mánudag gert að greiða
manni tæplega 1,5 milljónir
króna auk vaxta og 300 þúsund króna í málskostnað.
Málið var höfðað vegna
vangoldinna launa. Áleit
maðurinn að hann hefði
með munnlegu samkomulagi verið ráðinn skipstjóri
á Hauk ÍS 847, sem stefndi
hafi nýverið keypt af öðru
útgerðarfélagi. Útgerð skipsins tafðist vegna erfiðleika
við að úthluta kvóta, en til
stóð að það færi á karfa-

veiðar. Áleit stefnandi að
hann væri bundinn af ráðningasamningi og hafi því
ekki sótt aðra vinnu á meðan skipið lá við bryggju.
Stefndi vildi meina að
samkomulag hafi verið um
að maðurinn yrði ráðinn
skipstjóri þegar skipið væri
tilbúið til veiða. Dómurinn
vísaði í 42. gr. sjómannalaga nr. 35/1985 sem segir
að útgerð skuli gera skriflegan samning við skipstjóra þar sem kveðið er á
um laun.
halfdan@bb.is

Séð yfir Tungudal til Holtahverfis. Fyrirhugað byggingarland á Tunguskeiði er hægra megin á myndinni neðan við
Holtahverfi.

Nýbyggingar á Tunguskeiði í Skutulsfirði

Beðið eftir ákvörðun um
gatnagerð á svæðinu

GÆSLUVÖLLUR
Fimmtudaginn 10. júlí opnar gæsluvöllur á Eyrarskjóli fyrir börn á aldrinum 3-6 ára og verður hann opinn til
13. ágúst. Opnunartími verður frá kl.
9-12 og frá kl. 13-16.
Nánari upplýsingar og skráning er
hjá starfsmönnum Eyrarskjóls í síma
456 3685.

Hermann Þorsteinsson hjá
verktakafyrirtækinu Múrkrafti
á Ísafirði, sem hyggst reisa
íbúðarhús í nýju hverfi á
Tunguskeiði á Ísafirði, segir
að hafist verði handa við framkvæmdir um leið og ákvörðun
liggi fyrir frá Ísafjarðarbæ um
að hefja gatnagerð á svæðinu.
„Við höfum verið að fá jákvæð viðbrögð frá bænum og

höfum lagt inn umsókn um
lóðir á svæðinu. Spurningin
er bara hvenær verði hægt að
hefjast handa. Við getum ekkert gert fyrr en búið að er að
taka ákvörðun um gatnagerð
og þurfum að vita nokkurn
veginn hvenær þær framkvæmdir hefjist“, segir Hermann.
Ætlunin er að byggja 120

m² einbýlishús með sólskála
og 30 m² bílskúr. Hermann
segir líta þokkalega út með
kaupendur að húsunum en
ekkert sé öruggt í þeim efnum
fyrr en búið verði að skrifa
undir samninga. „Fólk gengur
ekki frá samningum fyrr en
það veit hvenær hægt verður
að byrja. Þetta hangir allt saman við gatnagerðina á svæð-

STAKKUR SKRIFAR

Að koma heim!
Skýrsla Bjarna Reynarssonar skipulagsfræðings, sem lögð var fram á fundi
borgarráðs Reykjavíkur fyrir rúmri viku og fjallar um fólksfjölgun í Reykjavík
og fólksflutninga innan borgarinnar og greinir jafnframt flutningamynstrið, er
einkar athyglisverð. Á árunum 1990 til 2002 var meðalaðflutningur til höfuðborgarsvæðisins 1.216 íbúar. Af þeim komu 1.161 frá landsbyggðinni. Niðurstaðan verður sú, að á 13 ára tímabili hafa ríflega fimmtán þúsund manns flutt af
landsbyggðinni til Reykjavíkur og nágrannasveitarfélaga. Það svarar til nærri
tvöfalds íbúafjölda Vestfjarða nú um stundir. Þar með er ekki öll sagan sögð, því
af landsbyggðinni flyst einkum ungt fólk, á aldrinum 20 til 24 ára. Sá hópur
nam tæplega 4.500 manns á árunum 1991 til 2001. Þó hefur dregið úr aðflutningi
til höfuðborgarsvæðisins frá 1998. Í skýrslunni eru einnig greindar breytingar
á mannfjölda eftir sýslum árin 1995 til 2000 og upplýsist þá, að fækkun íbúa á
Vestfjörðum er alls 868, sem skiptist þannig, Ísafjarðarsýslur með Bolungarvík
523 (8,8%), Barðastrandarsýslur 181 (9,%) og Strandasýsla 164 (16,0%).
Í spá sem sett er fram í skýrslunni kemur fram að íbúar í borginni verði orðnir
milli 130 og 140 þúsund árið 2024, en milli 220 og 240 þúsund á höfuðborgarsvæðinu öllu. Þessi tala er einkar athyglisverð sé tekið mið af því að 1. desember 2002 töldust Íslendingar alls ríflega 288 þúsund. Þróunin stefnir því í þá
áttina að æ stærri hluti íbúa Íslands verði búsettur á suðvesturhorninu. Nú búa
37,6% á landsbyggðinni en ríflega 62 af hundraði á höfuðborgarsvæðinu. Sé

þróun undanfarinna ára skoðuð kemur í ljós að mest fjölgar í nágrenni Reykjavíkur og á Eyjafjarðarsvæðinu, annars staðar fækkar. Séu þessar staðreyndir
virtar af athygli og þeirri alvöru, sem þær krefjast að verði viðhöfð, er brýnt að
leita allra leiða til þess að stöðva þá fækkun íbúa er sýnist vera náttúrulögmál
hér á Vestfjörðum. En það er ekki nóg. Til þess að haldið verði uppi nútíma
samfélagi sem mætir kröfum íbúa sinna um lífsgæði er nauðsynlegt að snúa
þróuninni við og fjölga íbúum á Vestfjörðum. Átakið börnin heim sem sett var
af stað fyrir nokkru hefur farið hljótt að undanförnu. En spurningin er ekki bara
hvort þau komi heim, heldur til hvers koma þau, að hverju hafa þau að snúa?
Ef ekki er að neinu að hverfa eru líkurnar fyrir heimkomu að loknu námi hverfandi litlar.
Fiskifréttir athugðu tilflutning kvóta og íbúa. Ekki var samræmi þar á milli,
en kvóti hefur minnkað á Vestfjörðum um 38% og íbúum fækkað. Á Suðurlandi
minnkaði kvóti um 10% en íbúum fjölgar. Enn og aftur kemur að því að störf
er krefjast menntunar laða ungt fólk að, en samfélagið verður að hafa náð
ákveðinni stærð, ekki minni en 15 til 20 þúsund íbúum, ef litið er til Eyjafjarðarsvæðisins. Fróðlegt verður að sjá þróunina á Austurlandi í framhaldi virkjunar
og stóriðju. Skýrslan sýnir, að það virðist fýsilegur kostur að búa innan við
klukkustundar akstur frá höfuðborgarsvæðinu. Sama gildir í minna mæli í
Eyjafirði, í nágrenni Akureyrar.

