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Umhverfisráðuneytið staðfestir hættumat fyrir Ísafjörð og Hnífsdal

Fara þarf út í frekari varnir
eða uppkaup húsa á svæðinu
Frekari varnir húsa er þörf á
Ísafirði og í Hnífsdal vegna
hættu á ofanflóðum. Umhverfisráðuneytið staðfesti hættumat fyrir áðurnefnd svæði í
maí á þessu ári en vinna við
það hefur staðið yfir frá árinu
1998. Magnús Jóhannesson
ráðuneytisstjóri í umhverfisráðuneytinu segir reglugerð
um hættumat gera ráð fyrir að
eigi síðar en 2010 eða sex árum eftir staðfestingu hættumatsins skuli viðkomandi
sveitarfélag búa íbúum á svokölluðu hættusvæði C ásættanlegar varnir.
„Annað hvort þarf því að
koma upp varnargörðum þar
sem það á við eða bjóða eigendum húsanna uppkaup eftir
því sem hentugt er. Það eru
nokkur hús efst í bænum sem
eru á hættusvæði C en sem

betur fer eru þau ekki mjög
mörg“, segir Magnús.
Greint var frá því á bb.is að

umhverfisráðuneytið hafi
samþykkt tillögu Ísafjarðarbæjar um að leggja raflínu sem

Vestfirðingum fækkaði um 41 á öðrum ársfjórðungi

Mest fækkaði í Vesturbyggð
Brottfluttir umfram aðflutta frá Vestfjörðum voru
41 á öðrum ársfjórðungi
2003. Á tímabilinu fjölgaði
í tveimur landshlutum utan
höfuðborgarsvæðisins, á
Austurlandi um 63 og á
Norðurlandi eystra um 22.
Flestir fluttu frá Vesturlandi
eða 84 en Vestfirðir koma
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þar næstir.
Á Suðurlandi fækkaði íbúum um 25, á Norðurlandi
vestra um 23 og á Suðurnesjum um 15. Af einstökum sveitarfélögum á Vestfjörðum
fjölgaði mest í Hólmavíkurhreppi eða um 3, í Súðavík
um 2 og í Árneshreppi fjölgaði
um 1.

1

Mesta fækkunin varð í
Vesturbyggð en þar eru
brottfluttir umfram aðflutta
14. Í Ísafjarðarbæ fækkaði
um 12, í Bolungarvík um
9, í Broddaneshreppi um
5, í Tálknafjarðarhreppi um
3 og í Kaldrananeshreppi
um 2.
– kristinn@bb.is

liggur um framkvæmdasvæði
leiðigarðs undir Seljalandsmúla að Stóruurð í jörð m.a. í
ljósi þess að þar sé frekari
varna þörf. „Ákveði sveitarfélagið að setja upp varnir fyrir
þessi hús er umrædd raflína á
væntanlegu framkvæmdasvæði. Því er af hagkvæmnisástæðum talið rétt að flytja
alla línuna í jörð nú“, sagði
Magnús.
Seljalandshverfi er allt á
hættusvæði C en bygging
leiðigarðs undir Seljalandsmúla mun verja það. Í Holtahverfi eru nokkur hús innarlega í hverfinu undir Kubbanum á hættusvæði C og í efri
bænum á Ísafirði falla nokkur
hús á Urðarvegi undir þessa

Bygging leiðigarðs undir
Seljalandsmúla er ætlað að
verja Seljalandshverfið.
Myndin var tekin á mánudag.
skilgreiningu.
Í Hnífsdal er svæði við
Teigahverfi og Árvelli á hættusvæði C en þar hefur hluti
íbúðahúsa þegar verið keyptur
upp. Innri hluti Bakkavegs
fellur að hluta undir hættusvæði C auk Hlégerðis, Heiðarbrautar og Dalbrautar að
einhverju leiti.
Samkvæmt reglugerð gera
sveitarstjórnir tillögu til Ofanflóðanefndar að varnarvirkjum fyrir hættusvæði sem
þegar hafa verið byggð.
kristinn@bb.is
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Aðalsteinn Óskarsson framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hf

Fjármagn þarf af fjárlögum
til þekkingar- og háskólasetra
Aðalsteinn Óskarsson framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vesfjarða segir að
tryggja verði fjármagn af fjárlögum ársins 2004 til að koma
uppbyggingu þekkingarseturs
og háskólanáms á Vestfjörðum
í framkvæmd.
Í starfsáætlun Atvinnuþróunarfélagsins fyrir árið 2003
er lögð áhersla á að fylgja eftir,
í samstarfi við Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Fjórðungssamband Vestfirðinga og Ísafjarðarbæ, tillögum í áfanga-

skýrslu sem lokið var við á
vordögum um uppbyggingu
þekkingarseturs og háskólanáms. Ætlunin er vinna að
áframhaldandi uppbyggingu
Þróunarsetursins við Árnagötu á Ísafirði sem fjölmargir
aðilar koma að en einnig að
koma á sérstöku háskólanámssetri.
„Þetta er margþætt mál sem
er verið að vinna að en í grófum dráttum er það tvíþætt.
Annars vegar erum við að tala
um uppbyggingu rannsókna-

og þróunarstarfsemi á Vestfjörðum með eflingu Þróunarseturs Vestfjarða en hins vegar
uppbygging háskólanáms á
Vestfjörðum með eflingu
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða. Í hefðbundnum háskóla
fer þetta tvennt saman, nám
og rannsóknir“, segir Aðalsteinn.
Til umræðu kom að stefna á
sérstakan vestfirskan háskóla
en Aðalsteinn segir það mat
manna að betra sé að vinna að
málinu með þessum hætti.

„Framtíðin leiðir í ljós hvort
grundvöllur sé fyrir stofnun
háskóla en með uppbyggingu
þessar tveggja þátta er byggð
upp starfsemi á háskólastigi
sem hægt er að þróa saman á
margvíslegan hátt. Atvinnuþróunarfélagið er að vinna í
samstarfi við þá aðila sem við
nefnum í ársskýrslunni, auk
þess hafa háskólar, rannsóknastofnanir og ráðuneyti komið
að málinu. Það má segja að
margir aðilar hafi verið að
vinna að framgangi rannsókn-

ar- og þróunarseturs eftir mismunandi leiðum en allir stefna
að sama markinu. Þetta er
einnig í takt við stefnu stjórnvalda sem kemur fram í
Byggðaáætlun 2002-2005 og
þegar er farið að vinna eftir“,
sagði Aðalsteinn.
Umrædd áfangaskýrsla var
afhent menntamálaráðherra í
apríl og er verið að vinna að
frekari þróun hugmynda sem
þar koma fram í kjölfar fundar
með fulltrúum ráðuneytisins í
maí s.l.
– kristinn@bb.is

Ábyrgðarmenn:

Sigurjón J. Sigurðsson og
Halldór Sveinbjörnsson
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Rafmagn í jörð frá leiðigarði enda líklegt að frekari varnargerðir rísi

Heildarkostnaður áætlaður 24 milljónir króna
Umhverfisráðuneytið hefur
samþykkt tillögu Ísafjarðarbæjar um að háspennulína sem
nú liggur um framkvæmdasvæði leiðigarðsins undir
Seljalandsmúla á Ísafirði,
verði lögð í jörðu frá endastöð
innan leiðigarðs að aðveitustöð við Stóruurð.
„Rökin fyrir þessari breytingu á verkframkvæmdinni
eru þau að með því verði loftlínan komin í jörðu bæði á
svæði þar sem fyrirhugaður
leiðigarður mun rísa svo og á
svæði þar sem fyrirsjáanlegt
er, í ljósi nýlega staðfests ofanflóðahættumats, að frekari
varnargerðir muni koma til
síðar“, segir í bréfi Umhverfisráuneytisins.
Heildarkostnaður við verkið
er áætlaður 24 milljónir króna.
Um er að ræða breytingu frá
fyrri ákvörðun. –kristinn@bb.is

Umhverfisráðuneytið hefur samþykkt tillögu Ísafjarðarbæjar um að háspennulína sem nú
liggur um framkvæmdasvæði leiðigarðsins undir Seljalandsmúla á Ísafirði, verði lögð í
jörðu frá endastöð innan leiðigarðs að aðveitustöð við Stóruurð.

Golfíþróttin

Iðkendum
fjölgar mikið
Mikill uppgangur hefur
verið í golfíþróttinni á Ísafirði í sumar og þakka menn
það aðallega tilkomu lítils
æfingavallar. „Fólk sem
stendur utan klúbbsins getur leikið sér þar endurgjaldslaust. Þannig komast
eflaust margir á bragðið“,
segir Gylfi Sigurðsson,
framkvæmdastjóri GÍ.
„Við höfum orðið varir
við gífurlega aukningu iðkenda, en meðlimum í
klúbbnum hefur fjölgað um
20% frá fyrra sumri og þátttaka á mótum hefur aukist í
samræmi við það. Samtals
hafa hátt í 500 þátttakendur
verið á mótum hjá okkur
það sem af er sumri.“
Gylfi segir algengt að
ferðamenn sem sækja Ísafjörð heim taki hring á
Tungudalsvelli. „Það hefur
orðið mikil aukning í þessum „golftúrisma“. Þeir eru
nokkrir sem aka um landið,
tjalda þar sem er golfvöllur
og taka hring“, sagði Gylfi.
halfdan@bb.is

RITSTJÓRNARGREIN

Mannlíf á Vestfjörðum fyrr og nú
,,Það er líka áhugavert hversu mikið er hægt að kanna og öðlast betri skilning á.
Þar ber helst að nefna þá hámenningu sem þróaðist á Vestfjörðum frá miðöldum og
fram á 17. öld. Á ráðstefnunni vöknuðu ótal hugmyndir að spennandi rannsóknarverkefnum og maður áttaði sig betur á því að Vestfirðir eru ekki bara aflstöð, heldur
hreinasta gullnáma íslenskrar sögu“, sagði Torfi H. Tulinius, miðaldafræðingur, að
lokinni velheppnaðri ráðstefnu um ,,Vestfirði, aflstöð íslenskrar sögu“, sem haldin
var á Ísafirði fyrir mánuði síðan.
Áhugi fræðimanna beinist í æ ríkari mæli að sögu Vestfjarða og hlutdeild Vestfirðinga í sögu þjóðarinnar í gegnum aldir; forystuhlutverki þeirra á mörgum tímum
og mannvali, sem jafnan átti sinn þátt í þeim breytingum sem orðið hafa í samfélaginu, allt til þess sem við þekkjum í dag. Með tilvitnaðri ráðstefnu var hleypt af
stokkunum rannsóknarefni, sem ber heitið ,,Vestfirðir á miðöldum“ og áætlað er að
standi yfir í fimm ár. Ástæða þessar yfirgripsmiklu rannsóknar er, eins og sagði í
kynningu á ráðstefnunni, að ,,svæðið er vel afmarkað landfræðilega. Þar hafa varðveist mjög fjölskrúðugar heimildir frá miðöldum og geta fá jaðarsvæði í Evrópu
státað af öðru eins. Auk þess er svæðið einstaklega áhugavert vegna þess að á

mörgum skeiðum sögunnar var mannlíf á Vestfjörðum í fararbroddi almennrar þróunar á Íslandi.“
Það sem af lifir sumri hafa allskonar útihátíðir litið dagsins ljós vítt og breitt um
Vestfirði, hver annarri fjölbreyttari. Mikill mannfjöldi hefur sótt þessa viðburði,
sem vel hefur verið staðið að og bera vott um gott og líflegt vestfirskt mannlíf um
þessar mundir. Betur en margt annað undirstrika þessar hátíðir ákveðni vestfirðinga
í að standa saman um framtíð heimabyggðarinnar. Að svo mikill mannfjöldi skuli
sækja vestfirðinga heim er ánægjulegt. Að öðrum ólöstuðum vöktu hinir grænlensku
vinir okkar mesta athygli að þessu sinni. Grænlensku næturnar á Flateyri gleymast
engum sem upplifðu. Hafi allir hinir góðu gestir heila þökk fyrir komuna. En þessu
er engan veginn lokið. Framundan er fjölmennasta hátíð sumarsins, hátíð upprennandi íþróttafólks og fjölskyldna þeirra.
Vestfirðingum hefur verið einkar lagið að höndla þau gullnu sannindi, að maður er
manns gaman. Meðan svo er mun mannlíf á Vestfjörðum áfram í fararbroddi þótt
vart sé við því að búast að ,,gullnáma íslenskrar sögu“ verði skráð hér að nýju.
s.h.
En hver veit!
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Ofanflóðasjóður og umhverfisráðuneytið

Hafna uppkaupum rústa
við Grænagarð á Ísafirði

Framkvæmdir við nýjan flugturn á Ísafjarðarflugvelli.

Nýr flugturn á Ísafjarðarflugvelli

Tekinn í notkun
upp úr áramótum
Guðbjörn Charlesson umdæmisstjóri flugmálastjórnar á Ísafjarðarflugvelli segir
stefnt að því að taka nýjan
flugturn á vellinum í notkun
upp úr næstu áramótum.
Verktakafyrirtækið Ágúst og
Flosi á Ísafirði vinnur að
byggingu flugturnsins sem
er stálgrindarhús. Áætlað er
að verktaki skili turninum
klárum undir húsbúnað og
tæki um miðjan mánuðinn
en Guðbjörn segir einhverjar
tafir verða þar á.

