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„Ég er Dokkupúki
og er hreykinn af því“
– sjá svipmynd af Sveini Guðbjartssyni, verkstjóra í Hnífsdal i miðopnu
Sameining Snerpu og Vestmarks út um þúfur

Stefnir í málaferli
milli fyrirtækjanna

Samkvæmt óstaðfestum
heimildum Bæjarins besta
stefnir í málaferli milli tölvufyrirtækjanna Snerpu og Vestmarks á Ísafirði í framhaldi af
riftun samkomulags um sameiningu þeirra, sem gert var í
vor, sbr. frétt hér í blaðinu í
síðustu viku. Samkomulagið
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um sameininguna var undirritað 25. apríl sl. og var þá
greint frá því, að hið sameinaða fyrirtæki yrði rekið undir
nafni Snerpu.
Um ástæður riftunarinnar
segir Björn Davíðsson, stjórnarformaður Snerpu: „Við
vorum búnir að gera sam-
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komulag um að fjármagn frá
Vestmark kæmi inn í Snerpu.
Það var ekki staðið við þær
tímasetningar sem talað hafði
verið um, þannig að við riftum
viðræðum.“
Magnús Böðvar Eyþórsson, stjórnarformaður Vestmarks, vildi sem minnst gefa

Magnús Böðvar Eyþórsson, stjórnarformaður Vestmarks,
og Björn Davíðsson, stjórnarformaður Snerpu.
út um málið að svo stöddu en
sagði þó: „Þessi riftun af hálfu
Snerpu kom okkur algerlega í

opna skjöldu, sérstaklega þar
sem búið var að gera samkomulag og samninga.“

19.4.2017, 09:37

Ísafjörður

Pálína Elíasdóttir látin
Pálína Elíasdóttir, hjúkrunarfræðinemi á Ísafirði,
andaðist á Ríkisspítalanum
í Kaupmannahöfn aðfaranótt sunnudags, 32ja ára
að aldri. Hún gekkst undir
lifrarskiptaaðgerð rúmri
viku áður en aðeins einn
mánuður var liðinn frá því
að hún kenndi sér fyrst
meins vegna lifrarbilunar.
Sjálf aðgerðin gekk vel
og fyrstu dagana benti allt
til þess að árangurinn væri
eins og vonast var til. Síðan
kom hins vegar bakslag
með sýkingu og líkaminn
hafnaði nýja líffærinu.
Pálína heitin stundaði
síðustu árin fjarnám í hjúkrunarfræði við Háskólann á
Akureyri og átti aðeins einn

vetur eftir til lokaprófs. Áður
stundaði hún nám við öldungadeild og síðan dagskóla
Menntaskólans á Ísafirði og
lauk stúdentsprófi vorið 1998.

Pálína Elíasdóttir.

Viðgerðir á kirkjunni á Þingeyri

Turnlaus
um stund

„Þetta gekk mjög vel“,
sagði Sigmundur Þórðarson
húsasmiður en turnspíran var
tekin af kirkjunni á Þingeyri á
mánudag. „Nú á eftir að skipta
um tvær af fjórum stoðum í
turninum sjálfum sem eru
fúnar alveg niður í söngloft.
Það hefur verið leki þarna og
við vissum að það þyrfti að
skipta um. Þegar það hefur
verið gert verður nýja turnspíran, sem er nokkru hærri
en sú gamla, sett á kirkjuna.
Ég reikna með að það verði
gert undir lok júlí“, segir
Sigmundur.
Spíran var hífð af kirkjunni
með krana og fylgdust nokkrir
bæjarbúar með. Aðrar viðgerðir á kirkjunni ganga að

Sig
lingadagar á Ísafirði 2001 að hefjast
Siglingadagar

sama skapi vel. „Þak kirkjunnar þarf mikla viðgerð. Þar
erum við komnir yfir erfiðasta
hjallann og förum fljótlega í
að einangra“, segir Sigmundur.
Höfundur Þingeyrarkirkju
er Rögnvaldur Ólafsson, sem
nefndur er fyrsti íslenski
arkitekinn. Kirkjan er meðal
hinna elstu steinsteypuhúsa
íslenskra sem enn eru notuð.
Hún er rík að gripum og meðal
þeirra eru gamlir kirkjumunir
frá Söndum í Dýrafirði og
Hrauni í Keldudal. Altaristaflan er eftir Þórarin B.
Þorláksson listmálara og getur
þar að líta Jesúm Krist að starfi
sínu á slóðum sem líkjast
meira Íslandi en Palestínu.

Það er líkt og kirkjan sé að taka ofan höfuðfatið ...

Ágúst og Flosi bíða eftir stálgrindum í stórhýsi sitt

Siglingar og skemmt- Öll leyfi komin í höfn
anahald í tíu daga
Dagskrá Siglingadaga á
Ísafirði 2001 hefst kl. 20 á
föstudagskvöldið, 20. júlí,
með setningu kajaknámskeiðs
í Reykjanesi við Djúp sem
verður í umsjón Halldórs
Sveinbjörnssonar og Péturs
Kristjánssonar. Áhugasamir
hafi samband við Halldór
(halldor@bb.is / 456 4560)
eða Pétur (info@hvammsvik.is / 893 1791).
Bátaballið í Ögri við Ísafjarðardjúp verður á laugardag
en hróður þess er farinn að
berast víða. Í fyrra voru
hraðbátar, skútur, farþegabátar og kajakar mættir á
staðinn með áhafnir sínar til

að njóta náttúrunnar í góðum
hópi. Rabarbaragrauturinn
með rjóma hressir upp á
mannskapinn þegar líða tekur
á kvöldið.
Kajakklúbburinn heldur í
ferð í Jökulfirði á þriðjudag
og stendur hún fram á föstudaginn 27. júlí. Sjá nánar
dagskrá á www.this.is/kayak
Laugardaginn 28. júlí kl.
11 fyrir hádegi hefst kajakkeppni á Ísafirði en hún er
hluti af Íslandsmeistaramóti
Kajakklúbbsins. Keppt verður
í 5 km og 10 km róðri í karla
-og kvennaflokkum. Í 5 km
keppninni verður lagt af stað
frá Arnarnesi yst í Skutulsfirði

og róið í Suðurtanga. Keppendur í 10 km leggja af stað
frá Hnífsdal, róa í Arnarnes
og þaðan í Suðurtanga á
Ísafirði. Lengri keppnin verður póstaleikur með léttu ívafi
þar sem keppendur eiga að
fara í land og leysa létt og
skemmtileg verkefni á tveimur
stöðum á leiðinni.
Baujurall verður á Pollinum
á Ísafirði kl. 16 þennan sama
laugardag. Um kvöldið er
verðlaunaafhending, létt snarl
og skemmtun í Tjöruhúsinu í
Neðstakaupstað.
Nánari upplýsingar um
Siglingadaga 2001 verða á
fréttavefnum bb.is

Nú eru starfsmenn verktakafyrirtækisins Ágústs og
Flosa á Ísafirði að girða af
vinnusvæði við Hafnarstræti
þar sem stórhýsi þeirra á að
rísa á næstunni. Öll leyfi munu
vera komin í höfn og nú er
bara að bíða eftir stálgrindunum í húsið. Unnið verður
að hellulögn á svæðinu og
viðlíka verkefnum við lóð
hússins þangað til grindurnar
koma en ekki er reiknað með
því að húsið byrji að rísa fyrr
en í september. Það á hins
vegar að vera tilbúið fyrir jól.
Verður það tæpir 9.000 rúmmetrar og heildargólfpláss um
2.100 fermetrar. Á myndinni
er iðnverkamaðurinn Valdimar Jóhannsson (25 ára) í
átökum við hellurnar.

Sæluhelgi á Suðureyri
Súgandafjörður hefur ekki farið varhluta af uppdráttarsýkinni sem herjað
hefur á sjávarpláss þessa lands árum saman; plágu sem réttnefnd hefur verið
Móðuharðindi af mannavöldum: Lénsskipulaginu á fiskveiðum við
Íslandsstrendur. Íbúum Suðureyrar hefur líka verið núið því um nasir
að jarðgöngin undir Botnsheiði hafi verið mistök; fyrir fólk sem býr
í nánd við ein bestu fiskimið landsins væru jarðgöng (á mannamáli
samgöngur – í þessu tilfelli innanbæjar) ekki það bráðnauðsynlegasta sem það
vanhagaði um.
En þótt hart hafi verið á dalnum til margra ára hefur Súgfirðingum nú
blessunarlega tekist að snúa dæminu við. Íbúum Suðureyrar fer fjölgandi.
Atvinnuástand er gott. Hörgull er á húsnæði. Þó er því ekki að leyna að dregið
hefur í loftið líkt og hjá mörgum öðrum sjávarþorpum með fyrirhuguðum
stjórnvaldsaðgerðum til að tryggja lénsveldinu enn frekari yfirráðarétt yfir
auðlindum hafsins.
Súgfirðingar hafa löngum þótt gleðimenn í góðri merkingu þess orðs.
Grönnum þótt gott að sækja í garð þeirra og til þeirra var litið, ekki síst þegar

leiklist og gamanmál voru um hönd höfð. En þótt breyttir tímar og nýjar þarfir
leiddu til þess að Snorrabúð þeirra, í þessum efnum, varð stekkur, þá hafa
Súgfirðingar nú heldur betur sannað að lengi lifir í gömlum glæðum.
Sæluhelgi þeirra Súgfirðinga um síðustu helgi var fjölsótt og
vel heppnuð að vanda. Fjöldi gamalla og brottfluttra Súgfirðinga
leitaði á vit gömlu heimabyggðarinnar og vinir og ættingjar
heimamanna og íbúar annarra hluta Ísafjarðarbæjar létu sig ekki vanta.
Vafalaust hefur það verið mikið átak að koma Sæluhelginni á og rífa hana
upp í það sem hún er, eftir margra ára doða og vonleysi um framtíð Suðureyrar;
byggðarinnar, sem um árafjöld veitti íbúunum öryggi og skjól, þar sem allir
bjuggu lengst af við atvinnuöryggi og undu glaðir við sitt.
Sæluhelgin á Suðureyri er gott dæmi um framtak fólks sem búið er að átta
sig á því, að því er sjálfu best treystandi til að láta drauma sína rætast; fólks
sem hefur fundið að með því býr samtakamáttur og þegar það, með uppbrettar
ermar, leysir hann úr læðingi kemur ekkert í veg fyrir árangur.
s.h.
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HSV tók þátt í Landsmóti Ungmennafélags Íslands í fyrsta sinn

Vegskálinn sem skemmdist

Lenti í fimmta sæti af 27

Gert hefur verið
við gatið á þakinu

Héraðssamband Vestfirðinga (HSV) mætti á Landsmót
austur á Fljótsdalshéraði með
vaska sveit íþróttafólks til
keppni í margskonar íþróttum,
hefðbundnum og óhefðbundnum. Árangurinn varð
glæsilegri en nokkur mun hafa
búist við. HSV varð í fimmta
sæti af 27 héraðssamböndum
og hlaut þrenn gullverðlaun,
tvenn silfurverðlaun og 6
bronsverðlaun og setti þrjú
landsmótsmet. Í ljósi þess að
HSV sem aðeins nær yfir
Ísafjarðarbæ tók þátt í mótinu
í fyrsta sinn verður árangurinn
að teljast frábær.
HSV sendi 87 einstaklinga
austur í Egilsstaði og óku
margir með rútu í þrettán tíma
en aðrir fóru á einkabílum eða
fljúgandi. Stemmningin í
hópnum var frábær og íþróttafólk ólíkra íþróttagreina stóð
saman sem ein heild. Þeir sem

Gert hefur verið við gat á
þaki vegskálans við Hvanngjá ytri á Óshlíð. Eins og
hér kom fram lenti steinn á
þaki skálans aðfaranótt 30.
maí og braut á það gat þó að
járnabindingin hafi haldið.
Tilkynning barst lögreglunni á Ísafirði um að stórt
steypustykki lægi á veginum.

unnu til verðlauna voru eftirfarandi einstaklingar og hópar:
Heiðar Ingi Marinósson
hlaut gull í 50 m skriðsundi á
tímanum 24.32 og bætti hann
landsmótsmetið tvisvar í
þeirri grein en landsmótsmetið var 24.86. Hann fékk
einnig gullverðlaun í 100 m
skriðsundi á tímanum 53.75
og bætti einnig landsmótsmetið sem var 54.15. Heiðar hlaut
silfurverðlaun í 100 m baksundi á tímanum 1:07.23.
Hann var einnig í boðsundssveit HSV ásamt Pétri Erni
Birgissyni, Þór Sveinssyni og
Braga Sveinssyni sem hlaut
gullverðlaun í 4x100 m skriðsundi og bronsverðlaun í
4x100
m
fjórsundi.
Þór Sveinsson hlaut bronsverðlaun í 50 m skriðsundi og
einnig í 100 m skriðsundi.
Linda G. Lyngmo hlaut silfur-

Blásarar blésu í vitlausa átt

Mengun yfir mörk
Gífurleg bílaumferð var á
vestfirskum vegum um helgina og vilja kunnugir meina
að um Ísafjarðardjúp hafi farið
fleiri bílar en um venjulega
verslunarmannahelgi. Í Vestfjarðagöngum fór mengun
upp fyrir hættumörk í skamma
stund. Mikil umferð og hægur
vindur gerðu það að verkum
að blásarar í göngunum höfðu
vart undan.
„Svo breyttist vindáttin og
fór að anda í aðra átt í gegnum

göngin. Vindnemar náðu
ekki að skynja breytinguna
strax og unnu blásarar því á
móti andvaranum í dálitla
stund og fór mengun þá yfir
hættumörk“, sagði Jón
Baldvin Jóhannesson, verkstjóri hjá Vegagerðinni.
Rauð ljós kviknuðu við
alla munna ganganna þegar
mengunin varð of mikil.
Blásararnir fóru fljótlega að
blása í rétta átt og ræstu
göngin á skömmum tíma.

