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„Makaskipti“ á Fagranesinu og hringtorginu á Ísafirði„Makaskipti“ á Fagranesinu og hringtorginu á Ísafirði„Makaskipti“ á Fagranesinu og hringtorginu á Ísafirði„Makaskipti“ á Fagranesinu og hringtorginu á Ísafirði„Makaskipti“ á Fagranesinu og hringtorginu á Ísafirði

Torgið opnað fyrir umferðTorgið opnað fyrir umferðTorgið opnað fyrir umferðTorgið opnað fyrir umferðTorgið opnað fyrir umferð
Nýja hringtorgið á mótum

Skutulsfjarðarbrautar og
Hafnarstrætis Ísafirði var opn-
að fyrir umferð síðdegis á
mánudag, enda þótt ýmsum
frágangi þar í kring hafi verið
ólokið. Ekki stóð til að ráðast
í þessa framkvæmd fyrr en að
tveimur árum liðnum en henni
var flýtt samkvæmt eins konar
„makaskiptasamkomulagi“
um að Vegagerðin losnaði í
staðinn undan kvöðum varð-
andi Fagranesið, sem legið

hefur bundið við bryggju á
Ísafirði undanfarin misseri.

Þegar rekstri Fagranessins
sem ferju á Ísafjarðardjúpi var
hætt var ætlunin að skipið yrði
tiltækt á Ísafirði sem öryggis-
skip samkvæmt samkomulagi
við Vegagerðina. Sú hefur þó
ekki orðið raunin og hefur
allmikið vantað upp á haffærni
skipsins. Ísafjarðarbær sam-
þykkti að losa Vegagerðina
undan kvöðum varðandi skip-
ið og heimila sölu þess gegn

flýtingu hringtorgsgerðarinn-
ar og fleiri framkvæmdum í
gatnamálum á Ísafirði.

Gerð hringtorgsins er sam-
starfsverkefni Vegagerðarinn-
ar og Ísafjarðarbæjar. Þannig
er frágangur gangstétta með-
fram torginu og fleiri þættir á
könnu bæjarins og kostnaður
hans í heildarverkinu er nál-
ægt einum þriðja á móti
tveimur þriðju hjá Vega-
gerðinni.

Sjá nánar á bls. 5.
Fyrstu bílarnir aka inn á torgið.
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Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.
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Fram, fram fylkingFram, fram fylkingFram, fram fylkingFram, fram fylkingFram, fram fylking
Með tapleik KR-inga í Albaníu fuku milljónir króna út í veður og vind svo nú þarf

að endurmeta stöðuna á knattspyrnubatteríinu í Vesturbænum. Í Ríkissjónvarpinu
hefur undanfarið mátt líta fremsta frjálsíþróttafólk heims etja kappi. Þessi keppni er
frábrugðin öðrum keppnum að því leyti að tími, hæð og lengd skipta ekki
öllu fyrir keppendur, heldur hitt, að komast í gullstangapottinn sem gefur
þeim heppnu milljónir króna í aðra hönd. Og ekki má gleyma golfinu þar
sem upphæðir velta, sem digrar væru taldar á fjárlögum íslenska ríkisins. Já. Ekki fer
á milli mála að íþróttir dagsins snúast um peninga og meiri peninga. Eftir lofgjörðinni
um heilbrigða sál í hraustum líkama man ekki nokkur maður lengur.

Íþróttahreyfingin hefur ekki frekar en sjávarútvegur og landbúnaður orðið út
undan í hagræðingarfrasanum þar sem markmiðið er að koma öllu á sem fæstar
hendur. Höfnun Ungmennafélags Íslands á kompaníi við Íþróttasamband Íslands
olli titringi, sem brýst upp á yfirborðið í hvert skipti sem málefni Ungmennafélagsins
ber á góma. Þannig gaf Landsmótið á Egilsstöðum sameiningarsinnum enn eitt
tækifærið til að núa forustu UMFÍ um nasir þröngsýni fyrir að vilja halda í sérstöðu
ungmennafélaganna, sem þeir sögðu börn liðins tíma og saga þeirra og framtíð því
best geymd í minningabrotum  heima í héraði.

Vel má vera að rök megi að því leiða að allt íþróttafólk skuli eiga aðgang að
öllum íþróttamótum. Hverju nafni þau nefnast, hverjir standa þar að baki og hvert
tilefnið er, skipti ekki máli. Á móti er auðvelt að benda á sérstöðuna sem felst í því

að viðhalda keppni áhugafólks á sem flestum sviðum í stað þess að gera
það að aukanúmerum í keppni  atvinnumanna sín á milli.

Atvinnumönnum í íþróttum kann að þykja eitthvað til þess koma
að skreppa heim í hérað á Skíðalandsmót eða Landsmót UMFÍ og næla sér í
nokkra titla og verðlaunapeninga í keppni við fólk, sem skrapp að heiman frá
dæguramstrinu til að halda á lofti hinu forna merki um að vera með, en til sérstakra
afreka verður það ekki talið. Og ekki auravon.

„Það er gríðarlega ósanngjarnt að ungmennafélögin fái tvo hluta af Lottókökunni
þegar aðrir fá bara einn“. Það skyldi þó aldrei vera að viðhorf af þessu tagi
endurspegli áhuga margra sameiningarsinna? Veitir kannski ekki af Lottókökunni
óskiptri í atvinnureksturinn og því ekki  lengur í takt við tímann að offra hluta
hennar í tómstundagaman eins og dráttarvélaakstur og pönnukökubakstur?

s.h.

Meistaramót Golfklúbbs BolungarvíkurMeistaramót Golfklúbbs BolungarvíkurMeistaramót Golfklúbbs BolungarvíkurMeistaramót Golfklúbbs BolungarvíkurMeistaramót Golfklúbbs Bolungarvíkur

Birgir Olgeirsson sigraðiBirgir Olgeirsson sigraðiBirgir Olgeirsson sigraðiBirgir Olgeirsson sigraðiBirgir Olgeirsson sigraði
Birgir Olgeirsson sigraði í

1. flokki á meistaramóti Golf-
klúbbs Bolungarvíkur, sem
haldið var á fimmtudag, föstu-
dag og laugardag. Hann lék
36 holurnar á 160 höggum en
Bjarni Pétursson varð í öðru
sæti með 161 högg. Þriðji varð
Unnsteinn Sigurjónsson með
171 högg. Í fyrsta og öðrum
flokki voru leiknar 36 holur
en í unglingaflokki og kvenna-
flokki voru leiknar 18 holur. Í
2. flokki varð Guðmundur Ó.

Reynisson í 1. sæti á 188
höggum, annar Jóhann Æv-
arsson (190) og þriðji Rögn-
valdur Magnússon (191).

Í kvennaflokki sigraði Sig-
ríður L. Gestsdóttir á 124
höggum, önnur varð Guðrún
Guðmundsdóttir (151) og
þriðja Valdís Hrólfsdóttir
(162). Í unglingaflokki sigraði
Gunnar Már Elíasson á 92
höggum, annar varð Kristinn
Gauti Einarsson (94) og þriðji
Auðunn Elvarsson (137).

Þrír efstu í fyrsta flokki: Bjarni, Birgir og Unnsteinn.
Þrír efstu í unglingaflokki: Kristinn Gauti, Gunnar Már og
Auðunn.

Merkt tófa, búin senditæki, skotin í Bolungavík á StröndumMerkt tófa, búin senditæki, skotin í Bolungavík á StröndumMerkt tófa, búin senditæki, skotin í Bolungavík á StröndumMerkt tófa, búin senditæki, skotin í Bolungavík á StröndumMerkt tófa, búin senditæki, skotin í Bolungavík á Ströndum

„Var að atast í æðarkollum“„Var að atast í æðarkollum“„Var að atast í æðarkollum“„Var að atast í æðarkollum“„Var að atast í æðarkollum“
Finnbogi Jónasson, harð-

fiskverkandi á Ísafirði,
skaut nýverið tófu, merkta
og búna senditæki, í Bol-
ungavík í friðlandi Horn-
stranda. Segir hann tófuna
hafa verið að atast í æðar-
kollum. Finnbogi fann tóf-
una í fjöru, í orðsins fyllstu
merkingu, skaut hana og
flutti til Ísafjarðar þar sem
hún er geymd í frosti.
„Tófan var líklega merkt í
Kjaransvík. Ég sendi hana
því suður til rannsóknar til
dr. Páls Hersteinssonar pró-
fessors“, segir Finnbogi.

Í reglum sem sýslumað-
urinn á Ísafirði hefur sett

um friðland Hornstranda seg-
ir: „Hvers kyns meðferð skot-
vopna er öllum bönnuð mán-
uðina júní til september nema
að fenginni sérstakri heimild
sýslumanns. Utan þess tíma
er veiði einungis heimil land-
eigendum til hefðbundinna
nytja.“

Samt sem áður telur Finn-
bogi sig hafa verið í fullum
rétti til að skjóta tófuna.
„Landeigendum er heimilt að
skjóta þau dýr sem hefð er
fyrir að skjóta“, segir Finn-
bogi. Tófan fer flugleiðis suð-
ur í fyrramálið til dr. Páls Her-
steinssonar prófessors til
rannsóknar.