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

Ísafjörður

Ofurölvi
skipverji

Aðfaranótt föstudags
var lögreglunni á Ísafirði
tilkynnt um ofurölvi mann
á Silfurtorgi sem þótti líklegur til alls. Maðurinn var
áhafnarmeðlimur á skipi
sem staldraði við á Ísafirði.
Lögregla kom á staðinn,
róaði manninn og ók honum til skips síns. Þetta
kemur fram í dagbók lögreglunnar á Ísafirði.
Lögreglan hafði einnig
nokkur afskipti af ökumönnum í liðinni viku.
Einn var tekinn fyrir að
aka á negldum hjólbörðum. Þykir það með ólíkindum að seint í júnímánuði skuli einhver telja það
vissara að aka um á negldum dekkjum, sérstaklega
þar sem um var að ræða
fjórhjóladrifna jeppabifreið.
– halfdan@bb.is

bb.is

Þar sem púlsinn slær...

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Tjöruhúsið í Neðstakaupstað á Ísafirði

Saltfiskskræsingum gerð góð skil
Byggðasafn Vestfjarða
hélt fyrstu saltfiskveislu
sumarsins í Tjöruhúsinu í
Neðstakaupstað á Ísafirði á
laugardagskvöld. Liðlega
100 manns mættu til veislunnar en stóru tjaldi hafi
verið komið upp framan
við húsið til að taka við
fjöldanum. Í fyrrasumar
hélt Byggðasafnið saltfiskveilsu í tilefni þess að 150
voru liðin frá stofnun Ásgeirsverslunar og þótti hún
gefa það góða raun að
uppátækið verður endurtekið fjórfalt í sumar. Þá
eins og nú sáu valinkunnir
alþýðukokkar um matreiðsluna en eftirleiðis í sumar
verður hún í höndum
meistarakokka hjá SKG
veitingum. Um matreiðsluna að þessu sinni sáu
Guðmundur Kristjánsson,
Halldór Halldórsson, Guðbjartur Jónsson, Hjalti
Þórðarson, Jóna Símonía
Bjarnadóttir, Ingibjörg
Ingadóttir, Hugljúf Ólafsdóttir og Margrét Ólafs-

Vertarnir í Tjöruhúsinu Heimir Hansson og Jón Sigurpálsson safnverðir Byggðasafnsins.

Glaðværir Bolvíkingar í saltfiskveislunni.
dóttir. Kræsingarnar voru
fyrri tíð. Eins og í fyrra
afar fjölbreyttar en allur
leiddi Villi Valli hljómsveit
fiskurinn sem notaður var í
kvöldsins með harmónikuveislunni var verkaður á
leik. Tómas R. Einarsson
reitum Byggðasafns Vestplokkaði bassa og Páll Torfi
fjarða. Auk ljúffengra
Önundarson lék á gítar.
veitinga þáðu veislugestir Hljómsveitinni hafði eflst frá
sögulegan fróðleik og suðárinu áður en auk fyrrræna tóna. Jóna Símonía
nefndra herramanna fór
Bjarnadóttir sagnfræðinur
söngkonan Jóhanna Þórflutti erindi um lífið á reithallsdóttir á kostum með
unum og var ekki laust við
hljóðnemann.
að hroll sækti að veislugestNæstu þrjár saltfiskveislur
um þegar hún lýsti vinnuaðverða laugardagana 12. júlí,
stæðum kvenna við fisk29. júlí og 9. ágúst.
vöskun í Neðstakaupstað á
kristinn@bb.is

Jóhanna Þórhallsdóttir söngkona tók lagið fyrir matargesti.
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smáar