„Þetta er allt í eðlilegum
farvegi en það verður verkfundur hjá okkur í vikunni
og þá skýrist nánar hvenær
þessum áfanga verður lokið.“, segir Guðbjörn.
Þá tekur við að innrétta
flugturninn og koma fyrir
tækjabúnaði. „Það á eftir að
útfæra ýmis tæknileg atriði
innanhúss enda ætlum við
ekki á að taka hann í notkun
fyrr en upp úr áramótum“,
sagði Guðbjörn.
kristinn@bb.is

Að fenginni tillögu Ofanflóðanefndar er það niðurstaða
umhverfisráðuneytisins að Ofanflóðasjóður muni ekki
styrkja Ísafjarðarbæ til kaupa
á rústum við Grænagarð á Ísafirði.
Umræddar rústir eru í eigu
Bílagarðs-Eyrarsteypu ehf. og
stórskemmdust í eldsvoða árið
1999. Þar sem staðurinn telst
á snjóflóðahættusvæði er
óheimilt að byggja þar upp á
ný. Forsvarsmenn fyrirtækisins telja að Ofanflóðasjóði beri
þess vegna að kaupa upp ofangreind mannvirki. Farið var
fram á að þeir hlutar byggingarinnar sem enn standa og
hefðu getað nýst við endurbyggingu á sama stað verði
keyptir upp. Í áliti sínu vísar
ráðuneytið til þess að um
atvinnuhúsnæði er að ræða.
„Í því skyni að tryggja
öryggi fólks hefur Ofanflóðasjóður heimild til þess að
styrkja sveitarfélög til uppkaupa á húsnæði á hættusvæðum sbr. ákvæði laga gegn snjóflóðum og skriðuföllum nr. 47/
1997 með síðari breytingum.
Um er að ræða heimildarákvæði sem miðast við að
tryggja öryggi fólks í íbúðarhúsnæði“, segir í bréfi ráðuneytisins til Ísafjarðarbæjar.
Ísafjarðarbær óskaði eftir

Umhverfisráðuneytið um Skíðheima á Seljalandsdal:

Fellst á að verja fé til
uppkaupa og niðurrifs
Umhverfisráðuneytið hefur
ritað Ísafjarðarbæ bréf þar sem
fallist er á tillögu bæjarins um
að verja fé sem ætlað var til
nýrrar raflagnar í Skíðheima
til að kaupa húsið og rífa. Í
bréfi ráðuneytisins segir að frá
því frumathugun snjóflóðavarna fyrir Seljalandshverfi

var gerð hafi orðið ófyrirsjáanlegar breytinar á nýtingu
skíðasvæðis Ísfirðinga og ljóst
að sú nýting mannvirkja sem
áður var fyrirhuguð er ekki
lengur á dagskrá.
Skíðaskálinn Skíðheimar á
Seljalandsdal var reistur á 6.
áratugnum. Svigskíðaiðkun

fluttist alfarið yfir í Tungudal
þegar lyftumannvirki á Seljalandsdal eyðilöggðust í snjóflóði öðru sinni á áratugnum í
mars árið 1999. Núverandi
eigandi skálans er Héraðssamband Vestfirðinga.
– kristinn@bb.is

Ingi Guðjónsson framkvæmdastjóri Lyfju hf.

Ólíklegt að lyfsöluútibú opni
aftur á Flateyri og Suðureyri
Ekki er gert ráð fyrir því að
útibú Ísafjarðar apóteks á Flateyri og Suðureyri verði opnuð
aftur, en reynt verður að koma
til móts við íbúa á stöðunum á
annan hátt. Að sögn Inga Guðjónssonar, framkvæmdastjóra
Lyfju hf. sem á og rekur Ísafjarðar apótek, hefur forsvarsmönnum fyrirtækisins borist
listi undirskrifta þar sem íbúar

Flateyrar mótmæla lokun útibúsins þar í bæ.
„Við munum skoða þetta,
en höfum ekki tekið neina afstöðu enn sem komið er. Ég
geri þó ekki ráð fyrir því að
útibúin verði opnuð aftur“,
segir Ingi.
Aðspurður um hvort til
standi að koma til móts við
þarfir íbúa staðanna tveggja,

til dæmis með reglulegum
heimsendingum lyfja, segir
Ingi það vel koma til greina.
„Við erum að skoða málið.
Við viljum náttúrlega koma
til móts við þarfir okkar viðskiptavina. Ég get þó ekki sagt
um það á þessari stundu með
hvaða hætti það verður gert“,
segir Ingi Guðjónsson.
– halfdan@bb.is

Þannig var umhorfs eftir brunann á Grænagarði.
afstöðu ráðuneytisins til upp- ári en Bílagarður-Eyrarsteypa
kaupa á húsunum í maí á þessu ehf. hafði farið þess á leit við

ÚTSALA!
ÚTSALA!
ÚTSALA!
Gerið
góð
kaup!
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sveitarfélagið í mars.
– kristinn@bb.is
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Marías Þórðarson á Suðureyri

Vill ekki kannast við að vera
plötusafnari
Súgfirðingurinn Marías Þórðarson á mikið
plötusafn en þvertekur þó fyrir að vera safnari.
Plöturnar segist hann eiga til þess eins að
hlusta á þær. Marías fæddist á Suðureyri fyrir
rúmlega 70 árum og hefur búið þar alla sína
tíð. Hann gekk í Samvinnuskólann á Bifröst og
gegndi stöðu sparisjóðsstjóra hátt á annan
áratug.
að ég eigi eitthvað um fjögur
Fór ungur til sjós

Tökum að okkur flutninga
hvert á land sem er
Vestanpósturinn ehf.,
Símar:
899 0113
892 2564
854 4713
852 2564

Kaupir frekar
tónlist en flytjendur

Sendibíll · Lyftubíll · Stór bíll
með heilhliðaropnun, kæli og frysti

Samþykkt að veita
starfsleyfi til fiskeldis

Síðasta vertíðin hjá
Gulla sendli á Ísafirði

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða hefur samþykkt að veita
fyrirtækinu Álfsfell ehf. á Ísafirði starfsleyfi fyrir 199
tonna fiskeldi í Skutulsfirði að undangenginni auglýsingu
og kynningu í fjórar vikur. Rétt til að gera athugasemdir
við veitingu leyfisins hafa forsvarsmenn tengdrar eða
nálægrar starfsemi, íbúar þess svæðis sem ætla má að
geti orðið fyrir óþægindum vegna mengunar og opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar. Starfsleyfið heimilar allt að 199 tonna ársframleiðslu af þorski,
ýsu og steinbít til manneldis. –halfdan@bb.is

Gunnlaugur Ingi Ingimarsson á Ísafirði, betur þekktur
sem Gulli sendill, býður upp á sendilþjónustu í sumar
eins og undanfarin ár. Fer hann um á reiðhjóli með vagn
í eftirdragi sem hefur fengið nýtt útlit en Gulli er nýbúinn að mála hann og merkja upp á nýtt. Verður þetta síðasta vertíð Gulla í sendiferðum á Ísafirði, a.m.k. um
sinn, en hann ætlar að flytja til Reykjavíkur í haust.
Gulli hefur m.a. unnið hjá Samkaupum á Ísafirði og ætlar að efna til kveðjuhófs með samstarfsfólki sínu þar á
Langa Manga 27. ágúst. Áður heldur hann kveðjuhóf
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– Hverra manna ert þú, svo
við byrjum á þeirri skylduspurningu?
„Þórður Maríasson var faðir
minn og móðir mín Margrét
Sveinbjörnsdóttir frá Laugum.“
– Þú varst sparisjóðsstjóri á
Suðureyri í ein átján ár. Hvað
starfaðirðu fyrir þann tíma?
„Eins og gengur og gerist á
stað eins og Suðureyri, þá var
maður í öllu sem til féll. Ég
fór ungur til sjós og vann ýmis
störf tengd fiskveiðum og
vinnslu.“
– En ertu eitthvað menntaður í bankavísindunum?
„Ég fór á Samvinnuskólann
á Bifröst á sínum tíma. Ég
byrjaði ekki strax hjá Sparisjóðnum þegar ég lauk námi,
hóf ekki störf þar fyrr en árið
1970. Eftir að ég hætti átján
árum síðar var ég í bókhaldi
hjá frystihúsinu þar til ég hætti
að vinna.“

– Það orð fer af þér að þú
sért mikill plötusafnari. Sumir
segja að þú eigir á annan tug
þúsunda vínilplatna og geisladiska.
„Það held ég að sé stórlega
ýkt. Ég hef samt voðalega litla
hugmynd um hversu margar
plöturnar eru. Ég get giskað á

Fer mikið á tónleika
– Manstu hvenær þú keyptir
þína fyrstu hljómplötu?
„Ég er ekki viss en það hefur
sennilega verið einhvern tímann á sjötta áratugnum.“
– En þú varst farinn að hafa
áhuga á klassískri tónlist fyrir
þann tíma, ekki satt?
„Jú. Þá hlustaði ég á útvarpið, það var minn plötuspilari.“
– Ertu þá ekki duglegur við
að sækja tónleika hér fyrir
vestan, svona mikill áhugamaður um klassík?
„Jú, ég fer mikið á tónleika.
Bæði á Suðureyri þegar þeir
bjóðast og eins fyrir norðan á
Ísafirði“, segir Marías Þórðarson, Súgfirðingur og áhugamaður um klassíska tónlist.
– halfdan@bb.is

fyrir fatlaða í Faktorshúsinu að kvöldi 12. ágúst. Þangað
til hann fer, 28. ágúst n.k, býður Gulli upp á lipra og umhverfisvæna sendilþjónustu á reiðhjóli sínu. Hægt er að
panta flutning í síma 866 8276. – kristinn@bb.is
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þúsund stykki og svo einhverja geisladiska.“
– Það hefur líka verið sagt
um þig að þú hafir ekkert sérstaklega fjölbreyttan tónlistarsmekk. Geyma plöturnar ekki
allar klassíska tónlist?
„Jú, þetta er allt klassík.“
– Þú átt þá væntanlega sum
verk í fleiri en einni útgáfu,
eða hvað?
„Það er ekki mikið um það.
Ég leitast meira við að kaupa
tónlist en flytjendur. Ég er alls
ekki að kaupa plötur til að
safna þeim heldur til þess að
hlusta á þær.“

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Grunnur lagður að safnkosti Súðavíkursafnsins

Líf á fyrri tímum í Álftafirði
Verið er að leggja grunn að
sögusafni í Súðavík sem ætlunin er að fjalli um líf á fyrri
tímum í Álftafirði og hefur
því verið gefið nafnið Súðavíkursafnið. Nýverið var
gengið frá samkomulagi við
Sigurð Kristjánsson en gögn
sem hann hefur safnað saman
um Súðavík og báta sem gerðir
hafa verið út þaðan mynda
grunninn að safninu. Að auki
hefur Salóme Herdís Bjarnadóttir gefið safninu gamlar
myndir og fleiri muni úr búi
foreldra sinna en hún er afkomandi Jóns Jónssonar sem
byggði fyrsta járnslegna húsið
í Súðavík.
„Í staðinn fyrir að láta þessi
gögn liggja í skúffum fannst
Salóme betra að koma þeim
til okkar. Það er von okkar að
ef fólk liggur með myndir,
skjöl eða frásagnir sem snerta
Súðavík þá komi það þeim til
safnsins. Þetta getur verið okk-

ur öllum til ánægju þar“, segir
Dagbjört Hjaltadóttir hjá
Súðavíkursafninu.
Mikil vinna er framundan
við að koma safninu í endanlegt horf en verið er að merkja
og flokka þann safnkost sem
þegar hefur borist. Dagbjört
segir öllum velkomið að líta
við þó safnið sé ekki frágengið. „Hugmyndin er að það
verði opið á þriðjudögum en
það dregst aðeins því húsið
hefur verið lánað undir aðra
starfsemi. Við vonumst til að
fólk geti komið til okkur upp
úr miðjum júlí“.
Safnið er í pósthúsinu í
gamla þorpinu sem er auðþekkjanlegt af eina símaklefa
bæjarins. „Við erum ekki búin
að merkja húsið eða neitt slíkt
en ætlum að hafa heitt á könnunni og leyfa fólki að blaða í
gegnum safnkostinn með okkur“, sagði Dagbjört.
kristinn@bb.is

Salóme, Sigurður og Dagbjört í Súðavíkursafninu.

Leikfélagið Hallvarður súgandi frumsýndi leikritið Bróðir minn ljónshjarta á fimmtudagskvöld

Risu úr sætum fyrir leikhúsfólkið
Leikfélagið Hallvarður súgandi frumsýndi á fimmtudagskvöld í síðustu viku uppfærslu
sína á verkinu Bróðir minn
ljónshjarta eftir Astrid Lindgren. Frumsýnt var í félagsheimili Súgfirðinga á fyrsta
degi Sæluhelgar og fyrir fullu
húsi eins og venjulega þegar
leikfélagið færir eitthvað upp.
Stóðu áhorfendur upp fyrir

leikhúsfólkinu að sýningu lokinni og hylltu það, enda þótti
óvenju mikið lagt í uppfærsluna.
Guðni Einarsson, mannsavinur og einn skipuleggjenda
Sæluhelgar sagði í samtali við
blaðið að alltaf hefðu sýningar
Hallvarðs súganda verið góðar
en aldrei eins og nú. Hældi
hann sérstaklega öðrum aðal-

leikara sýningarinnar, hinni
átta ára gömlu Veru Óðinsdóttur, sem þótti standa sig
með eindæmum vel í hlutverki
Karls Lejon.
Leikstjóri er Elfar Logi
Hannesson, en verkið er í leikgerð Evu Skjöld og í þýðingu
Þorleifs Haukssonar.
halfdan@bb.is

Áhorfendur sáu ástæðu til að rísa úr sætum fyrir leikhúsfólki, enda óvenju mikið í sýninguna lagt.

Leikhúsfólk tekur við hrósi áhorfenda að sýningu lokinni.

María Júlía komin í Frumburður tónlistareigu vestfirskra safna mannsins Einars Arnar
Byggðasafn Vestfjarða og Minjasafn Egils Ólafssonar á
Hnjóti fengu í síðustu viku afhent fyrsta björgunarskip
Vestfirðinga, Maríu Júlíu. Skipinu er ætlað að vera fljótandi safn í framtíðinni. Að sögn safnstjóra á Hnjóti er
um happafeng að ræða. María Júlía er 160 brt. eikarskip og var smíðuð í Danmörku árið 1950 sem björgunarskip fyrir Vestfirðinga. María Júlía gegndi afar mikilvægu hlutverki og er talið að skipið hafi bjargað um
2.000 manns í gegnum tíðina. Landhelgisgæslan tók
skipið í þjónustu sína um tíma. – kristinn@bb.is

Á föstudag kom út hljómplatan Lognið á undan storminum með bolvíska tónlistarmanninum Einari Erni Konráðssyni. Platan er sú fyrsta sem Einar gefur út og eru á
henni tíu lög eftir hann sjálfan, Jens Holm, Tóta Ripper
(Þórarinn Andrésson), Jóhann G. Jóhannsson og Konráð
Björgólfsson föður Einars. „Það eru miklar andstæður á
plötunni, en bróðurpartur hennar er á rólegu nótunum.
Upptökur fóru fram hér og þar, aðallega hjá Venna á
Suðureyri, en líka hjá Rafni Jónssyni í Hafnarfirði og
heima hjá mér“, segir Einar Örn. –halfdan@bb.is

Ralumac klæðning á
flugvöllinn á Ísafirði
Í síðustu viku var svokölluð Ralumac klæðning sett yfir
flugvélaplan á flugvellinum á Ísafirði. Að sögn Guðbjörns Charlessonar, umdæmisstjóra Flugmálastjórnar,
líkist þessi klæðning malbiki nokkuð mikið. „Þetta er þó
ekki lagt heitt á eins og malbik og það er hægt að aka á
þessu stuttu eftir að klæðningin er lögð“, segir Guðbjörn. Í ár verður látið nægja að leggja á plan flugvallarins, en í framtíðinni er stefnt að því að leggja efnið á
flugbrautina og akstursbrautir. „Þetta efni hefur verið
notað á flugbrautir og gefið góða raun.“ –halfdan@bb.is
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Sælkeri vikunnar
er Edda Arnholtz
að Mýrum í Dýrafirði

Eldað úr afurðum
nánasta umhverfis
Mér finnst gaman að elda úr því sem náttúran í kringum
mig gefur af sér. Við hjónin höfum verið svo heppin að komast í sjóstangaveiði undanfarin sumur á Dýrafirði og veitt
margan þorskinn. Ég borða helst aldrei ýsu en þorskurinn er
mitt uppáhald. Kannski eimir eftir af danska uppeldinu en
þar er þorskurinn hátíðamaturinn á gamlárskvöld. Þá er rabarbarinn í miklu uppáhaldi. Hann er ómissandi í sultu og
ekki síður nýr í kökur, gefur hressandi og gott bragð. Valdimar maðurinn minn kemur helst ekki nálægt eldamennsku
en er góður í uppvaskinu, betri en uppþvottavél, því hann
raðar líka í skápana. Hér á eftir koma þrjár auðveldar og
fljótlegar uppskriftir sem allir geta notfært sér.