„Frostvandamál“ á Ísafirði

Rótin í hugbúnaði
Það hefur orðið áhorfendum Skjás Eins á Ísafirði
og í Hnífsdal til nokkurra
leiðinda að undanförnu að
útsendingin hefur frosið öðru
hverju og haldist þannig
jafnvel í nokkra stund. Að
sögn Björns Davíðssonar hjá
Snerpu á Ísafirði, sem annast
þjónustu við Skjá Einn, er
ástæðan fyrir þessu breyting

á hugbúnaði.
„Við skiptum um hugbúnað
fyrir tveimur vikum en nýi
hugbúnaðurinn á að laga
ósamræmi milli hljóðs og
myndar. Í kjölfar breytinganna
kom upp einhver villa. Við
erum fyrstir til að nota þessa
flutningsleið og það er því
eðlilegt að einhver þróun þurfi
að eiga sér stað“, sagði Björn.

Atvinna
Starfsfólk óskast til afgreiðslustarfa nú
þegar, eða eftir samkomulagi. Vinnutími
f.h., e.h. eða allan daginn. Möguleiki á
sveigjanlegum vinnutíma.
Upplýsingar gefa María, Rósa eða Ruth.

verðlaun í 200 m fjórsundi.
Bragi Þorsteinsson hlaut silfurverðlaun í 200 m bringusundi.
Boðsundsveit kvenna vann
til bronsverðlauna í 4x100 m
skriðsundi en sveitina skipuðu
þær Kristjana Pálsdóttir,
Sandra K. Lyngmo, Anna
María Guðmundsdóttir og
Rakel Ósk Jensdóttir.
Körfuboltalið karla hlaut
bronsverðlaunin eftir mjög
skemmtilega keppni. Liðið
háði harða baráttu við UMSK,
sem skipað var leikmönnum
Hamars í Hveragerði, um sæti
í úrslitaleiknum en þeir tapaði
þar naumlega. Kvennalið
HSV í knattspyrnu fékk
bronsverðlaun.
Íþróttamenn HSV unnu
einnig til stiga fyrir knattspyrnu karla, blak kvenna,
skotfimi, hestadóma, pönnukökubakstur, spjótkast, 400

metra hlaup, 800 metra hlaup,
1500 metra hlaup, 5000 metra
hlaup, 4x100 metra boðhlaup
karla og kvenna og golf.
Undirbúningsnefnd HSV
þakkar keppendum og öllum
þeim aðstoðuðu við undirbúning og framkvæmd ferðarinnar fyrir samstarfið og
frábæran árangur.

Heiðar Ingi Marinósson.

Menn frá verktakafyrirtækinu Ágústi og Flosa hófust handa í byrjun síðustu
viku við að brjóta í burtu
skemmda og sprungna
steypu. Sagði Ólafur Geirsson, sem vann að verkinu
við þriðja mann, að þessu
hefði fylgt nokkurt múrbrot
og vesen og puð. Síðan var
slegið upp og steypt í gatið.

Sjá mátti upp í heiðan himin í gegnum járnabindinguna
í lofti vegskálans.

Umræða um flutning stofnana eða starfa milli landshluta

Telur rétt að setja löggjöf
um réttindi starfsmanna
– slík löggjöf ætti ekki síður að ná til hins almenna vinnumarkaðar
„Reynslan af flutningi
stofnana bendir til þess að fáir
starfsmenn á höfuðborgarsvæðinu kjósi að flytjast
búferlum út á land þegar
starfið er flutt“, segir Kristinn
H. Gunnarsson, stjórnarformaður Byggðastofnunar, í
formála að nýútkominni ársskýrslu stofnunarinnar fyrir
síðasta ár. Hann segir að hins
vegar séu margir tilbúnir að
vinna þessi sömu störf þótt
þau séu utan höfuðborgarsvæðisins, þar á meðal fólk
sem er búsett á höfuðborgarsvæðinu.
Kristinn gerir þessi mál að
umræðuefni vegna flutnings
Byggðastofnunar frá Reykjavík til Sauðárkróks. Umtalsverðrar óánægju gætti meðal
starfsfólks vegna þeirrar
ákvörðunar og allir starfsmenn nema einn afþökkuðu
áframhaldandi starf á nýjum
stað.
„Þetta er ekki ólíkt því sem
gerist þegar störf flytjast milli
staða á landsbyggðinni eða af
landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins“, heldur
Kristinn áfram, „en slíkt hefur
gerst í töluverðum mæli,
sérstaklega í sjávarútvegi með
flutningi kvóta og skipa. Fólk
vill vera þar sem það hefur
komið sér fyrir og tekur
óstinnt upp röskun á sínum
högum sem flutningur á starfi
vissulega er.
Nú er það opinber stefna að

ný starfsemi hins opinbera
verði fyrst og fremst utan
höfuðborgarsvæðisins og
ákveðin verkefni stofnana
verði flutt út á land. Ekki
verður sagt að vel hafi gengið
að fylgja þessu eftir. Eru til
þess ýmsar ástæður, þar á
meðal ofangreind sjónarmið
starfsmanna. Ég velti því fyrir
mér hvort ekki sé rétt að setja
sérstaka löggjöf um réttindi
starfsmanna við flutning
stofnunar eða starfs milli
landshluta. Ég hef trú á því að
ef slíkar reglur liggja fyrir
muni nást betri árangur en
verið hefur. Slík löggjöf ætti
að mínu mati að ná til almenna
vinnumarkaðarins enda vandséð að opinberir starfsmenn
eigi
að
fá
sérstaka
meðhöndlun og njóta réttinda
sem ekki eru til staðar í öðrum
starfsgreinum. Sérstaklega er
eftirtektarvert
hvað
starfsöryggi launafólks í
sjávarútvegi er lítið og má þar
nefna að í fiskvinnslu er hægt
að taka fólk af launaskrá
fyrirvaralítið
vegna
hráefnisskorts. Ætla má að
verulegt samband sé milli
lítils atvinnuöryggis og veikrar stöðu byggðar“, segir
Kristinn H. Gunnarsson.
Um málefni starfsmanna
Byggðastofnunar í Reykjavík
sérstaklega og starfslok þeirra
segir Kristinn:
„Starfsmönnum Byggðastofnunar í Reykjavík var

boðin áframhaldandi vinna
hjá stofnuninni, en þeir afþökkuðu það að einum undanskildum. Í framhaldinu var
deilt um biðlaunarétt og
höfðaði Samband íslenskra
bankamanna mál til þess að
fylgja kröfum starfsmanna
eftir. Samkomulag tókst þó
að lokum þegar stjórn
Byggðastofnunar ákvað að
leggja niður stöður átta starfsmanna, enda lá fyrir að stofnunin yrði endurskipulögð að
nokkru. Við það myndaðist
biðlaunaréttar sem starfsmenn
njóta fái þeir ekki annað starf
á næstu 12 mánuðum. Hefji
þeir annað starf á tímabilinu
sem er lægra launað en það
sem þeir gegndu hjá Byggðastofnun er greiddur mismunur
launanna í 12 mánuði. Stofnunin aðstoðar þessa starfsmenn við að fá annað starf og
eru góðar horfur um að það
takist. Við það verður kostnaður Byggðastofnunar af
biðlaunaréttinum ekki mikill.
Aðrir starfsmenn en þessir
átta höfðu ýmist fengið sér
annað starf og látið af störfum
eða við þá hafði verið gerður
starfslokasamningur. Niðurstaðan er að tekist hefur samkomulag við alla sem störfuðu
í Reykjavík sem er mikið
fagnaðarefni og greiddi verulega fyrir því að flutningur
Byggðastofnunar gengi samkvæmt áætlun. Það sem deilt
var um er hvort flutningur

Kristinn H. Gunnarsson.
stofnunar milli landshluta
jafngildi því að starf sé lagt
niður en þá er um biðlaunarétt
að ræða. Það var sjónarmið
iðnaðarráðuneytisins og Ríkislögmanns að ekki sé um
niðurlagningu starfs að ræða
en SÍB hélt hinu gagnstæða
fram. Þessi lagalegi ágreiningur er óleystur og mun rísa
að nýju þegar næsta stofnun
verður flutt, hvort heldur það
verður í heilu lagi eða að
hluta.“
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Fasteignaviðskipti

Páll Ernisson frá Ísafirði varð í öðru
sæti í Íslandsmóti kaffibarþjóna

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

Einbýlishús / raðhús

3ja herb. íbúðir

Hef kaupanda að einb. í Holtahverfi á verðbilinu 9-10,5 m.kr.
Bakkavegur 39: 201 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað
ekkert áhv. Verð 10,5 m.kr.
Hlíðarvegur 26: 259 m² einb.hús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út. Verð 12,5 m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg
Verð 8,9 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði.
Húsið er allt að mestu endurnýjað. Tilboð óskast
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur. Verð 8,2 m.kr.
Seljalandsvegur 85 - (Litla-býli):
118,5 m² einbýlishús á einni hæð
ásamt kjallara og tilheyrandi
lóðarleiguréttindum. Húsið er
mikið uppgert Verð 6,7 m.kr.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), allt uppgert. Húsið er
í hjarta bæjarins. Ræktuð eignarlóð. Verð 6,7 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Skoðum öll tilb. Verð 6,1 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Sunnuholt 2: 311 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Einstaklingsíbúð á neðri
hæð. Stór og vel gróinn garður.
Verð 17 m.kr.
Sunnuholt 6: 231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa 80
m² séríbúð á neðri hæð. Skipti á
minni eign á Eyrinni koma til
greina Verð 15,5 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt bílskúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölb.húsi.Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi) Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr.Verð 5,8 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi.
Íbúðin er öll nýmáluð Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 4,9 m.kr.
Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og sameign. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m² kjallaraíbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Tilboð óskast

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

Fasteignir í
þessari
auglýsingu eru
aðeins
sýnishorn af
söluskránni.

4-6 herb. íbúðir
Aðalstræti 15: 122 m² 4ra
herbergja íbúð á tveimur hæðum
ásamt eignarlóð Verð 5 m.kr.
Aðalstræti 20:136,5 m² 4ra herb.
rúmgóð íbúð á 2. hæð í fjölb.húsi
ásamt tilheyrandi sér geymslu.
Svalir í suður. Verð 8,5 m.kr.
Engjavegur 25: 86,1 m² 3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 6 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Laus fljótlega. Áhv. hagst.
lán ca. 2.8 m.kr. Verð 6,9 m.kr.
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 herb.
íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi
ásamt bílskúr. Tilboð óskast
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Allar frekari
upplýsingar
eru veittar á
skrifstofunni að
Hafnarstræti 1

„Kaffið kemur til bjargar,
hvenær dagsins sem er, sælustundir svo margar, svart kaffið gefur mér“, orti Gunnar
Jökull Hákonarson um miðbik
síðasta áratugar. Einn þeirra
sem hvað ákafast tekur undir
þessi orð er Ísfirðingurinn Páll
Ernisson sem á dögunum varð
í öðru sæti í Íslandsmóti kaffibarþjóna. Mótið var haldið í
verslunarmiðstöðinni Kringlunni í Reykjavík og keppti
Páll fyrir hönd Café Ozio en
þar vann hann sem kaffibarþjónn þangað til í vor.
Alls tóku 26 þátt í mótinu
sem stóð í þrjá daga. Fyrstu
tvo dagana var keppt í tveimur
13 manna riðlum og komust
þrír upp úr hvorum riðli, þar á
meðal Páll, einn karlkyns
keppenda. Í úrslitum keppti
Páll því við fimm konur og á
meðan kaffidrykkir hinna
keppendanna hétu nöfnum
eins og „Frú Karólína“, Urðarbrunnur“, „Cohiba“ og „Snædrottning“ kallaði Páll sinn
drykk einfaldlega „Kaffi í
bolla“.

fót snotri kaffistofu í skólanum, sem gárungarnir kölluðu
seinna Café Elite. Þar dvaldi
ég langdvölum og þambaði
kaffi í lítravís.
Kaffi er náttúrlega eitt mest
vanabindandi fíkniefni sem til
er og varð ég fljótlega mjög
háður því. Á tímabili var það
þannig að ég fékk mér ekkert
annað en expressóbolla og
sígarettu í morgunmat. Slíkur
ávani er agalegur.“

Reykbannið háir
Gamla apótekinu

Þrennt af hverju
Hvernig kom það til að Páll
tók þátt í þessari keppni? „Ég
hafði unnið á kaffihúsum í
um það bil ár, aðallega á Café
Paris og seinna á Cafè Ozio,
þegar halda átti keppnina.
Tveir keppendur áttu að koma
frá mínum stað og ég var beðinn um að taka þátt.
Í keppninni þurftum við að
búa til expressó, cappuccino
og einn drykk sem við hönnuðum sjálf. Dómararnir voru
þrír, þar á meðal heimsmeistarinn í kaffigerð, Robert Shaw,
og þurftum við þess vegna að
gera þrefaldan skammt af
hverju.
Kaffidrykkurinn minn átti
að vera borinn fram í bolla
steyptum úr ís en ég rann á
rassinn með það. Þess vegna
brá ég á það ráð að laga hristan
expressó með hrásykri, vanilluís og jarðaberjasírópi og
kallaði drykkinn bara kaffi í
bolla.“

Fékk launahækkun og partí
„Drykkurinn virðist hafa
farið vel ofan í dómarana, í
það minnsta komst ég í úrslit
og endaði að lokum í öðru
sæti. Mér fannst alveg nóg að
hafa komist í úrslit og gat varla
trúað því. Það að lenda í öðru
sæti var svo bara skemmtilegur bónus.
Ég fékk fyrirtaks expressóvél í verðlaun. Þar að auki gaf
Café Ozio mér bollastell, auk
þess að veita mér launahækk-

un og leyfa mér að halda partí
fyrir vini mína á staðnum. Þeir
voru að vonum mjög ánægðir
með árangurinn og notuðu úrslitin grimmt til að kynna staðinn.“