Finnbogi með tófuna, hrímaða úr frystinum, með
senditækið um hálsinn.

– menningar- og fjölskylduhátíð 10.-12. ágúst

Fjölbreytt menningarhátíð
fyrir alla fjölskylduna verður
haldin í Bjarnarfirði á Strönd-
um dagana 10.-12. ágúst.
Dagskráin hefst kl. 20 á föstu-
dagskvöld á útisviði hátíðar-
innar með setningu Galdra-
stefs á Ströndum og upphafi
þjóðsagnamaraþons. Galdra-
menn af Ströndum kveða nið-
ur drauga og aðra óáran til
heilla komandi helgi en síðan
taka við stórtónleikar, þar sem
sönghópurinn Gríma flytur
nýfundna 17. aldar tónlist og
Sigur Rós ásamt strengja-
sveitinni Anima og Steindóri
Andersen kvæðamanni flytur
tónlistardagskrá sína sem far-
ið hefur sigurför um heiminn
undanfarna mánuði.

Á 17. öld voru á þriðja tug
manna brenndir hérlendis
fyrir galdur. Í lok dagskrár
kvöldsins verður þessa fólks
minnst með fallegum og tákn-
rænum hætti og strengja-
sveitin Anima flytur tónverk
eftir Hilmar Örn Hilmarsson.

GaldramennGaldramennGaldramennGaldramennGaldramenn
og gamanog gamanog gamanog gamanog gaman

BjarBjarBjarBjarBjarnarfjörður á Ströndumnarfjörður á Ströndumnarfjörður á Ströndumnarfjörður á Ströndumnarfjörður á Ströndum

Eftir það verður varðeldur og
ró.

Dagskrá hefst á ný eftir há-
degi á laugardag á útisviðinu
en síðan tekur við fjölbreytt
dagskrá til miðnættis víðsveg-
ar í Bjarnarfirði. Hér er oft
langt mál að rekja þá dagskrá
en meðal þeirra sem fram
koma eru Möguleikhúsið,
Leikfélag Hólmavíkur, Meg-
as, Andrea Gylfadóttir, Hilmar
Örn og miklu fleiri.

Sölubásar með allskyns
réttum verða á svæðinu og
Strandalömb í heilum skrokk-
um verða grilluð seinnipart
dagsins. Báts- og kajakferðir
á Bjarnarfjarðará standa til
boða yfir daginn og furðu-
uppákomur eiga sér stað á
svæðinu.

Tjaldsvæði eru innifalin í
miðaverði. Forsala aðgöngu-
miða er í símum 800 6434 og
595 7979. Dagskrá hátíðar-
innar verður í heild sett inn á
BB-vefinn (bb.is) núna fyrir
þessa helgi.

Mjóifjörður við DjúpMjóifjörður við DjúpMjóifjörður við DjúpMjóifjörður við DjúpMjóifjörður við Djúp

Tvær bílvelturTvær bílvelturTvær bílvelturTvær bílvelturTvær bílveltur
á sömu slóðumá sömu slóðumá sömu slóðumá sömu slóðumá sömu slóðum

Tvær bílveltur urðu skammt
frá Látrum í Mjóafirði við Ísa-
fjarðardjúp á sunnudag og
mánudag. Í fyrra tilvikinu
voru útlendingar á ferð á bíla-
leigubíl og misstu hann út af
á lausamöl. Í því síðara var
roskin kona á ferð.

Allt fólkið var í beltum og

slapp ómeitt, að sögn lög-
reglu. Á hverju ári verða
margar bílveltur í Mjóafirði
og á hverju sumri verða
fjölmargar bílveltur hérlend-
is vegna þess að útlendingar
vara sig ekki á hinni sérís-
lensku lausamöl.
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FrumherjiFrumherjiFrumherjiFrumherjiFrumherji
bifreiðaskoðunbifreiðaskoðunbifreiðaskoðunbifreiðaskoðunbifreiðaskoðun

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
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.

Athafnasvæði Sorpbrennslunnar Funa í EngidalAthafnasvæði Sorpbrennslunnar Funa í EngidalAthafnasvæði Sorpbrennslunnar Funa í EngidalAthafnasvæði Sorpbrennslunnar Funa í EngidalAthafnasvæði Sorpbrennslunnar Funa í Engidal

Jarðvegsmanir eiga að byrgja kirkju-Jarðvegsmanir eiga að byrgja kirkju-Jarðvegsmanir eiga að byrgja kirkju-Jarðvegsmanir eiga að byrgja kirkju-Jarðvegsmanir eiga að byrgja kirkju-
garðsgestum sýn yfir ruslahauganagarðsgestum sýn yfir ruslahauganagarðsgestum sýn yfir ruslahauganagarðsgestum sýn yfir ruslahauganagarðsgestum sýn yfir ruslahaugana

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
samþykkti á fundi sínum í
fyrrakvöld að fela tæknideild
bæjarins að semja verklýsingu
og bjóða út gerð jarðvegs-
mana og aðra jarðvegsvinnu
á athafnasvæði Sorpbrennsl-
unnar Funa í Engidal. Þetta
var ákveðið „í kjölfar bréfsins
og endurtekinna umræðna í
bæjarstjórn“, eins og segir í

viðir hinnar gömlu Ísafjarðar-
kirkju eru geymdir. Þá hefur
umhverfi Engidals verið rask-
að á nokkrum stöðum með
malarnámi. Er mikil óprýði
bæði af haugunum og jarð-
raskinu. Sérstaklega stingur
þetta í augu þar eð kirkjugarð-
urinn er í næsta nágrenni.“

Bréfritarar minna á laga-
ákvæði um friðhelgi kirkju-

bókun, en bréf það sem um
ræðir var lagt fram á fund-
inum. Höfundar þess eru Jens
Kristmannsson og sr. Magnús
Erlingsson f.h. sóknarnefndar
Ísafjarðarkirkju. Þar segir
m.a.:

„Sóknarnefnd Ísafjarðar-
kirkju vill hér með vekja
athygli ykkar á sjónmengun,
sem við blasir í Engidal við

Skutulsfjörð. Er þetta einkum
áberandi þear fólk kemur
gangandi úr kirkjugarðinum
á Réttarholti eftir að hafa
vitjað leiða ástvina sinna. Þá
horfir það yfir ána og sér tvo
stóra ruslahauga blasa við sér.
Er annar haugurinn rétt innan
við girðinguna, sem umlykur
Sorpbrennsluna Funa, stein-
snar frá þeim stað þar sem

garða og halda áfram: „Þar
segir í seinustu málsgrein:
„Eigi má reisa mannvirki,
starfrækja stofnanir eða reka
fyrirtæki, sem frá stafar hávaði
eða ys, í nánd við kirkjugarða.
Skal þessa gætt við skipulagn-
ingu skipulagsskyldra staða.“
Þó hér sé ekki minnst á sjón-
mengun er ljóst að í augum
löggjafans – og líka almenn-

ings, er umhverfi kirkjugarða
viðkvæmt vegna þess að þar
eru leiði og minnismerki um
látna ástvini. Þegar stað-
setning sorpbrennslustöðvar-
innar Funa í Engidal var kynnt
fyrir bæjarbúum var í kynn-
ingu sérstaklega tekið fram,
að allt umhverfi sorpstöðvar-
innar yrði haft eins snyrtilegt
og kostur væri.“

Messa í GrunnavíkMessa í GrunnavíkMessa í GrunnavíkMessa í GrunnavíkMessa í Grunnavík

Kirkjan nýmáluð og fínKirkjan nýmáluð og fínKirkjan nýmáluð og fínKirkjan nýmáluð og fínKirkjan nýmáluð og fín
Um 80 manns voru við

messu í kirkjunni í Grunnavík
á sunnudaginn. Prestur var
séra Agnes M. Sigurðardóttir,
prestur í Bolungarvík og
prófastur Ísafjarðarprófasts-
dæmis, organisti var Hólm-
fríður systir hennar, hringjari
var Ingi Jóhannesson og
meðhjálpari Halldór Páll
Eydal.

Kirkjan í Grunnavík er
nýmáluð í hólf og gólf og öll
hin fínasta en þar lagði hópur
úrvalsmanna í málaraiðn hönd
að verki. Meðal kirkjugesta
hjá séra Agnesi voru þrír aðrir
prestar, þeir sr. Jakob Ágúst
Hjálmarsson dómkirkjuprest-
ur í Reykjavík, sem er frá
Bíldudal og var á sínum tíma
prestur á Ísafirði, sr. Valdimar
Hreiðarsson á Suðureyri og
sr. Gísli Jónasson prestur í
Reykjavík.

Fjórir prestar fyrir kirkjudyrum í Grunnavík á sunnudag:
Sr. Valdimar Hreiðarsson, sr. Gísli Jónasson, sr. Agnes M.
Sigurðardóttir og sr. Jakob Ág. Hjálmarsson.

Frá messunni í Grunnavík: Kórinn og presturinn.