Óska eftir íbúð, húsi eða tjaldvagni til leigu á Ísafirði um verslunarmannahelgina fyrir 5
manna fjölskyldu. íbúðaskipti
koma einnig til greina. Uppl.
gefur Guðrún í síma 861 6363.
Óska eftir húsi eða íbúð í Bolungarvík eða á Ísafirði frá 15.
júlí í eina til tvær vikur. Við erum reglusamt og reyklaust fjölskyldufólk á ferðalagi um æskuslóðir. Uppl. gefur Hildur Karen
í síma 867 5602.
Óskum eftir 4-5 einstaklingum
til markaðs- og kynningarstarfa,
25 ára aldurstakmark. Mjög
góð laun í boði fyrir rétta aðila.
Leggðu inn nafn, netfang og
símanúmer á netfangið markt
83@hotmail.com og við höfum
samband.
Er með laust herbergi í íbúð í
Reykjavík og óska eftir leigjanda.
Íbúðin er í vesturbænum og er
mjög nálægt Háskóla Íslands.
Uppl. gefur Hafdís í síma 861
4691 eftir kl. 17.
Óskum eftir að fá kanínu gefins.
Uppl. í símum 869 5738 eða
865 6364.
Til sölu er rúmgóð 3ja herb.
íbúð á jarðhæð að Stórholti 11.
Verð kr. 3 millj. Uppl. í síma
846 0230 eða 551 4998.
Til sölu er Peugeot 1800 árg.
1998, beinskiptur, 4ra dyra,
vínrauður að lit. Mjög góður
bíll. Verð kr. 600 þús. + yfirtaka á 250 þús. kr láni. Uppl.
gefur Siggi í síma 865 6370.
Óska eftir lítilli íbúð á eyrinni á
Ísafirði til leigu. Uppl. gefur
Albertína í síma 450 8001.
Óska eftir að kaupa lítinn tjaldvagn t.d. Holycamp Sport eða
sambærilegan. Upplýsingar í
síma 863 3806.
Brúnn flauels kvenjakki hvarf úr
fatageymslunni á 16. júní ballinu á Suðureyri í misgripum.
Þeir sem geta gefið uppl. um
jakkann hringi í síma 456 7734.
Til sölu er Sony Ericsson T65
GSM-sími, rétt um fjögurra
mánaða gamall. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 867 9356.
Par með eitt barn óskar eftir
íbúð á Ísafirði frá 1. september.
Uppl. gefur Aldís í símum 481
1303 eða 867 7734.
Óska eftir beituskurðarhníf
(Þorlákshafnarhníf). Uppl. í símum 897 3557 eða 851 1588.
Til sölu er Brio kerruvagn, vel
með farinn. Uppl. gefur Oddný
í síma 456 5351.
Til sölu er Nissan Double Cab
Pick-up árg. 1997, ekinn 120
þús. km., og Volkswagen Golf
1,6 árg. 1999, ekinn 99 þús.
km. Uppl. í síma 894 3026.
Til sölu er Toyota Corolla station
árg. 1998, 5 dyra, 5 gíra, sumar og vetrardekk, dráttarkrókur,
ekinn 95 þús. km. Verð 750
þús. kr. Skipti á ódýrari koma til
greina. Uppl. í síma 892 1688.
Til sölu er svartur leður hornsófi,
húsgögn í eldhús (6 stólar og
stækkanlegt borð)+ glerskápur
úr lútaðri furu ásamt hillusamstðu í stofu úr dökkum við.
Selst ódýrt. Nánari upplýsingar
í síma 896 3367.
Auglýsingasíminn er 456 4560
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17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Pekkóla (25:26)
18.30 Einu sinni var...
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Rauðu skórnir. (The Red Sneakers) Bandarísk sjónvarpsmynd frá 2002.
Reggie langar að verða góður í hafnabolta
en gengur það illa þangað til hann eignast
rauða töfraskó. Aðalhlutverk: Dempsey
Pappion, Vanessa Bell Calloway, Vincent D’Onofrio, Ruben Santiago-Hudson
og Gregory Hines.
22.00 Öll nótt úti. (Switchback) Bandarísk spennumynd frá 1997 um alríkislögreglumann sem eltist við leigumorðingja
sem hefur rænt syni hans. Aðalhlutverk:
Dennis Quaid og Danny Glover.
23.55 Gullmót í frjálsum íþróttum
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Dharma & Greg (7:24)
13.00 Universe (3:4)
13.50 Jag (3:25)
14.35 The Agency (10:22)
15.15 Thieves (4:10)
16.00 Lizzie McGuire
16.25 Heimur Hinriks
16.40 Alvöruskrímsli
17.05 Tracey McBean
17.15 Neighbours
17.45 Dark Angel (3:21)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Friends 5 (18:23)
20.00 The Simpsons (1:22) (Simpsonfjölskyldan) Lífið hjá Hómer og Marge
Simpson gengur sinn vanagang en ekki
líður sá dagur að þau eða börnin, Bart,
Lísa og Maggie, rati ekki í vandræði!
Fjölskyldan býr í bænum Springfield
þar sem ekki er þverfótað fyrir furðufuglum. Ævintýri Simpson-fjölskyldunnar er
með vinsælasta sjónvarpsefni allra tíma.
20.30 George Lopez (12:28)
20.55 Bernie Mac (2:22) Grínarinn
Bernie Mac fer á kostum í bráðskemmtilegum gamanmyndaflokki. Hvað gerir
nútímamaðurinn þegar hann fær óvænt
þrjú frændsystkini í fóstur? Bernie Mac
var tilnefndur til bæði Golden Globe og
Emmy-verðlauna fyrir frammistöðu sína.
21.20 Hidden Hills (2:18)
21.50 Just Shoot Me (17:22)
22.15 Just Visiting. (Bara í heimsókn)
Ævintýraleg gamanmynd. Eftir miklar
raunir skjóta riddari frá miðöldum og
hirðfíflið hans upp kollinum á því herrans
ári 2000. Kapparnir eru að vonum hissa
að sjá hin nýju ættmenni sín sem eru hin
furðulegustu í háttum að þeirra mati.
Þetta er hið merkilegasta tímaferðalag
en riddaranum og hirðfíflinu er samt
best borgið ef þeir komast aftur til miðalda sem allra fyrst. Aðalhlutverk: Jean
Reno, Christina Applegate, Christian
Clavier, Matt Ross.
23.40 Double Jeopardy. (Í hefndarhug)
Libby er dæmd fyrir morðið á manninum
sínum, Nick Parson. Sex árum seinna
fær hún reynslulausn og hefur leit að
syni sínum. Henni til aðstoðar er
skilorðsfulltrúi hennar. Brátt komast þau
að því að ekki var allt með felldu varðandi
lát manns hennar. Aðalhlutverk: Tommy
Lee Jones, Ashley Judd, Benjamin Weir.
01.20 Shadrach. Líf Dabney-hjónanna
breytist allsnarlega þegar 99 ára gamall
maður birtist í dyrunum hjá þeim og
krefst þess að verða jarðaður í garðinum.
Aðalhlutverk: Harvey Keitel, Andie Mac
Dowell.
02.45 Blood and Wine. (Blóð og vín)
Jack Nicholson leikur vínkaupmann á
Miami sem hefur haldið stíft fram hjá
eiginkonu sinni og vanrækt son sinn.
Það er allt á niðurleið hjá honum þegar
hann ákveður að ræna hálsfesti sem er
milljóna virði frá einum viðskiptavina
sinna. Í því skyni fær hann til liðs við sig
mjög svo vafasaman náunga, sem Michael Caine leikur, en þótt ránið virðist
heppnast fer allt annað úrskeiðis í kjölfarið. Aðalhlutverk: Jack Nicholson,
Michael Caine, Jennifer Lopez, Judy
Davis.
04.20 Friends 5 (18:23)
04.45 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 5. júlí
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (27:65)
09.05 Tommi togvagn (1:26)
09.19 Engilbert (20:26)
09.20 Póstkassinn (68:70)
09.30 Albertína ballerína (23:26)
09.45 Hænsnakofinn (13:13)
10.03 Babar (16:65)
10.16 Póstkassinn (69:70)
10.18 Gulla grallari (37:53)
10.55 Timburmenn (4:10)
11.10 Kastljósið
11.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn á Magny
Cours-brautinni í Frakklandi.
13.00 Út og suður (8:12)
13.25 Heima er best (1:4)
13.50 Hlé
16.00 Gullmót í frjálsum íþróttum
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Enn og aftur (5:19)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Fjölskylda mín (5:13)
20.15 Hljómsveitin. (That Thing You
Do!) Bandarísk bíómynd frá 1996. Popphljómsveit frá Pennsylvaníu slær í gegn
árið 1964 og reynir með aðstoð umboðsmanns síns að gera sér sem mestan mat
úr frægðinni. Meðal leikenda eru Tom
Everett Scott, Liv Tyler, Johnathon
Schaech, Steve Zahn, Tom Hanks,
Charlize Theron og Giovanni Ribisi.
22.00 Martröð. (Anybody’s Nightmare) Bresk spennumynd frá 2001 byggð
á sannri sögu Sheilu Bowler sem var
sökuð um að hafa myrt aldraða frænku
sína. Meðal leikenda eru Patricia Routledge, Nicola Redmond, Georgina Sutcliffe, Thomas Arnold og David Calder.
23.40 Leyfið í Las Vegas. (Vegas Vacation) Gamanmynd frá árinu 1997 þar
sem Chevy Chase og Randy Quaid fara á
kostum. Griswold fjölskyldan fer í frí til
Las Vegas og lendir í óvæntum ævintýrum. Aðalhlutverk: Chevy Chase, Beverly
D´Angelo, Randy Quaid, Ethan Embry,
Marisol Nichols, Mariam Flynn og Shae
D´Lyn. e.
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 6. júlí
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Otrabörnin
09.25 Sígildar teiknimyndir
09.32 Guffagrín
09.55 Kobbi (67:78)
10.07 Risto (9:13)
10.15 Ungur uppfinningamaður
11.15 Vísindi fyrir alla
11.30 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum á Magny Cours-brautinni
í Frakklandi.
14.00 Timburmenn (3:10)
14.20 Út og suður (8:12)
14.45 Heima er bezt (1:4)
16.15 Leyndardómar Kínaveldis
17.15 Maður er nefndur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Kóngsríki Símonar
18.16 Jarðarberjahæð (6:6)
18.25 Hjálp, ræningjar! (2:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Sauðaþjóðin. Saga sauðkindarinnar á Íslandi er samofin sögu þjóðarinnar. Í þessari mynd er varpað ljósi á sögu
sauðaþjóðar.
20.45 Saga Forsyte-ættarinnar (3:8)
21.40 Helgarsportið
21.55 Fótboltakvöld Sýnt verður úr
leikjum í áttundu umferð Landsbankadeildar karla.
22.10 Mímí og maddömurnar. (Mimi
og madammerne) Dönsk gamanmynd
frá 1998. Aðalhlutverk: Tammy Öst.
23.35 Kastljósið
23.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 5. júlí
08.00 Í Erilborg
08.25 Dagbókin hans Dúa
08.50 Biblíusögur
09.35 Tiddi
09.45 The Big Green