„Umsjónarmaður
sjávarfangs“
Páll vann þó ekki lengi á
Ozio eftir keppnina. „Ég hætti
tveimur dögum seinna svo að
launahækkunin kom ekki að
miklum notum. Ég hafði
ákveðið að fara til Noregs og
prófa að vinna þar. Ég entist
ekki nema í þrjá vikur ytra og
leiddist alveg óskaplega mikið. Ég komst nefnilega að því
að Norðmenn eru leiðinlegasta fólk í heimi. Og þar að
auki laga þeir afskaplega vont
kaffi.
Seinni hlutann af þriggja
vikna dvöl minni vann ég sem
kokkur á pramma sem sigldi
yfir Oslóarfjörðinn. Eiginlega
var ég þó ekki kokkur. Ég var
titlaður sem „umsjónarmaður
sjávarfangs“, og hafði tvo
menn undir mér. Starfið fólst
í því að fylgjast með því þegar
undirmenn mínir hrærðu í
potti og settu rækjur og sellerí
á diska. Ég held að það sé
óhætt að segja að þetta sé
mesta letingjavinna sem ég
hef nokkurn tímann komist
í.“

Reifst við nýja
framkvæmdastjórann
Eftir þriggja vikna dvöl í
Noregi var Páll orðinn leiður
og langaði aftur heim til Íslands. „Ég hafði samband við
eiganda Café Ozio og hann
féllst á að ráða mig aftur í
vinnu og borgaði meira að
segja farið fyrir mig til Íslands.
Ég vann á staðnum í smátíma
en lenti svo í rifrildi við nýráðinn framkvæmdastjóra og
var rekinn.
Það var svo sem ágætt að
vera rekinn, ég var orðinn leiður á kaffihúsum í Reykjavík.
Klíkustarfsemin í kaffihúsabransanum er mjög mikil,
ótrúlegt en satt.
Ég kom því aftur vestur og
fékk fljótlega vinnu sem
flokkstjóri hjá Garðyrkjustöð
Ásthildar. Mér líkar sú vinna
prýðisvel, þó misvel að sjálfsögðu, það fer allt eftir veðri
og hversu duglegir krakkarnir
eru.“

Vanabindandi
fíkniefni
Páll kynntist kaffinu þegar
hann var í fyrsta bekk í Framhaldsskóla Vestfjarða, sem nú
heitir Menntaskólinn á Ísafirði. „Forsvarsmenn nemendafélagsins höfðu komið á
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Páll fór frá Ísafirði sumarið
1999. Finnst honum kaffimenningin á Ísafirði ekki hafa
skánað síðan, með tilkomu
Gamla apóteksins svo nefnt
sé dæmi? „Að sjálfsögðu hefur hún gert það. Nú er loksins
hægt að fá almennilegt kaffi í
bænum og mér sýnist þau í
Gamla apótekinu vera mjög
klár í því sem þau eru að gera.
Stærsti gallinn við Gamla
apótekið er að þar má ekki
reykja. Þó ekki vilji allir sætta
sig við það, þá er það staðreynd að það er algert grundvallarskilyrði að það megi
reykja á kaffihúsum, einfaldlega vegna þess að það fólk
sem hefur gaman af því að
hanga á kaffihúsum og spjalla,
er yfirleitt sama fólkið og
reykir.
Gamla apótekið er samt
mjög gott innlegg í kaffimenninguna í bænum. Ég kem
reglulega þangað og kaupi
kaffi sem ekki fæst annars
staðar. Ég tolli hins vegar
sjaldan lengi, einmitt út af
reykbanninu.“

Ætlaði að opna
eigið kaffihús
Hefur Pál aldrei dreymt um
að stofna sitt eigið kaffihús?
„Það var einmitt hugmyndin
að gera slíkt í vor. Ég og vinur
minn, Sigurður Páll Ólafsson,
ætluðum að opna kaffihús í
Hafnarstræti á Ísafirði. Undirbúningur var langt kominn,
við vorum búnir að verða okkur úti um kaffivélar og kæli
og komnir í reikning hjá stærsta víninnflytjendanum á Íslandi.
Áætlanir okkar hrundu svo
þegar kom í ljós að við myndum ekki fá það húsnæði sem
við vildum. Ég er þeirrar skoðunar að til að kaffihús geti
þrifist á Ísafirði, þá verði það
að vera alveg í miðbænum.
Annars gengur það ekki.
Það getur þó vel verið að
einhvern tímann í framtíðinni
eigi ég eftir að koma á fót
kaffihúsi á Ísafirði, það er aldrei að vita.“

Byg
gðastofnun
Byggðastofnun

Níu styrkir
til verkefna á
Vestfjörðum
Níu aðilar á Vestfjörðum
fengu á síðasta ári styrki frá
Byggðastofnun, samkvæmt
ársskýrslu stofnunarinnar
sem er nýkomin út. Þessir
aðilar og upphæð styrkja
eru sem hér segir:
Magnús Ólafs Hansson,
Bolungarvík, vegna málþings um sérkenni Vestfirðinga, kr. 600.000.
Vilmundur Reimarsson,
Bolungarvík, vegna gistiskála á Hornströndum, kr.
300.000.
Óskar Friðbjarnarson,
Hnífsdal, vegna vöruþróunar í hákarlsvinnslu, kr.
300.000.
Vélsmiðja GJS, Þingeyri,
vegna varðveislu á elstu
vélsmiðju landsins, kr.
500.000.
Önfirðingafélagið
í
Reykjavík, vegna á Sólbakka í Önundarfirði, kr.
2.000.000.
Einar V. Skarphéðinsson,
Patreksfirði, vegna handverks, kr. 500.000.
Minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti í Örlygshöfn,
vegna minjasafns, kr.
500.000.
Strandagaldur, Hólmavík, vegna Galdrasýningar
á Ströndum, kr. 1.000.000.
Samstarfshópur um endurbyggingu Riis-húss,
Hólmavík, vegna endurbyggingar Riis-húss á Borðeyri, kr. 300.000.

Heilsubæjarverkefnið í Bolungarvík hefur verið í gangi í hálft annað ár

Gallup kannar árangurinn
og viðhorf bæjarbúa

Gallup á Íslandi ætlar að
gera könnun meðal Bolvíkinga um viðhorf þeirra til
heilsubæjarverkefnisins sem
þar hefur staðið síðastliðið eitt
og hálft ár. „Við settum okkur
ákveðið markmið í byrjun og
til þess að við vitum hvort
þau hafi verið raunhæf og
hvort verkefnið hafi skilað
einhverju til bæjarbúa og
skilað árangri í heild sinni, þá
verðum við auðvitað að mæla
árangurinn“, segir Sigrún
Gerða Gísladóttir, hjúkrunarforstjóri í Bolungarvík. „Við
buðum þessa könnun út og
það voru bæði Gallup og fleiri
aðilar sem höfðu áhuga á
þessu.“
Könnun Gallup verður gerð
meðal Bolvíkinga á aldrinum
18-80 ára. „Við vonumst til
að þátttaka verði góð og
hvetjum alla til þess að bregðast vel við. Því fleiri sem taka
þátt í könnuninni, þeim mun
marktækari verður hún og
sýnir okkur meira“, segir
Sigrún Gerða. „Könnunin á
að leiða í ljós hvort þróunarverkefni sem þetta eigi rétt á
sér og hverju það hafi skilað
til einstaklinganna og bæjar-

möguleika á því að breyta því
sem það vill.“
Sigrún Gerða segir að
heilsuverndarráðstefna verði
haldin í Reykjavík í haust og
þar verði verkefnið og jafnframt niðurstöður Gallupkönnunarinnar kynntar. Sigrún vill einnig vekja sérstaka
athygli á ratleik sem heilsubæjarverkefnið stendur fyrir.
„Megináhersla leiksins er að
fjölskyldan geti verið saman
og átt ánægjulega útiveru.
Gönguleiðirnar hafa verið
félagsins í heild. Það er
nauðsynlegt að vita þetta, svo
að við getum í framtíðinni gert
betur og náð þá ennþá meiri
árangri.
Við þurfum líka að vita
hvaða áhrif fólk vill að heilsubæjarverkefnið hafi og hvort
það vill yfirleitt að þessi stefna
verði áfram hjá bæjarfélaginu.
Við erum ekki með neina
forsjárhyggju og ætlum ekki
að segja fólki hvað það á að
gera. Við viljum finna leiðir í
samvinnu við fólkið en það
verður sjálft að segja til um
hvað það vill. Fólk í dag er
vel upplýst og hefur alla

miserfiðar en það er gaman
að reyna á sig og hver og einn
getur valið þá leið sem hann
telur henta sér. Ástæðan fyrir
því að ég minni á þessar
gönguleiðir er sú, að það er
útiveran og samveran sem við
viljum hvetja fólk til að njóta.“
Sigrún vil hvetja Bolvíkinga og gestir þeirra til að
skella sér í gönguferð og
endilega að hafa samband við
forsvarsmenn heilsubæjarverkefnisins ef eitthvað kemur
upp á.

Starfsmaður óskast
Vífilfell á Ísafirði óskar eftir starfsmanni í
áfyllingar um helgar.
Upplýsingar veittar á staðnum.
Vífilfell, Vestrahúsinu við Suðurgötu

framkvæmdir um leið og
menn eru tilbúnir til að byrja
að byggja.“, segir bæjarstjóri.
„Það verður byrjað á að gera
svokallaða Safnbraut, sem
reyndar er ekki endanlegt
nafn. Einnig verða gerðar
lagnir við götuna sem húsin

koma til með að standa við og
gengið verður frá henni. Það
verður síðan lagt í aðrar götur
jafnóðum og lóðir vantar. Það
fer fljótlega að vanta húsnæði
á Ísafirði og að sjálfsögðu
mun fólk byggja hérna. Ísafjarðarbær er einn af helstu

stöðum landsins, það er ekki
spurning. Ísafjarðarbær er
stærsti byggðakjarni utan
Akureyrar þegar talað er um
landsbyggðina utan höfuðborgarsvæðis. Hér er gott að
búa“, sagði Halldór.

Skjót læknisþjónusta á Fjórðungssjúkrahúsinu

var að hann yrði óvinnufær
meðan á biðinni stæði. Móðir
Ævars átti símtal við dr. Þorstein Jóhannesson, yfirlækni
og nefndi þetta ófremdarástand. Þorsteinn er í sumarfríi
en sagði henni að senda piltinn
vestur með fyrstu ferð.
Aðgerðin gekk fljótt og vel.
Myndin af Ævari á spítalanum
var tekin síðdegis þegar hann
var að vakna af svæfingunni.
Hann hélt síðan suður aftur
með áætlunarflugi morguninn
eftir.

Til sölu er stórt bil íveiðarfæraskemmu að Sindragötu 9 á Ísafirði. WC, heitt
vatn og harðsteypa í gólfi.
Uppl. í síma 456 3678.
Óska eftir boxdýnu, helst
90 cm á breidd, ódýrt eða
gefins. Upplýsingar í síma
867 5161.
Óska eftir góðum bíl til
kaups á 100-300 þús. kr.
Uppl. í síma 848 5746.

Mótorsportáhugamenn.
Stofnaður verður mótorsportklúbbur á Ísafirði
fimmtudaginn 19. júlí n.k.
á Eyrinni kl. 20.00. Allir
velkomnir.
Til sölu er hjónarúm úr
beyki. Stærð 150x200.
Selst á góðu verði. Uppl. í
síma 456 3884.
Til sölu 2ja herb. íbúð með
sérinngangi að Urðarvegi
78. Laus 1. ágúst. Uppl. í
síma 456 3928 og 456
4323.

Til sölu ný 13"sumardekk
á felgum. Verð ca. 17 þús.
Upplýsingar í síma 869
6731 eða 456 7669.
Sá sem tók stigann að
Hjallavegi 7 á Flateyri,
vinsamlegast skili honum
aftur.
Til sölu Palomino Colt
fellihýsi með fortjaldi.
Uppl. í síma 696 7316.
Óska eftir ungri kanínu.
Uppl. gefur Unnur í síma
456 6110.
Óska eftir leiguhúsnæði í
Bolungarvík í eitt ár. Uppl.
í síma 861 5997.
Til söluSubarustation árg.
'87. Þarfnast lagfæringa,
selst fyrir lítið. Uppl. í síma
456 4247 eða 848 6037.

Til sölu Dallas hústjald.
Selst á hálfvirði eða hugsanleg skipti á fólksbílakerru.
Uppl. í síma 892 1688.
Sturla.
Til sölu er Palomino Colt
fellihýsi, skráð í ágúst '99.
Uppl. í síma 456 5054 og
897 5052.

– hefði þurft að bíða óvinnufær fram á haust syðra
vera skjótari og betri úti á
landi en á Reykjavíkursvæðinu. Í dægurmálaútvarpi Rásar
2 í síðustu viku var einmitt
fjallað um skort á læknum og
læknisþjónustu og þá bið sem
er eftir því að fá svo mikið
sem samtal við heimilislækni
syðra, hvað þá frekari þjónustu.
Ævar hlaut fyrir skömmu
slæmt kviðslit og þegar hann
komst til læknis var honum
sagt, að hann gæti komist í
aðgerð með haustinu. Ljóst

Óskum eftir notaðri þvottavél, sjónvarpi og hjónarúmi, helst ódýrt eða gefins.
Upplýsingar í síma 894
8630 eða 865 4399 (-á
ensku eða pólsku).

Gömul myndavél í brúnu
hörðu hulstri tapaðist í
síðustu viku. Finnandi
vinsamlegast hringi í síma
456 4370 eða 847 1971.

Brottfluttur Ísfirðingur kom vestur í aðgerð
Ævar Valgeirsson, 17 ára
piltur frá Ísafirði, sem fluttist
suður í Kópavog ásamt fjölskyldu sinni fyrir tveimur árum, var skorinn upp á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði í
síðustu viku. Ástæðan fyrir
því að hann var skorinn upp
hér vestra var sú, að hann hefði
þurft að bíða óvinnufær fram
á haust eftir því að komast í
aðgerð syðra.
Óneitanlega stingur það í
stúf við það sem almennt er
talið, að læknisþjónusta skuli

Fjölmenningarsetrið á
Vestfjörðum óskar eftir
ódýrri tölvu til þess að geta
boðið fólki aðgang að internetinu og ritvinnslu. Uppl.
í síma 456 3090.

Til sölu eða leigu er góð 90
fm íbúð að Hrannargötu 8.
Laus strax. Uppl. gefur
Guffý í síma 868 8464.