Dýrafjarðarþorskur með hollenskri sósu
2 þorskflök beinhreinsuð og roðflett
Bónus-sítrónupipar eftir smekk
1 pk Toro hollensk sósa
75 g smjör
3 dl mjólk
Þorskurinn er skorinn í hæfilega bita og sítrónupipar stráð
á báðum megin. Bitunum er raðað í smurt eldfast mót.
Smjörið brætt í potti og Toro sósan hrærð saman við ásamt
mjólkinni. Látið suðuna koma upp. Hellið sósunni yfir fiskinn í mótinu og setjið lok eða álpappír yfir. Bakað í ofni við
200°C í hálfa klukkustund. Borið fram með soðnum kartöflum og e.t.v. góðu votheyi (hrásalati) og íslensku vatni.

Rabarbarakaka með marsipani
2 egg
¾ dl matarolía (ég nota sólblómaolíu)
1 ½ dl sykur
1 ½ dl hveiti
1 tsk lyftiduft
300 g rabarbari
3 msk sykur
1 msk kartöflumjöl
100 g marsipan
1 eggjahvíta

– fréttir og fróðleikur að vestan!

Starfsfólk óskast
Vana ráðskonu, gröfumann og verkamenn
óskast til starfa sem fyrst í vegavinnu í
Djúpinu. Mikil vinna.
Klæðning ehf.,
sími 565 3140

Innilegar þakkir til ykkar allra sem auðsýnduð
okkur samúð og vinarhug við andlát og útför

Hrólfs Valdimarssonar
Ingibjörg Valdimarsdóttir
Hans Valdimarsson
Gunnar Valdimarsson
Þorgerður Hermannsdóttir
og aðrir aðstandendur
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Sænskar hveitibollur
5 dl léttmjólk
1 pk þurrger (ég nota oftast 1½ til 2 pk)
1 ½ dl matarolía
½ tsk salt
1 dl sykur
ca. 15 dl hveiti (geyma 1 dl til að hnoða upp í ef þarf)
1 samanpískað egg
Blandið hveiti, salti, sykri og þurrger saman í skál. Mjólk
og olía er hituð í 45-50°C (þurrger þarf meiri hita en blautger). Blandað saman við hveitið og hrærið og hnoðið lauslega saman. Látið deigið lyfta sér undir loki á volgum stað
í u.þ.b. 40 mínútur. Hveitið sem eftir var er hnoðað saman
við, ef þarf (deigið má ekki verða of þurrt), og búnar til ca.
40 bollur. Látið bollurnar lyfta sér undir léreftsdúk í u.þ.b.
20-30 mínútur. Penslið þær með eggi og bakið í 10 mínútur
við 225-250°C á næst neðsta rim.

Skemmtilegast að
flytja
tónlist
Nafn: Guðmundur Hjaltason.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Ísafirði 18. ágúst 1963.
Atvinna: Þjónustustjóri hjá FMG.
Fjölskylda: Eiginkonan heitir Matthildur Ágústa
Helgadóttir og börnin eru Heiða Dögg fædd 1983,
Helga Kristín fædd 1987, Einar Bragi fæddur 1992
og Birta fædd 1995.
Helstu áhugamál: Tónlist.
Bifreið: Renault árg. 1998.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? BMW.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Söngvari.
Uppáhalds matur? Allur matur er góður þó með
þeirri undantekningu að ég get ekki með nokkru móti
borðað hrogn og lifur.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Hrogn og
lifur.
Uppáhalds drykkur? Vatn.
Uppáhalds tónlist? Rokk og rólegheit.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Eric Cantona,
Manchester United og KFÍ.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Spennu- og gamanþættir.
Uppáhalds vefsíðan? vedur.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Big Chill.
Fallegasti staður hérlendis? Vestfirðir.
Fallegasti staður erlendis? Þýskaland.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Já og nei.
Uppáhalds heimilistækið? Uppþvottavélin.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að
flytja tónlist.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Fólk sem telur að það þurfi að nýta alla veikindadaga.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Borða góðan
mat og sef.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Þetta er allt svo eðlilegt.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Hef engan áhuga á starfinu því þessi
sem við höfum núna er ágætur.
Lífsmottó? Lifa lífinu og hafa gaman af því.

Verði ykkur að góðu.

Best er að byrja á því að skera rabarbarann í litla bita.

bb.is

Egg, sykur og matarolía er þeytt saman. Blandið hveiti og
lyftidufti og hrærið saman við eggjahræruna. Setjið í smurt
hringmót með lausum botni. Þá er kartöflumjöli og sykri
blandað saman við rabarbarann og dreift yfir deigið í mótinu. Hrærið marsipani og eggjahvítu vel saman og dreifið
yfir rabarbarann. Bakið á neðstu rim í ca. 45 mínútur við
175°C.
Rabarbarakakan er góð ein sér eða með þeyttum rjóma
eða ís til hátíðabrigða.

maður vikunnar

Ég skora á Elsu Maríu Thompson, leikskólakennara, á
Gemlufalli í Dýrafirði að töfra fram næsta matseðil.

Útboð

Prófdómari ökuprófa óskast

Orkubú Vestfjarða óskar eftir tilboðum í
skurðgröft, söndun og frágang vegna lagningar háspennistrengja á Ísafirði.
Grafa skal frá varnargarði á Seljalandsmúla að aðveitustöð Orkubús Vestfjarða
hf. í Stóruurð, ásamt tengiskurðum.
Helstu magntölur eru:
Lagnaskurðir 2.800 m.
Sandur
1.000 m³
Áætluð verkbyrjun er 18. ágúst eða eftir
samkomulagi. Vettvangsferð verður farin
22. júlí. Sjá útboðsgögn.
Verklok eru áætluð 10. október 2003.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu
Orkubús Vestfjarða, Stakkanesi 1, Ísafirði
frá og með fimmtudeginum 17. júlí 2003.
Tilboð verða opnuð á sama stað föstudaginn 8. ágúst 2003 kl. 14:00.

Frumherji hf. leitar að prófdómara á Ísafirði til
að annast framkvæmd ökuprófa. Þyrfti að geta
hafið störf sem fyrst.
Um starfið:
Um er að ræða hlutastarf. Prófað er viku-lega,
bæði verkleg og skrifleg próf, um 4-5 klst í senn
að jafnaði. Til viðbótar eru próf til aukinna ökuréttinda þegar þörf er á (í lok námskeiða).
Menntunar- og þjálfunarkröfur:
Gerð er krafa um minnst tveggja ára nám í
framhaldsskóla og helst menntun á sviði kennsluog uppeldisfræða. Æskilegt er að viðkomandi
hafi öll ökuréttindi. Ökukennaramenntun er æskileg.
Við leitum að manni sem hefur góða þjónustulund og er tilbúinn að bæta þekkingu sína og
hæfni til þess að takast á við krefjandi starf hjá
traustu fyrirtæki.
Umsóknir sendist til Frumherja hf., tæknistjóra
ökutækjasviðs, Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavík.
Má einnig skila á tölvupósti, jha@frumherji.is
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Handverksverslun Purrku á Flateyri

Opnar í nýrri
menningarmiðstöð
Verslun handverkshópsins
Purrku opnaði á fimmtudag á
nýjum stað í gamla kaupfélagshúsinu á Flateyri. Sigríður
Magnúsdóttir, ein handverkskvenna í Purrku, segir þær
himinlifandi yfir að vera
komnar í nýtt og gott húsnæði
en þær hafi verið fram á nótt
að flytja. Á föstudag kl. 14:30
var síðan formlega opnuð í
húsinu félags-, menningar- og
handverksmiðstöð Flateyringa sem Ísafjarðarbær, Minjasjóður Önundarfjarðar,

handverkshópurinn Purrka,
Rauða kross deild Önundarfjarðar og íbúasamtök Önundarfjarðar standa að í sameiningu.
„Þarna verður fjölbreytt
starfsemi. Ætlunin er að hýsa
brúðusafn Minjasjóðs Önundarfjarðar, félagsstarf eldri
borgara og handverksmiðstöðina. Hún hefur verið opin almenningi á kvöldin og gefið
fólki færi á að ganga inn af
götunni til að sinna ýmiskonar
handverki. Auk þess verður

Purrka með aðsetur þarna en
hann hefur selt önfirskt handverk í meira en fimm ár“, segir
Sigríður.
Á efri hæð hússins þar sem
áður voru hreppsskrifstofur
Flateyrar er bókasafn en Sigríður segir ætlunina bæta þar
við sögusafni. Í gær opnaði í
safninu sýning á ljósmyndum
Guðrúnar Pálsdóttur og Páls
Önundarsonar en Sigríður segir fyrirhugað að nýta aðstöðuna til sýningarhalds í framtíðinni.
–kristinn@bb.is

Þrjár Purrkukvenna: Sigríður Magnúsdóttir, Þorbjörg Sigþórsdóttir og Elísabet Pétursdóttir.

Flest sjávarþorp á Vestfjörðum hafa misst mikinn kvóta frá árinu 1991

Kvótinn á Þingeyri hefur minnkað um 74%
Á síðasta rúma áratug hafa
miklar sveiflur verið í aflaheimildum á milli byggðarlaga. Megin einkenni er að
kvótinn leitar frá minni sveitarfélögum og safnast á stærri
bæi. Þá hefur kvótinn einnig
leitað frá einstöku landsvæðum. Það á við um Vestfirði þar
sem flest sjávarþorp hafa misst
mikinn kvóta frá því 1991. Ef
veiðiheimildir í öllum fisktegundum eru mældar sem þorskígildi sést hvernig aflaheimildirnar hafa breyst frá úthlutun
haustsins 1991 og til úthlutunar kvótans í fyrrahaust. Úthlutaður heildarafli fyrir fisk-

veiðiárið 1991 - 1992 var tæp
471 þúsund tonn. Síðasta
haust nam úthlutunin nokkru
minna, eða 459 þúsund tonnum. Frá þessu var greint í
Fréttablaðinu í síðustu viku.
Kvótinn á Þingeyri er nú
aðeins 26% þess sem hann
var árið 1991. Af 6.394 tonnum eru 4.700 tonn horfin. Í
Súðavík áttu haustið 1991
heimahöfn skip sem samtals
höfðu 4.557 tonna þorskígildiskvóta. Í dag er kvótinn aðeins fimmtungur þessa magns,
eða 896 tonn.
Heimaskip Ísfirðinga, sem
áður réðu yfir 18.185 tonnum,

hafa nú aflaheimildir upp á
11.514 tonn. Tæp 37% kvótans eru farin. Á Flateyri voru
skip með 2.849 tonna kvóta
haustið 1991. Nú eru 43%
kvótans eftir; 1.216 tonn farin.
Sams konar sögu er að segja
af Bolungarvík. Þar voru aflaheimildir 9.028 tonn. Helmingurinn er farinn.
Á Bíldudal hefur kvótastaðan versnað mikið. Af 3.791
tonna kvóta eru nú einungis
1.260 tonn eftir. Nákvæmlega
tveir þriðju hlutar kvótans eru
horfnir af skipum Bíldælinga
á þessu ellefu ára tímabili.
Kvóti á Suðureyri hefur
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reyndar staðið í stað. Hann er
nú 2.493 tonn í stað 2.427
tonna. Staðan er einnig mun
betri á suðurfjörðum Vestfjarða. Á Patreksfirði hafa aflaheimildir verið sem næst
óbreyttar. Á Tálknafirði hafa
þó tæplega 10% kvótans horfið. Hinu megin á Vestfjarðakjálkanum, í Strandasýslu,
hafa byggðirnar einnig mátt
sjá á bak verulegum hluta fiskveiðiheimilda.
Á Hólmavík er aðeins fjórðungur eftir af kvótanum sem
nú stendur í 998 tonnum. Á
Drangsnesi er kvótinn nú 60%
þess sem hann var árið 1991.

Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar og Ferðaþjónustan Dalbæ

Dagsferðir í Kaldalón nýjung
í ferðaþjónustunni á Ísafirði
Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar í samvinnu við ferðaþjónustuna í Dalbæ á Snæfjallaströnd bjóða nú upp á dagsferðir í Kaldalón í Ísafjarðardjúpi. Fyrsta ferðin var farin
fyrir tæpum hálfum mánuði
síðan en ætlunin er að sigla
hvern fimmtudag kl. 17 frá
Ísafirði og er komið aftur til
baka upp úr kl. 22. Ingólfur
Kjartansson hjá ferðaþjónustunni í Dalbæ tekur á móti gestum á bryggjunni í Bæum og
ekur með þá inn að skriðjöklinum í Kaldalóni. Þar leiðsegir
hann ferðafólki í gönguferð
um svæðið. Áður en heim er
haldið er gestum boðið upp á
léttan málsverð í Dalbæ með
kaffi og fullvöxnum rjómapönnukökum á eftir. Vestur-

ferðir á Ísafirði sjá um sölu
ferðanna.
Sjóferðir Hafsteins og
Kiddýjar hafa undanfarin
sumur siglt með ferðamenn í
dagsferðir í eyjuna Vigur á
Ísafjarðardjúpi og til Hesteyrar
í Jökulfjörðum. Aukast vinsældir þeirra með hverju sumrinu. Fyrstu viðbrögð lofa góðu
fyrir leiðina í Kaldalón en auk
starfsmanna Vesturferða og
blaðamanna hafði nokkur
fjöldi ferðamanna frá Evrópu
og Bandaríkjunum skráð sig
til leiks í fyrstu ferðina.
Greipur Gíslason hjá Vesturferðum segir þörf hafa verið
fyrir ferð af þessu tagi sem
farin er seinnipart dags en þær
henti ferðamönnum sem vilji
nýta daginn til að skoða sig

Skriðjökullinn í Kaldalóni um og umhverfi hans falla vel í
kramið hjá ferðafólki.
um í nágrenni Ísafjarðar. Eins lega klukkustundar ferð frá
hafi jökullinn í Kaldalóni mik- þéttbýli að jökulsporðinum.
ið aðdráttarafl sérstaklega í
kristinn@bb.is
ljósi þess að einungis sé lið-
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Starf við Dægradvöl
Um er að ræða 50% starf. Vinnutími
er frá kl. 12:30 til 16:30 frá 1. september og út maí eða um 9 mánuði. Starfið tekur einkum til gæslu og umönnunar barna í 1. og 2. bekk. Æskilegt
er að viðkomandi starfsmaður geti
einnig tekið að sér ræstingar í húsnæði
Dægradvalar síðdegis skv. fermetragjaldi (um 50-60m²).
Starf stuðningsfulltrúa í 1. bekk
Starf stuðningsfulltrúa í um 60% starf
(kl. 08:00 til 13:00) er laust til umsóknar. Um er að ræða mjög krefjandi
starf með einkum einn nemanda þar
sem starfsmaður vinnu í nánu samstarfi við kennara. Möguleiki á auknu
stöðuhlutfalli (þ.e. vinnu eftir hádegi)
með sama skjólstæðing. Um er að
ræða starf frá 25. ágúst til 4. júní eða
um 9,5 mánuði.
Starf stuðningsfulltrúa í 1. bekk
Starf stuðningsfulltrúa í um 60% starf
(kl. 08:00 til 13:00) er laust til umsóknar. Starfsmaður vinnur í nánu
samstarfi við kennara. Um er að ræða
aðstoð varðandi ferlimál hjá einum
nemanda ásamt m.a. aðstoð við aðra
nemendur eftir atvikum. Um er að
ræða starf frá 25. ágúst til 4. júní eða
um 9,5 mánuði.
Starf við ræstingar
Starf við ræstingar er laust til umsóknar. Ræstingarsvæði er kennarastofa,
bókasafn o.fl. í aðalbyggingu skólans.
Um er að ræða síðdegisstarf. Greitt
er skv. fermetragjaldi. Svæðið er
350m². Starf frá 18. ágúst til 9. júní.
Umsóknarfrestur er til 23. júlí. Umsóknir skal senda til skólans. Eldri
umsóknir skulu staðfestar eða endurnýjaðar.
Skólastjóri.

18.4.2017, 11:25
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Þröst Jóhannesson, tónlistarmann og
ásamt eiginkonu sinni, Guðbjörgu
starfsmann Netagerðar Vestfjarða á Höllu Magnadóttur, og fjórum sonum
Ísafirði, mætti gjarnan kalla fjögurra
við Hlíðarveg á Ísafirði.
barna föður í rokkinu. Eða í kántríinu,
Má geta þess til að heimilshaldið sé
því um helgar treður hann upp með oft líflegt þar á bæ. Fyrir utan standa
kántrísveitinni Unaðsdal. Markmið reiðhjól sveinanna í öllum stærðum en
hennar er að vinna sveitatónlistinni þegar inn er komið blasir yfirvegunin
aukna lýðhylli á norðanverðum Vestvið. Húsmóðirin les nýútkomna bók
fjörðum og jafnvel víðar. Þröstur býr
um galdrastrákinn Harry Potter en

húsbóndinn setur Megas undir geislann. Þröstur segir að strákarnir séu
komnir í háttinn utan frumburðarins
Andra Péturs sem fylgist spenntur
með hverju svipbrigði móður sinnar
við lesturinn enda mikill aðdáandi
Potters. Því miður þarf hann að bíða
fram í nóvember eftir íslensku útgáfunni.

Fjögurra barna
faðir í rokkinu

Þröstur hóf ungur að grufla
í tónlist og starfaði meðal annars um skeið með hinni framsæknu rokksveit Texas Jesús
sem töluvert kvað að á 10.
áratug síðustu aldar. Þótt hann
blási á allar klisjur um áhrifin
frá íslenska bítlabænum á Suðurnesjum má leiða að því líkur
að hann sé eilítið öðruvísi innréttaður hvað tónlist varðar en
algengast er hér vestra.
– Þú ert fæddur og uppalinn
suður með sjó...
„Já, ég er fæddur og uppalinn Keflvíkingur.“
– Hefurðu þá numið straumana beint frá Kananum?
„Ætli það ekki að einhverju
leyti. Þetta er náttúrlega frekar
mikil klisja. Þetta var einmitt
notað í kynningu um eina af
hljómsveitunum sem ég tók
þátt í músíktilraunum með:
Þeir koma frá rokkbænum
Keflavík. Auðvitað gengur
tónlistarlífið þar upp og niður
eins og annars staðar. En við
eigum líka hetjur eins og Rúna
Júl og fleiri.“
– En stendur rokkið í Keflavík ekki á djúpum rótum?
„Jújú, þeir voru náttúrlega
á undan öðrum og sóttu örugglega heilmikið til Kanans á
sínum tíma.“
– Þessi tugga um rokkbæinn
Keflavík og straumana ofan
af velli hefur kannski átt betur
við fyrir 30 árum en í dag?
„Já, heimurinn er allt annar
nú en þá. Á sínum tíma var
tilvist herstöðvarinnar snertiflötur við útlönd. En ég reikna
ekki með því að þú finnir heitara popp þar í dag en einhvers
staðar annars staðar á Íslandi.“

Tapaði fyrir
Greifunum
– Nú starfar þú með kántrísveitinni Undaðsdal hér fyrir
vestan. Þar á undan áttu heilmikinn rokkferil. Geturðu sagt
okkur aðeins frá því?
„Ef ég byrja á byrjuninni,
þá hófst minn tónlistarferill
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innan KFUM. Þar var sungið
á fundum og einhver þurfti að
spila undir. Þá byrjaði ég að
spila. Þannig er ekki skrítið
að maður sé í kántríinu í dag
því að það byggir ansi mikið á
gospeltónlistinni. Ég vil taka
það skýrt fram að uppáhalds
kántríhetjan mín er Hank
Williams – það er ekkert
venjulegt kántrí sem kemur
þaðan. Þegar Íslendingar
hugsa um kántrí, þá hugsa þeir
ekki endilega um Hank Williams, heldur frekar um kjánalegt kántrí sem menn jafnvel
hlæja að og gera gys að.
Maður byrjaði tiltölulega
ungur að grúska í tónlistinni
og setti saman margar hljómsveitir með ýmsum nöfnum
eins og gengur. Fyrsta ber að
að nefna hljómsveitina Ofris
sem tók þátt í Músíktilraunum
og varð meira að segja svo
fræg að bíða ósigur fyrir Greifunum á sínum tíma.“
– Var það ekki með fyrstu
Músíktilraununum sem voru
haldnar?
„Neinei, þær voru búnar að
vera í gangi heillengi þegar
við tókum þátt í þeim. Sigga
Beinteins til dæmis byrjaði í
Músíktilraunum með hljómsveitinni Meinvillingunum –
hún talar ekki um það í dag.
Ég á einmitt myndbandsupptöku af henni syngjandi með
þeim. Þetta var afleit pönkhljómsveit.
Við tókum tvisvar þátt í
Músíktilraunum með Ofrisi og
lærðum heilan helling af því.
Síðan þróast bandið áfram og
alltaf verið að semja – við
stóðum ekki í neinu „kóveri“
á þeim vettvangi. Aftur á móti
tókum við það fyrir í kántrísveit sem hét Vonlausa tríóið
og spilaði mikið á pöbbum og
þess háttar. Hinir guðdómlegu
Neanderdalsmenn komu síðar
og voru afturhvarf til þess að
semja eigin tónlist. Sú hljómsveit er ennþá til en meðlimirnir eru dreifðir um heiminn.
Hins vegar er þetta klúbbur

sem reynir alltaf að hittast
annað slagið þegar því verður
við komið.“
– Hvernig tónlist voruð þið
að grúska í?
„Úff, það er nú það! Hljómsveitin einbeitti sér að kraftmikilli frumsaminni tónlist og
var opin fyrir nánast öllum
straumum. Mottóið var að
hittast til að spila og leysa
andann úr læðingi. Þetta var
nokkurs konar djassstemmning hjá okkur og ekkert atriði
endilega að setja saman ákveðið lag. Texas Jesús gerði aftur
á móti meira af því að útsetja
og stílfæra en það voru engar
svoleiðis pælingar hjá þessu
bandi.

Þolinmæðin
lykilatriði í tónlist
Texas Jesús var band sem
ég datt inn í. Sá hópur var
búinn að vera til heillengi.
Platan kemur út 1996 og ég
var búinn að vinna með þeim
árið á undan en Texas hafði
starfað mun lengur. Þetta var
alveg frábær hópur. Þar var
verið að míga utan í allar tónlistarstefnur og mikið spilað.
Í rauninni tilheyrðum við fríðu
föruneyti efnilegra hljómsveita því þá voru Kolrössurnar og fleiri góð bönd starfandi
í Keflavík. Rúni Júl gaf þetta
allt út á plötunni Kornflexi og
Kanaúlpum. Þar eiga Texas
Jesús, Hinir guðdómlegu Neanderdalsmenn, Kolrössurnar
og fleiri góð bönd lög. Það var
mikil gerjun í gangi þarna og
mikið að ske. Þessar hljómsveitir gerðu til dæmis mikið
af því að halda tónleika saman.“
– Ertu formlega menntaður
í gítarleik eða hefurðu tileinkað þér hann alveg upp á eigin
spýtur?
„Í þessu grúski mínu fór ég
í tónlistarskóla og tók upp
klassíska gítarinn. Ég er að
vinna í fimmta stigi núna. En

maður hefur ekki nógu mikinn
tíma til að æfa sig þó maður sé
alltaf að spila eitthvað.“
– Verður klassíska námið
tekið föstum tökum seinna
þegar meiri tími gefst?
„Já, ég held það. Maður er
svo sem alltaf annað slagið að
fara yfir lögin. Þetta klassíska
dæmi er þannig að maður
getur endalaust velt sér upp úr
því. Í rokkinu er það agaleysið
sem ræður ríkjum en klassíkin
gengur svo mikið út að aga
sig og sitja við. Það getur tekið
á taugarnar, en um leið og
maður kemst á flug, þá er það
mjög gaman.“
– Er þá lagt upp úr því að
æfa sömu hlutina aftur og aftur
og liggja yfir smáatriðum?
„Já, það tilheyrir og er að
vissu leyti nýr flötur á að takast
á við tónlistina. Reyndar hefur
maður rekið sig á það í þessum
hljómsveitabransa, að þar er
þolinmæðin lykilatriði. Í rauninni má segja að þolinmóðasta
bandið sé besta bandið. Auðvitað var maður alltaf að hugsa
um það þegar maður var ungur
að slá í gegn, en það er ekkert
atriði. Málið er að finna sig í
því að gera tónlist og það getur
verið ansans kúnst að klára
dæmið. Það er til dæmis frábært mál þegar tekst að ljúka
plötu en það gengur á ýmsu í
ferlinu.“
– Má kannski segja að góðar
hljómsveitir búi yfir einhverjum sérstökum félagslegum
hæfileikum sem haldi bandinu
saman?
„Jú, hljómsveit er ákveðin
gerð af samfélagi. Ef ég tek
Unaðsdal, þá erum við allir
með okkar bakgrunna í músík,
komum sinn úr hverri áttinni
en erum einhverra hluta vegna
allir staddir hérna. Við erum
afslappaðir og gerum þetta
ánægjunnar vegna. Það er að
skila sér í tónlistinni. Reyndar
höfum við lítið verið í því að
búa til frumsamið efni en mig
grunar að við eigum eftir að
gera eitthvað meira í því. Alla-

vega á léttu nótunum. En við
eigum þó orðið eitt lag sem
gefur tóninn fyrir það sem
koma skal.“

Klassíkin hentar
betur fjárhag
fjölskyldufólks
– Hvernig atvikast það að
þú flyst til Ísafjarðar?
„Konan mín sá til þess. Hún
flutti suður til að byrja með
og var þar í ellefu ár og tengdamamma sagði að ég þyrfti að
borga það til baka.
Mér finnst tónlistaráhugi
gríðarlega mikill hér á Ísafirði
og það hefur bærinn til dæmis
fram yfir Keflavík. Maður
finnur kannski ekki mikið fyrir
því í poppinu, en hér er hellingur að gerast, margir kórar
starfandi og heilmikið líf í
kringum tónlistarskólann.
Þetta er afskaplega gott að eiga
í bakhendinni þegar meiri tími
gefst. Ég hef alltaf viljað gefa
mig að hlutunum þegar ég fer
út í þá á annað borð.
Reyndar hef ég sungið aðeins með Sunnukórnum en
hafði til dæmis ekki tíma til
að taka þátt í þessu heljartaki
sem plötuútgáfan hjá þeim er.“
– En hvað líturðu á sem
þinn heimavöll í tónlistinni?
Er það ef til vill gítarleikurinn?
„Ég lít nú alls ekki á mig
sem gítarleikarara þó að gítarinn sé mitt helsta tæki til að
koma tónlistinni á framfæri.
En ég hef mjög gaman af því
að semja tónlist og pæla dálítið
í því. Mér finnst eins og ég
hafi heilmikið fram að færa í
þeim efnum sem ég eigi eftir
að skila frá mér síðar. Auðvitað er það lykilatriði, því ef
maður fær á tilfinninguna að
maður hafi ekkert að segja, þá
náttúrlega gerist ekki neitt –
hvorki í tónlistinni né á öðrum
sviðum.“
– Þegar þú semur, ertu þá
að taka tónlistina niður á blað
til að eiga til seinni tíma eða
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hvaða farveg hefurðu fyrir
hana?
„Þetta vill safnast upp í
skúffunni hjá mér. Ég á slatta
af efni sem er búið að vera í
geymslu lengi og verður það
sjálfsagt eitthvað áfram. Maður er alltaf að leita. Um það
snýst þetta tónlistarvafstur –
að leita og skapa. Þess vegna
heldur maður áfram að spila
og brjóta hlutina til mergjar.
Einhvern tíma kemur að því
að maður veit hvað maður ætlar að segja og kemur því frá
sér á plötu en gerir það ekki
fyrr en maður er tilbúinn.“
– Hlustarðu mikið á tónlist?
Áttu stórt plötusafn og ert jafnvel sífellt að leita að nýju efni?
„Ég hlusta mjög mikið á
tónlist en ég er hættur að vera
sífellt að leita að nýju efni.
Þegar maður var ungur var
maður alltaf að reyna að finna
ný bönd og meðtaka nýjar
stefnur. En ég er mjög hrifinn
af klassíkinni og hlusta mikið
á hana í dag. Reyndar stafar
það að hluta til af öðrum
ástæðum. Klassíska diska er
oft hægt að fá á góðu verði og
maður hefur helst haft efni á
henni þessi búskaparár. Auðvitað er líka alls konar öðruvísi
tónlist í gangi, til dæmis mikið
af djassi og blús. Síðan fylgir
maður að sjálfsögðu eftir
sínum mönnum. Nick Cave er
þannig alveg magnað dæmi
um mann sem hefur þroskast
úr alveg gríðarlegri reiði yfir í
alveg yndislegan tónlistarmann. Dylan er líka alltaf eftirlæti hjá mér. Hann er kannski
töluvert á skjön við annað sem
ég hef verið að grúska í en
flytur og túlkar tónlist á alveg
frábæran hátt. Hann býr yfir
mikilli einlægni í því sem hann
gerir.“