11.20 Yu Gi Oh (24:48)
11.40 Yu Gi Oh (25:48)
12.00 Bold and the Beautiful
13.40 Random Passage
14.25 Vikan í enska boltanum
14.50 Bootmen. (Á tánum) Það eru ekki
fjölbreytt atvinnutækifæri í Newcastle í
Ástralíu. Eins og fleiri ungir menn á
þessum slóðum vinnur Sean Okden í
stáliðju. Í frístundum á dansinn hug hans
allan en Sean er hörkugóður steppdansari.
Hann fær spennandi hlutverk í danssýningu í Sydney en klúðrar tækifærinu og
snýr heim aftur. Við blasir tilbreytingarlaus verkmannavinna en Sean hefur
annað og meira í huga. Aðalhlutverk:
Adam Garcia, Sam Worthington, Sophie
Lee, William Zappa.
16.30 Afleggjarar - Þorsteinn J.
16.55 Monk (7:12)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Friends 5 (19:23)
19.30 The Princess Diaries. (Dagbók
prinsessunnar) Gamanmynd fyrir alla
fjölskylduna. Mia, 15 ára stelpa í San
Francisco, uppgötvar að hún er af konungsættum. Pabbi hennar, sem er látinn,
var krónprins í Genovia og nú býðst Miu
gullið tækifæri til að láta ljós sitt skína
við hirðina. Amma hennar, drottningin í
Genoviu, er tilbúin að kenna Miu alla
góðu siðina sem prýtt geta eina krónprinsessu. En er Mia reiðubúin að takast
á við þetta nýja hlutverk? Aðalhlutverk:
Julie Andrews, Anne Hathaway, Hector Elizondo.
21.30 Jurassic Park 3. (Júragarðurinn
3) Ævintýrið um risaeðlurnar heldur
áfram. Dr. Alan Grant er búinn að fá nóg
af hinum óútreiknanlegu skepnum og
unir glaður við sitt. Hann er samt sífellt á
höttunum eftir fjármagni til rannsóknarverkefna og sam-þykkir spennandi
tilboð auðmanns. Það sem Grant veit
hins vegar ekki er að nýja verkefnið færir hann aftur til fundar við risaeðlurnar.
Aðalhlutverk: Sam Neill, William H.
Macy, Téa Leoni, Alessandro Nivola.
23.05 Ariplane. (Í háloftunum) Þriggja
stjarna grínmynd sem sló hressilega í
gegn. Hér er gert gys að svokölluðum
stórslysamyndum en myndin gerist um
borð í flugvél. Á meðal farþega er Ted
Striker, fyrrverandi flugmaður í sálarkreppu. Eins og við er að búast fer allt
úrskeiðis í fluginu og á ögurstundu er
allt undir Ted komið. En er hann tilbúinn
að setjast aftur í flugstjórasætið? Aðalhlutverk: Leslie Nielsen, Julie Hagerty,
Robert Hays, Lloyd Bridges.
00.30 Verical Limit. (Hengiflug) Peter
Garret er fjallgöngumaður sem misst
hefur föður sinn eftir hörmulegt slys.
Þremur árum síðar leiðir hann björgunarhóp upp annað hæsta fjall veraldar,
K2, þar sem systir hans er í sjálfheldu
ásamt nokkrum vina sinna. Súrefni er af
skornum skammti þar sem þau eru föst
og upphefst nú ævintýralegt kapphlaup
við tímann. Aðalhlutverk: Chris O´
Donnell, Scott Glenn, Robin Tunney.
02.35 Bullit. Hörkutól í lögreglunni í
San Fransisco leitar uppi eiturlyfakóng
sem lét myrða vitni sem var í hans gæslu.
Klassísk löggu- og bófa-mynd með Steve
McQueen. Aðalhlutverk: Jacqueline
Bisset, Steve Mc Queen, Robert Vaughn,
Don Gordon.
04.25 Friends 5 (19:23)
04.50 Tónlistarmyndbönd