Framkvæmdir bæjarins hefjast um leið
og menn eru tilbúnir til að byrja að byggja
Ljónið á Ísafirði. Skorið var
úr því í fyrra að leyfilegt væri
að byggja á svæðinu. Að sögn
Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra þykja lóðaumsóknir
Hermanns vera hið besta mál.
„Þessar umsóknir þýða, ef allt
gengur eftir, að bærinn fer í

Til sölu er bifhjól, Yamaha
Dragstar XVS 650A árg. 98.
Mjög fallegt hjól sem lítur
út sem nýtt. Keyrt aðeins 8
þús. km. Uppl. í síma 456
3481 milli kl. 19-20.

Til sölu er flottir og kræsilegir laxaormar á kr. 30
pr.stk. Uppl. í síma 866
9546 (Bjarki) og 866 9839
(Arnar).

Fyrirhugað íbúðarhverfi á Tunguskeiði á Ísafirði

Eins og hér kom fram í síðustu viku hefur Hermann Þorsteinsson múrari f.h. Múrkrafts ehf. í Ísafjarðarbæ sótt
um átta byggingarlóðir fyrir
einbýlishús á hinu nýja byggingasvæði á Tunguskeiði innan við verslunarmiðstöðina

smáar

Til sölu er barnakerra með
skermi og svuntu. Uppl. í
síma 456 3014.

Ævar Valgeirsson að vakna eftir aðgerðina á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði.

Til sölu Nissan Terrano II
árg. '97. Ekinn 60 þús. Sk.
á ód. bíl koma til greina.
Uppl. í síma 456 4174.
Til sölu erMitsubishi Galant árg. '89, ekinn 220 þús.
Verð 200 þús. Uppl. í síma
891 9423
Stúdíóíbúð í Rvk, heimagisting. Leigist minnst tvær
nætur í senn, allt að 4
persónur. Bókanir í síma
582 3034. Eftir kl. 18, 557
1456 eða 862 9443.
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Svipmynd af Sveini Guðbjartssyni,
verkstjóra í Hnífsdal

„Ég er
Dokkupúki
og er hreykinn af því“
Sveinn Guðbjartsson, verkstjóri
hjá Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru hf.
í Hnífsdal, hefur ekki verið að
skipta um vinnustað á hverjum
degi. Hann á nú að baki meira en
þrjátíu ára starf á sama stað og
reyndar hefur hann aldrei á ævinni
þurft að biðja um vinnu.
Sveinn er jákvæður maður að
eðlisfari og virðist helst sjá hið
góða í öllum hlutum. Þannig segist
hann aldrei hafa kynnst nema góðu
fólki á rúmlega sextíu ára ævi og
lýsir líklega sjálfum sér best með
því.
Eiginkona Sveins er María
Hagalínsdóttir frá Hrauni á
Ingjaldssandi. „Ég kynntist
henni árið 1960. Við giftum
okkur tveimur árum seinna
og fluttum í Hnífsdal 1965.
Þar er mjög gott að búa.“
Í Hnífsdal var Sveinn „plataður“ til að fara í sóknarnefnd
og var formaður sóknarnefndar í 20 ár. „Þá var kominn tími
til þess leyfa öðrum og yngri
mönnum að komast að“, segir
hann.
Sveinn er fæddur og uppalinn á Eyrinni á Ísafirði en ættir
hans voru í Jökulfjörðum og
Djúpi. Hann má því heita eins
vestfirskur og orðið getur. „Ég
er Dokkupúki, eins og það
var kallað, og hreykinn af því.
Dokkan á Ísafirði var leiksvæði mitt þegar ég var strákur
og þar var ég á vorin þangað
til ég fór í sveit.

Samfélagið á Eyrinni
6
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Það var mjög gott að alast
upp á Eyrinni. Ég hygg að
meðal krakkanna hafi þá verið
meira um klíkur eftir bæjarhlutum en núna. Þeir sem áttu
heima fyrir neðan Silfurtorg
fóru ekki mikið upp fyrir torgið nema þeir ættu sérstakt erindi. Ég var svo heppinn, eins
og ég hef alltaf verið, að kynnast þarna mörgu góðu fólki. Í
kringum mig var margt af
góðum unglingum að alast
upp. Til dæmis bjuggu synir
Sigurðar Guðmundssonar
bakara í næsta húsi og svo
komu auðvitað alltaf í Dokkuna synir þeirra manna sem
þaðan voru að róa.
Þarna myndaðist gott og
skemmtilegt samfélag. Við
þurftum ekkert að hafa háskólamenntað fólk til að
kenna okkur að leika okkur á
þeim tíma. Við lærðum það í
Dokkunni. Eyrin var alveg
sérstök – og er það enn í dag.

Hún hefur upp á svo margt að
bjóða, hvort sem það er vetur,
sumar, vor eða haust. Það er
alltaf nóg að gera fyrir krakka
ef þeir vilja hafa eitthvað fyrir
stafni. Umferðin er auðvitað
meiri núna en samt er alltaf
hægt að fara niður á hafnarsvæði og veiða. Á veturna var
ágætt að hlaupa á ísjökum.“

Eik í boga
„Það voru margir skemmtilegir menn sem ég ólst upp
með og gaman að fá að kynnast þeim, sérstaklega seinna
þegar maður var orðinn eldri.
Þar á meðal voru Marselíus
Bernharðsson, Ólafur Guðmundsson í Þór og Sveinn
braskari, sem var alveg sérstakur kapítuli. Þetta voru afbragðsmenn og margar góðar
sögur til af þeim. Þá voru Guðmundur Þorvaldsson og Jói
Þorsteins stórkostlegir iðnaðarmenn og alveg einstakir að
eiga við, alltaf boðnir og búnir
að gera allt fyrir mann. Það
var gaman að koma niður í
Suðurtanga sem púki og biðja
um eik í boga. Þeir söguðu
fyrir okkur strákana og alltaf
voru allir tilbúnir til að hjálpa
eða gera eitthvað fyrir okkur.
Ég held að þetta hafi breyst
í dag. Það er kominn miklu
meiri hraði í allt og leiksvæðin
orðin önnur. Líka er eins og
enginn geri neitt nema hann
fái borgað fyrir það.“

Ólíkir menn en
miklir Hnífsdælingar
Sveinn Guðbjartsson hefur
starfað yfir þrjátíu ár hjá Hraðfrystihúsinu í Hnífsdal. „Það
er mjög góður vinnustaður
enda væri ég ekki þar ef svo

væri ekki. Þar hef ég líka
kynnst mörgum góðum
mönnum. Ég hafði gaman af
því að geta eignast að vinum
menn eins og Einar Steindórsson, Ingimar Finnbjörnsson,
Jóakimana báða, Hjartarson
og Pálsson, Halldór Pálsson,
Konráð Jakobsson og fleiri
sem ég hef unnið með lengi
og haft náin samskipti við.
Þetta voru sérstakir menn og
óskaplega ólíkir. En allir voru
þeir miklir Hnífsdælingar og
gerðu allt sem þeir gátu til að
gera veg Hnífsdals sem mestan. Þetta voru jákvæðir menn
og það hefur skilað sér.
Konráð Jakobsson er
merkilegur maður. Ég minnist
þess vel þegar ég fór með honum og Daníel Sigmundssyni
á Strandir á hvítasunnunni
árið 1973. Við gengum alveg
úr Hrafnsfjarðarbotni yfir í
Furufjörð og síðan vestur í
Látravík og lentum í mikilli
þoku. Það var skemmtileg
reynsla að fara með þessum
höfðingjum þarna norður og
sérkennilegt að þeir skyldu
rata og geta sagt manni frá
öllum þeim kennileitum sem
sáust út úr þokunni. Ég held
að fólk ætti að gera meira af
því, ef það ætlar að slappa af,
að fara eins og eina ferð norður
á Strandir og læra að umgangast landið.“

Lærði rafvirkjun
í Neista
Sveinn hefur ekki unnið á
mörgum vinnustöðum um
dagana – „Ég var í átta ár í
Neista hjá Júlíusi Helgasyni.
Þar voru einstaklega færir
menn og góðir félagar eins og
Oddur Friðriksson og Óskar
Eggertsson og fleiri mætti

nefna.“
Á sínum tíma lærði Sveinn
rafvirkjun í Neista. „Ég byrjaði þar fimmtán ára gamall
við reiðhjólaverkstæðið og
var svo í búðinni. Þar var ég
með Þorgeiri Hjörleifssyni en
síðan fór ég að læra. Ég hætti
í Neista sumarið 1962 og var
eftir það í þrjú ár inn í rafstöð.
Það var gott tímabil. Ég var
svo sjálfur með verkstæði með
Baldri Sæmundssyni í eitt ár
áður en ég byrjaði á núverandi
vinnustað.“

Sendill hjá
Sigga bakara
„Vinnustaðir mínir hafa nú
ekki verið fleiri. Ég hef alltaf
haft nóg að gera og hef heldur
aldrei þurft að biðja um vinnu,
sem betur fer. Reyndar þurfti
ég að sækja formlega um hjá
Rafveitunni en það voru sérstakar ástæður fyrir því. Sem
strákur var ég náttúrlega við
löndun úr togurunum og svo
vann ég eitt sumar sem sendill
í bakaríinu hjá Sigga bakara.
Þetta voru bara sumarstörf
sem ekki koma málinu við.
Sendilsstarfið var vegna fjölskyldutengsla en við vorum
jafngamlir, elsti sonur Sigurðar bakara og ég. Við vorum
leikbræður allir saman, Þórir
kennari, Jón ráðherra og Guðmundur læknir. Þetta voru
geysilega skemmtilegir og
flinkir strákar. Það var mikið
af góðu fólki þarna niður frá.
Nú er oft verið að tala um
einelti í skólum. Ég kannast
ekki við slíkt frá mínum uppvexti. Það var hreinlega ekki
til, svo að ég viti. Auðvitað
hafa alltaf verið til misjafnlega
fjörugir strákar og svo var
einnig þegar ég var strákur.
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Ég átti mjög góða skólafélaga.“

Ættir og afkomendur
Móðir Sveins Guðbjartssonar er Sigríður Jónsdóttir,
fædd á Höfðaströnd í Jökulfjörðum. „Hún var þar aðeins
í tíu daga en þá fór hún í
fóstur til elsta bróður síns,
Árna í Furufirði, og ólst þar
upp. Innan við tvítugt flytur
hún hingað á Ísafjörð.
Faðir minn var fæddur í
Efstadal inni í Djúpi. Hann
missti föður sinn þegar hann
var þriggja ára og fór þá á
flakk með móður sinni um
eins árs skeið. Hann var svo
alinn upp á Flateyri hjá móðurbróður sínum, Sveini Kristjáni Sveinssyni, og var þar
þangað til hann fermdist í
Holti. Eftir það fór hann á sjó
og kom ekki heim nema sem
gestur.“
Sveinn Guðbjartsson á þrjá
syni sem allir eru löngu uppkomnir og eiga heima í
Reykjavík. „Þeir hafa komið
sér ágætlega fyrir allir þrír og
ég get ekki verið annað stoltur
af þeim. Sá elsti var alinn upp
að mestu leyti í Grindavík en
kom mikið til okkar á sumrin
og er sölustjóri hjá B&L. Sá
næsti rekur fyrirtæki í Reykjavík. Þeir selja fiskileitartæki
og gengur mjög vel. Sá yngsti
er að vinna við Sogið. Við
María eigum núna sex barnabörn.“

Engar vélar en
eintóm ævintýri
Sveinn Guðbjartsson er
fjarri því að vera að kvarta
yfir lífinu og tilverunni og
samferðamönnum á lífsleið-

inni. En bestu dagana segir
hann hafa verið í Furufirði
þar sem hann var í sveit til tíu
ára aldurs. „Þangað fór ég á
vorin strax þegar skóla lauk
og kom aftur í október eða
nóvember á haustin.
Ég vildi helst ekkert fara úr
sveitinni. Þarna fékk ég að
kynnast búskaparháttum eins
og þeir voru áður. Það voru
engar vélar en aftur á móti
eintóm ævintýri fyrir litla
gutta eins og mig. Þetta var
stuttu eftir stríð og það mátti
alltaf eiga von á því að eitthvað sem viðkom stríðinu
ræki á fjörur.“

Þar er friður og ró ...
Sveinn segir að þarna um
slóðir sé ótrúlega lítið af ferðamönnum. „Það mætti alveg
vera meira af þeim en það
þarf að búa til betri aðstöðu
handa þeim. Á Flæðareyri er
komin ágæt aðstaða og það
mætti alveg gera svipað á
Hesteyri og í Aðalvík, Fljótavík og Hornvík og víðar þar
sem ferðamenn koma.
Hesteyri býður upp á þar sé
gert eitthvað fyrir ferðamenn.
Þar væri lítið mál að gera
bryggju. Það er ekkert sniðugt
að vera að fara þangað með
fólk, jafnvel roskið fólk, og
ferja það í land á litlum
gúmmíbát.“
„Ég nýt þess enn þann dag
í dag að fara norður á Strandir.
Þar er mitt friðland. Ég hef
farið víða um svæðið en ég
hef alltof sjaldan farið í Furufjörðinn. Hann er auðvitað fallegastur af þessum fjörðum,
grösugur og víðáttumestur.
Þarna er enginn vélagnýr eða
neitt sem er að angra þig. Þar
er friður og ró.“