Þreytan leysir
sköpunargáfuna
úr læðingi
– En hvernig er veraldlega
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hliðin á tónlistarmanninum?
Mér skilst að þú sért á leiðinni
að verða netagerðarmeistari –
kvæntistu inn í fagið?
„Já, ætli það ekki bara. En
pabbi var sjóari og ég er alinn
upp í saltfiskinum suður með
sjó. Þannig hef ég alltaf verið
tengdur sjávarútveginum en
netagerðin er kannski örlítið
nýr flötur þar á. Reyndar er
þetta ekki mjög vænleg starfsgrein fyrir gítarleikara. Kennarinn minn í Keflavík fórnaði
höndum þegar ég sagði honum
að ég væri á leiðinni vestur að
fara að vinna við netagerð.
Þetta þykir ekki gott fyrir puttana en hefur gengið ágætlega
hjá mér. Reyndar er maður
bólginn og þrútinn sum kvöld
og þá er ekkert æft. Þá verður

bara að setja hendurnar í kalt
vatn og bíða.
Reyndar er ég töluvert
fjölþreifinn í atvinnumálum ef
svo má að orði komast. Ég
starfa líka hjá Gúmmíbátaþjónustu Vestfjarða og verð
að auki að vinna hjá Slökkviliði Ísafjarðarbæjar í sumar.“
– Netagerðin á kannski
ágætlega við músíkina sem
slíka en verr við fingurna, eða
hvað?
„Það er eins með netagerðina og fiskvinnsluna að oft er
þetta tarnavinna. Og einhvern
veginn er það þannig að ég
hef aldrei meiri þörf fyrir að
spila en þegar ég er þreyttur.
Þá er eins og sköpunargáfan
leysist öll úr læðingi. Maður
fær einhverja útrás í spilamennskunni.“

Kántrítónlistin
lögð í einelti
– Nú starfarðu með kántríhljómsveit og þetta er kannski
viðkvæmt mál. Í gegnum tíðina hefur mörgum þótt kántríið
það allra hallærislegasta í
tónlistinni. Verður þú var við
þetta?
„Já, mér finnst menn alltaf
vera að taka kántríið fyrir. Ég
vona að Unaðsdalur eigi eftir
að leggja sitt af mörkum til að
gera kántríið að viðurkenndri
tónlist. Auðvitað er þetta viðurkennd tónlist en allt of
margir eru einhverra hluta
vegna hálffeimnir við að
hlusta á kántrí. En ef menn
spá aðeins í það, þá hefur þessi
tónlist haft gríðarleg áhrif, til

dæmis á rokkið.
– Stafar þetta kannski, eins
og oft er með fordóma, af
þekkingarleysi á kántrítónlist?
„Já, að einhverju leyti er
það skýringin. En menn verða
náttúrlega að fá að hafa sínar
skoðanir í friði. Sumum finnst
þetta einfaldlega kjánalegt.
Auðvitað er til gott og slæmt
kántrí, alveg eins og það er til
hundleiðinlegur djass og æðislegur djass. Þetta ameríska
iðnaðarkántrí er auðvitað
steingelt og hundleiðinlegt,
megnið af því. Ég er alltaf að
hamra á því að Hank Williams
sé upphafið á þessu enda er
hann algjör snillingur. En svo
er líka æðislega gaman að
fylgjast með þessari vakningu
sem er að verða hjá unga fólkinu. Willie Nelson hefur til

dæmis spilað á Hróarskelduhátíðinni og gjörsamlega
heillað liðið. Johnny Cash
hefur líka verið að gera það
gott að undanförnu og er nánast endurfæddur ef svo má
segja. Enda hafa þessir menn
lifað ýmislegt og hafa margt
fram að færa – Johnny Cash
var að semja fyrir Elvis Presley á sínum tíma.“
– En hvernig lítur framtíðin
út? Á að koma börnunum á
legg og fara síðan á hljómleikaferðalag um heiminn?
„Ég veit ekki hvað skal
segja.“
– Er kannski ekki verið að
skipulegga svo langt fram í
tímann?
„Nei. Núna langar mig mest
til að leggja rækt við það sem
ég hef verið að gera þó ég viti
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ekkert hvað komi út úr því.
Það er voða gaman að spila
fyrir fólk og ég hef alltaf notið
mín í því. En málið er að koma
frá sér efni – það er markmiðið. Nú er líka ekki orðið
neitt mál að koma frá sér diski.
Þannig er það engin afsökun
lengur en var heljarinnar mál
þegar maður byrjaði í þessum
bransa“, segir Þröstur Jóhannesson, tónlistar- og netagerðarmaður, sem á nóg af
efni í vinnslu.
Hvenær það verður gefið út
á eftir að koma í ljós. Fyrr en
síðar kemur að því og þá gefst
tækifæri til að hlýða á niðurstöðurnar frá tónlistarleit
Þrastar á Ísafirði.
– kristinn@bb.is
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Grænlenskar nætur á Flateyri

Inúítaþorpið sett upp á Flateyri.

Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra fylgist með skemmtiatriðum.

Fjölmargir lögðu leið sína
til Flateyrar um liðna helgi á
sumarhátíðina Grænlenskar
nætur. Björn Ingi Bjarnson,
formaður Önfirðingafélagsins
í Reykjavík og einn skipuleggjenda hátíðarinnar, segir
að á hátíðarsamkomu í íþróttahúsinu á föstudagskvöld hafi
verið um eitt þúsund manns
en líklega hafi á bilinu 1500
til 2000 manns verið í bænum
á hverjum tíma.
„Það var gríðarlega mikið
rennirí í bænum enda mikið
um að vera á svæðinu þessa
helgi. Margir keyrðu á milli
Flateyrar og Sæluhelgar á Suðureyri enda góð dagskrá á báðum stöðum. Menn eru farnir
að hafa á því orð að sumrin á
Vestfjörðum séu ein samfelld
sumarhátíð“, segir Björn. Um
50 manns komu frá Grænlandi
til að taka þátt í hátíðinni en
auk þeirra lögðu margir Grænlendingar sem búsettir eru hér
á landi leið sína á hátíðina.
Björn Ingi segir mikið af
brottfluttum Önfirðingum
hafa mætt til leiks og gist í
heimahúsum eða á tjaldstæðum. Er það mál manna að vel
hafi tekist til en þegar er farið
að leggja drög að fleiri „grænlenskum nóttum“ á Flateyri.
„Þetta heppnaðist vonum
framar. Vindurinn var að
svekkja okkur aðeins en menn
eru fljótir að gleyma því. Það
voru nokkrir sem höfðu á því
orð að þetta yrði að halda
áfram því þarna væru komin á
gríðarlega skemmtileg samskipti og menn ætla setjast yfir
þessi mál í framhaldinu. Þessi
hátíð hefur gríðar mikið gildi,
ekki bara fyrir Flateyringa eða
Önfirðinga heldur Grænlendinga líka“, segir Björn.
Viðamikil dagskrá var í boði
frá kvöldi fimmtudags og fram
á sunnudag. Í upphafi hátíðarinnar var sett upp iníúítaþorp
sem mikið líf var í kringum.
„Þar voru þorpsbúar við leik
og störf, bæði börn og fullorðnir. Kristján Einarsson
skaut seli sem Grænlendingarnir verkuðu með sínum aðferðum. Síðan var kjötið grillað og hátíðargestum boðið að
smakka. Það voru meira að
segja framreiddir hamborgarar
með selkjöti. Að auki var fangaður lifandi selur sem gisti í
fiskikari á Flateyri. Hann
gladdi fólk mikið og var að
lokum kvaddur með viðhöfn.

Atvinnulausum fækkar
á Vestfjörðum

Stórt samkomutjald
fauk ofan af gestum

Hjá Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða eru 68 skráðir án
atvinnu í dag en fyrir mánuði síðan voru 107 á skrá.
Hefur atvinnulausum á Vestfjörðum því fækkað töluvert
á tímabilinu. Þess ber þó að geta að fyrri hluta júní mánaðar hafði atvinnulausum fjölgað nokkuð frá því sem
var mánuðinn á undan. Að meðaltali voru 73 atvinnulausir á Vestfjörðum í júní. Þar af var 21 karl og 52
konur. Flestir voru án atvinnu í Ísafjarðarbæ eða 29. Í
Vesturbyggð voru 15 án atvinnu, 10 í Bolungarvík, 7 í
Kaldrananeshreppi og 4 á Hólmavík. – kristinn@bb.is

Stórt samkomutjald fauk ofan af fjölda manns um kl.
17:30 á föstudag þegar Sæluhelgargestir voru að safnast
saman við Sólstaði í Staðardal við utanverðan Súgandafjörð, þar sem fjölskylduhátíð var haldin með grillveislu
og ýmsum uppákomum. Þeir sem voru inni í tjaldinu
fundu er vindhviðan kom á tjaldið, þrýstingurinn jókst
og tjaldið lyftist hægt og rólega og lagðist á toppinn. Um
60 cm langir tjaldhælar drógust upp með tjaldinu. Þrír
bílar stóðu ofanvert við tjaldið og urðu undir því en
engar skemmdir urðu á þeim og engin slys urðu á fólki.
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Grænlenskur dansari sýnir listir sínar á Silfurtorgi á Ísafirði.
Við vonum að hann hafi yfir- Halldór Sveinbjörnsson frá
gefið svæðið með góðar minn- Ísafirði varð hlutskarpastur.
ingar.“
Gestirnir frá Grænlandi
Á föstudagskvöld var boðið buðu upp á fjölmörg skemmtiupp á fjölbreytt skemmtiatriði atriði en með í för voru
í íþróttahúsinu á Flateyri en trommuflokkurinn Appap
sérstakur gestur kvöldsins var Papii, Ingeratsiler kórinn og
Guðni Ágústsson landbúnað- Grænlensk rokksveit sem þótti
arráðherra sem þótti fara á fara á kostum. Flateyringar
kostum í ávarpi sínu. Guðni tefldu fram sínum manni og
var ekki eini gesturinn úr röð- gladdi Siggi Björn hátíðargesti
um stjórnmálamanna því dag- við mörg tækifæri með leik
inn eftir hélt Össur Skarphéð- sínum og söng.
Halldór Halldórsson bæjarinsson formaður Samfylkingarinnar fyrirlestur um sam- stjóri Ísafjarðarbæjar sleit háskipti Íslands og Grænlands. tíðinni síðdegis á sunnudag
„Hann troðfyllti Vagninn eins en í gærkvöldi héldu heimaog poppstjarna væri mætt á menn gestum sínum kveðjusvæðið“, segir Björn. Á stund í Vagninum. Björn Ingi
sunnudag messaði Jónatan segir Grænlendinga á heimleið
Motzfeldt, fyrrum landstjóri en margir þeirra gisti í nótt í
Grænlands, í Flateyrarkirkju Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi
og grænlenski kirkjukórinn og hvíli sig fyrir heimförina.
Að Grænlenskum nóttuð
Inngeratsiler söng.
Að messu lokinni var efnt stóðu Kalak vinafélag Íslands
til fjöltefli þar sem hátíðar- og Grænlands og Önfirðingagestir öttu kappi við slóvak- félagið í Reykjavík. „Þetta er
ísku skákdrottninguna Regínu unnið í góðri samvinnu við
Pokorna. „Menn lögðu sig alla heimaaðila með tilsstyrk
fram og hún lenti í vandræðum margra fyrirtækja, einstaklí nokkrum skákum. Á endan- inga og opinberra aðila hérum náðu 5 skákmenn að knýja lendis sem á norðurlöndunum.
En Flateyringar halda ótrauðir
fram jafntefli“, segir Björn.
Mikil kajakmenning er á af stað aftur um verslunarGrænlandi og tók dagskrá há- mannahelgi og halda þá
tíðarinnar mið af því. Græn- skemmtunina Rokk og reyk.
lendingar kenndu heima- Menn fá ekki einu sinni að
mönnum og gestum þeirra kólna eftir þessi hátíðarhöld“,
ýmis brögð. Efnt var til lands- sagði Björn Ingi.
kristinn@bb.is
keppni á kajak þar sem fulltrúar frá sjö þjóðum tóku þátt en
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Grænlenski kórinn tekur lagið á Silfurtorgi á Ísafirði.

Heimamaður tekinn í kennslustund í grænlenskum dönsum.

Össur Skarphéðinsson formaður Samfylkingarinnar og eiginkona hans, Árný Sveinbjörnsdóttir voru á meðal gesta á Grænlenskum nóttum á Flateyri.

Reynir Traustason, einn skipuleggjenda hátíðarinnar ásamt Valgeiri Guðjónssyni, tónlistarmanni sem var á meðal gesta.

Fjölmenni var við brennuna sem kveikt var í inni í varnargarðinum fyrir ofan Flateyri.

Grænlensk kona gerir að sel í fjörukambinum.