15.25 Elton John at the Royal Opera
(Elton John á tónleikum) Íslandsvinurinn
Elton John fór á kostum á þessum eftirminnilegu tónleikum í Royal Opera
House í Covent Garden í Lundúnum.
Elton John, sem heitir réttu nafni Reginald Kenneth Dwight, hefur verið í
fremstu röð tónlistarmanna um árabil og
lætur engan bilbug á sér finna.
16.30 Í návist kvenna
16.55 Strong Medicine (6:22)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Friends 5 (20:23)
19.30 Job, The (1:19)
19.55 Monk (8:12)
20.45 Perfect (1:2) (Fullkomin) Hörkuspennandi framhaldsmynd. Julie Harding, óforbetranlegur daðrari, er með brúðarkjóla á heilanum. Hún bókstaflega
dýrkar þá en slíkri flík er konum aðeins
ætlað að klæðast einu sinni á ævinni.
Draumurinn rætist þegar Julie gengur í
hjónaband. En hamingjan varir ekki lengi
og Julie fer strax að leita að næsta mannsefni. Sagan heldur áfram að endurtaka
sig en hversu lengi getur hún hulið slóð
sína? Aðalhlutverk: Michelle Collins,
Barbara Flynn, Romola Garai, Nicholas
Gleaves.
22.00 Twenty Four (23:24) Áætlanir
Jack klikka og hann leitar á ólíklegar
slóðir eftir aðstoð, en Tony og Michele
lenda í klemmu fyrir að aðstoða Jack. Þá
aðstoðar Palmer varaforsetann að undirbúa stríð.
22.45 60 mínútur
23.35 End Of the Affair. (Leiðarlok)
Þriggja stjarna ástarsaga sem hefst í Englandi í byrjun síðari heimsstyrjaldarinnar.
Sarah Miles er í óhamingjusömu hjónabandi. Hún kynnist rithöfundinum Maurice Bendrix í samkvæmi í London og
með þeim takast strax náin kynni. Þau
eiga innilega ástarfundi en svo fer að
Sarah vill slíta sambandinu. Maurice á
erfitt með að taka höfnuninni en hún er
alveg viss í sinni sök. Aðalhlutverk:
Ralph Fiennes, Julianne Moore, Stephen
Rea, Ian Hart.
01.15 Friends 5 (20:23)
01.40 Tónlistarmyndbönd
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16.00 Trans World Sport
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 Nash Bridges IV (15:24)
20.00 MAD TV
21.00 All the Way. (Alla leið) Áströlsk
gamanmynd. Steve Fresch er í miklum
vandræðum og aðeins dágóð peningaupphæð getur komið honum til bjargar.
Vinir hans og vandamenn vilja ólmir
leggja Steve lið. Þeir detta niður á hina
fullkomnu lausn sem felst í því að framleiða klámmynd sem má græða á. Þetta
gæti gengið upp ef Steve og félagar hefðu
eitthvert vit á kvikmyndagerð en það
hafa þeir auðvitað ekki. Aðalhlutverk:
André Eikmeyer, Bronwyn Jones, Matt
Boesenberg.
22.30 Box í Höllinni
00.00 So I Married a Porn Star. (Ég
giftist klámstjörnu) Erótísk kvikmynd.
Stranglega bönnuð börnum.
01.25 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 6. júlí

Föstudagur 4. júlí
18.30 Trans World Sport
19.30 Football Week UK
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Inside Schwartz (1:13)
21.00 When Love Comes. (Þegar ástin
birtist) Ástin tekur á sig ýmsar myndir

Sunnudagur 6. júlí
08.00 Addi Paddi
08.05 Leirkarlarnir
08.10 Vaskir Vagnar
08.15 Litlir hnettir
08.20 Heimur Hinriks
08.35 Skúli og Skafti
08.50 Snjóbörnin
09.05 Tröllasögur
09.30 Svampur
10.20 Batman
10.45 Hjólagengið
11.10 Horace og Tina
11.35 Toyota World of Wildlife
12.00 Neighbours
13.45 60 mínútur
14.30 Behind the Music: Ozzy

18.30 Kraftasport
19.00 US PGA Tour 2003
20.00 European PGA Tour 2003
21.00 Daylight Robbery (1:8) (Rán um
hábjartan dag) Breskur myndaflokkur
um fjórar konur sem eru í fjárhagskröggum. Þeim virðast öll sund lokuð en sjá þá
leið sem gæti leyst öll þeirra vandræði.
Vopnuð rán gefa vel af sér og konurnar
ákveða að láta slag standa.
21.50 Enski boltinn 2002-2003.Samantekt frá eftirminnilegu keppnistímabili í
ensku úrvalsdeildinni í vetur.

Bolungarvíkurkaupstaður

Íbúðir til sölu
Bolungarvíkurkaupstaður auglýsir til sölu
2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir í fjölbýlishúsum.
Nánari upplýsingar veita Helga Aspelund
í síma 450 7000 og Jón Þ. Einarsson í síma
450 7900.