Björ
n Björ
nsson á Þórustöðum í Önundarfirði í BB-spjalli
Björn
Björnsson

Með mörg og ólík járn í eldinum
Björn Björnsson bóndi á
Þórustöðum í Önundarfirði
er fæddur árið 1964 fyrir
austan, nánar til tekið á
Seyðisfirði. Hann fluttist
vestur á firði þriggja ára að
aldri með móður sinni, Hafdísi Sigurðardóttur, og eldri
bróður sínum, Einari Erni,
þegar móðir hans giftist
bóndanum á Þórustöðum.
Björn er í sambúð með Jónínu Eyju Þórðardóttur.
„Ég er fráskilinn eins og
margir menn á Íslandi og á
þrjú börn af fyrra hjónabandi. Jónína Eyja á líka
þrjú börn af fyrra hjónabandi
og svo eignuðumst við saman eina stelpu fyrir þremur
mánuðum. Við eigum sem
sagt sjö börn samtals þannig
að það verður oft mikið fjör
á heimilinu þegar allir eru
saman komnir.“
Börnin á heimilinu eru
Markús Þór Björnsson sem
er sautján ára, Sólrún Guðbjartsdóttir, fimmtán ára,
Magni Þór Björnsson, fjórtán ára, Birgitta Guðbjartsdóttir, þrettán ára, Þórdís
Björnsdóttir, átta ára, Díana
Ösp Guðbjartsdóttir, átta
ára, og Rakel María Björnsdóttir, sem er þriggja mánaða.
„Sú yngsta, Rakel María,
er nýkomin heim frá Boston
úr hjartaskurðaðgerð. Aðgerðin tókst alveg ótrúlega
vel og hún er ótrúlega hress.
Hún þarf að fara aftur út í
aðgerð í haust og svo aftur
þegar hún er tveggja til
þriggja ára gömul. Þá verður
búið að gera það sem hægt
er að gera en hún verður
alltaf með bara eitt neðra
hjartahólf ekki tvö eins og
við hin. En þótt hún geti
ekki stundað íþróttir, þá
verður einhver að vera í
tímatökunni. Þær sögðu
hjúkrunarkonurnar úti að
hún gæti átt rólegt og eðlilegt líf. Þá var ég fljótur að
skjóta að hún gæti þá til
dæmis orðið hjúkrunarkona.
Þær vildu nú ekki samþykkja að það væri rólegt
starf. En sem betur fer gekk
þetta allt saman vel og það
sem núna var gert var mjög
vel gert. Hún er með gerviæð núna og þegar hún hættir
að duga verður farið í næsta
áfanga.“
„Móðir mín býr enn í Önundarfirðinum ásamt fósturföður mínum, Jóni Friðgeiri
Jónssyni eða Jóni á Völlunum eins og hann er stundum
kallaður. Þau búa á Flateyri
núna en eru með sumarbústað á jörðinni hjá okkur.
Þar eru þau meira og minna
allt sumarið. Ég er Austfirðingur í báðar ættir og á engin
skyldmenni fyrir vestan utan
nánustu ættingja. Það næsta
sem ég komist því að eiga
skyldfólk hérna er að ég
komst einhvern veginn að
því að ég er Svefneyingur

einhvers staðar langt fram í
ættir. Það er kannski þess
vegna sem mér þykir svona
gott að sofa.

Á heimavist í
túnfætinu heima
Björn ólst upp í Önundarfirði og hefur lítið yfirgefið
sveitina frá þeim tíma þegar
hann fluttist þangað með móður sinni nema þegar hann fór
á sjó og í búfræðinám á
Hvanneyri. Hann fór í Holtsskóla og var sá tími góður.
„Grunnskólinn minn var
Holtsskóli og það var oft mjög
skemmtilegt að vera þar. Það
var svolítið merkilegt að fara
í skóla í Holti. Ég var í heimavist frá átta ára aldri þó að ég
væri ekki nema um einn kílómetra að heiman. Guðmundur
Ingi var þá kennari og Þura
konan hans var ráðskona. Þau
voru bara tvö með allan hópinn og það var oft mikið fjör.
Það voru auðvitað engar tölvur og annað slíkt eins og er í
dag. Við vorum alltaf úti að
leika okkur alla daga fram á
kvöld á skautum, skíðum og
öllu mögulegu.
Ég er búfræðingur frá
Hvanneyri og útskrifaðist þaðan 1983. Ég fór á sjó einn
vetur eftir grunnskóla en fór
síðan á Hvanneyri og þaðan
beint í búskap. Ég ætlaði nú
ekkert alltaf að verða bóndi,
þetta bara þróaðist einhvern
veginn svona. Ætli þetta hafi
ekki verið í manni. Ég hóf
búskapinn á loðdýrarækt
haustið 1984 og tók síðan við
búinu árið 1986 en hætti með
loðdýrin árið 1990.“

Vill ekki
kalla sig bónda
Þrátt fyrir að vera útskrifaður búfræðingur vill Björn þó
ekki kalla sig bónda. „Ég hef
nú aldrei viljað kalla mig
bónda þótt ég kvelji nokkrar
rollur yfir vetrartímann en ég
á víst að heita það að vera
bóndi. Ég bý hér alla vega á
mjög góðri jörð. Ég er ekki
með mikinn búskap, tæplega
hundrað rollur og nokkra
hesta núna og auk smávegis
æðarvarps. Í haust keypti ég
trillu sem ég reyni að fara
reglulega út á. Ég átti trillu
fyrir um tíu árum en seldi hana
en sjórinn kallaði aftur. Þetta
er nú bara lítill og venjulegur
plastbátur og ég veiði með
handfærum á dagakerfi. Núna
er ég bara á sjó og með mold
en svo fer ég stundum að beita
á veturna og ýmislegt fleira.
Alltaf hefur verið gott að
vera með búskap í Önundarfirði en þetta er auðvitað fallvalt eins og margt annað. Jörðum hefur fækkað mikið síðustu fimmtán árin og nú eru
menn unnvörpum að losa sig
við mjólkurkvóta á svæðinu.
Það er hugsanleg einhver

fjölgun á fé en kindum hefur
fækkað mikið hérna miðað
við hvernig þetta var. Það eru
ekki nema um þúsund kindur
á fóðrum í öllum Önundarfirði. Menn eru líka farnir að
vinna meira með heldur en
var.
Það hafa ekki verið neinar
byltingar í hefðbundnum búskap núna. Menn fóru eitthvað
út í loðdýrarækt á sínum tíma
þegar allir áttu að fara í loðdýrarækt en þetta datt síðan
niður og menn hættu á meðan
þeir gátu. Það eru nú sem betur
fer einhverjir sem starfa við
þetta ennþá þannig að kunnáttan hverfur ekki.
Þrátt fyrir allt hef ég nánast
aldrei unnið tímavinnu á ævinni. Það var farið í akkorð í
sláturhúsinu á haustin og svo
hef ég auðvitað verið á sjónum
en ekki í þessari dæmigerðu
tímavinnu.“

Ætlaði að verða
„moldríkur“
Björn hefur alltaf haft nóg
að gera um ævina og það nýjasta hjá honum núna er moldarsala. „Hugmyndin að moldinni er auðvitað sú að verða
moldríkur, þetta var nú bara
einhver hugdetta eins og oft
áður. Við ákváðum að prófa
þetta og byrjuðum á þessu.
Það átti aldrei að verða nein
fjárfesting en er orðið það
núna. Það er komin ágætis
hreyfing í þetta núna. Hún
mætti auðvitað vera meiri en
ég er nú enginn bísnissmaður
og kann ekki mikið inn á auglýsingar og annað slíkt. Ég
hef verið að reyna að auglýsa
eitthvað í Svæðisútvarpinu.
Moldin virðist þó hafa auglýst
sig ágætlega sjálf á milli garða
þannig að það er alltaf eitthvað
að gera hjá okkur.

Þetta er mjög góð mold og
við erum búin að gera mikið
fyrir hana. Við blöndum hana
með skeljasandi og myljum
hana síðan niður. Ég fór út í
það að blanda hana með
skeljasandi vegna þess að
þessi mold sem við höfum
fyrir vestan er almennt of súr
sem gróðurmold. Skeljasandurinn er hins vegar 70-80 prósent kalk og hann færir sýrustigið í æskilegt horf. Ég lét
efnagreina moldina og hún
kom ágætlega út.
Aðalvandamálið hefur verið að flytja moldina á milli
staða. Þess vegna byrjuðum
við að bjóða upp á að setja
hana í poka sem taka um einn
rúmmetra. Við erum líka komin með umboðsmenn á þessum helstu stöðum í kring, sem
eru Jón Reynir á Þingeyri,
Hilmar í Súgandafirði, Einar
Halldórsson á Ísafirði og
Vélsmiðjan Mjölnir í Bolungarvík.
Verðið er misjafnt eftir því
hvort fólk sækir hana sjálft
eða til umboðsmanna. Ef fólk
kemur hingað og sækir moldina er rúmmetrinn á 1500
krónur kominn á bíl og á 2500
krónur í pokanum. Ef fólk
kaupir hjá umboðsmanni á
einhverjum af hinum stöðunum, þá kemur flutningskostnaðurinn inn í verðið.

Í íþróttum til
að vera með
Björn er þekktur fyrir dugnað og þátttöku í íþróttum.
Hann gefur lítið þó út á það
og segist bara vera með fyrir
gamanið. „Ég hef nú aldrei
verið neinn afreksmaður í
frjálsíþróttum. Hjá mér snýst
þetta nú meira um að taka
þátt heldur en að vinna. Ég
hef óskaplega gaman að því

að sprikla og vera í allskonar sporti. Það hafa alltaf
verið stundaðar frjálsar
íþróttir í Önundarfirði á
sumrin og ég spriklaði með.
Það voru nú kannski aldrei
neinar stífar æfingar heldur
frekar leikur. Ég keppti
núna síðast að gamni mínu
á fyrsta héraðsmóti Héraðssambands Vestfirðinga sem
haldið var á Þingeyri – ég
gat ekki sleppt því. Þar
keppti ég í kúlu, kringlu,
hástökki, þrístökki og
4x100 m hlaupi. Mig langaði nú mikið til að fara á
Landsmót UMFÍ á Egilsstöðum enda búa allir ættingjar mínir þar en ég ætla
að geyma það þangað til að
Landsmótið verður fyrir
vestan árið 2004. Þá kemur
maður inn af fullum krafti.
Ég að heita að vera formaður ungmennafélagsins
í Önundarfirði. Ég hef verið
að kúpla mig út úr þessu
stjórnandadæmi. Ég hef aldrei verið neinn pappírskall,
skipulag og annað slíkt
hefur aldrei verið mín sterka
hlið. Eftir að skíðahluti
Ungmennafélagsins var
fluttur yfir í Skíðafélag Ísfirðinga hefur ekki verið
heilsársstarf hjá okkur.
Ástæðan fyrir því að við
ákváðum að gera þetta var
ekki sú að við gætum ekki
haldið uppi skíðastarfinu
heldur fannst okkur vera
meiri framtíð í því fyrir okkur og Skíðafélag Ísfirðinga
að þessir hópar kepptu,
æfðu og ynnu saman. Okkur fannst vera meira vit í
því heldur en að við værum
að keppa um fjárveitingar
og krakka inn í félögin.“

Markús Þór stundar
skíðin af krafti
Þrátt fyrir að fara oft á
skíði í skóla og í leik æfði
ég aldrei skíði en elsti sonur
minn hefur hins vegar verið
á fullu á gönguskíðunum.
Hann vann Fossavatnsgönguna óvænt í vetur og
persónulega finnst mér það
vera miklu meiri sigur en
Íslandsmeistaratitillinn.
Hann sat líka og horfði á
bikarinn þrjá daga á eftir.
Hann átti ekkert von á þessu
drengurinn, hann ætlaði
bara að fara og vera með
enda hafði hann aldrei
gengið þessa vegalengd áður.
Í vetur ætlar hann að fara
út til Noregs í skíðaskóla.
Þessi skóli er reyndar ekki
bara með skíði. Hann er
með ýmsar íþróttagreinar
en það komast bara fjórtán
krakkar í hverja grein á ári.
Það verður gaman hjá honum að geta klárað þetta. Ég
er stoltur af honum eins og
hinum börnunum og styð
hann heils hugar“, sagði
Björn.
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Afgreiðslutími verslana
á Ísafirði (enn og aftur)
Kæru Vestfirðingar. Mig
langar til að brydda upp á umræðu um opnunartíma verslana á Ísafirði og finnst mörgum tími kominn til. Það hefur
tíðkast frá fyrstu tíð verslunar
hér í bæ að allir fari heim í
hádeginu. Sumir verslunareigendur eru stoltir af því og
stæra sig reyndar af því að
geta lokað „sjoppunni“ og farið heim að borða og halda því
fram að rekstraraðilar í
Reykjavík öfundi þá af því.
Mín skoðun er sú að þetta
viðhorf sé að ríða verslun í
okkar heimabyggð að fullu.
Í óformlegri könnun hefur
komið í ljós að flestir viðskiptavinir verslana vilja fá
að nota tímann kl. 12-13 til að
kíkja í búðir en 14 af 26 starfandi fyrirtækjum í og við miðbæinn á Ísafirði skella á nefið
á þeim. Og hvert fara þeir þá?
Jú, margir fara beint í símann
og panta að sunnan það sem
þá vantar, með þeim tilkostnaði sem því fylgir, vegna þess
að þetta er kannski eini tíminn

sem fólkið hefur til útréttinga.
Ísfirðingar á Flateyri, Súganda
og Þingeyri eru orðnir frekar
fúlir yfir þessu og hættir að
reyna að leggja af stað í „kaupstað“ fyrr en eftir hádegi.
Áður en skólarnir voru
skyldaðir til einsetningar voru
önnur sjónarmið ríkjandi. Þá
þurfti að nota hádegið til að
hitta fjölskylduna og taka á
móti börnum úr skólanum og
senda önnur af stað. Vinnutími
fólks stjórnaðist þá eins og nú
af skólatíma barnanna. Í nútíma þjóðfélagi hafa kröfurnar
einfaldlega breyst. Fólk sem
vinnur á morgnana vill klára
erindin í bænum áður en það
fer heim, í stað þess að þurfa
að fara margar ferðir fram og
til baka eða versla snemma
og klára útréttingar áður en
það fer að vinna, eða bara
nota hádegisverðarhéið í annað en að borða, til dæmis að
versla.
Einnig veit ég til þess að
ferðamenn af höfuðborgarsvæðinu líti á það sem kær-

komið tækifæri að rölta um
bæinn í rólegheitum, njóti
þess virkilega að hafa tíma til
að kíkja í búðir og versla oft
rækilega, séu verslanir opnar
á annað borð og með þokkalegt vöruúrval.
Nú er svo komið að bærinn
vaknar ekki til lífsins fyrr en
allar verslanir hafa opnað aftur
eftir hádegislúrinn. Í framhaldi af því hefur ein verslun
gripið til þess ráðs að opna
klukkan 13.00. Hvenær bætast fleiri í þann hóp? Er það
fýsilegur kostur fyrir okkur
að hafa bara opið kl. 13-18?
Hvað haldið þið, kæru
verslunareigendur? Á hvaða
forsendum standið þið í rekstri? Er það ykkar skoðun að
viðskiptavinirnir eigi bara að
koma aftur og aftur þangað til
þeir hitta á opna búð? Eða
eruð þið að þessu til að þjóna
fólki, halda verslun í heimabyggð og skapa ykkur sjálfum
atvinnu? Svari nú hver fyrir
sig.
Ef þessu heldur áfram sem

horfir, þá endar það með því
að Vestfirðingar skipta bara
við þá sem þjóna þeim á þeirra
forsendum – og fjölmenna þá
sem aldrei fyrr á draslmarkaði
í Félagsheimilinu í Hnífsdal
og hvert fara peningarnir þá?
Jú, beint suður og örugglega
ekki allir með viðkomu á
skattstofunni.
Auðvitað þurfa neytendur
vestra líka að hugsa sinn gang
aðeins. Fólk er mikið á ferðinni og verslar oft hugsunarlaust í Kringlunni eða á
Laugaveginum þegar það gæti
auðveldlega gert það hérna
heima og notað tímann í höfuðborginni í eitthvað annað.
Ég veit dæmi þess að fólk er
að kaupa gjafir og annað að
sunnan og lítur ekki í búðir
hér heima. Gæti það verið
vegna þess að hér er komið að
lokuðum dyrum?
Þegar öll kurl koma til grafar snýst þetta fyrst og fremst
um að svara kröfum neytenda
21. aldarinnar. Við stærum
okkur af bænum okkar og ný