Þessi mynd var tekin fyrir skömmu af kirkjunni á Þingeyri, en gagnger viðgerð fer nú
fram á henni. Svona mynd er varla tekin nema einu sinni á öld af hverri kirkju.
Ljósm.: Leó R. Ólason.

ByrjunarörðugByrjunarörðugByrjunarörðugByrjunarörðugByrjunarörðugleikar á hringtorginu á Ísafirðileikar á hringtorginu á Ísafirðileikar á hringtorginu á Ísafirðileikar á hringtorginu á Ísafirðileikar á hringtorginu á Ísafirði

Ökumenn virðast veraÖkumenn virðast veraÖkumenn virðast veraÖkumenn virðast veraÖkumenn virðast vera
óklárir á stefnuljósumóklárir á stefnuljósumóklárir á stefnuljósumóklárir á stefnuljósumóklárir á stefnuljósum

Af óviðráðanlegum orsökum verður
opnunartími skoðunarstöðvarinnar á
Ísafirði takmarkaður næstu vikur. Lokað
verður í júlí en næst verður opið 7. - 10.
ágúst og svo 27. - 31. ágúst. Vinsamlega
sýnið þessu skilning og pantið tíma í síma
570 9090.

Aðrar upplýsingar og þjónusta er í síma
570 9010.

Hringtorgið á Ísafirði var
opnað á mánudag, eins og sagt
er frá annars staðar í blaðinu.
Eitthvað virðast Ísfirðingar og
nærsveitamenn sem leið eiga
í bæinn ekki alveg vera klárir
á því hvernig þeir eigi að haga
sér í umferðarmannvirki af
þessu tagi og margir virðast

ekki vanir því að aka á hring-
torgum eða nota stefnuljós.
Þess vegna vill lögreglan á
Ísafirði benda mönnum á
eftirfarandi varðandi torgið og
reglur um notkun stefnuljósa:

Á torginu er aðeins ein
akrein en ekki tvær. Óþarfi er
að gefa stefnuljós þegar ekið

er inn á torgið og á meðan
menn aka í hring. Aftur á móti
er þarft og skylt að gefa
stefnuljós þegar menn ætla sér
að aka út af torginu. Slík
hegðun auðveldar öðrum
ökumönnum að komast inn í
hringinn og flýtir þannig fyrir
umferð.

Hermanns K. Skúlasonar
hafnarstjóra Urðarvegi 19, Ísafirði

Alúðarþakkir færum við öllum þeim sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát og

útför ástkærs eiginmanns, sonar, föður,
tengdaföður, afa og bróður,

Sólveig Gísladóttir,
Helga Pálsdóttir,

Eyleif Björg Hauksdóttir
Skúli Hermannsson

Gísli H. Hermannsson
Kristinn Hermannsson,

Hafdís Sunna Hermannsdóttir,

Hallvarður E. Aspelund
Sigríður K. Ingvarsdóttir
Helga M. Sigurjónsdóttir

barnabörn og systkini hins látna.

30.PM5 19.4.2017, 09:373
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Væri líklega enn að vinnaVæri líklega enn að vinnaVæri líklega enn að vinnaVæri líklega enn að vinnaVæri líklega enn að vinna
á Húsgagnaloftinu efá Húsgagnaloftinu efá Húsgagnaloftinu efá Húsgagnaloftinu efá Húsgagnaloftinu ef
hann hefði fengið frí íhann hefði fengið frí íhann hefði fengið frí íhann hefði fengið frí íhann hefði fengið frí í
fjóra mánuðifjóra mánuðifjóra mánuðifjóra mánuðifjóra mánuði

Væri líklega enn að vinnaVæri líklega enn að vinnaVæri líklega enn að vinnaVæri líklega enn að vinnaVæri líklega enn að vinna
á Húsgagnaloftinu efá Húsgagnaloftinu efá Húsgagnaloftinu efá Húsgagnaloftinu efá Húsgagnaloftinu ef
hann hefði fengið frí íhann hefði fengið frí íhann hefði fengið frí íhann hefði fengið frí íhann hefði fengið frí í
fjóra mánuðifjóra mánuðifjóra mánuðifjóra mánuðifjóra mánuði
Ísfirðingurinn Kristinn Jónsson hefur verið

búsettur í Finnlandi síðustu tólf árin
Þegar Ísfirðingurinn Krist-
inn Jónsson var liðlega tví-

tugur að aldri ákvað hann að
vinna eitt sumar á Álands-
eyjum, sem eru milli Finn-

lands og Svíþjóðar og til-
heyra fyrrnefnda landinu.
Hann ætlaði að vera ytra í
fjóra mánuði en hefur nú
verið í tólf ár. „Á þessum

tíma var ég að vinna á Hús-
gagnaloftinu á Ísafirði. Mig

langaði mikið til að taka þátt
í Nordjobb-verkefninu og

fara út til Álandseyja að
vinna um sumarið og koma
svo aftur. Ég bað um fjög-

urra mánaða frí til að fara út
en fékk ekki og þurfti þess

vegna að hætta í vinnunni til
að komast til Álandseyja.

Þegar ég hafði verið úti
um sumarið langaði mig til
að vera þar áfram. Ég hafði

ekki að neinu sérstöku að
stefna á Íslandi og hafði

enga vinnu sem ég þurfti að
mæta í svo ég ákvað að vera

bara lengur. Ef ég hefði
fengið frí í Húsgagnaloftinu

á sínum tíma, þá hefði ég
komið aftur til baka um
haustið. Ætli ég væri þá
ekki ennþá að vinna þar

núna.“

180 km í vinnuna180 km í vinnuna180 km í vinnuna180 km í vinnuna180 km í vinnuna
Og árin í Finnlandi eru
orðin tólf. Hvað hefur

Kristinn verið að gera allan
þennan tíma? „Undanfarin
fjögur ár hef ég unnið hjá

fyrirtæki sem framleiðir
penna og annan varning. Þar
var ég hálfgerður sölumaður,

flakkaði um Norðurlönd,
heimsótti fyrirtæki og kynnti

vörur. Ég var meira en
helminginn af vinnutíman-

um utan Finnlands.
Síðastliðið árið hef ég

búið í Turku en vinnan var í
Helsinki. Ég þurfti að keyra

180 kílómetra leið til að
komst í vinnuna og það er

allt of mikið. Það var meðal
annars þess vegna sem ég

ákvað að hætta í vor og leita
mér að nýju starfi.“

Frjálsara náms-Frjálsara náms-Frjálsara náms-Frjálsara náms-Frjálsara náms-
fyrirkomulagfyrirkomulagfyrirkomulagfyrirkomulagfyrirkomulag

Kristinn var ráðinn í
síldarvinnu í gegnum

Nordjobb-verkefnið á sínum
tíma. „Þegar sumarið var á

enda fékk ég að halda áfram
í síldarvinnunni og vann á

Álandseyjum í tvö ár til
viðbótar. Svo fannst mér

sniðugt að verða mér úti um
einhverja menntun og fór
þess vegna í háskólann í

Turku. Ég hafði áður verið
einn vetur í Háskóla Íslands
að læra stjórnmálafræði og

hélt því áfram úti í Finn-
landi.

Námsfyrirkomulagið ytra
er töluvert frábrugðið því
íslenska og er allt miklu

frjálsara. Þannig er maður
ekki bundinn af misseris-

prófum heldur getur maður
tekið próf í hverri námsbók

fyrir sig nokkurn veginn
þegar manni sýnist. Segjum

að það þurfi að lesa fjórar
bækur fyrir eitthvert fag, þá
ræður maður hvort tekið er

eitt próf í öllu faginu eða eitt
próf í hverri bók fyrir sig.

Þessi próf eru haldin mán-
aðarlega og maður getur

farið í þau hvenær sem er á
námsvetrinum.

Þetta fyrirkomulag krefst
náttúrlega mikils sjálfsaga.

Það er rosalega freistandi að
fresta prófinu alltaf um einn
mánuð og svo annan og svo
annan. Þá geta skussar lent í

því að rúlla allt of miklu
námsefni á undan sér og

komast í vandræði áður en
þeir vita af.“

Lokaritgerð umLokaritgerð umLokaritgerð umLokaritgerð umLokaritgerð um
KvennalistannKvennalistannKvennalistannKvennalistannKvennalistann

„Ég fór alltaf til Álands-
eyja á sumrin þó ég væri í
háskóla í Turku á veturna.

Þar vann ég sem tóm-
stundafulltrúi fyrir Nor-

djobb-verkefnið. Ég kláraði
svo mastersnám í stjórn-

málafræði 1997 og skilaði
þá af mér risastórri lokarit-
gerð. Margir eiga það til að

lenda í vandræðum með
þessar lokaritgerðir, fara að
vinna og skila þeim seint ef

þá nokkurn tímann. Ég
ákvað að taka ritgerðar-

smíðina eins og hverja aðra
vinnu, vaknaði á morgnana

og skrifaði á fullu og viðraði
hundinn í kaffihléum.

Lokaritgerðin mín fjallaði
um Kvennalistann á Íslandi.