Fornleifastofnun Vesturlands verður á Ísafirði

Óskað eftir raddsýnum
frá Vestfirðingum

Styrkir úr Menningarsjóði vestfirkrar æsku

Fornleifastofnun Íslands hefur ákveðið að stofna Fornleifastofnun Vesturlands á Ísafirði og hefur auglýst stöðu
verkefnisstjóra við stofnunina. Á síðustu misserum hefur
Fornleifastofnun haft í undirbúningi að flytja hluta
starfseminnar út á landsbyggðina í nokkrum áföngum
enda fer rannsóknarstarfið jafnan að verulegu leyti fram
utan höfuðborgarsvæðisins. Í fréttatilkynningu segir að
það sé stefna Fornleifastofnunar að veita ungu fólki
tækifæri til þátttöku í vísindarannsóknum og skapa ný
störf á þeim vettvangi á landsbyggðinni. – kristinn@bb.is

Landssíminn vinnur að gerð talgreinis og óskar eftir
aðstoð Vestfirðinga við að lesa inn texta sem inniheldur
öll hljóð í íslensku. Talgreinirinn verður settur á markað
í haust og á að skilja raddskipanir fólks. Að sögn Sæmundar Þorsteinssonar hjá Landssímanum er mikilvægt
að fá góðan þverskurð af íslensku þjóðinni, fólk úr öllum
landshlutum, til að lesa hljóðdæmi inn í grunn talgreinisins. „Við sjáum gríðarlega framtíð í tungutækni. Ef við
getum talað við tækin og losnað við lyklaborð er hægt
að minnka tækin enn meira,” segir Sæmundur.

Eins og undanfarin ár verða veittir styrkir úr Menningarsjóði vestfirskrar æsku til framhaldsnáms sem vestfirsk ungmenni geta ekki stundað í sinni heimabyggð. Að
öðru jöfnu njóta eftirtaldir forgangs um styrk úr sjóðnum: Ungmenni sem misst hafa fyrirvinnu, föður eða
móður, einstæðar mæður og konur, meðan fullt launajafnrétt er ekki í raun. Umsóknir skal senda fyrir lok júlí
til Menningarsjóðs vestfirskrar æsku c/o Haukur Hannibalsson, Digranesheiði 34, 200 Kópavogur og skulu
meðmæli frá skólastjóra og/eða öðrum fylgja umsókn.
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Atlastaðir í Fljótavík.

Friðlandið á Hornströndum

Ferðamannastraumurinn að ná hámarki
Straumur ferðamanna í friðland Hornstranda virðist vera
að ná hámarki. Að sögn Greips
Gíslasonar hjá Vesturferðum
á Ísafirði hefur verið fullt í
allar bátsferðir að undanförnu.
„Það er komin þessi stöðuga

traffík og veðrið í dag (þriðjudag) ætti að lyfta enn frekar
undir þetta. Það lítur út fyrir
að toppinum sé náð hvað þessar ferðir varðar, en ég held að
fjöldi ferðamanna hljóti að ná
hámarki um komandi versl-

unarmannahelgi þegar unglingalandsmót UMFÍ verður
haldið á Ísafirði“, segir Greipur.
Vakið hefur athygli hversu
mikill fjöldi húsbíla- og tjaldvagnafólks hefur sótt svæðið

Umhverfismat vegna þverun Mjóafjarðar

Í fyrsta lagi væntanlegt í lok september
Það eina sem getur kollvarpað áformum um brúun Mjóafjarðar í Ísafjarðardjúpi er ef
að umhverfisáhrif vegna framkvæmdarinnar þykja óásættanlega mikil. Þetta segir Kristján Kristjánsson, verkfræðingur hjá Vegagerðinni á Ísafirði. Skipulagsstofnun sér um
mat á umhverfisáhrifum og
fengust þar þær upplýsingar
að úrskurðar væri að vænta í
fyrsta lagi í lok september.

„Framkvæmdaraðili, þ.e.
Vegagerðin, hefur sent inn
matsskýrslu sem við erum nú
að fara yfir ásamt fylgigögnum
í síðasta sinn. Ekki hefur verið
tekin ákvörðun um hvenær
auglýst verður eftir athugasemdum almennings, en þegar
það verður gert hefst 6 vikna
kynningarferli“, segir Sigurður Ásgeirsson hjá Skipulagsstofnun.
Tillaga Vegagerðarinnar

gengur út á að brúa Mjóafjörð
um Hrútey. „Óskað er eftir
umsögnum frá fornleifavernd,
veiðistjóra, umhverfisstofnun
og sveitarfélögum og hafa
þessir aðilar nokkrar vikur til
að svara. Eftir það gefst framkvæmdaraðila kostur á að
svara umsögnunum, en ef allt
gengur á fullum hraða er úrskurðar að vænta um 10 vikum
eftir auglýsingardag“, segir
Sigurður. – halfdan@bb.is

heim í sumar. „Það hefur verið
svolítið um að fólk komi til
okkar þegar allt fyllist á tjaldsvæðinu í Tungudal og spyrji

hvar sé annars staðar hægt að
vera með vagnana. Þá bendum
við þeim á grasbalann við
Suðurtanga, eða á tjaldsvæði í

Unglingalandsmóti UMFÍ á Ísafirði

Stefnir í metþátttöku
Forskráning keppenda á
unglingalandsmót UMFÍ
sem haldið verður á Ísafirði
um verslunarmannahelgina
hefur gengið vel og stefnir í
metþátttöku að sögn Inga
Þórs Ágústssonar formanns
undirbúningsnefndar mótsins.
„Starfsmenn mótsins hafa
verið í sambandi við öll aðildarfélög og deildir UMFÍ
og við erum þegar komin
með um 1300 skráningar. Til
gamans má geta að þegar
mótið var haldið á Stykkishólmi í fyrra voru þeir komnir með 900 skráningar á
sama tíma en reyndin var sú
að þangað komu 1300 kepp-

endur. Þannig lofar þetta
góðu“, segir Ingi Þór.
Gert er ráð fyrir miklum
fjölda gesta til Ísafjarðar í
tengslum við mótið en Ingi
segir algenga viðmiðun að þrír
aðstandendur fylgi hverjum
keppenda. „Út frá þessu tölum
megum við því eiga von á
rúmlega fimm þúsund þátttakendum á mótinu. Síðan mun
töluvert af ferðafólki koma
hingað til að sækja skemmtilega dagskrá og í glæsilegu
umhverfi.“
Nú eru rétt rúmar þrjár vikur
þar til mótið hefst en þess má
vænta að fólk fari að streyma
í bæinn fyrr. „Mér heyrist á
fólki að það verði að týnast

STAKKUR SKRIFAR

Gerjun íslensks samfélags er mikil og tilflutningar fólks sömuleiðis. Erlendir
ríkisborgarar fylla í skörð brottfluttra Íslendinga, sem leita til útlanda í leit að
betra lífi. En það er þráin eftir bættum lífskjörum, auknum tækifærum og bjartari framtíð sér og sínum til handa, sem kveikir útþrána. Með sama hætti leita
útlendingar til Íslands eftir betri kjörum og nýju lífi. Aðstæður sem duga ekki
ekki mörgum Íslendingum freista erlendra ríkisborgara. Höfuðborgarsvæðið
laðar að sér fólkið utan af landi. Síðustu tölur sýna að enn fækkar íbúum
Vestfjarða, nú um 41 á fyrsta ársfjórðungi. Samgöngur batna sífellt og úrbótum í þeim efnum hefur verið hraðað gagnstætt því sem gert var við utanverðan
Eyjafjörð. Miklu fé hefur verið varið til að koma menningarhúsum á Ísafirði
áfram og bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur lagt mikið undir og byggt upp
íþróttamannvirki og framundan er landsmót UMFÍ í yngri flokkum. Gerð
snjóflóðavarna er hafin í Seljalandsmúla og framundan er bygging nýs
íbúðahverfis. Vonir okkar um viðsnúning fólksfjöldans hafa ekki ræst.
Það er löngu tímabært að hætta að blekkja sjálfan sig. Byggðastefna á
Íslandi hefur aldrei virkað. Eitt augnablik snerist þróunin, sem stóð alla síðustu öld, við og fólki utan Reykjavíkur fjölgaði á áttunda áratugnum um
nokkra tugi á kostnað höfuðborgarinnar. En það var skammgóður vermir og
dýru verði keyptur. Þá er ekki aðeins vísað til gegndarlausrar ráðstöfunar opinbers fjár til landsbyggðarinnar um nokkurra ára skeið, sem vissulega stuðlaði
að uppbyggingu. Sagan segir okkur að hún byggðist á ótraustum grunni.

Spurt var:

Vissulega komu skuttogarar í flest þorp á Vestfjörðum. Tekjur urðu ævintýralegar og ný hús voru byggð, heilu hverfin upp í fjallshlíðar, sem síðar tóku
sinn toll og nú þarf varnir til að tryggja framtíð þeirra. Við getum endalaust
deilt um gagn eða ógagn kvótakerfisins, án þess þó að snúa við íbúaþróun.
Hin eina sanna byggðastefna er fólgin í því að spyrja þá sem fóru hvers
vegna þeir tóku ákvörðunina og hvað hefði breytt henni. Reyndar skal því
haldið fram hér að svörin kunni að verða nokkuð fyrirsjáanleg. Bíðum þeirra
samt. Fróðlegt kynni að vera að spyrja þá nemendur sem ljúka grunnskólaprófi
hvar þeir hafi hugsað sér að búa að loknu námi. Kannski nægir að fá svar við
spurningunni um hvað þeir ætli sér að starfa. Óháð því hversu gott er að ala
upp börn á Vestfjörðum, þá þurfa bæði þau og foreldrar þeirra að lifa og nú er
kröfurnar til lífsins snöggtum meiri en fyrir 50 eða 20 árum. Því næst ætti að
fá svör aðfluttra útlendinga við sömu spurningum og bera saman. Velsældin
hefur ný vandamál í för með sér. Þau þarfnast nýrra lausna. Skólar, bæði
grunn- og framhaldsskólar verða að ná ákveðinni stærð til þess að nemendur
sætti sig við námsframboð og valmöguleika í þeim efnum. Sama gildir um
samfélagið allt. Atvinnulíf, afþreying, heilsugæsla og aðrir kostir þess skulu
vera fjölbreytilegir, ella leitar fólk annað. Fólkið getur flutt hraðar en uppbyggingu samfélagsins miðar. Það er kjarni málsins. Það skortir þolinmæði til
að bíða.

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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hingað allt frá helginni á
undan en við eigum von á
mesta fjöldanum seinni
hluta vikunnar.“
Tjaldsvæði mótsins verður á fyrirhugðu byggingarlandi á Tunguskeiði. „Á
næstu tveim vikum eiga bæjarbúar eftir að sjá heilmiklar
framkvæmdir m.a. á tjaldstæðinu, við hátíðarsvið og
fleira. Ég vil bara hvetja fólk
til að taka þátt í stemmningunni og vera heima hjá sér
þessa helgi. Helst að sækja
ættingjana út um landið og
bjóða þeim að tjalda í garðinum“, sagði Ingi Þór.
kristinn@bb.is

SPURNINGIN

Þróun byggðar

1 2

öðrum þéttbýliskjörnum Ísafjarðarbæjar eða í Bolungarvík“, segir Greipur.
halfdan@bb.is
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Hefur þú
ferðast um
friðland
Hornstranda?
Alls svöruðu 289.
Já sögðu 170 eða 59%
Nei sögðu 119 eða 41%

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

bb.is

Þar sem púlsinn slær...

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

18.4.2017, 11:25

Hátíðarhöldin á Sæluhelginni á Suðureyri tókust með miklum ágætum
Hin árlega Sæluhelgi var haldin á Suðureyri um helgina og var aðsókn gesta með svipuðu
móti og undanfarin ár. Að sögn Ævars Einarssonar yfirmansavinar tókust hátíðarhöldin með
miklum ágætum. „Þetta gekk allt mjög vel. Eitthvað fleira fólk var úti í Staðardal nú en í fyrra
og í gær voru um 1.500 manns í bænum. Þátttkaka var mjög góð í mansaveiðikeppninni, en
að þessu sinni vorum við með sérstaka keppni fyrir þrettán
ára og eldri í tilefni af fimmtán ára afmæli
mansavina. Ætli við höldum ekki slíka
keppni á fimm ára fresti héðan af“, segir
Ævar.
Fjölskylduskemmtun var haldin í
Staðardal á föstudag, en þegar samkomugestir voru að safnast þar fyrir, fauk ofan
af þeim mikið og stórt samkomutjald og
lagðist á bakið. Þrír bílar sem stóðu hlémegin við tjaldið lentu undir því en urðu ekki
fyrir skemmdum. Einn samkomugesta fékk borð á
fótinn við þetta, en að öðru leyti urðu ekki meiðsl á
fólki. „Þetta var smá uppákoma. Það ræður enginn við
þann sem stjórnar veðri og vindum“, segir Ævar.
Keppt var í fjölda íþróttagreina í Staðardal, meðal
annars gjarðarskoppi, flúðarallýi og sandkastalakeppni.
Þá var skotið á loft flugeldum og kveikt í gríðarmikilli
brennu sem virðist stækka ár frá ári.
Á laugardag voru haldnir dansleikir í félagsheimili,
keppt í mansaveiði og leikfélagið Hallvarður súgandi
sýndi verkið Bróðir minn ljónshjarta, svo fátt eitt sé
nefnt. Sæluhelgi lauk síðan í gær þegar haldinn var furðufatadagur á Suðureyri við Súgandafjörð.
Meðfylgjandi myndir tók Þorsteinn J. Tómasson á
hátíðinni. Fleiri myndir munu birtast á svipmyndum á bb.is í vikunni.
–halfdan@bb.is

NINGIN
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helgardagbókin

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

smáar

Til sölu eru fjögur 14" vetrardekk á felgum. Innifalið í verðinu er 1987 árgerð af Lancer
station bíl og sumardekk. Verðhugmynd kr. 50 þús. Uppl. í
síma 693 2161.
Til sölu er 21" sjónvarp. Er í
fínu lagi. Fjarstýring fylgir. Verð
7.000 til 7.500 kr. Uppl. hjá
Hemma í síma 865 7390.
Sunddeild UMFB í Bolungarvík
leitar að sundþjálfara/þjálfurum frá miðjum ágúst. Uppl.
gefa Sólrún í síma 456 7117
og Þórhildur í síma 456 7447.
Til sölu er Suzuki Vitara árg.
1995, ekinn 80 þús. mílur.
Uppl. í síma 456 3335.
Til sölu er Trek 800, 21 gíra
drengjahjól, 2ja ára gamalt.
Verð kr. 15.000. Upplýsingar
í síma 456 3335.
Svefnsófi óskast, ódýrt eða gefins. Uppl. í síma 893 4857.
Fjárhundar/heimilishundar til
sölu. Eru af Border-Collie kyni.
Uppl. í síma 456 2237.