,,flestir viðskiptavinir
verslana vilja fá að nota
tímann kl. 12-13 til að
kíkja í búðir“
Sigríður Þrastardóttir á Ísafirði skrifar
fyrirtæki með bjartsýnum
rekstraraðilum skjóta upp
kollinum. Ég vil nota tækifærið og óska konunum þremur í Björnsbúðarhúsnæðinu til
hamingju með glæsilegar
verslanir. Útlitið virðist vera
bjart og við erum vonandi að
rísa upp á afturfæturna og
sporna við fólksfækkun og
neikvæðu umtali síðustu ára.
Fréttir berast af ungu fólki á
heimleið aftur, úrvinda á líkama og sál eftir stórborgarysinn. Kannski er hér atvinnutækifæri fyrir einhverja – afleysingar í hádeginu. Ég leyfi
mér að fullyrða að verslun á
eftir að stóraukast í bænum ef
kaupmenn taka sig saman í
andlitinu.
Ég hef heyrt frá kaupmönnum að þeir séu boðnir og búnir
til þjónustu en það þurfa allir
að vera samstíga.
Hvernig væri að prófa í sex
mánuði? Væri ekki líka sniðugt að verslunartíminn á laug-

ardögum yrði samræmdur?
Hvernig væri tíminn kl. 1013? Sumar verslanir eru opnar
í heilan klukkutíma, aðrar kl.
10-14 og enn aðrar opna ekki
einu sinni.
Þessi umræða hefur komið
upp af og til í gegnum tíðina
og fólk talar mikið um þetta
sín á milli svo hefur málið
einfaldlega sofnað og enginn
gerir neitt.
Kæru Vestfirðingar, gerum
eitthvað í málinu STRAX!
– Sigríður Þrastardóttir.

www.
bb.is

tillögu til úrbóta
Umhverfi Sorpbrennsl- ,,Égsemhefer fljótvirk
og kostunnar Funa í Engidal ar ekki stóran pening“
Það stingur óþægilega í
augu að líta í áttina að Sorpbrennslunni Funa á Ísafirði.
Hvort hún er staðsett á þeim
heppilegasta stað sem völ var
á skal ekki lagður á dómur en
sorpbrennslan er þarna og
verður um ókomna framtíð.
Einhvers staðar verða vondir
að vera, sagði tröllskessan í

Drangey þá Guðmundur hinn
góði Hólabiskup vígði eyna.
Fjarðarbotninn er útivistarsvæði okkar Ísfirðinga, vinsæll skokkstaður með meiru.
Þarna beint á móti sorphaugunum er grafreitur Ísfirðinga
og er leitt að hafa þessa sjón
fyrir augum þá vinir og vandamenn eru kvaddir hinstu

kveðju. Ekki meira um það.
Ég hef tillögu til útbóta, sem
er fljótvirk og kostar ekki
stóran pening og þetta mætti
gera strax. Það þarf að setja
timburvegg neðan við svæðið,
það háan að ekki sjáist inn
fyrir úr nágrenninu. Síðan
þyrfti að planta framan við
timburvegginn limgerði úr

Alaskavíði, sem er fljótvaxnasta trjátegund sem völ er á
og hentar vel á þessum stað.
Ef einhver er í vafa, þá skoði
hann limgerðið sem einhver
framsýnn plantaði bak við
fyrrverandi Vélsmiðjuna Þór
og er dæmi um það hvað hægt
er að gera á stöðum sem ekki
eru fýsilegir til trjáræktar við

Jón F. Þórðarson á Ísafirði skrifar

fyrstu sýn. Limgerðið myndi
ná hæð veggjarins á ca. fimm
árum og er kostnaður við
plöntukaup óverulegur.
Ástandið eins og það er í
dag er ekki viðunnandi og
okkur til vansa. Við verðum
að hefjast handa strax. Vilji er
allt sem þarf og skilningur á

Fiskveiðibrot Norðmanna
Landhelgisgæsla Íslands færði hvorki fleiri né færri en fjögur norsk skip til
hafnar á Íslandi vegna brota á lögum um veiðar erlendra skipa í landhelgi Íslands.
Að vonum tóku fjölmiðlar við sér og talað var um nýja Smugudeilu eða nýtt Sigurðarmál. Varðskipið Óðinn kom með skipið Magnarson til Ísafjarðar á mánudagsnóttina fyrir rúmri viku en Ægir síðar sama dag með þrjú til Seyðisfjarðar,
Inger Hildi, Tromsöybuen og Torson. Langt er síðan svo mikið hefur verið umleikis hjá Landhelgisgæslunni. Brot skipstjórans á Magnarson var að hafa tilkynnt mun minni loðnuafla til stjórnstöðvar Landhelgisgæslunnar en síðar
reyndist um borð í skipinu. Hinir skipstjórarnir voru sakaðir um
að hafa veitt innan landhelgi Íslands. Brotin voru því ekki þau
sömu. En margir íslenskir skipstjórar og sjómenn vildu meina
að loks hefðu Norðmenn verið staðnir að verki við að drýgja loðnukvóta sinn, en
norsk skip mega samkvæmt milliríkjasamningi veiða rúmlega fjörutíu og sex
þúsund tonn af loðnu í íslensku landhelginni, auk einhvers magns í landhelgi
Grænlands. Eru þeir sagðir leika þann leik að veiða Íslands megin en tilkynna
aflann veiddan í grænlensku landhelginni.
Loðnan hefur víst ekki gefið sig þeim megin á yfirstandandi vertíð. Hún er eins
og fleiri fisktegundir og fer sínar eigin leiðir. Það er líka sagt um Norðmennina
við loðnuveiðarnar. En Magnarson kom til Ísafjarðar og strax á mánudeginum
hófust yfirheyrslur og skýrslutökur. Löndun aflans hófst í Bolungarvík um
kvöldið og lauk að morgni. Sýslumaðurinn á Ísafirði gaf út ákæru á þriðju-

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560

Netspurningin

dagsmorgni á hendur skipsstjóranum, Ivar Taranger. Héraðsdómarinn á Vestfjörðum hafði engar vöflur á og kallaði skipstjórann strax fyrir dóm. Þar játaði
skipstjórinn brot sitt og bar við mistökum eða því sem lögin tala um sem gáleysi.
Málinu lauk með viðurlagaákvörðun og hann gekkst undir sekt upp á eina milljón
og átta hundruð þúsund krónur og að nærri sex hundruð og sjötíu tonna afli yrði
gerður upptækur, hvort tveggja í Landhelgissjóð Íslands. Laust eftir hádegið 10.
júlí var málinu lokið á Ísafirði, trygging fyrir sektinni hafði verið sett og skipið
lét úr höfn samdægurs.
Á Seyðisfirði gengu mál þannig fyrir sig að skipstjórarnir
voru ákærðir, tryggingar settar fyrir verðmæti afla samkvæmt
mati og mögulegri sekt. Voru þær á bilinu 8 til 12 milljónir.
Málin verða tekin fyrir í Héraðsdómi Austfjarða í september.
En á meðan á öllu þessu gekk var ekkert varðskip á miðunum. Það vekur athygli
á aðbúnaði Landhelgisgæslunnar, sem vegna fjárskorts heldur aðeins tveimur
skipum úti í einu. Óðinn, sem færði skipið til Ísafjarðar, kom nýr til landsins í
upphafi árs 1960 og Ægir var tekinn í notkun 1968. Þriðja skipið, Týr, kom til
landsins 1975. Allt fé sem rennur í Landhelgissjóð er því vel þegið og skorað er
á Alþingi og ríkisstjórn að hraða smíði nýs varðskips, sem þjónað getur hagsmunum Íslendinga, en þeirra þarf glögglega að gæta, samanber viðburði síðustu
viku. Héraðsdómari Vestfjarða og sýslumaður ásamt lögreglu og Landhelgisgæslu
eiga heiður skilinn fyrir skjót og góð vinnubrögð.

Stakkur skrifar

ástandinu. Undirritaður býður
hér með fram aðstoð sína og
leiðbeiningar um garðyrkjuþáttinn án endurgjalds.
Hnífsdal 8. júlí 2001.
Jón Fanndal Þórðarson.

Spurt var:
Telur þú að
fyrirhugað
íbúðarhverfi
á Ísafirði eigi
eftir að
byggjast upp?
Alls svöruðu 314.
Já sögðu 206 eða 65,61%
Nei sögðu 76 eða 24,20%
Að hluta sögðu
32 eða 10,19%

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

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Margt um manninn á Sæluhelgi í Súgandafirði
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Tjaldbúskapur um Sumarútsala Andrésar
allan bæ á Suðureyri í Félagsheimilinu í Hnífsdal
Fjölmargir gestir heimsóttu
Súgandafjörð á Sæluhelgi eins
og undanfarin ár og mátti sjá
tjöld á víð og dreif um allan
bæ. Naumast var hægt að
kvarta yfir veðrinu þótt nokkrir dropar hafi komið úr lofti á
laugardag.
Dagskrá Sæluhelgar hófst

á fimmtudag með fjallgöngu
og leiksýningu. Á föstudag
var fjölskylduhátíð í Staðardal
með brennu, brekkusöng,
grilli og fleiru. Hin árlega
mansakeppni var síðan á
laugardag. Þá reyndu börn 12
ára og yngri að veiða sem
þyngsta, sem flesta og sem

minnsta marhnúta.
Þá var keppt í gjarðarskoppi, kassabílaralli og
mörgu fleiru. Um kvöldið var
dansleikur í Félagsheimili
Súgfirðinga á Suðureyri.
Meðfylgjandi myndir voru
teknar um helgina á Suðureyri.

fimmtud. og föstud. 19. og 20. júlí kl. 14-21
og laugard. 21. júlí kl. 11-18.

Herrafatnaður
í úrvali
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Minningarmót Einars Vals Kristjánssonar

Auðunn sonur Einars
Vals heitins sigraði
Golfklúbbur Ísafjarðar
hélt um helgina opið minningarmót um Einar Val
Kristjánsson, golffrömuð og
yfirkennara á Ísafirði. Um
fimmtíu manns kepptu á
mótinu sem tókst í alla staði
mjög vel. Sigurvegari varð
Auðunn Einarsson, sonur
Einars Vals heitins. Auðunn
lék á 143 höggum en annar
varð Helgi Birkir Þórisson
(GS) á 148 höggum. Magnús Gautur Gíslason (GÍ) og

Magnús Jónsson (GBB)
voru jafnir í 3.-4. sæti en
Magnús Gautur sigraði í
bráðabana og tryggði sér
þannig þriðja sætið.
Af þeim körlum sem léku
með forgjöf átti Óli Reynir
Ingimarsson (GÍ) bestan leik.
Í öðru sæti varð Birgir Olgeirsson (GBO) en Bárður
Jónsson (NK) í þriðja. Anna
Ragnheiður Grétarsdóttir
(GÍ) sigraði í kvennaflokki,
með og án forgjafar, en á

eftir henni kom Sigurbjörg
Gunnarsdóttir (GS).
Gunnlaugur Jónasson (GÍ)
var höggvissastur unglinga og
lék á 160 höggum. Gunnar
Már Elíasson (GBO) kom á
eftir með 142 högg en Sigurður Fannar Grétarsson (GÍ)
varð í þriðja sæti með 173
högg.
Golfvöllurinn í Tungudal
lítur vel út og fengu Ísfirðingar
hrós frá aðkomumönnum fyrir
ástand vallarins.

Auðunn Einarsson.

Áhorfendur röðuðu sér á verönd golfskálans.
MIÐVIKUDAGUR 18. JÚLÍ 2001
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helgardagbókin

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg austlæg eða
breytileg átt. Lítilsháttar
rigning með köflum,
einkum vestantil.
Horfur á föstudag:
Fremur hæg austlæg eða
breytileg átt.
Skúrir á víð og dreif.
Hiti 8-15 stig. Hlýjast inn
til landsins.
Á laugardag
og sunnudag:
Fremur hæg austlæg eða
breytileg átt.
Skúrir á víð og dreif.
Hiti 8-15 stig. Hlýjast inn
til landsins.
Á mánudag:
Fremur hæg austlæg eða
breytileg átt. Lítilsháttar
rigning með köflum,
einkum austantil.

netið

http://www.mmedia.is/
~havard
Knattspyrnufélagið
Hávarður Ísfirðingur,
knattspyrnufélag brottfluttra Ísfirðinga, hefur
komið sér upp heimasíðu.
Þar er hægt að nálgast
ýmsar upplýsingar um
félagið, svo sem um
leikmenn, leiki liðsins og
úrslit, meiðsli leikmanna,
fréttir af félagsstarfinu og
ýmislegt sem þeir félagarnir gera utan vallar. Til
dæmis má sjá myndir frá
lokahófi síðasta árs. Þá er
á síðunni gestabók sem
öllum er velkomið að skrá
sig í og eru margar
skemmtilegar skráningar í
gestabókinni.

kirkja

Staðarkirkja Grunnavík.
Messa n.k. sunnudag
kl. 14. Vesturferðir
annast fólksflutninga
og taka við pöntunum.