Sumarið 1996 fékk ég
ferðastyrk til að koma til

Íslands og safna heimildum.
Ég var í Reykjavík í nokk-

urn tíma en kom svo vestur
til Ísafjarðar og fór að vinna

hjá pabba um tíma. Síðan
hef ég ekkert komið fyrr en

nú.“
Nú er Kristinn kominn til
Ísafjarðar í sumarfrí. „Ég

verið mjög latur við að

heimsækja Ísafjörð en ákvað
að gera það nú í sumar. Ég
er að vinna við hellulagnir

og ætla þannig að fá pening
fyrir ferðinni. Síðan fer ég

aftur til Finnlands í haust.“

Rússum kenntRússum kenntRússum kenntRússum kenntRússum kennt
um alla glæpium alla glæpium alla glæpium alla glæpium alla glæpi

„Þegar ég hafði klárað
stjórnmálafræðina fyrir

fjórum árum fór ég að vinna
hjá pennafyrirtækinu. Eins
og áður sagði ferðaðist ég
mikið, að ég held um 150

daga á ári. Oftast fór ég til
Svíþjóðar eða Noregs en

þegar lítið var að gera í
útflutningnum fór ég í bæi í

Finnlandi.
Sölumenn hringja alltaf á

undan sér áður en þeir fara í
fyrirtæki. Þegar ég var að

bóka mig í söluferðir
innanlands þurfti ég alltaf að

tilkynna fyrst að ég væri
Íslendingur. Ef ég gerði það

ekki myndu forráðamenn
fyrirtækjanna halda að ég

væri Rússi eða Eisti og þá
myndu þeir aldrei taka á

móti mér.
Finnum er rosalega illa

við þessar þjóðir, sérstak-
lega Rússana, og þeim er

kennt um flestalla glæpi sem
framdir eru í Finnlandi.

Þannig var hjólinu mínu
einu sinni stolið og þegar ég

tilkynnti lögreglunni það
sögðu þeir mér bara að

gleyma þessu, hjólið væri
löngu farið til Rússlands.“

Dónalegt að bankaDónalegt að bankaDónalegt að bankaDónalegt að bankaDónalegt að banka
bara upp ábara upp ábara upp ábara upp ábara upp á

Kristinn segir að Finnar
séu að mörgu leyti mjög

líkir Íslendingum. „Það eru

samt nokkur atriði sem gera
þá öðruvísi. Það sem kom
mér hvað mest á óvart var

hvað þeir eru mikið fyrir að
vera einir. Ef maður ætlar að

kíkja í kaffi til vinar síns er
ekki ráðlegt að banka bara

upp á. Maður verður að
hringja á undan sér og láta

vita með nokkurra tíma
fyrirvara svo hægt sé að

gera viðeigandi ráðstafanir,
þrífa og svoleiðis. Fyrrver-
andi kærasta mín var mjög

ósátt við það þegar vinur
minn, sem alinn var upp í

Bandaríkjunum, kom bara
og bankaði upp á. Það

fannst henni ótrúlega mikill
dónaskapur.

Finnar eru líka mikil sum-
arbústaðaþjóð, sérstaklega
við skerjagarðinn þar sem

ég bý. Margir kaupa sér
sumarbústað áður en þeir

kaupa sér íbúð.“

Verður seintVerður seintVerður seintVerður seintVerður seint
fullnuma í finnskufullnuma í finnskufullnuma í finnskufullnuma í finnskufullnuma í finnsku

En er ekkert á dagskránni
hjá Kristni að koma alkom-

inn heim til Íslands? „Ekki í
bráð. Ég væri alveg til í það

ef ég fengi einhverja al-
mennilega vinnu. Því miður

fengi ég hana helst í Reykja-
vík og þar fannst mér ekki

gaman að búa þegar ég var í
háskólanum. Það er kannski

ekki að marka því ég var
alltaf svo blankur. Ég held

að maður þurfi að eiga slatta
af peningum ef manni á að

líða vel í Reykjavík.
Ég held samt að ég geti

örugglega lofað því að koma
aftur til Íslands ekki síðar en
þegar ég verð búinn að læra

finnsku almennilega, því
það gerist líklega aldrei.“
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Einbýlishús / raðhús

Fasteignir í

þessari

auglýsingu eru

aðeins

sýnishorn  af

söluskránni.

Allar frekari

upplýsingar

eru veittar  á

skrifstofunni að

Hafnarstræti 1

Engjavegur 6: 223 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum. Getur
selst í tvennu lagi, 5 herb. íbúð
á e.h. og 4ra herb. íbúð á n.h.
Tilboð óskast
Engjavegur 24: 126,4 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust
1. ágúst 2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hafraholt 14: 144 m²  raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr
Verð 10,3 m.kr.
Hjallavegur 19: 242 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Sér íbúð á  n.h. Ýmis
skipti möguleg. Áhv. ca. 5 m.kr.
Verð 10,5 m.
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út Verð 12,5 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum ásamt bíl-
skúr og einstaklingsíbúð. Skipti
á minni eign koma til greina.
Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Laust fljótlega. Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Áhv. rúml. 4 m.kr.
Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum, góður
sólpallur. Verð 8,2 m.kr.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), allt uppgert. Húsið er
í hjarta bæjarins. Ræktuð eignar-
lóð. Verð 6,7 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.
Stakkanes 16:  226,2 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Tangagata 21: 85,4 m² lítið
einbýlishús, hæð, ris og kjallari.
Skoðoum öll tilboð en verð er
aðeins 4,8 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

 4-6 herb. íbúðir
Engjavegur 17: 92,6 m²  4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi Verð 6,7 m.kr.
Fjarðarstræti 14: 133,4 m² 4ra
herbergja íbúð á e.h. í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr, háalofti og hluta
kjallara. Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 100 m²  falleg
4ra herbergja íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Baklóð
fylgir neðri hæðinni. Áhv. ca.
1,5 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra herb.
íbúð að hluta undir risi. Íbúðin er
í góðu standi. Tilboð óskast
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi
ásamt helmingi kjallara. Íbúðin
er skemmtileg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Sólgata 5: 102 m² 6 herbergja
íbúð á tveimur hæðum í norður-
enda í tvíbýlishúsi. Áhv. ca. 3,5
m.kr. Verð 5 m.kr
Stórholt 13: 123 m² 4ra her-
bergja íbúð á 3ju hæð í fjölbýlis-
húsi ásamt bílskúr. Íbúðin er

 3ja herb. íbúðir

mikið uppgerð. Verð 7,8 m.kr.
Sundstræti 22: 140m²  4-5
herb.íbúð á miðhæð í fjórbýlis-
húsi ásamt 28 m² bílskúr. Áhv.
ca. 5 m.kr.  Verð  10,5 m.kr.

Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1. hæð
til hægri í fjölbýlishúsi. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 3,7 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.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Skoða öll tilboð.
Möguleiki að taka bíl uppí. Áhv.
ca. 3 m.kr. Verð 5,5 m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin er
endurnýjuð að stórum hluta.
Tilboð óskast
Túngata 13: 76,1 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi. Íbúðin er í
endurnýjun og telst fokheld,
tilvalin fyrir þá sem vilja innrétta
eftir eigin höfði. Tilboð óskast

2ja herb. íbúðir
Sundstræti 24: 69 m² skemmti-
leg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.Verð 4,5 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýl. uppgerðu fjölb.húsi
ásamt sér geymslu. Verð 4  m.kr.

Súðavík
Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt og
glæsilegt einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr, sólstofu og tveim-
ur sólpöllum. Tilboð óskast

Bolungarvík
Aðalstræti 21-23: 488m² versl-
unarhúsnæði, hæð og kjallari, til
sölu eða leigu. Tilboð óskast
Hlíðarstræti 6: 113 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr
Verð 7,9 m.kr.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Til sölu er Palomino Colt
fellihýsi, skráð í ágúst
'99. Uppl. í síma 456 5054
og 897 5052.

Til sölu er einbýlishúsið
að Engjavegi 24, byggt
1947, 4-5 herb. 126 fm.
hæð og kjallari með grón-
um garði og góðum sólpalli.
Ásett verð 7,5 millj. Laust
1. áúst nk. Uppl. í síma
456 4737 eða 868 6626.

Óska eftir leirbrennslu-
ofni. Uppl. í s. 866 3062

Óska eftir fjarstýrðri
flugvél. Uppl. í síma 456
3124 eða 691 6952.

Ung kona óskar eftir 2ja
herb. íbúð á leigu frá og
með 1. sept. Uppl. í síma
861 6447 eða 456 3905.

Stúdíóíbúð í Reykjavík,
heimagisting. Leigist
minnst tvær nætur í senn,
allt að 4 pers. Bókanir í
síma 582 3034. Eftir kl.18,
557 1456 eða 862 9443.
Geymið auglýsinguna.

Til sölu hvítt hornborð.
Uppl. í síma 690 9167.

Til sölu alvöru heimabíó-
kerfi. Sony magnari, 5
Celestion hátalarar, 29"
Thomson sjónvarp, Sam-
sung DVD, 14 DVD myndir
og hilla undir allt. Uppl. í
síma 864 5956.