Atvinna
Pípulagningaþjónustan Bútur ehf., á
Akureyri óskar eftir pípulagningamanni eða
manni vönum pípulögnum til starfa. Mikil
vinna framundan.
Nánari upplýsingar gefur Þorgrímur í síma
893 4122 og 562 4122.
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en hér eru sambönd homma og lesbía í
brennidepli. Aðalsöguhetjan er Mark sem
fæst við tónsmíðar þegar hann er ekki að
skemmta sér. En svo kynnist hann Stephen og fer þá að sjá lífið í örlítið breyttri
mynd. Aðalhlutverk: Rena Owen, Dean
O´Gorman, Simon Prast.
22.30 Witch Way Love (Un amour de s
(Nornafár) Rómantísk gamanmynd.
Michael Firch er kominn til Frakklands í
mikilvægum erindagjörðum. En svo hittir
hann nornina Morgane og allar áætlanir
hans fara út um þúfur. Morgane ætlar
honum krefjandi hlutverk en er Firch
undir það búinn? Aðalhlutverk: Vanessa
Paradis, Gil Bellows, Jeanne Moreau,
Jean Reno, Dabney Coleman.
00.15 Howling 5: The Rebirth. (Öskur
úlfsins 5) Ein besta myndin í þessari
mögnuðu seríu um varúlfa. Hópur fólks
kemur að kastala sem hefur staðið auður
í fimm aldir. Eitthvert líf er þó í byggingunni því brátt fer að fækka í hópi
fólksins á óútskýranlegan hátt. Aðalhlutverk: Philip Davis, Victoria Catlin,
Elizabeth Silverstein, Ben Cole.
01.50 Dagskrárlok og skjáleikur

HLÍF ÍBÚÐIR ALDRAÐRA Á ÍSAFIRÐI

Starfsmaður óskast í heimilisþjónustu.
Upplýsingar á skrifstofu Hlífar.
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„Ein stærsta skútan sem hefur
haft viðdvöl í Ísafjarðarhöfn“
Skútan Challenge sem skráð er með heimahöfn í Lundúnum hafði stutta viðdvöl í Ísafjarðarhöfn á sunnudag á siglingu sinni í kringum landið. Að sögn Halldórs Hermannssonar hafnarvarðar er Challenge með stærri skútum sem
hafa komið til hafnarinnar en hann álítur skipið vera um 90 tonn. Vakti skútan töluverða athygli í smábátahöfninni
enda margir heillaðir af þessum glæsilegu fleyum sem sigla fyrir afli vindsins. Halldór segir það vilja hafnarstarfsmanna
að taka vel á móti skútufólki þó litlar tekjur sé upp úr því að hafa. „Við tökum vinsamlega á móti öllum ferðamönnum
eins og vera ber. Peninga er enga þaðan að fá en vonandi bera þeir út hróður okkur og versla við kaupmennina í landi“,
sagði Halldór.
– kristinn@bb.is

22.50 Íslensku mörkin
23.20 Small Time Obsession. (Smákrimmastand) Saga um ástir og svik. Við
kynnumst nokkra vinum í Suður-Lundúnum. Þeim gengur hægt á framabrautinni og einn þeirra leiðist út í afbrot.
Hinir vilja ekki gera glæpi að atvinnu
sinni og nú er vináttan í húfi. Ástarmálin
koma líka við sögu og gera það að verkum
að vinirnir verða að taka afdrifaríka
ákvörðun. Aðalhlutverk: Alex King (II),
Juliette Caton, Jason Merrells, Oliver
Young.
01.05 Fanny and Elvis.(Fanny og Elvis)
Bresk gamanmynd. Kate er rithöfundur
sem þráir að eignast barn. Hún er ekkert
unglamb lengur og það er nú eða aldrei!
Það setur hins vegar strik í reikninginn
að maðurinn hennar ætlar að gefa
samband þeirra upp á bátinn. Draumurinn
virðist enn fjarlægari en þá berst Kate
aðstoð úr óvæntri átt.Aðalhlutverk: Kerry
Fox, Ray Winstone, Ben Daniels, David
Morrissey.
02.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 4. júlí
18:30 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
19:30 Charmed (e)
21:00 According to Jim. Heimilisfaðirinn Jim er óþroskaður smápjakkur í líki
fullorðins rums. Hann er nánast óþolandi
á heimili og gerir hvað hann getur til að
gera líf sinna nánast óbærilegt. Og hann
veit það ekki einu sinni! Bakvið óheflað
yfirborðið er Jim þó mesta gæðaskinn,
segja þeir, hvað finnst þér?
21:30 Drew Carey.Drew er fyrirmyndardrengur, vinnusamur húseigandi sem
sækir barina stíft með vinum sínum Oswald Lee Harvey, Lewis og Kate. Þeir
félagarnir njóta takmarkaðrar kvenhylli
og Kate kýs sér yfirleitt sambönd af
verra taginu. Þetta plagar Drew töluvert
og þó er sú honum verst sem honum þykir langverst en það er Mimi samstarfskona
hans, skrautleg dúkka með munninn fyrir
neðan nefið.
22:00 Djúpa laugin. Í fyrrrasumar var í
fyrsta sinni bryddað upp á þeirr nýbreytni
að velja nýja umsjónarmenn Djúpu laugarinnar í beinni útsendingu. Gafst sú tilraun afar vel og í ár hefur verið ákveðið
að sami háttur skuli á hafður. Leitin að
nýjum sundlaugarvörðum er hafin og
áhugasamir geta sent inn umsókn og
seinna í maí verður valinn hópur boðaður
í viðtöl og prufur. Átta einstaklingar fá
síðan tækifæri til að spreyta sig í beinni
og áhorfendur geta haft áhrif á hverjir
verða fyrir valinu sem sundlaugarverðir
komandi vetrar.
23:00 Gleðisveit Ingólfs (e) Í þáttunum
um Hljómsveit Íslands, eða Gleðisveit
Ingólfs, er fylgst með Ingólfi umboðsmanni koma meðlimum Gleðisveitarinnar í fremstu röð sveitaballahljómsveita
og vera snöggur að því! Ingólfur fær
tæpt sumar til að gera strákana fræga og
í þáttunum, sem eru nokkurs konar blanda
af heimildar- og skemmtiþáttum, verður
fylgst með því hvaða aðferðum hann
beitir. Gleðisveitinni verður fylgt eftir á
ferðum sínum um landið í leit að frægð
og frama og áhorfendur sjá með eigin
augum hvernig óþekkt bílskúrsband
breytist í hljómsveit Íslands! Gleðisveitin
er aufúsugestur á hverju heimili, plötuskáp og félagsheimili og eins og Ingólfur