Föstudagur 20. júlí

Föstudagur 20. júlí

17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (49:90)
18.30 Falda myndavélin (3:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Lögregluhundurinn Rex (8:15)
Austurrískur sakamálaflokkur um Rex
og samstarfsmenn hans og baráttu þeirra
við glæpalýð.
20.55 Kærleiksgjöfin.(The Gift of Love:
The Daniel Huffman Story) Bandarísk
sjónvarpsmynd um ungan pilt sem kemur ömmu sinni til bjargar í erfiðum veikindum. Aðalhlutverk: Debbie Reynolds
og Ed Marinaro.
22.30 Gullmótið í Monte Carlo
00.30 Ótti og andstyggð í Las Vegas.
(Fear and Loathing in Las Vegas) Bíómynd frá 1998 byggð á sögu eftir Hunter
S. Thompson um blaðamann og lögfræðing hans sem fara til Las Vegas að skrifa
um vélhjólakappakstur en ferð þeirra
leysist upp í tómt dóprugl og þvælu.
Aðalhlutverk: Johnny Depp og Benicio
Del Toro.
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Lífið sjálft (16:21) (e)
10.20 Fyrstur með fréttirnar (19:22)
11.05 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Caroline í stórborginni (22:26)
13.00 Daman frá Shanghai
14.25 Þúsaldarspár
15.15 Ein á báti (25:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (17:24)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (8:23)
20.00 Parísarferðin. (Passport To Paris) Melanie og Allyson verða í fyrstu
svekktar þegar mamma þeirra sendir þær
til afa síns í París. Afinn er upptekinn
sendiherra og lætur því aðstoðarmann
sinn passa stelpurnar. Þær kynnast hins
vegar tveimur frönskum strákum og mála
borgina rauða með þeim, aðstoðarmanninum til mikillar mæðu. Aðalhlutverk:
Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen, Peter
White (1).
21.30 Blóðsugubaninn Buffy (16:22)
22.20 Ofurlöggan. (Supercop) Þegar
taka þarf valdamikinn fíkniefnabarón úr
umferð kemur aðeins einn maður til
greina, lögreglufulltrúinn Kevin Chan.
Honum til aðstoðar er hin glæsilega Yang
sem einnig er meistari í sjálfvarnarlist.
Þau lenda í alls kyns mannraunum þegar
þau reyna að frelsa kærustu Chans sem
glæpamennirnir hafa rænt og þurfa að
taka á honum stóra sínum til að ráða niðurlögum klíkunnar og frelsa stúlkuna.
Aðalhlutverk: Jackie Chan.
23.50 Boxarinn. (The Boxer) Eftir fjórtán ára fangelsisvist fyrir aðild að IRA er
Danny Flynn laus allra mála. Hann reynir
að taka upp þráðinn þar sem frá var
horfið, opnar æfingastöð fyrir unga boxara og hefur uppi á gömlu kærustunni.
Hann á þó erfitt með að fóta sig í lífinu
eftir allan þennan tíma á bak við lás og
slá og líður best í boxhringnum. Aðalhlutverk: Daniel Day-Lewis, Emily Watson.
01.40 Vísundahermenn. (Buffalo Soldiers) Í kjölfar þess að þrælahald var afnumið 1863 hélt fjöldi fyrrverandi þræla
í vesturátt í leit að betra lífi. Fjórum árum síðar, eftir að borgarastyrjöldinni
lauk, skráðu þeldökkir sig í 9. og 10.
herfylki Bandaríkjahers og tóku þátt í
baráttunni gegn indíánunum. Þeir voru
kallaðir vísundahermennirnir og lentu í
alls kyns ævintýrum á sléttunum. Aðalhlutverk: Danny Glover, Bob Gunton,
Carl Lumbly.
03.15 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 21. júlí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (50:90)
09.30 Mummi bumba (41:65)
09.37 Dýrabraut 64 (17:26)
09.55 Þrír spæjarar (24:26)
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (28:40)
10.25 Pokémon (3:52)
10.50 Kastljósið
11.10 Skjáleikurinn
15.00 Landsmót UMFÍ
16.00 Gullmótið í Monte Carlo
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Fíklaskólinn (18:22)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Mathilda. (Mathilda) Bandarísk
gamanmynd um unga stúlku sem býr
yfir kjarki og hæfileikum til að breyta
því sem henni þykir ábótavant í umhverfi
sínu. e. Aðalhlutverk: Danny DeVito,
Rhea Perlman, Embeth Davidtz, Pam
Ferris og Mara Wilson.
21.35 Rebus - Dauðar sálir. (Rebus:
Dead Souls) Skosk sakamálamynd þar
sem lögreglufulltrúinn Rebus í Edinborg
glímir við erfitt mál. Aðalhlutverk: John
Hannah.
23.35 Trúin flytur fjöll. (Leap of Faith)
Bandarísk bíómynd frá 1992 um farandtrúboða sem beitir tæknibrellum til að
ginna auðtrúa fólk. e. Aðalhlutverk: Steve
Martin, Debra Winger, Lolita Davidovich og Liam Neeson.
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 22. júlí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (105:107)
10.22 Babar (3:65)
10.45 Draumaduft (8:13)
10.50 Kastljósið
11.10 Skjáleikurinn
14.00 Íslandsmót í hestaíþróttum. Bein
útsending frá mótinu sem fram fer á
Varmárbökkum í Mosfellsbæ.
16.20 Maður er nefndur
17.00 Geimferðin (7:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dana
18.15 Lísa (9:13)
18.22 Hænuegg (2:3)
18.30 Óskatennurnar (3:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Judith Ingólfsson á Listahátíð
Þáttur um Judith Ingólfsson sem er ungur
og efnilegur fiðluleikari af íslenskum
ættum sem hefur vakið heimsathygli.
Sýnt verður frá tónleikum Judith sem
voru á Listahátíð árið 2000.
21.00 Fyrr og nú (12:22)
21.45 Fréttir aldarinnar
21.50 Helgarsportið
22.10 Auga Evu. (Evas øye) Norsk bíómynd frá 1998 byggð á sögu eftir Karin
Fossum. Tvö hrottaleg morð eru framin
í annars friðsælum bæ og Eva, hálffertug
fráskilin kona, virðist tengjast báðum
málunum. Aðalhlutverk: Andrine Sæther, Bjørn Sundquist, Gisken Armand,
Sverre Anker Ousdal og Lasse Kolsrud.
23.55 Fótboltakvöld.
00.15 Deiglan
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560
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Rótlausar mæðgur
Rótleysi, eða Tumbleweeds, er margverðlaunuð gæðamynd og var Janet Mc
Teer m.a. tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir hlutverk sitt í myndinni sem sýnd
verður á Stöð 2 á sunnudagskvöld kl. 20:30. Hér segir af rótlausum mæðgum
sem flytjast sífellt bæja á milli til að forðast misheppnuð ástarsambönd móðurinnar. Slíkt líf er þó ekki innihaldsríkt og finnst þeim því mál að linni.

Laugardagur 21. júlí

hafa verið gerðir brottrækir úr himnaríki
og sendir til Wisconsin. Þeim líst ekkert
á það og halda til New Jersey en þar uppgötva þeir svolítið sem gerir þeim kleift
að snúa aftur í himnasæluna. Vandamálið
er að það myndi þýða endalok mannkynsins. Upphefst nú eltingaleikur við
englana tvo og koma þar margar skrautlegar persónur við sögu. Aðalhlutverk:
Linda Fiorentino, Matt Damon, Ben
Affleck.
00.20 Safnarinn. (Kiss the Girls) Morgan Freeman er pottþéttur í þessari
spennumynd um réttarsálfræðing hjá
lögreglunni sem notar hæfileika sína til
að hafa uppi á frænku sinni sem hefur
verið rænt. Sá sem hefur hana í haldi er
geðbilaður morðingi sem drepur þó ekki
öll fórnarlömb sín strax. Hann heldur
þeim föngnum sér til gamans. Aðalhlutverk: Cary Elwes, Morgan Freeman,
Ashley Judd.
02.15 Jack Frost - Einkalíf. (Touch of
Frost 6 - Private Lives) Frost er kallaður
út vegna tilraunar til ráns í ölgerð nokkurri en gamall andstæðingur hans, Leo
Armfield, reynist standa á bak við hana.
Frost getur vart leynt gleði sinni yfir því
að fá loks tækifæri til að gera upp gamlar
skuldir.
03.40 Tónlistarmyndbönd

08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.45 Kisulóra
10.10 Nútímalíf Rikka
10.35 Risaeðlan. (T-Rex) Gamanmynd
sem gerist í framtíðinni. Theodore Rex
er nýjasti liðsmaður lögreglunnar. Honum er falið að vinna með Katie Coltrane
sem hefur mikla reynslu. Þrátt fyrir að
Katie geti verið umburðalynd og sé ýmsu
vön slær samstarfið við T-Rex öllu við.
Hann er nefnilega risaeðla og fylgir ekki
hefðbundnum leikreglum okkar mannanna. Aðalhlutverk: Whoopi Goldberg,
Armin Mueller-Stahl, Juliet Landau, Bud
Cort.
12.00 Fuglastríðið í Lumbruskógi
13.05 Frí í Róm. (Roman Holiday) Anna
er konungborin en villir á sér heimildir
og þykist vera venjulegur ferðamaður.
Hún hittir blaðamann sem veit ekki hver
hún er og fellur fyrir henni. Aðalhlutverk:
Audrey Hepurn, Gregory Peck.
15.00 Glæfraspil
16.40 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (8:24)
20.00 Undir sama þaki (4:7)
20.30 Sambýlingarnir 2.(The Odd Couple 2: Travellin´ Light) Æringjarnir Jack
Lemmon og Walter Matthau fara á kostum í þessari fjörugu gamanmynd. Það
eru 17 ár síðan Óskar og Felix sáu hvor
annan síðast. Óskar býr núna í Flórída
en Felix í New York. Leiðir þeirra liggja
saman vegna þess að börn þeirra ætla að
giftast. Þeir hittast á flugvellinum í Los
Angeles og leigja svo bíl til að komast á
leiðarenda. Ferðin er farsakennd og lenda
þeir félagar í ýmsum uppákomum. Aðalhlutverk: Jack Lemmon, Walther Matthau, Christine Baranski.
22.10 Dogma. Frábær mynd úr smiðju
Kevins Smiths. Tveir óstýrlátir englar

08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport (e)
12.40 Bítlarnir. Bítlarnir John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison og
Ringo Starr flytja nokkur af þekktustu
lögum sínum.
13.20 Dallas: Bræður munu berjast
14.45 Gerð myndarinnar Shrek
15.10 Oprah Winfrey
16.00 Nágrannar
18.00 Afleggjarar (4:12) (e) Í Afleggjurum er Þorsteinn J. einn á ferð með
myndbandstökuvélina sína. Sviðið er
Reykjavík, Los Angeles, Kaupmannahöfn, Indiana, Madríd og íslenska landsbyggðin. Þorsteinn ræðir við fólk sem á
vegi hans verður út frá þeirri hugmynd
að heimurinn sé í rauninni aðeins ein
stór stofa.
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (9:18)
20.30 Rótleysi. (Tumbleweeds) Mary Jo
Walker og 12 ára dóttir hennar, Ava,
flytja til smábæjar í grennd við San Diego. Allt leikur í lyndi hjá þeim mæðgum
þar til Mary Jo kynnist vörubílstjóranum
Jack Ranson. Í kjölfarið fjarlægjast þær
hvor aðra en samt er eins og hamingjan
sem þær eru sífellt að leita sé ávallt rétt
handan við hornið. Aðalhlutverk: Jay
O. Sanders, Gavin O´Connor, Janet
McTeer, Kimberley J. Brown.
22.15 Orðspor (1:9) (Reputations)
Heimildaþáttur um boxarann Joe Louis.
Enginn hefur verið lengur heimsmeistari
í þungavigt því Louis hélt titlinum í
nærri 12 ár. Hann á yfir 70 bardaga að
baki og í meira en þriðjungi þeirra var
heimsmeistaratitillinn lagður að veði.
23.05 Birdy. Birdy fékk taugaáfall eftir
Víetnamsstríðið og er lokaður inni á hæli.