Til sölu Rainbow ryksuga,
svefnsófi, ísskápur, ör-
bylgjuofn og plötuspilari.
Allt á góðu verði. Uppl. í
síma 456 3620 og 456
3630 e. kl. 19 á kvöldin.

Ert þú að endurnýja elda-
vél, eða átt þú eina sem þú
þarft að losna við fyrir lítið,
eitthvað eða gefins?
Hringdu þá í s. 894 9421.

Til sölu er húseignin að
Austurvegi 13 e.h. Uppl. í
síma 456 3620 og 456
3630 e. kl. 19 á kvöldin.

Lyklar fundust á Go-kart
brautinni. Sími 892 3356.

Til sölu er 4ra herb. íbúð
í góðu standi á besta stað í
bænum. Sími 456 4014.

Óska eftir að kaupa notaða
þvottavél. Sími 895 9986.

Til sölu heilt bil í veiðar-
færageymslu að Sindra-
götu 9, í góðu standi, kló-
sett og hiti. Sími 456 3678.

Til leigu 2ja herb. íbúð
með eldhúsi og sér inn-
gangi. Uppl. í s. 456 3678.

Til leigu 3ja herb. íbúð á
Ísafirði. Er laus. Uppl. í s.
456 4212 og 698 4212.

Vantar dagmömmu eða
barnapíu fyrir 8 mán. strák
Uppl. í síma 456 3571 e. kl
5. Gunna Sigga.

Til leigu er nýlega upp-
gerð 4ra herb. íbúð á efri
hæð við Aðalstræti. Uppl.
í síma 861 3321.

Til sölu Viking fellihýsi
með fortjaldi. Uppl. í síma
897 6795 og 456 5303.

Til sölu Volvo 740 árg.
'88. Uppl. í síma 456 4757.

Bílskúr til sölu að Hlíðar-
vegi 3-7, efri hæð. tilboð
óskast. Uppl. í s. 866 1426.

Hyundai Accent '96 til
sölu á 350 þús. Beinskipt-
ur, 4ra dyra,skoðaður 02.
Á sama stað Cicco bílstóll
0-9 kg. á 4þús. og Britex
stóll fyrir 9 mán-4ra ára á
2þús. Uppl. í síma 456
4675 og 897 8579.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
að Urðarvegi 78 með sér
inngangi. Laus strax. Uppl.
í s. 456 3928 og 456 4323.

Fimm manna fjölskyldu
bráðvantar leiguhúsnæði
á Eyrinni á Ísafirði. Örugg-
um greiðslum heitið. Uppl.
gefur Stefán í s. 456 5202.

Til sölu Nissan Terrano
II '97. Sími 456 4174.

Ísafjarðarbær leysir Vegagerðina undan kvöðum varðandi Djúpbátinn FagranesÍsafjarðarbær leysir Vegagerðina undan kvöðum varðandi Djúpbátinn FagranesÍsafjarðarbær leysir Vegagerðina undan kvöðum varðandi Djúpbátinn FagranesÍsafjarðarbær leysir Vegagerðina undan kvöðum varðandi Djúpbátinn FagranesÍsafjarðarbær leysir Vegagerðina undan kvöðum varðandi Djúpbátinn Fagranes

Framkvæmdum við hringtorg flýtt  ogFramkvæmdum við hringtorg flýtt  ogFramkvæmdum við hringtorg flýtt  ogFramkvæmdum við hringtorg flýtt  ogFramkvæmdum við hringtorg flýtt  og
„þjóðvegur“ lengdur að Sindragötu„þjóðvegur“ lengdur að Sindragötu„þjóðvegur“ lengdur að Sindragötu„þjóðvegur“ lengdur að Sindragötu„þjóðvegur“ lengdur að Sindragötu

halda áfram um hluta af
Suðurgötu og síðan um Njarð-
arsund að Sindragötu. Þetta
þýðir það að rekstrarkostnað-
urinn af þessari leið fellur
núna á Vegagerðina en ekki á
Ísafjarðarbæ. „Þetta kemur sér
vel fyrir okkur“, segir bæjar-
stjóri.

Í samkomulaginu kemur
einnig fram að bærinn vinnur
að breytingu á skipulagi við
neðri enda Pollgötu eða rétt
þar sem Edinborgarhúsið er.
Fyrirhugaðar eru umtalsverð-
ar uppfyllingar í krikanum þar
sem Fagranesið liggur nú.
 „Vegagerðin kemur þar að því
með okkur að færa Pollgötuna
utar og búa til nýjar tengingar
við Aðalstræti. Þetta gerist
reyndar ekki strax þar sem
fyrst þarf að vinna ákveðna
skipulagsvinnu“, segir bæjar-
stjóri.

annarra nota.“
Eftir ferjurekstur á Ísafjarð-

ardjúpi lungann úr nýliðinni
öld var svo komið, að menn
treystust ekki til þess að halda
honum áfram með miklum og
sívaxandi halla. Byggð og
umsvif hafa dregist saman við
Djúpið á liðnum árum jafn-
framt því sem vegirnir um
Djúpið hafa stöðugt batnað.
Ekki þótti lengur stætt á því,
að ríkissjóður legði bæði fram
fjármuni í uppbyggingu vega-
kerfisins við Djúp og til
reksturs Fagranessins.

Ísafjarðarbær, sem átti 60%
eignarhlut í Hf. Djúpbátnum,
rekstrarfélagi Fagranessins,
samþykkti því að félagið yrði
gert upp og rekstri skipsins
hætt. Þrátt fyrir meirihlutaeign
Ísafjarðarbæjar í félaginu var
ferjurekstur kominn á verk-
svið Vegagerðarinnar og á
ábyrgð ríkisins. Bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar setti það skil-
yrði, sem Vegagerðin sam-
þykkti, að skipið yrði áfram á
svæðinu sem öryggisskip og
mannað löglegri áhöfn.

„Svo hefur komið í ljós að
þeir hafa ekki treyst sér til að
gera þetta“, segir Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar. „Það vantar tölu-
vert á að skipið sé haffært og
þeir hafa ekki séð hvernig þeir
gætu verið með sérstaka
áhöfn. Um leið og þetta gerist

Vegagerðin hefur auglýst að
ferjan Fagranes, sem undan-
farin misseri hefur legið og
grotnað niður í Ísafjarðarhöfn,
sé til sölu. Þegar rekstri
skipsins sem ferju á Ísafjarð-
ardjúpi var hætt var ætlunin
að það yrði tiltækt á Ísafirði
sem öryggisskip samkvæmt
samkomulagi við Vegagerð-
ina. Sú hefur þó ekki orðið
raunin og hefur allmikið vant-
að upp á haffærni Fagraness-
ins. Ísafjarðarbær hefur sam-
þykkt að Vegagerðin losni
undan kvöðum varðandi skip-
ið og fái að selja það.

Í staðinn var gerð hring-
torgsins á Ísafirði flýtt um tvö
ár og auk þess tekur Vegagerð-
in á sínar herðar fleiri sam-
gönguverkefni innanbæjar á
Ísafirði. Þannig verður leiðin
í framhaldi af Pollgötu um
Suðurgötu og Njarðarsund að
Sindragötu framvegis í þjóð-
vegatölu og verður þjónusta
og viðhald hennar þar með í
umsjá Vegagerðarinnar.

Það ákvæði í samkomulagi
Ísafjarðarbæjar og Vegagerð-
arinnar, sem snertir Fagranes-
ið sérstaklega, er svohljóð-
andi: „Aðilar eru sammála um
að hlutverki ferjunnar Fagra-
ness sem öryggistækis á Ísa-
firði sé lokið og ekki sé ástæða
til að gera hana haffæra og sé
Vegagerðinni heimilt nú þegar
að selja hana eða taka til

er komið til Ísafjarðar miklu
öflugra björgunarskip heldur
en var þegar þessi samþykkt
var gerð. Síðan gerist það líka,
að framkvæmdir við nýja
hringtorgið á Ísafirði, sem er
samstarfsverkefni Vegagerð-
arinnar og Ísafjarðarbæjar,
frestast um þrjú ár. Þetta verk
átti að vinna í fyrra en vegna
þess að gerð var óraunhæf
kostnaðaráætlun, þá voru öll
tilboð langt umfram áætlun-
ina. Við þetta frestuðust fram-
kvæmdirnar við torgið til
2003.“

Í framhaldi af þessu heimil-
uðu bæjaryfirvöld á Ísafirði
Halldóri bæjarstjóra að gera
heildarsamkomulag við Vega-
gerðina, sem tæki bæði til
Fagranessins og framkvæmda
við hringtorgið og fleiri vega-
framkvæmdir á Ísafirði. Þar
var Vegagerðin leyst undan

kvöðum vegna Fagranessins
og sala skipsins heimiluð, en
jafnframt var samið um að
gerð hringtorgsins yrði flýtt
um tvö ár og stendur það verk
nú yfir. Reyndar er þar um að
ræða samstarfsverkefni Vega-
gerðarinnar og Ísafjarðarbæj-
ar þó að það sé unnið sem ein
heild. Þannig er frágangur
gangstétta meðfram torginu
og fleiri þættir á könnu bæjar-
ins og kostnaður hans í heild-
arverkinu er nálægt einum
þriðja á móti tveimur þriðju
hjá Vegagerðinni.