sjálfur orðar það: ,,Við erum að tala um
hljómsveit sem er ekki bara hópur af
mönnum sem búa til frábæra tónlist,
heldur fjölskylda sem ÞÚ ert partur af!”.
Það má búast við sannkallaðri sveitaballstemningu stanslausu stuði í allt sumar.
23:30 The King of Queens (e)
00:00 Nátthrafnar. Grounded for life
- Titus – American Embassy
02:15 Dagskrárlok
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15:00 Jay Leno (e) Jay Leno sýnir
fram á keisarans nekt á hverju kvöldi er
hann togar þjóðarleiðtoga, frægt fólk
og bara hversdagslega vitleysinga sundur og saman í háði. Síðan spjallar hann
í rólegheitum um stjórnmál, kvikmyndir, saumaskap og gæludýrahald við gesti
sína sem eru ekki af verri endanum,
margverðlaunaðar stjörnur og stuðboltar. Þættinum lýkur yfirleitt á að síkátir
söngvarar koma fram.
16:30 Djúpa laugin (e)
17:30 Wildest Police videos (e)
18:15 48 Hours. Prýðilegir fréttaþættir
sem lúta stjórn hins víðfræga fréttamanns Dan Rather. Tekið er á einu
athyglisverðu máli í hverjum þætti og
það krufið til mergjar, og efnt til sérstakra rannsókna ef efni standa til.
19:30 Guinness World Record (e)
21:00 Law & Order CI (e) Eitursnjall
er hann og ímyndunaraflið engu líkt.
Goren, aðalstórmála-sveitarlögga svífst
einskis við að koma upp um durga,
dóna og durta sem plaga New York
búa. Fæstir standast Goren snúning enda
nýtur hann dyggrar aðstoðar Alexöndru
Eames lögreglumanns og Ron Carver
saksóknara.
21:40 Bob Patterson (e)
22:00 Law & Order SVU (e) Geðþekkur og harðsnúinn hópur sérvitringa
vinnur að því að finna kynferðisglæpamenn í New York. Stabler og Benson,
Munch og Tutuola undir stjórn Don
Cragen yfirvarðstjóra og Alexöndru
Cabot saksóknara leita allra leiða til að
finna tilræðismenn, nauðgara og annan
sora og koma þeim bakvið lás og slá.
22:50 Traders (e)
23:40 Ladies Man (e)
00:10 Nátthrafnar

veðrið

02:25 Dagskrárlok

Sunnudagur 6. júlí
15:00 Jay Leno – tvöfaldur þáttur (e)
16:30 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
17:15 Boston Public (e) Bandarískur
myndaflokkur um líf og störf kennara og
nemenda við Winslow-miðskólann í
Boston þar sem hver hefur sinn drösul að
draga. Harper skólastjóri tekst á við uppreisnargjarna nemendur og reiða kennara,
kennararnir reyna að uppfræða mismóttækilega nemendur og allt logar í deilum.
18:00 Law & Order (e)
18:45 Cybernet (e)
19:15 Mótor Sumarsport (e) Íslensku
sumrin eru gósentíð fyrir áhugamenn um
akstursíþróttir og lengi hefur verið kallað
eftir þætti sem fjallar um fleira en rallýog torfæruakstur. Þar koma umsjónarmenn Mótors – sumarsports ekki að tómum kofanum. Í Mótor sumarsporti verður
m.a. fjallað um kvartmílu, mótorkross,
sandspyrnu, go kart, hraðbátarall, listflug,
mótordrekum, svifflug og ótalmörgum
öðrum íþróttum. Í þáttunum verður sýnt
frá undirbúningi, keppnum og fróðleiksmolum um viðkomandi sport skotið inn á
milli
19:45 According to Jim (e)
21:00 48 Hours. Prýðilegir fréttaþættir
sem lúta stjórn hins víðfræga fréttamanns
Dan Rather. Tekið er á einu athyglisverðu
máli í hverjum þætti og það krufið til
mergjar, og efnt til sérstakra rannsókna ef
efni standa til.
22:00 Traders. Slóttugir og undirförulir
kaupsýslumenn með vafasama fortíð sitja
í bankaráði fjárfestingabanka í Kanada
og leita allra leiða til að hámarka gróða
sinn. Þeir eru fyrir löngu búnir að merkja
fyrir rýtingnum á bakinu á hverjum öðrum
en þeir eru líka slyngir í að standast
hverjum öðrum snúning. Plott, peningar
og ill augnaráð eru þeirra líf og yndi.
22:50 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
23:40 Hljómsveit Íslands - Gleðisveit
Ingólfs (e)
00:10 Nátthrafnar. Grounded for life Titus – American Embassy
01:40 Dagskrárlok

Horfur á fimmtudag:
Hæg suðlæg átt, skýjað
með köflum og skúrir,
bjartast á Norðurlandi. Hiti
10 til 20 stig, hlýjast á
Norðurlandi.
Horfur á föstudag:
Hæg suðlæg átt, skýjað
með köflum og skúrir,
bjartast á Norðurlandi. Hiti
10 til 20 stig, hlýjast á
Norðurlandi.
Horfur á laugardag:
Austlægar áttir, rigning
sunnanlands en annars
skýjað að mestu og þurrt
að kalla. Hiti 10-18 stig,
hlýjast á Norðurlandi.
Horfur á sunnudag:
Hæg breytileg átt og dálítil
væta í flestum landshlutum. Hiti yfirleitt 12-17 stig.
Horfur á mánudag:
Hæg breytileg átt og dálítil
væta í flestum landshlutum. Hiti yfirleitt 12-17 stig.