Sunnudagur 22. júlí

Sálfræðingurinn Al Columbato, æskuvinur hans, reynir að ná til Birdys þar
sem hann situr inni og er fullviss um að
hann sé orðinn fugl. Aðalhlutverk: Matthew Modine, Nicolas Cage, John Harkins.
01.05 Norður og niður (3:10) (e) (The
Lakes) Beverly hefur augastað á John en
veit ekki að hann hefur banað systur
hennar.
01.45 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 20. júlí
15.50 Suður-Ameríku bikarinn. Útsending frá leik Argentínu og Úrúgvæ í
C-riðli sem fram fór í gærkvöld.
17.30 David Letterman
18.15 Sjónvarpskringlan
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 Hestar 847. Hestar 847 er nýr og
skemmtilegur þáttur. Daníel Ben Þorgeirsson og Guðrún Astrid Elvarsdóttir
munu verða á faraldsfæti í sumar og
fylgjast með nánast öllu sem viðkemur
hestamennsku hérlendis og erlendis.
Fylgst verður með mótum sumarsins,
farið verður í hestaferðir, skemmtanalífið
á hesthúsabörunum verður kannað að
ógleymdu slúðrinu í hestaheiminum.
20.30 HM í ralli
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Glæpahyski. (Felons) Garðveislan hjá Löru og Quinn gengur vel og vinir þeirra og nágrannar skemmta sér ágætlega. En þegar Max Targenville, sem
býr í næsta húsi, fer að láta dólgslega fer
allt úr böndunum. Fyrr en varir er farið
að sauma illþyrmilega að ófriðarseggnum sem sagður er búa yfir ljótu leyndarmáli. Fleiri gestir blanda sér í átökin og
garðveislan er við það að breytast í blóðbað. Aðalhlutverk: Erika Eleniak, C.
Thomas Howell, Jack Scalia, James
Russo.
01.20 Arizona yngri. (Raising Arizona)
McDonnough-hjónin þrá að eignast barn
en náttúran er þeim andsnúin. Þau eru
tilbúin að leggja ýmislegt á sig en eiga
erfitt með að leita hefðbundinna leiða.
Hún er fyrrverandi lögga en hann er
haldinn illa haldinn af stelsýki. Þau neita
samt að gefast upp og grípa til örþrifaráða. Maltin gefur þrjár og hálfa stjörnu.
Aðalhlutverk: Nicolas Cage, Holly Hunter, John Goodman, Trey Wilson.
02.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 22. júlí
14.30 Hnefaleikar - Shane Mosley
17.30 Hestar 847
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 Sjónvarpskringlan
19.20 Kraftasport. Fylgst er með
keppninni Sterkasti maður Íslands. (Fyrri
hluti).
19.50 Suður-Ameríku bikarinn. Bein
útsending frá 8 liða úrslitum.
22.00 HM í ralli
22.30 Suður-Ameríku bikarinn. Bein
útsending frá 8 liða úrslitum.
00.30 Sjónvarpsfréttir. (Broadcast
News) Fylgst er með nokkrum manneskjum í darraðardansi fréttaheimsins. Aaron
Altman er snjall og klókur við að krækja
í fréttirnar en handónýtur við að koma
þeim frá sér í sjónvarpi. Jane Craig er útsendingarstjóri frétta; metnaðargjörn
kona sem lifir innantómu lífi og leggur
ofurást á vinnu sína. Aðalhlutverk: Holly
Hunter, William Hurt, Albert Brooks,
Joan Cusack, Robert Prosky.
02.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 21. júlí
17.40 Íþróttir um allan heim
18.35 Babylon 5 (17:22)
19.20 Í ljósaskiptunum (4:29) (e)
19.50 Lottó
20.00 HM í ralli
20.30 Eitt sinn þjófur (2:22) (Once a
Thief 1) Spennumyndaflokkur úr smiðju
Johns Woos. Mac, Li Ann og Victor
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eiga vafasama fortíð að baki. Þau starfa
nú saman fyrir alþjóðlegan aðila sem
berst gegn glæpum. Verkefnin eru af
ýmsum toga og þau eru hættuleg.
21.20 Klikkaðar kerlingar.(Mad Cows)
Bresk gamanmynd. Það gengur allt á
afturfótunum hjá Maddy, sem er einstæð
móðir. Hún er handtekin fyrir búðarhnupl og þá virðast henni öll sund lokuð.
Barnsfaðir hennar neitar að koma til
hjálpar og yfirvöld ráðgera að koma
barninu hennar í fóstur. Maddy þráast
við og er staðráðin í að bjarga bæði
sjálfri sér og barninu.Aðalhlutverk: Anna
Friel, Joanna Lumley, Anna Massey,
Phyllida Law.
23.00 Svartnætti. (Keys to Tulsa) Richter Boudreau lifir í skugga móður sinnar.
Hún er vel þekkt af störfum sínum en
sjálfur er hann kvikmyndagagnrýnandi
á bæjarblaðinu. Hann er rekinn úr vinnunni, æskuástin giftist öðrum og loks er
Richter sviptur tilkalli til auðæfa móður
sinnar. Ofan á allt þetta bregst besti vinurinn og reynir að kúga peninga af Richter. Svartnættið er algjört og Richter sér
fáar leiðir til að snúa vörn í sókn. Aðalhlutverk: Eric Stoltz, Cameron Diaz,
James Spader, James Coburn, Mary
Tyler Moore.
01.00 Hnefaleikar. Bein útsending frá
hnefaleikakeppni í Las Vegas. Á meðal
þeirra sem mætast eru Shane Mosley,
heimsmeistari WBC-sambandsins í veltivigt, og Adrian Stone. Einnig koma við
sögu þungavigtarkapparnir Michael
Grant og Jameel McCline.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur
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16.30 Myndastyttur
17.00 Charmed
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Hljómsveitin

2 HEIMAR

Spennið á ykkur ballskóna
og smellið ykkur á dansleik með
þessari stórskemmtilegu
hljómsveit frá Akureyri

Það er stu
frá Akureyri
ð
hafa engu í þessum strákum o
g
g þe
le
ymt síðan
skemmtir Á Eyrinni
síðasta su ir
mar!
föstudags- og laugardagskvöld

Á Eyrinni

Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884
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17.45 Two guys and a girl
18.15 Providence
19.00 Jay Leno (e)
20.00 Charmed
21.00 Hestar. Fjallað um flest allt það
sem viðkemur hestum og hestamennsku.
Rætt við fólkið sem stundar þetta að
áhuga eða atvinnu.
21.30 Titus
22.00 Entertainment Tonight. Fylgst
með fræga fólkinu vestanhafs.
22.30 Jay Leno
23.30 Hjartsláttur (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp tónlist

Laugardagur 21. júlí
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 Jackass (e)
14.00 Nítró
15.30 Saturday Night Live (e)
16.30 The Tom Green Show (e)
17.00 Deadline (e)
18.00 The Practice (e)
19.00 Charmed (e)
20.00 Two guys and a girl
21.00 Glamúr. Íslenskur þáttur sem
fjallar um skemmtana- og menningarlíf.
Hverjir voru hvar og hver var með hverjum? Glamúr er þar sem hlutirnir gerast.
22.00 Saturday Night Live
23.00 Shades of L.A.
00.00 Profiler (e)
01.00 Jay Leno (e)
02.00 Jay Leno (e)
03.00 Óstöðvandi tónlist

Skjár Einn

Óvíst
um
aðra
staði

Menntaskólinn á Ísafirði

Húsnæði óskast
Óskum eftir 4-5 herbergja húsnæði, einbýlishúsi eða raðhúsi til leigu fyrir skólameistara Menntaskólans á Ísafirði.
Upplýsingar hjá Gunnari Þórðarsyni í síma
895 7121.
Skólanefnd MÍ.

Væntanlega verður þess
langt að bíða að útsendingar
sjónvarpsstöðvarinnar Skjás
Eins náist á þéttbýlisstöðum á
Vestfjörðum, öðrum en Ísafirði
og Hnífsdal. Rétt fyrir áramót
hófust tilraunaútsendingar í
Skutulsfirðinum og hafa
mynd- og hljóðgæði batnað
stöðugt frá þeim tíma. Fyrst
um sinn fylgdust mynd og
hljóð ekki alltaf að og miklar
truflanir voru á útsendingunum.
Nú er svo komið að gæði
útsendinga Skjás eins eru engu
verri en annarra stöðva. Vestfirðingar utan Skutulsfjarðar
eiga hins vegar ekki á kost á
því að því að horfa á útsendingar stöðvarinnar og ekki lítur
út fyrir að svo verði í bráð.
„Planið er að komast út um
allt land í framtíðinni“, segir
Sjöfn Ólafsdóttir, móttökustjóri hjá Íslenska sjónvarpsfélaginu sem rekur Sjá Einn.
„Núna nást útsendingar bara á
Ísafirði. Næst verða settir upp
sendar á Egilsstöðum, Siglufirði og í Vestmannaeyjum en
svo er ekki vitað hvaða bæir
koma næst.“

Sunnudagur 22. júlí
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Boðorðin 10
13.30 Titus (e)
14.00 Nítró
15.30 Law & Order - SVU (e)
16.30 Boston Public (e)
17.30 Two guys and a girl (e)
18.00 Everybody Loves Raymond
18.30 Hestar (e)
19.00 Will & Grace (e)
19.30 Yes Dear (e)
20.00 Deadline
21.00 Boðorðin 10
22.00 The Practice Rebecca þarf að
ákveða hvort hún segir til skjólstæðings
sem hún grunar um að vera fjöldamorðingi eða uppfyllir lagalegar skyldur
sínar. Bobby býr sig undir að verja
barnfóstru sem ákærð er fyrir að hafa
hrist barn til bana.
23.00 Dateline
00.00 Judging Amy
00.45 Will & Grace
01.15 Everybody Loves Raymond
01.45 Óstöðvandi tónlist

netið

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Sigríður Schram forstöðumaður Ísafirði
Ég fer daglega inn á
www.gamlaapotekid.is til að
skoða og uppfæra. bb.is
skoða ég daglega, finnst það
afbragðsgóður
vefur til að
fylgjast með
fréttum af
svæðinu.
flugfelag.is fer
ég oft inn á.
Mér leiðist
reyndar sá
vefur en nota hann talsvert.
Nú er loksins hægt að fljúga
aftur eftir að nettilboð komu til
sögunnar. kristur.is er
heimasíða kirkjunnar minnar í
Reykjavík. Þar skoða ég
dagskrá og áhugavert efni
sem sett er inn á vefinn.
Undanfarið hef ég líka mikið
skoðað daratalfunun.org en
þar eru upplýsingar um
listamenn í Jórdaníu og
öðrum Arabalöndum.

Skrifstofustarf
Óskum eftir að ráða starfskraf í tímabundið
starf á skrifstofu, eftir hádegi.
Upplýsingar gefur Kristín í síma 896 8723.

Messuferð í Grunnavík
Sunnudaginn 22. júlí kl. 14:00 verður
messa í Staðarkirkju í Grunnavík.
Bátsferðir verða frá Ísafirði kl. 09:30 og til
baka kl. 16:00 og 18:00. Aukaferðir verða
eftir þörfum.
Kaffihlaðborð á Sútarabúðum á vægu
verði.
Farmiðasala hjá Vesturferðum, Aðalstræti
7, sími 456 5111.
Grunnvíkingafélagið.

Ísafjörður

Bílvelta
Arnar G. Hinriksson hdl. rétt við
Fasteignaviðskipti Seljaland
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Til sölu
Til sölu tvö mjög góð húsbílaeintök.
Mercedes Benz 309 '82 og Hino '88.
Uppl. gefur Sophus í síma 893 8355

Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum

Bíl var á mánudagskvöld
ekið út af Skutulsfjarðarbraut
á Ísafirði með þeim afleiðingum að hann valt. Óhappið
átti sér stað rétt utan við
Seljaland.
Tveir voru í bílnum og
sluppu báðir án meiðsla.

Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560
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Mikil umferð

Bandarísku sendiherrahjónin skoðuðu sig um á Ísafirði

Ekið á
fellihýsi
aftan í bíl

Heimsóttu fólk og fyrirtæki
í einstakri veðurblíðu

Aðeins eitt umferðaróhapp sem heitið getur
varð í umdæmi lögreglunnar á Ísafirði um helgina,
þrátt fyrir geysimikla umferð. Um kvöldmatarleytið
á sunnudagskvöld gærkvöldi var ekið aftan á fellihýsi sem bíll var með í
drætti rétt við Höfða við
norðanverðan Dýrafjörð.
Kona í fremri bílnum
kenndi eymsla í baki og
var flutt á sjúkrahús til
rannsóknar.

Róleg sæluhelgi

Gleðifólki
þurfti þó að
smala upp
úr sundlauginni

Sendiherra Bandaríkjanna
á Íslandi, Barbara J. Griffiths,
og eiginmaður hennar, David
Schoonover, voru í síðustu
viku á ferð um Vestfirði. Á
fimmtudag skoðuðu þau sig
um á Ísafirði. Óhætt er að
segja að veðrið hafi leikið við
gestina hér vestra.
Hádegisverð snæddu sendiherrahjónin ásamt fulltrúum
Ísafjarðarbæjar og Ólafi
Helga Kjartanssyni sýslumanni og Kristni H. Gunnarssyni alþingismanni. Síðan var
farið á Sjóminjasafnið og Þróunarsetur Vestfjarða og Morrinn skemmti hópnum. Eftir
það var farið í fyrirtækin 3XStál, Mjólkursamlagið og
Sindraberg. Um kvöldið
snæddu sendiherrahjónin á
Hótel Ísafirði með Micaelu
Kristin-Kali sem er frá Bandaríkjunum en búsett á Ísafirði.

Garðsláttur

Að sögn lögreglunnar á
Ísafirði þurfti lítil afskipti
að hafa af gestum á Sæluhelgi á Suðureyri, en þar
var langmest um að vera í
Ísafjarðarbæ um helgina.
Önundur Jónsson yfirlögregluþjónn telur að heldur
meira hafi þó þurft að
stússast í kringum þessa
„þjóðhátíð Súgfirðinga“ en
í fyrra.
„Það voru engin stórmál
en afskipti okkar snertu
einstaka fólk sem kann sér
ekki hóf í áfengisneyslu.
Líka þurftum við að hafa
afskipti af nokkrum krökkum sem voru með áfengi.“
Um hálfsjöleytið á
sunnudagsmorguninn rak
lögreglan fjórtán manns
upp úr sundlauginni á
Suðureyri. Önundur segir
það afar slæma lensku hjá
fólki að þurfa að fara í
sundlaugar þegar það er
orðið drukkið og það gildi
víðar hér vestra en á Suðureyri.
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Í Neðstakaupstað á Ísafirði: Heimir G. Hansson safnvörður, Ragnheiður Hákonardóttir
bæjarfulltrúi, sendiherrahjónin og Halldór Halldórsson bæjarstjóri.

Á fögrum sumardögum berst
þungur gnýr garðsláttuvélanna um
þorp og bæi og minnir á
maðkaflugnasuð í sólskini í bland við
fjarlægan dyn flugvéla. Sumir vökva
grasflatir svo betur spretti en aðrir
slá flatir og virðast þær athafnir
stangast á. En margir hafa þá
nokkuð að iðja.
Meðal sláttumanna í Bolungarvík er
Ólafur Kristjánsson bæjarstjóri en
garðurinn hans og Lillýjar konu
hans er einn af þeim gróðursælustu
og fallegustu þar í bæ. Svo mikil er
gróðursældin að garðurinn sést
eiginlega ekki fyrir trjám. En á milli
trjáa og runna í garðinum er gras
sem bæði þarf að vökva og slá.
Ólafur eltir sláttuvélina í
veðurblíðunni og vökvar um leið
svörðinn með nokkrum svitadropum
af enni sér.
Síðan réttir hann úr sér andartak og
bæði hann og sláttuvélin kasta
mæðinni áður en þau halda áfram.
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