Einnig var samþykkt að
þjóðvegur 636 („Hafnarvegur,
Ísafirði“) lengdist. Hann hefur
legið frá gatnamótum Skutuls-
fjarðar og Pollgötu (frá þjóð-
vegi 61) og endað við Edin-
borgarhúsið eða rétt við lægi
Fagranessins. Samkvæmt
samkomulaginu skal hann

Fagranesið við bryggju á Ísafirði.

Philip Jenkins með master-class námskeið í HömrumPhilip Jenkins með master-class námskeið í HömrumPhilip Jenkins með master-class námskeið í HömrumPhilip Jenkins með master-class námskeið í HömrumPhilip Jenkins með master-class námskeið í Hömrum

Allir velkomnirAllir velkomnirAllir velkomnirAllir velkomnirAllir velkomnir
að fylgjast meðað fylgjast meðað fylgjast meðað fylgjast meðað fylgjast með

– fimm tónleikar  á Ísafirði og í Bolungarvík

Námskeiðið stendur yfir í
Hömrum fram til föstudags
kl. 13.30-18 alla daga. Meðal
verkanna sem æfð eru á
námskeiðinu eru sónötur eftir
Beethoven og Prokofieff,
prelúdíur og fúgur eftir Bach,
prelúdíur eftir Debussy og
Skrjabín, verk eftir Chopin
og fleira. Námskeiðið fer
fram í master-class formi og
er öllu áhugafólki velkomið
að koma og fylgjast með
kennslunni gegn eitt þúsund
króna aðgangseyri á dag.

Í tengslum við námskeiðið
verða haldnir fimm tónleikar.
Einn nemenda Philips, Mar-
ina Nadiradze, leikur í Víkur-
bæ í Bolungarvík annað
kvöld, fimmtudagskvöld, og
í Hömrum á Ísafirði á föstu-
dagskvöld. Á laugardag verða
tónleikar nokkurra þátttak-
enda af námskeiðinu í Hömr-
um en þeir tónleikar verða
svo endurteknir á sunnudag í
Víkurbæ. Þá um kvöldið leika
svo þau Philip og Marina
saman í Hömrum.

IngjaldssandurIngjaldssandurIngjaldssandurIngjaldssandurIngjaldssandur

Fjölskyldu-Fjölskyldu-Fjölskyldu-Fjölskyldu-Fjölskyldu-
dagurdagurdagurdagurdagur

og messaog messaog messaog messaog messa
Messað verður að Sæ-

bóli á Ingjaldssandi kl. 2 á
sunnudaginn, 29. júlí.
Prestur verður séra Guð-
rún Edda Gunnarsdóttir.
Síðan verður fjölskyldu-
dagur átthagafélagsins
Vorblóms. Félagsmenn
verða með grillið tilbúið
fyrir alla sem vilja.

Á laugardaginn voru til
grafar bornir frá Sæbóls-
kirkju síðustu ábúendur af
sinni kynslóð sem hafa
lifað og starfað allan sinn
aldur á Ingjaldssandi. Það
voru þeir bræður Guð-
mundur og Guðni Sveinn
Ágústssynir, en þeir
bjuggu á Sæbóli alla sína
tíð.

ur en hann starfaði um tíma
hér á landi, bæði sem kennari
og píanóleikari. Hann er nú
yfirkennari við píanódeildina
í Royal Scottish Academy of
Music and Drama í Glasgow
og hafa nemendur hans unnið
til verðlauna í ýmsum píanó-
keppnum.

Philip Jenkins stundaði
tónlistarnám við Royal Aca-
demy of Music í London og
síðar í París. Snemma á ferli
sínum sem píanóleikari vann
hann til ýmissa verðlauna,
m.a. í London, Brüssel og víð-
ar. Jenkins hefur leikið víða
bæði austan hafs og vestan,
ýmist einn eða sem einleikari
með hljómsveitum og kamm-
erhópum.

Philip Jenkins en þátttakendur
koma frá Íslandi, Nýja-Sjá-
landi, Skotlandi og Georgíu.
Philip Jenkins er íslenskum
tónleikagestum að góðu kunn-

Master-class píanónám-
skeið, eins og það er nefnt,
hófst á mánudag í Hömrum,
sal Tónlistarfélags Ísafjarðar.
Kennari er Englendingurinn

Philip Jenkins leiðbeinir hér einum þátttakenda.
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Mörg svæði um alla VestMörg svæði um alla VestMörg svæði um alla VestMörg svæði um alla VestMörg svæði um alla Vest
henta vel til skógrækthenta vel til skógrækthenta vel til skógrækthenta vel til skógrækthenta vel til skógrækt

– spjallað um skógrækt og bæjarmálapólitík við Sæmund Kr. Þorvaldsson, framkvæmdastjóra Skjólskóga á Vestfjörðum og bæja

Sæmundur Kr. Þorvaldsson heitir
maður, fæddur og uppalinn í Dýra-
firði og með mikinn áhuga á skóg-

rækt og pólitík. Hann er fram-
kvæmdastjóri verkefnis sem hann
var sjálfur mikill hvatamaður að,

en það eru Skjólskógar á Vestfjörð-
um, sem eru nú á sínu öðru starfs-
ári undir ríkisvernd. Í upphafi var

stofnað áhugamannafélag um verk-
efnið en árið 1999 setti hið háa

Alþingi lög þar um. Nú fást um 30
milljónir frá ríkinu á ári til skóg-

ræktar á Vestfjörðum en ætlunin er
að sú upphæð fari upp í um 70

milljónir að núvirði eftir nokkur
ár.

Sæmundur hefur sínar höf-
uðstöðvar á Þingeyri þó að
sjaldan sitji hann lengi á sama
stað í þessari vinnu. „Nú er
að hefjast annað árið sem við
erum á stúfunum og við erum
orðin fjögur sem vinnum að
þessu verkefni. Tveir vinna á
skrifstofunni hér á Þingeyri
og báðir í fullu starfi. Svo er
skógfræðingur í Bjarnarfirði
á Ströndum í 70% starfi og
svæðisstjóri á Hólmavíkur-
Reykhólasvæði í 50% starfi.
Þetta eru rúmlega þrjú stöðu-
gildi en eftir tvö eða þrjú ár
verða þau sennilega orðin
fjögur.“

Sneru rök-Sneru rök-Sneru rök-Sneru rök-Sneru rök-
semdinni viðsemdinni viðsemdinni viðsemdinni viðsemdinni við

„Skjólskógar á Vestfjörðum
byrjuðu sem verkefni nokk-
urra áhugamanna um skóg-
rækt á svæðinu“, segir Sæ-
mundur. „Við vildum komast
að því hvernig stæði á því að
skógrækt væri ekki stunduð á
Vestfjörðum í eins miklum
mæli og annars staðar á land-
inu. Við komumst fljótlega að
því að Skógrækt ríkisins hafði
meira en nóg að gera miðað
við þær fjárveitingar sem hún
hafði.

Við fórum fljótlega að leita
að rökum fyrir skógrækt á
Vestfjörðum. Við komumst að
sjálfsögðu að því að þörf fyrir
skógrækt var síst minni á
þessu svæði en öðrum. Við
stofnuðum áhugamannafélag
og gerðum áætlanir og rann-

sóknir til að sýna fram á hér
væri þörf, áhugi og kunnátta
á skógrækt. Við snerum m.a.
við þeirri röksemd sem aðal-
lega var notuð gegn skógrækt
á Vestfjörðum, að veðurfar
væri ekki nógu gott. Við sögð-
um: Þar sem veðurfar er ekki
nógu gott þurfum við nauð-
synlega skóg.“

Komin á fjárlögKomin á fjárlögKomin á fjárlögKomin á fjárlögKomin á fjárlög

„Ætlunin var og er enn að
virkja landeigendur sjálfa til
að sjá um uppgræðslu á hverj-
um stað fyrir sig. Stuttu síðar
fór í gang verkefni á Suður-
landi sem var keimlíkt okkar.
Samin voru lög um það á Al-
þingi og fékk verkefnið fjár-
framlög frá ríkinu.