Leiðrétting
vegna fréttar
Í 25. tölublaði Bæjarins
Besta sem kom út 25. júní
er misritun í myndatexta á
bls. 3, við frétt um opnun
ljósmyndasýningar í Ögri.
Við eina af myndunum
eru nafngreind Ágúst
Gíslason verktaki á Ísafirði
og Ólafía Salvarsdóttir í
Reykafirði. Hið rétta er að
Ólafía býr í Vatnsfirði
ásamt eiginmanni sínum sr.
Baldri Vilhelmssyni en þar
hafa þau átt heima í nærri
hálfa öld. Er beðist velvirðingar á þessum mistökum.

Tveir Ísfirðingar í landsliðið
Ísfirðingarnir Birkir H.
Sverrisson og Matthías Vilhjálmsson hafa verið valdir
í landslið knattspyrnumanna undir 17 ára aldri.
Matthías og Birkir æfa
báðir með Boltafélagi Ísafjarðar og léku með liðinu
þegar það varð Íslandsmeistari í innanhússknattspyrnu 5. flokks árið 1998.
Þá hafa þeir báðir leikið
með meistaraflokki Boltafélagsins þrátt fyrir ungan
aldur.
„Þetta sýnir okkur að
með góðri ástundun og
reglusemi og miklum
stuðningi foreldra þá er
hægt að ná langt, “ segir
Kristján Pálsson, formaður
Boltafélags Ísafjarðar.

1 4
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Föstudagur 18. júlí
08.00 Opna breska meistaramótið í golfi.
Bein útsending frá St. George’s-golfvellinum í Sandwich í Kent.
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Anna í Grænuhlíð (1:26)
18.30 Einu sinni var...
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Á indíánaslóðum. (Wind River)
Bandarísk bíómynd frá 1998. Myndin er
byggð á sannsögulegum atburðum og
gerist á slóðum indíána í Wyoming.
Meðal leikenda eru Blake Heron, Russell
Means, Wes Studi, Devon Gummersall
og Karen Allen.
21.55 Geimskipið - Kynslóðirnar.
(Star Trek: Generations) Bandarísk
bíómynd frá 1994. Kafteinn Picard á í
höggi við brjálaðan vísindamann í tortímingarham en eini maðurinn sem getur
hjálpað honum hefur verið dauður í 78
ár. Meðal leikenda eru Patrick Stewart,
Jonathan Frakes, Brent Spiner, LeVar
Burton, Michael Dorn, Marina Sirtis,
Malcolm McDowell og William Shatner.
23.50 Vandinn við Henry. (Regarding
Henry) Bandarísk bíómynd frá 1991 um
lögfræðing sem vaknar minnislaus eftir
að hann verður fyrir skoti. Aðalhlutverk:
Harrison Ford og Annette Bening. e.
00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 19. júlí
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (29:65)
09.05 Tommi togvagn (3:26)
09.19 Engilbert (22:26)
09.30 Albertína ballerína (25:26)
09.45 Stebbi strútur (2:13)
10.03 Babar (18:65)
10.18 Gulla grallari (39:53)
10.50 Opna breska meistaramótið.
Bein útsending frá St. George’s-golfvellinum í Sandwich í Kent.
12.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í Bretlandi.
14.00 Opna breska meistaramótið.
Bein útsending frá St. George’s-golfvellinum í Sandwich í Kent.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Enn og aftur (7:19)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Fjölskylda mín (7:13)
20.15 Sannleikurinn um hunda og ketti
(The Truth About Cats and Dogs) Bandarísk bíómynd frá 1996. Dýralæknir og
útvarpskona sem hefur lítið sjálfsálit
biður vinkonu sína að gerast staðgengill
sinn þegar myndarlegur maður biður hana
að hitta sig. Aðalhlutverk: Uma Thurman
og Janeane Garofalo.
21.55 Morð á Skuggafjalli. (A Murder
on Shadow Mountain) Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1999. Denny Traynor lifir
ósköp þægilegu fjölskyldulífi en dag einn
er hann tekinn fastur vegna morðs sem
hann átti að hafa framið fyrir 20 árum.
Aðalhlutverk: Michele Lee, Peter Coyote
og Rex Linn.
23.25 Auga fyrir auga. (Below Utophia) Bandarísk bíómynd frá 1998. Daniel
kemur heim á setur fjölskyldu sinnar um
jólin ásamt kærustu sinni en brátt fara
ógnvekjandi atburðir að gerast.Aðalhlutverk: Alyssa Milano, Justin Theroux og
Ice T.
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 20. júlí
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Otrabörnin (5:52)
09.25 Sígildar teiknimyndir (5:52)
09.32 Guffagrín (43:53)
09.55 Kobbi (69:78)
10.00 Opna breska meistaramótið.
Bein útsending frá St. George’s-golfvellinum í Sandwich í Kent.
11.45 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Bretlandi.
14.00 Opna breska meistaramótið.
Bein útsending frá St. George’s-golfvellinum í Sandwich í Kent.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Einn góðan veðurdag
18.16 Hrefna og Ingvi (19:19)
18.22 Úr Stundinni okkar
18.25 Pabbi lögga (1:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Lífið er leikur og ljúfur.
Heimildarmynd um tónleikaferð
Karlakórsins Geysis til Norðurlanda
fyrir réttum 50 árum. Talað er við
gamla kórfélaga og sýndar myndir sem
Eðvarð Sigurgeirsson tók í ferðinni.
20.45 Saga Forsyte-ættarinnar (5:8)
21.40 Helgarsportið
22.05 Bikarkvöld. Sýnt úr leikjum í
átta liða úrslitum í Visa-bikarkeppni
karla.

22.20 Prinsessan og hermaðurinn.
(Der Krieger und die Kaiserin) Þýsk
bíómynd frá 2000 um unga hjúkku sem
hittir mann fyrir tilviljun og verður hrifin
af honum. En þegar hún kynnist honum
betur renna á hana tvær grímur.Aðalhlutverk: Franka Potente og Benno Fürmann.
00.30 Kastljósið
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 18. júlí
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 (17:24)
13.00 Rod Stewart á tónleikum. Skotinn Rod Stewart í essinu sínu. Rámi
rokkarinn flytur nokkur af sínum þekktustu lögum í bland við önnur sígild.
Virkilega fínn þáttur fyrir unnendur
góðrar tónlistar. 2003.
13.55 Jag (5:25)
14.40 The Agency (12:22)
15.20 Thieves (6:10)
16.00 Lizzie McGuire
16.25 Tracey McBean
16.40 Alvöruskrímsli
17.05 Heimur Hinriks
17.20 Neighbours
17.45 Dark Angel (5:21)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Friends 6 (9:24)
20.00 The Simpsons (3:22)
20.30 George Lopez (14:28)
20.55 Bernie Mac (4:22)
21.20 Hidden Hills (4:18)
21.50 Just Shoot Me (19:22)
22.15 Hi-Life. (Lifað hátt) Rómantísk
gamanmynd. Jimmy er skuldum vafinn
og veðlánarinn hans er farinn að ókyrrast.
Jimmy lýgur að kærustunni sinni í þeirri
von að verða sér úti um peninga. Hún
bítur á agnið og brátt eru allir farnir að
safna peningum fyrir fársjúka systur
Jimmys. Auðvitað er hún ekki veik og
það er eins gott að enginn komist að
þessu ráðabruggi Jimmys. Aðalhlutverk:
Campbell Scott, Moira Kelly, Michelle
Durning, Eric Stoltz.
23.40 X-Men. (Ofurmennin) Hörkugóð
mynd um það sem kann að gerast í nánustu framtíð. Útvalið fólk fær tiltekna
hæfileika með aðstoð læknavísindanna.
Hér er telft á tæpasta vað en hvað gerist
þegar eitthvað fer úrskeiðis? Aðalhlutverk: Patrick Stewart, Hugh Jackman,
Ian McKellen, Famke Janssen.
01.20 Silence of the Lambs. (Lömbin
þagna) Raðmorðingi gengur laus. Alríkislögreglukonunni Clarice Starling er
falin rannsókn málsins og hún óskar aðstoðar mannætunnar dr. Hannibals Lecters sem gæti hugsanlega stöðvað morðingjann. Þrælmögnuð mynd sem hlaut
alls 5 Óskarsverðlaun. Aðalhlutverk:
Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott
Glenn.
03.15 Of Love and Shadow. (Ást og
skuggar) Myndin byggist á samnefndri
skáldsögu Isabel Allende. Við kynnust
Irene Beltran sem er ung og glæsileg
blaðakona á tískublaði. Hún stendur á
krossgötum því það er kominn nýr maður
í líf hennar og hún þarf að takast á við
móður sína og samfélagið. Þetta er
áhrifamikil mynd með stórgóðum leikurum. Aðalhlutverk: Antonio Banderas,
Jennifer Connelly, Camilo Gallardo.
05.00 Friends 6 (9:24)
05.25 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 19. júlí
08.00 Í Erilborg
08.25 Dagbókin hans Dúa
08.50 Tiddi
09.00 Biblíusögur
09.45 The Flinstones in Viva Roc
11.15 Yu Gi Oh (28:48)
11.35 Yu Gi Oh (29:48)
12.00 Bold and the Beautiful
13.40 Random Passage
14.25 Six Days, Seven Nights. (Sex
dagar, sjö nætur) Blaðakonan Robin
Monroe er í rómantísku fríi á suðrænni
eyju með kærastanum þegar hún er beðin
um að skrifa grein um nálæga eyju. Eini
möguleikinn til að komast að eyjunni er
með aðstoð önuga flugmannsins Quinns
Harris og fjörgamallar rellu hans. Þau
brotlenda og verða að gera allt til að
forðast þær hættur sem leynast á eyjunni
og ekki síst til að þola návist hvort annars.
Maltin gefur þessari mynd þrjár stjörnur.
Aðalhlutverk: Harrison Ford, David
Schwimmer, Anne Heche.
16.05 Vikan í enska boltanum
16.30 Afleggjarar - Þorsteinn J. (6:12)