kirkja
Ísafjarðarkirkja:
Kvöldmessa á sunnudag
6. júlí kl. 20:30. Tónlistin er
í umsjá Þorvaldar Halldórssonar.
Holtskirkja:
Kvöldguðsþjónusta þriðjudaginn 8. júlí kl. 20:30.
Þorvaldur Halldórsson
og Margrét Scheving tala
og syngja.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum

afmæli

Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Sölvey (Eyja) Jósefsdóttir, ættuð úr Fljótavík til
heimilis að Sundstræti 27
á Ísafirði verður 85 ára
laugardaginn 5. júlí. Sölvey verður með kaffi á
könnunni á afmælisdaginn.

bb.is
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Kæran til Umboðsmanns Alþingis vegna sýslumannsembættisins á Ísafirði

Sigríður Björk metin hæfasti umsækjandinn um stöðu sýslumanns
Ástæðan fyrir því að Sigríður Björk Guðjónsdóttir var
skipuð sýslumaður á Ísafirði í
febrúar 2002, var það mat
dóms- og kirkjumálaráðuneytisins að hún væri hæfust í stöðuna. Þetta kom fram á fundi
umboðsmanns alþingis með
ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra og lögfræðingi í ráðu-

neytinu sem haldinn var í lok
marsmánuðar. Þá var hæfni
umsækjenda metin með sama
hætti, hvort sem um var að
ræða karl eða konu, þegar
ráðuneytið vann að mati á umsækjendum. Þetta kemur fram
í bréfi ráðuneytisins til umsækjanda um stöðuna sem
óskaði eftir því við umboðs-

mann alþingis að hann kannaði hvernig staðið hefði verið
að veitingu embættisins.
„Umfjöllun í því bréfi ber
ekki að skilja sem svo að ráðuneytið hafi talið B (Sigríði
Björk. Innskot: blaðsins) jafnhæfa einum eða fleiri umsækjendum um stöðuna, enda á
því byggt eins og að framan

greinir að hún hafi verið hæfust umsækjenda um stöðuna“,
segir í áliti umboðsmanns alþingis.
„Beðist er velvirðingar á því
ef framsetning í umræddu
bréfi hefur gert afstöðu ráðuneytisins óljósa. [...] Með
bréfi, dags. 3. apríl 2003, gaf
ég A (kvartanda. Innskot:

blaðsins) kost á að gera athugasemdir við framangreindar skýringar ráðuneytisins. Í
bréfi hans, dags. 11. apríl sama
ár, tilkynnti hann að hann teldi
ekki ástæðu til að koma á
framfæri frekari athugasemdum“, segir í áliti Umboðsmanns alþingis.
halfdan@bb.is

Óshlíðarhlaupið 2003

Fjöldi aðkomuhlaupara mætti til leiks
Sveinn Ernstsson sigraði
í hálfmaraþoni í Óshlíðarhlaupinu sem fram fór á
laugardag. Í öðru sæti var
Ólafur Th. Árnason, en
þriðji var Guðmann Elísson. Röskust kvenna var
Martha Ernstsdóttir, en
þær Rannveig Oddsdóttir
og Margrét Elíasdóttir
komu næstar í mark.
Af þeim sem hlupu 10
kílómetra leið var Sigurður Hansen fyrstur
karla, en Eygló Harðardóttir fyrst kvenna. Þá

sigruðu þau Vignir Már
Lýðsson og Guðbjörg
Sigurðardóttir í 4 kílómetra skemmtiskokki.
Elsti þátttakandinn var
Ruth Tryggvaon, en hún er
fædd árið 1921. Að sögn
Karls Jónssonar, framkvæmdastjóra Héraðssambands Vestfirðinga, var
þátttaka í hlaupinu mjög
góð. Sérstaklega var áberandi fjöldi aðkomuhlaupara sem lagði leið sína
vestur til að taka þátt.
halfdan@bb.is

Ruth Tryggvason 82 ára, elsti þátttakandinn í hlaupinu kemur fagnandi í mark.

Vegagerðin setur upp Tetra fjarskiptakerfi í Vestfjarðagöngunum

Fullnægjandi fjarskiptabætur fyrir slökkvilið og lögreglu
Vegagerðin hefur að undanförnu unnið að uppsetningu á
Tetra fjarskiptakerfi í Vestfjarðagöngum sem er sérstaklega ætlað slökkviliði, lögreglu og Vegagerðinni. „Það
hefur sýnt sig á æfingum og
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eins þegar slys verða í göngunum að við erum mjög illa
settir með hefðbundnar talstöðvar sem virka illa þarna
inni“, segir Þorbjörn Sveinsson, slökkviliðsstjóri á Ísafirði.
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„Þetta kerfi mun breyta
miklu fyrir okkur. Við erum
núna að setja viðeigandi tæki
í bílana og komum til með að
nota kerfið mikið ásamt lögreglu og Vegagerðinni.“
Uppsetning kerfisins kostar

um 20 milljónir króna. Ekki
mun standa til að setja upp
GSM-farsímakerfi í göngunum. „Hvað okkur varðar eru
þetta alveg fullnægjandi fjarskiptabætur. Mér er sagt að
þetta kerfi sé öruggara og lang-

drægara en GSM-símakerfi.
Hinn almenni borgari mun þó
væntanlega ekki nota það, að
minnsta kosti ekki á næstunni“, sagði Þorbjörn J.
Sveinsson, slökkviliðsstjóri.
halfdan@bb.is
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Þingeyri

Samið um
þjónustu á
flugvellinum
Um þessar mundir er
unnið að gerð þjónustusamnings milli Ísafjarðarbæjar og Flugmálastjórnar
um þjónustu við Þingeyrarflugvöll.
„Við lítum eiginlega á
flugvellina á Ísafirði og
Þingeyri sem eina heild.
Hingað til höfum við haft
mann á Þingeyri sem hefur
séð um ákveðna þjónustu
sem snýr að flugradíói,
brunavörnum og snjómokstri. Sá maður lét af störfum
1. maí fyrir aldurs sakir og
viljum við semja við Ísafjarðarbæ um áframhaldandi þjónustu“, segir Heimir Már Pétursson, upplýsingafulltrúi Flugmálastjórnar.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur falið Halldóri Halldórssyni bæjarstjóra að
halda viðræðunum við
Flugmálastjórn áfram.
halfdan@bb.is