Þá fórum við að vinna í því
að fá lög um okkar verkefni á
Vestfjörðum. Við náðum að
sýna fram á við vissum hvað
við vorum að tala um og færð-
um nokkuð góð rök fyrir okkar
máli. Árið 1998 fór boltinn
að rúlla almennilega og Al-
þingi tók málið upp á sína
arma. Ári síðar voru samþykkt
lög um þetta verkefni og fór
það á fjárlög ríkisins. Á sama
tíma voru svo sett í gang sam-
skonar verkefni bæði á Norð-
urlandi og Vesturlandi.“

28.000 hektarar28.000 hektarar28.000 hektarar28.000 hektarar28.000 hektarar
skóglendisskóglendisskóglendisskóglendisskóglendis

„Verkefnið er enn á byrjun-
arstigi og peningarnir eru ekki
enn farnir að rúlla almennilega

um á hektara á ári. Norðmenn
telja að í það minnsta þurfi að
geta vaxið 3 rúmmetrar á hekt-
ara af skógi svo að svæði sé
gróðavænlegt til uppræktunar
og nýtingar til skógarhöggs.
Rannsóknir hafa sýnt að víða
á Vestfjörðum eru vaxtarskil-
yrðin upp á meira en 4 rúm-
metra á hektara og sums stað-
ar allt upp í 8 rúmmetra á
hektara, en það er langt yfir
mörkunum.“

Verkið er að sögn Sæmund-
ar komið vel í gang á Vest-
fjörðum. „Í fyrra voru gróður-
settar eitthvað um 120.000
plöntur og voru þar tíu aðilar
að verki. Í sumar verður skóg-
rækt á 21 jörð og skjólbelta-
framkvæmdir eru hafnar á 9
jörðum til viðbótar. Þessar
jarðir eru nokkuð jafnt dreifð-
ar um allan Vestfjarðakjálk-
ann.

Áhuginn er svo sannarlega
fyrir hendi og menn virðast
almennt taka vel í þetta verk-
efni og vilja vera með. Þarna
er bæði um að ræða búandi
bændur og menn sem nýta
jarðir en búa annars staðar.

Svo má ekki gleyma Orkubúi
Vestfjarða, sem ætlar að
græða upp land við Mjólkár-
virkjun með vestfirsku birki.
Alls hefur verið sótt um fyrir
103 jarðir á þessari stundu.“

Þeir sem helstÞeir sem helstÞeir sem helstÞeir sem helstÞeir sem helst
njóta enn ófæddirnjóta enn ófæddirnjóta enn ófæddirnjóta enn ófæddirnjóta enn ófæddir

„Þó að menn vilji taka þátt
í verkefninu geta þeir ekki
strax byrjað að gróðursetja,
langt í frá. Þeir sem setja sig í
samband við okkur í sumar
mega búast við því að geta
gróðursett árið 2004. Við
komum þá til þeirra á næsta
sumri og könnum aðstæður
og reynum að gera fólki grein
fyrir hvaða möguleikar eru
fyrir hendi, þ.e. hvers konar
skógrækt sé heppilegust við
viðkomandi aðstæður. Óskir
landeigandans eru hins vegar
mjög þýðingarmiklar enda er
hann að leggja eigin jörð í
verkið og þarf að vera tiltölu-
lega sáttur við væntanlega
ræktunaráætlun. Svo þarf að
rækta upp plöntur í gróður-
stöðvum og það tekur eitt til

um á undanförnum áratugum.
Vestfirðingar hafa ekki verið
sérstaklega duglegir við að
athuga svona hluti og hafa
ekkert verið uppteknir af land-
græðslu. Þannig hafa menn
lítið athugað veðurfar í dölum
og inni í landi heldur voru
allar veðurstöðvar af skiljan-
legum ástæðum settar á nes
og tanga til að geta fylgst með
og spáð fyrir um veður á sjó.

Fyrir vikið vantar okkur
miklar upplýsingar um veður-
far, hitastig, úrkomu, vind-
styrk og annað inn til landsins.
Þegar allar þessar upplýsingar
vantar getur verið erfitt að
meta vaxtarskilyrði á hverjum
stað fyrir sig. Þess vegna hefur
mikill hluti af tímanum farið í
að sanka að okkur upplýsing-
um um veður, vaxtarskilyrði
og gróðurfar.“

Góð vaxtarskilyrðiGóð vaxtarskilyrðiGóð vaxtarskilyrðiGóð vaxtarskilyrðiGóð vaxtarskilyrði
á Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðum

Sæmundur segir vaxtarskil-
yrði skóga á Vestfjörðum yfir-
leitt vera góð. „Viðarvöxtur
er gjarnan mældur í rúmmetr-

inn. Þess vegna getum við
ekki farið á fullum hraða í
þetta strax. Fullt fjárframlag
verður komið frá ríkinu eftir
þrjú ár og mun verkefnið þá
fá um 70 milljónir að núvirði
á ári næstu 40 árin. Að þeim
tíma loknum ættum við að
vera búin að rækta upp um
28.000 hektara á Vestfjörðum.

Eins og áður sagði eru það
landeigendur sjálfir sem eiga
að vinna verkið og fá greitt
fyrir það. Við sem vinnum hjá
Skjólskógum sjáum um að
gera samninga við þá, höfum
milligöngu um að útvega tæki
og tól, sjáum um fræðslu, ger-
um ræktunaráætlanir, lítum
eftir og önnumst greiðslu á
mestöllum kostnaði.“

Vantaði veður-Vantaði veður-Vantaði veður-Vantaði veður-Vantaði veður-
upplýsingarupplýsingarupplýsingarupplýsingarupplýsingar

„Um þessar mundir erum
við aðallega að vinna í því að
meta og rannsaka vaxtarskil-
yrði fyrir skóga á svæðinu.
Að mörgu leyti erum við að
vinna sömu vinnu og unnin
hefur verið í öðrum landshlut-

30.PM5 19.4.2017, 09:376



MIÐVIKUDAGUR 25. JÚLÍ 2001      7

a Vestfirðia Vestfirðia Vestfirðia Vestfirðia Vestfirði
græktargræktargræktargræktargræktar

jólskóga á Vestfjörðum og bæjarfulltrúa í Ísafjarðarbæ
tvö ár til viðbótar. Formlega
er svo ekki hafist handa á við-
komandi jörð fyrr en þinglýst-
ur samningur hefur verið gerð-
ur milli Skjólskóga og bónd-
ans.

Svo þarf að sjálfsögðu að
bíða ansi lengi eftir því að
blessaðar plönturnar vaxi. Ef
menn eru að byggja upp skjól-
belti fyrir ræktað land má bú-
ast við að þeir fari að taka
eftir eða finna fyrir árangri
eftir 5 ár eða svo. Almenni-
legur skógur þarf aftur á móti
miklu lengri tíma. Þeir sem
eiga eftir að njóta að fullu
þessa starfs sem við erum að
vinna eru þannig í fæstum til-
fellum fæddir ennþá.“

FerðaþjónustanFerðaþjónustanFerðaþjónustanFerðaþjónustanFerðaþjónustan
mun njóta góðsmun njóta góðsmun njóta góðsmun njóta góðsmun njóta góðs

Sæmundur segir ómögulegt
að segja um hvaða hluti Vest-
fjarðakjálkans henti best til
skógræktar. „Það þarf að taka
margt til skoðunar þegar vaxt-
arskilyrði eru metin. Öll svæð-
in á Vestfjörðum hafa ein-
hverja kosti og einhverja
galla. Fyrir vestan er hlýrra
en á móti kemur að snjóléttir
vetur þar auka mjög hættu á
þurrki og frostskemmdum.

Fyrir norðan er kaldara en
snjórinn hlífir plöntunum fyrir
frostskemmdum. Niðurstaða
rannsókna er einfaldlega sú
að mörg svæði vítt og breitt
um Vestfirði henta, önnur
ekki. Það sem kom mest á
óvart í rannsóknunum er
hversu vel Steingrímsfjörður
og Bjarnarfjörður koma út.
Þar eru vaxtarskilyrði góð og
í raun betri en nokkur þorði
að vona.

Ég held að þetta verkefni
verði til þess að jarðir á Vest-
fjörðum verði áfram setnar.
Einnig held ég að þetta eigi
eftir að hjálpa ferðamanna-
þjónustu framtíðarinnar. Enda
er ferðamaðurinn þannig að
hann vill geta sest niður í
skjóli þó að hann sé þess á
milli duglegur að labba um
auðn.“

„Álpaðist“ inn á lista„Álpaðist“ inn á lista„Álpaðist“ inn á lista„Álpaðist“ inn á lista„Álpaðist“ inn á lista
Sæmundur Kr. Þorvaldsson

er með aukavinnu líkt og ýms-
ir fleiri. Hann var kjörinn til
setu í bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar árið 1998 og situr sem
fastast. Hann er spurður hvort
sú vinna gefi ekki vel af sér.

„Ekki kannski í vasann en
þetta getur samt verið mjög

gefandi starf. Ég hef lengi ver-
ið meðlimur í Alþýðubanda-
laginu en hafði nú aldrei hugs-
að mér að sitja í bæjarstjórn.
Ég álpaðist inn í þetta á svip-
aðan hátt og flestir aðrir, mætti
á fund og sagði óvart já við
einhverju og var fyrr en varði
kominn í nefndir og ráð og
neyddist til að fara að taka
þetta alvarlega.