Ekta grískt brúðkaup
Ekta grísk brúðkaup, eða My Big Fat Greek Wedding, er frábær gamanmynd sem var tilnefnd bæði til Golden Globe og Óskarverðlauna.
Myndin sem sýnd er á Stöð 2 kl. 21:00 á laugardagskvöld segir frá
Toula sem starfar í veitingahúsi fjölskyldu sinnar í Chicago. Þau eru
grísk og halda sterkt í gamlar hefðir. Fjölskyldan ætlast til að Toula nái
sér í grískan mann og lifi hamingjusöm til æviloka. En hún er ekkert á
þeim buxunum. Toula fellur fyrir manni með ólíkan bakgrunn og kynni
þeirra valda uppnámi í fjölskyldunni, svo vægt sér til orða tekið. Aðalhlutverk leika Nia Vardalos og John Corbett.
16.55 Monk (9:12)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Friends 6 (10:24)
19.30 Serendipity. (Vegir ástarinnar)
Rómantísk gamanmynd. John og Sara
hittast fyrir tilviljun í jólaösinni í New
York. Þau falla hvort fyrir öðru en aðstæður eru ekki réttar og þau fara hvort í
sína áttina. Mörgum árum síðar, þegar
bæði hafa fundið aðra lífsförunauta, er
efinn að naga þau. John hugleiðir að
reyna að hafa uppi á Söru sem er einmitt
í sömu hugleiðingum. En það er langt
um liðið og nær vonlaust að örlögin leiði
þau saman á nýjan leik. Aðalhlutverk:
John Cusack, Kate Beckinsale.
21.00 My Big Fat Greek Wedding.
(Ekta grískt brúðkaup) Frábær gamanmynd sem fékk bæði tilnefningar til
Golden Globe og Óskarsverðlauna.
Toula, 30 ára, starfar í veitingahúsi fjölskyldu sinnar í Chicago. Þau eru grísk og
halda sterkt í gamlar hefðir. Fjölskyldan
ætlast til að Toula nái sér í grískan mann
og lifi hamingjusöm til æviloka. En hún
er ekkert á þeim buxunum. Toula fellur
fyrir manni með ólíkan bakgrunn og
kynni þeirra valda uppnámi í fjölskyldunni, svo vægt sé til orða tekið. Aðalhlutverk: John Corbett, Nia Vardalos, Michael Constantine.
22.40 Trading Places. (Vistaskipti)
Gamanmynd um smákrimmann Billy
Ray Valentine sem fær nýtt hlutverk í
lífinu, þökk sé bræðrunum Randolph og
Mortimer, sem vita ekki aura sinna tal.
Randolph veðjar við Mortimer um að
hann geti gert hvaða glæpamann sem er
að góðum kaupsýslumanni í fyrirtæki
fjölskyldunnar. Billy veit ekkert um þessi
áform en sá hlær best sem síðast hlær.
Aðalhlutverk: Eddie Murphy, Dan
Aykroyd, Ralph Bellamy, Don Ameche.
00.35 Joy Ride. (Ökuferð dauðans)
Spennumynd sem enginn gleymir í bráð.
Lewis leggur upp í langferð til að sækja
stúlkuna sem hann elskar. Bróðir hans
slæst með í för og kennir Lewis hrekk
sem hefur alvarlegar afleiðingar í för
með sér. Bílstjórinn sem verður fyrir
barðinu á þeim reynist vera geðveikur
morðingi og skemmtiför bræðranna snýst
upp í algjöra martröð. Aðalhlutverk:
Steve Zahn, Paul Walker, Leelee Sobieski, Jessica Bowman.
02.10 Biloxi Blues. (Í herþjónustu) Ungr
drengur er sendur í þjálfunarbúðir í
Missisippi sem eiga að undirbúa hann
undir átök seinni heimsstyrjaldarinnar.
Hann lærir ýmislegt um lífið og tilveruna.
Myndin er byggð á leikriti eftir Neil
Simon. Aðalhlutverk: Matthew Broderick, Matt Mulhern.
03.55 Friends 6 (10:24)
04.20 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 20. 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 Horace og Tina
11.10 Queen´s Nose 6, The
11.35 Toyota World of Wildlife
12.00 Neighbours
13.40 60 mínútur
14.25 Osmosis Jones
16.55 Strong Medicine (8:22)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Friends 6 (11:24)
19.30 Job, The (3:19) (Lögguvaktin)
Bráðskemmtilegur gamanþáttur sem
gerist í New York. Rannsóknarlögreglumaðurinn Mike McNeil er einn sá besti í
faginu. Hann leysir hvert verkefnið af
öðru á sama tíma og vandræðin hrannast
upp í einkalífinu. Aðalhlutverkið leikur
Denis Leary.
19.55 Monk (10:12)
20.45 Taken (1:10) (Taken) Mögnuð
þáttaröð frá Steven Spielberg. Taken eru
10 myndir sem segja óvenjulega sögu
þriggja fjölskyldna á nokkrum áratugum.
Líf þeirra er viðburðaríkt enda koma
yfirnáttúrulegir hlutir við sögu. Í fyrsta
hlutanum kynnumst við Russell Keys
sem slapp á ótrúlegan hátt frá stríðsátökum í seinni heimsstyrjöldinni. Tveimur
árum síðar (1947) veit Russell að það var
ekki heppni sem réð því að hann hélt lífi.
Taken var tilnefnt til Golden Globe verðlauna fyrr á árinu. 2002.
22.15 60 mínútur
23.00 Sliding Doors. (Lestin brunar)
Óvenjuleg mynd sem vekur spurningar
um hvernig hversdagsleg atvik geta orðið
til þess að líf manns tekur stakkaskiptum.
Líf Helenar verður allt í einu tvískipt á
lestarstöð daginn sem hún er rekin úr
vinnunni. Helen sem tekur lestina lifir
hamingjuríku lífi eftir það en hin sem
missir af lestinni lifir við blekkingu og
óhamingju. Aðalhlutverk: John Lynch,
Gwyneth Paltrow, John Hannah.
00.35 Friends 6 (11:24)
01.00 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 18. júlí
18.30 Trans World Sport
19.30 Football Week UK
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Inside Schwartz (3:13)
21.00 Breathtaking. (Hrífandi) Spennutryllir um gullfallegan geðlækni sem
lætur sig siðareglur læknafélagsins litlu
skipta. Geðlæknirinn vingast við sjúklingana en misnotar síðan traust þeirra.
Lostinn verður alls ráðandi en þegar morð
er framið fer gamanið að kárna. Aðalhlutverk: Joanne Whalley, Lorraine Pilkington, Neil Dudgeon.
22.40 Prophecy II. (Spádómurinn 2)
Þegar hinum illa engli Gabríel verður
ljóst að engillinn Daníel hefur getið barn
með hjúkrunarkonunni Valerie verður
hann æfur af reiði. Í spádómi munksins
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Thomas var getið um barn sem myndi
koma og frelsa mannkynið undan hinu
illa og nú hefur spádómurinn ræst. Hann
ákveður því að koma í veg fyrir að barnið
fæðist og býr sig undir að snúa aftur til
jarðarinnar. Aðalhlutverk: Christopher
Walken, Jennifer Beals.
00.05 The Prophecy 3. (Spádómurinn
3) Á himni ríkir stríð og á jörðu hyggst
Pyriel, engill tortímingarinnar, ná völdum
og útrýma mannkyninu. Sá eini sem gæti
hindrað áform hans er Danayel, hálfur
engill og hálf kona. Erkienglinum Gabríel
hefur verið falið það hlutverk að gæta
Danayel og tryggja framtíð mannkyns.
Aðalhlutverk: Christopher Walken,
Vincent Spano.
01.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 19. júlí
16.00 Trans World Sport
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 Nash Bridges IV (17:24)
20.00 MAD TV
21.00 Restoration. (Endurreisn) Myndin
gerist á 17. öld og fjallar um Rober
Merivel, ungan og hæfileikaríkan læknanema sem óvænt er kallaður til þjónustu
við konunginn, Charles II. Merivel gistir
í höll konungsins og nýtur allra þeirra
lystisemda sem þar er að finna þar til
konungur afræður að gifta Marivel
hjákonu sinni með því skilyrði að hann
verði ekki ástfanginn af henni. Það reynist
Merivel erfitt að standa við þann hluta
samkomulagsins. Maltin gefur þrjár
stjörnur. Aðalhlutverk: Robert Downey
Jr., Sam Neill, David Thewlis, Meg Ryan.
22.55 R. Mayorga - V. Forrest. Útsending frá hnefaleikakeppni í Las Vegas um
síðustu helgi. Á meðal þeirra sem mættust
voru Ricardo Mayorga og Vernon Forrest
en í húfi var heimsmeistaratitillinn í veltivigt.
00.55 The Necklace. Erótísk kvikmynd.
Stranglega bönnuð börnum.
02.15 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 20. júlí
19.00 US PGA Tour 2003
20.00 European PGA Tour 2003
21.00 Daylight Robbery (3:8)
21.50 Take a Hard Ride. (Fantareið)
Vestri sem stendur alltaf fyrir sínu. Pike
þarf að fara með þykkt seðlabúnt yfir
landamæri Mexíkós. Það er ekki áhættulaust enda margir sem girnast peninga.
Aðalhlutverk: Lee Van Cleef, Jim Brown,
Fred Williamson.
23.40 The Gods Must Be Crazy II.
(Guðirnir hljóta að vera geggjaðir)
Þriggja stjarna gamanmynd sem gerist
meðal búskmanna í óbyggðum Afríku.
Xixo er mættur aftur til leiks og hefur í
nógu að snúast eins og fyrri daginn.
Meðal búskmannanna lendir hámenntuð
borgarkona. Hún fær hrikalegt menningaráfall og tveimur litlum búskbörnum er
óvart ekið burt úr auðninni á vit “siðmenningarinnar”. Aðalhlutverk: N!xau,
Lena Farugia, Hans Strydom.
01.15 Cannery Row. (Ægisgata) Hér er
á ferðinni afar óvenjuleg rómantísk og
dramatísk kvikmynd byggð á sögu nób-
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Kristinn lagði Jón í hanaslag
Kristinn H. Gunnarsson þingmaður Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi lagði kollega sinn Jón Bjarnason frá
Vinstri grænum í í hanaslag á Suðureyri um liðna helgi. Að öllu jöfnu leysa þeir ágreiningsefni sín með hefðbundnari hætti
en sú venja hefur skapast að tveir þingmenn eigist við í hanaslag ár hvert þegar Súgfirðingar halda upp á Sæluhelgi á Suðureyri. Voru þingmennirnir skrautlega búnir og mátti varla á milli sjá hvor bæri sig betur. Í fyrra áttust við Kristján Pálsson sem
sat fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Reykjaneskjördæmi og samfylkingarmaðurinn Jóhann Ársælsson þáverandi þingmaður
Vesturlands og núverandi þingmaður Norðvesturkjördæmis. Þá bar Kristján sigurorð af Jóhanni. Má því spyrja hvort fall sé
fararheill þegar hanaslagur á Sæluhelgi er annars vegar því eins og kunnugt er féll Kristján af þingi nú í vor. Sjálfsagt þarf frekari vitna við til að meta forspárgildi hanaslagsins og verður því forvitnilegt að fylgjast með afdrifum þeirra félaga.

elsverðlaunahöfundarins Johns Steinbeck. Sagan segir á gamansaman hátt frá
samdrætti ólíkra persóna í litlu samfélagi
í Bandaríkjunum. Doc og Suzy virðast
ekki eiga neitt sameiginlegt en dragast
samt hvort að öðru. Maltin gefur tvær og
hálfa stjörnu. Aðalhlutverk: Nick Nolte,
Debra Winger, Audra Lindley, Frank
McRae, M. Emmet Walsh, John Huston.
03.15 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 18. 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 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.
22:30 The King of Queens (e)
23:00 Nátthrafnar
Drew Carey - Titus – First Monday –
Law & Order CI – Law & Order SVU .
02:00 Dagskrárlok

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) 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.
23:40 Ladies Man (e) Jimmy Stiles
hefur komið víða við og á tvær dætur
með tveimur konum og yfir heimili hans
vofa móðir hans og tengdamóðir. Þær
eru hver annarri meiri skörungar og
Jimmy þykist himinn höndum hafa tekið
er honum fæðist sonur og það án þess
að hann hafi þurft að leita út fyrir
heimilið en það er minni liðsauki í
syninum en hann heldur.
00:10 Nátthrafnar. Drew Carey Titus – First Monday – Law & Order
CI.
02:25 Dagskrárlok

Sunnudagur 20. júlí
15:00 Jay Leno – tvöfaldur þáttur
16:30 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
17:15 Boston Public (e) Bandarískur

veðrið

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 – Drew Carey
– King of Queens (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 Gleðisveit Ingólfs (e)
00:10 Nátthrafnar. Drew Carey - Titus
– City of angels
01:40 Dagskrárlok

Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg austlæg átt,
skýjað með köflum og dálítil súld suðaustanlands.
Hiti 10-20 stig, hlýjast
norðan- og vestantil.
Horfur á föstudag:
Hægviðri eða hafgola og
víða léttskýjað. Hiti 12-20
stig, hlýjast norðanlands.
Horfur á laugardag:
Hæg norðaustlæg eða
breytileg átt. Dálítil rigning
austanlands, en skýjað
með köflum annars staðar. Hiti 10-20 stig, hlýjast í
uppsveitum suðvestanlands.
Horfur á sunnudag:
Norðaustlæg átt og dálítil
rigning, en skýjað og þurrt
vestanlands. Hiti 10-18
stig, hlýjast vestanlands.
Horfur á mánudag:
Austlæg átt og víða
rigning.

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560

kirkja
Ísafjarðarkirkja:
Messa á sunnudag 20. júlí
kl. 11:00. Kór Ísafjarðarkirkju syngur.

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

fréttir

Fasteignaviðskipti

Ný flokkunarlína í
Júlíus ÍS

Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum

Laugardagur 19. júlí
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 Dateline (e)
17:30 World´s Wildest Police videos
18:15 48 Hours Prýðilegir fréttaþættir

Starfsmenn Póls hf. á Ísafirði unnu á fimmtudag í
síðustu viku að því að rífa
gömul tæki og tól úr Júlíusi
Geirmundssyni ÍS og setja
nýjar græjur um borð. Í
maí var undirritaður samningur milli Hraðfrystihússins – Gunnvarar og Póls
um smíði og uppsetningu
á nýju flokkunarkerfi og
nýrri snyrtilínu, auk endurskipulagningar og endurnýjunar stórs hluta flutningskerfis. „Það verður
allur búnaður settur um
borð í skipið núna. Menn
frá okkur fylgja skipinu
síðan í slipp í Reykjavík
þar sem þeir klára að setja
upp, tengja og festa allan
búnaðinn“, segir Hörður
Ingólfsson, stjórnarformaður Póls. halfdan@bb.is

Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu
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Ísafjörður

Mikill áhugi á
nýbyggingum
Bandaríska kajakfólkið við komuna til Ísafjarðar. F.v. Chris Duff, Shawna Franklin og Leon Sommé.

Þrír Bandaríkjamenn á hringferð um landið á kajökum

Lentu í miklum hrakningum
Bandarísku kajakræðararnir Chris Duff, Leon
Sommé og Shawna Franklin voru stödd á Ísafirði
undir lok síðustu viku á
leið sinni hringinn í kringum landið. Fólkið kom til
Íslands með ferjunni Norrænu og lagði af stað frá
Seyðisfirði suður fyrir land
þann 16. maí. „Ferðin

hefur sóst vel og við höfum
hingað til haft vindinn í
bakið mest alla leiðina“,
segir Chris. „Þó er vindurinn okkur óhagsstæður
núna og við búumst við því
að tefjast eitthvað meðan
vindurinn blæs út norðaustri. Við áætlum að
komast aftur til Seyðisfjarðar upp úr miðjum

næsta mánuði.“ Ræðararnir lentu í hrakningum við
suðurströnd landsins. „Við
vorum að reyna að halda
okkur frá landi til að lenda
ekki í briminu“, segir
Leon. „Ég lenti í öldu,
hvolfdi bátnum og þurfti
að fara úr honum. Shawna
náði að bjarga mér og
koma mér í land. Þegar

þangað var komið voru
hrakningarnar ekki á
enda, því það hvessti mjög
og tjöldin okkar voru á
góðri leið með að grafast
niður. Við þurftum því að
ganga með bátana í eftirdragi um 3 kílómetra leið
að neyðarskýli,“ sagði
Chris Duff í samtali við
blaðið. – halfdan@bb.is

Svo virðist sem margir séu
áhugasamir um nýbyggingar íbúðarhúsnæðis á Ísafirði,
bæði á Eyrinni og nær fjarðarbotni. Ágúst Gíslason
húsasmíðameistari hefur
auglýst til sölu væntanlegar
íbúðir sem rísa eiga á Wardstúni á Eyrinni, milli Sindragötu og Aðalstrætis, og segir
hann áhuga fólks vera mikinn.
„Ellefu manns hafa komið, tekið gögn og spurt um
verð. Ég myndi telja að
fimm þeirra væru mjög líklegir. Það er greinilega áhugi
fyrir íbúðum á Eyrinni og
þessi stærð íbúða, um 90m²,
virðist falla fólki vel í geð.

Vandinn er hins vegar, ef
vanda skyldi kalla, að verð
á notuðum íbúðum er í lágmarki“, segir Ágúst.
Að auki er mikill áhugi
fyrir nýbyggingum í fyrirhuguðu íbúðarhverfi í
Tungu. „Þar er búið að fullhanna götur, lagnir og annað, en það á eftir að taka
ákvörðun um hvenær gatnagerð verður boðin út. Umsóknir um lóðir hafa verið
að berast og það virðist vera
nokkuð mikill áhugi fyrir
nýbyggingum“, segir Sigurður Mar Óskarsson, bæjartæknifræðingur Ísafjarðarbæjar.
halfdan@bb.is

Minningarmótið um Einar Val Kristjánsson og 25 ára afmælismót Golfklúbbs Ísafjarðar

Auðunn sigraði með yfirburðum
Auðunn Einarsson sigraði
á golfmóti sem haldið var til
minningar um föður hans, Einar Val Kristjánsson, og til að
fagna 25 ára afmæli Golfklúbbs Ísafjarðar. Mótið var
haldið á Tungudalsvelli um
helgina.
Auðunn fór holurnar 36 á
144 höggum, en Bjarni Pétursson varð í öðru sæti á 154
höggum og Ragnar Þór Ragnarsson varð þriðji á 157 höggum. Efst kvenna var Anna
Ragnheiður Grétarsdóttir á

28.PM5

177 höggum. Í öðru og þriðja
sæti urðu þær Pimonlask
Rodpitake og Margrét Ólafsdóttir með 212 og 219 högg.
Jónatan Einarsson sigraði
með forgjöf, en Magnús Helgi
Guðmundsson og Birgir Olgeirsson komu næstir. Staða
efstu kvenna var óbreytt þegar
forgjöf hafði verið tekin með í
reikninginn. Hlutskarpastur
unglinga var Snorri Karl Birgisson með 179 högg en næstur
varð Högni Pétursson með 203
högg.
–halfdan@bb.is
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