Þannig endaði ég í þriðja
sæti á sameiginlegum fram-
boðslista Alþýðubandalags,
Alþýðuflokks og Kvennalista
í síðustu bæjarstjórnarkosn-
ingum. Við náðum fjórum
mönnum inn og þannig lenti
ég í bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar.“

Óskýr yfirstjórnÓskýr yfirstjórnÓskýr yfirstjórnÓskýr yfirstjórnÓskýr yfirstjórn
„Pólitíkin reyndist ekki vera

alveg eins og ég hafði ímynd-
að mér. Að hluta til varð ég
fyrir talsverðum vonbrigðum
með hversu lítið pláss er fyrir
flokkspólitík í sveitarstjórn-
um. Ég hafði vonað að sam-
eining sveitarfélaganna fyrir
fimm árum myndi draga úr
hagsmunapólitíkinni, en svo
reyndist ekki vera.

Það er margt sem maður
vildi breyta í bænum. Eitt það
helsta er að endurskipuleggja
uppbyggingu stjórnar bæjar-
ins. Þetta er víst fyrirkomulag
sem er kallað „fjölskipað lýð-
ræði“. Því fylgir urmull af
nefndum og ráðum, óformleg-
um stjórnarhópum og vinnu-
hópum og allt er þetta ferlega
þunglamalegt og virkar mjög
illa. Ef Ísafjarðarbær væri fyr-
irtæki væri fyrir löngu búið
að stokka þetta allt upp.

Bænum helst mjög illa á
starfsmönnum, einmitt vegna
þess að þeir hafa svo lítil völd.
Menn eru að fá fyrirskipanir
úr öllum áttum sem er ómögu-
legt að framfylgja. Yfirstjórnin
er svo óskýr að það hlýtur að
vera mjög erfitt að vera starfs-
maður bæjarins.“

Situr áfram efSitur áfram efSitur áfram efSitur áfram efSitur áfram ef
áhugi er fyrir hendiáhugi er fyrir hendiáhugi er fyrir hendiáhugi er fyrir hendiáhugi er fyrir hendi

Sæmundur segist áfram
ætla að gefa kost á sér í pólitík.
„Ef áhugi er fyrir hendi ætla
ég að slá til. Mér finnst ferlega
ómerkilegt að vera í fjögur ár
og hætta svo, því að það tekur
menn í það minnsta hálft
kjörtímabil að komast inn í
hlutina. Þess vegna ætla ég
ekki að slást á móti þessu.“

Íslenski hópurinn og enski tengihópurinn með borgarstjóranum í Leeds. Aldrei kom fram hvað hann heitir og var
hann alltaf kallaður Lord Major.

Ungmennahópur frá HafstjörUngmennahópur frá HafstjörUngmennahópur frá HafstjörUngmennahópur frá HafstjörUngmennahópur frá Hafstjörnunni á Ísafirði í ævintýraferðnunni á Ísafirði í ævintýraferðnunni á Ísafirði í ævintýraferðnunni á Ísafirði í ævintýraferðnunni á Ísafirði í ævintýraferð

Stutt ferðasaga frá EnglandiStutt ferðasaga frá EnglandiStutt ferðasaga frá EnglandiStutt ferðasaga frá EnglandiStutt ferðasaga frá Englandi
Hafstjarnan, unglinga-

deild Björgunarfélags Ísa-
fjarðar, fór fyrir skömmu í

ferð til borgarinnar Leeds í
Englandi. Tilgangur ferð-
arinnar var að taka þátt í
alþjóðlegu Breeze-hátíð-

inni í Leeds og dvaldist
hópurinn ytra í níu daga.

Fararstjórar voru þær Sara
Guðmundsdóttir, sem
lengi hefur unnið með

björgunarsveitum í Hnífs-
dal og á Ísafirði, og Berg-

ljót Pálmadóttir, sem er
móðir eins af meðlimum
Hafstjörnunnar. Til Eng-

lands fóru þær við ellefta
mann.

Flogið var til Lundúna
en þaðan var ekið með
rútu til Leeds. „Fyrstu
dagana gistum við rétt

utan við Leeds, í hálfgerð-
um æfingabúðum sem

borgin á og rekur og heita
Herdsfarm“, segir Sara.
„Þangað koma hópar af

unglingum og fara í bog-
fimi, reipaklifur og fleira í

þeim dúr.“

Kom inn áKom inn áKom inn áKom inn áKom inn á
síðustu stundusíðustu stundusíðustu stundusíðustu stundusíðustu stundu

Þegar hópurinn hafði
dvalið um stund í Herds-

farm var haldið inn í sjálfa

borgina. „Þá gistum við í
heimavistaskóla og vorum

þar með hópum frá átta
öðrum þjóðum, meðal ann-

ars Kínverjum og Suður-
Afríkubúum. Skipulögð

dagskrá var allan tímann
sem við vorum á þessari

hátíð. Róið var á kanó,
byggðir voru flekar, siglt var

á hjólabátum og fleira gert
af því tagi.

Hinir hóparnir á hátíðinni
voru ekki frá björgunar-

sveitum eins og við heldur
voru þarna hópar frá hinum

og þessum skólum. Hver um
sig áttu hóparnir að sýna
eitthvert eitt atriði. Kín-

verjarnir voru með tónlistar-
atriði, Þjóðverjarnir með

sirkus, einn hópur með
trommur og Suður-Afríku-
mennirnir sýndu dans. Við
sýndum aftur á móti ekki

neitt. Málið er að það átti að
fara annar hópur frá Íslandi

en hann hætti við og Haf-
stjarnan kom inn í þetta á

síðustu stundu.“

Bretarnir komaBretarnir komaBretarnir komaBretarnir komaBretarnir koma
til Ísafjarðartil Ísafjarðartil Ísafjarðartil Ísafjarðartil Ísafjarðar

„Allir hóparnir höfðu
svokallaðan tengihóp frá

Leeds. Við fórum með
tengihópnum okkar og

Fararstjórarnir Sara og Bergljót reyna með sér í bogfimi.

hittum borgarstjórann í
Leeds, sem við komumst

aldrei að hvað heitir. Hann
var alltaf bara kallaður Lord

Major.
Þessi breski tengihópur

okkar ætlar svo að heim-

sækja okkur til Ísafjarðar.
Ég veit ekki nákvæmlega

hvenær það verður, en
mér þykir þó sennilegt að

það verði einhvern tímann
á næsta ári.“

Krakkarnir tilKrakkarnir tilKrakkarnir tilKrakkarnir tilKrakkarnir til
fyrirmyndarfyrirmyndarfyrirmyndarfyrirmyndarfyrirmyndar

„Þetta var mjög
skemmtilegur tími í

Bretlandi. Við gerðum
okkur margt til dundurs
annað en það sem var á

hinni skipulögðu dagskrá
hátíðarinnar. Við fórum til

dæmis í keilu og ferðuð-
umst í tveggja hæða

strætó sem var mikið
ævintýri. Krakkarnir

stóðu sig eins og hetjur
þarna úti og voru til

fyrirmyndar í alla staði.
Ekkert fyllerí var á

mannskapnum og þess
má geta að íslenski

hópurinn og sá kínverski
voru þeir einu sem voru

reyklausir.“

Íslenski hópurinn að fara á seglbretti í Leeds. Standandi frá vinstri eru Sara Guðmunds-
dóttir, Sóley Valdimarsdóttir, Elísabet Heiðarsdóttir, Arnar Halldórsson, Eygló Valdimars-
dóttir, Karl Einarsson og Hlynur Smári Kristjánsson. Krjúpandi eru þeir Einar Birkir
Sveinbjörnsson, Ari Stígsson, Gísli Sveinn Aðalsteinsson og Pétur Gestsson.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Netspurningin er birt viku-
lega 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.

Spurt var:

Á að rífa
gamla
barna-
skólann
á Ísafirði?
Alls svöruðu 440.
Já sögðu 235 eða 53,41%
Nei sögðu 178 eða 40,45%
Hlutlausir voru
27 eða 6,14%

Í síðustu viku var fjallað um annir Landhelgisgæslunnar 8. og 9. júlí síðast lið-
inn þegar fjögur norsk loðnuveiðiskip voru tekin í fiskveiðilögsögu Íslands. Vik-
ið var að því hvernig Landhelgisgæslan er búin tækjum. Barátta Íslendinga fyrir
útfærslu landhelginnar – í 4 mílur 1952, í 12 mílur 1958, í 50 mílur 1972 og loks
í 200 mílur 1975 – hefur verið nátengd sjálfstæðisvitund þjóðarinnar. Hún virðist
þó hafa dofnað. Kannski er það of mikilli velmegun að kenna eða þeirri stað-
reynd, að sjáanlega verður landhelgin ekki færð frekar út í bráð. Alltaf mótmæltu
erlendar þjóðir, einkum Bretar, og þorskastríð voru háð. Þar barðist Davíð við
Golíat. Íslendingar mættu Bretum og Þjóðverjum, stórþjóðum
í Evrópu og reyndar heiminum öllum, af fullri festu. Leikurinn
var þó ójafn enda lítilli þjóð með nokkur varðskip og fámennt
lið ekki auðvelt um vik að fást við flota Hennar Hátignar, Elísa-
betar Bretadrottningar.

Þorskastríðunum lauk ávallt með því að Íslendingar höfðu betur, enda þeirri
viturlegu aðferð beitt að semja um stríðslok. Á þessu ári eru einmitt 25 ár, aldar-
fjórðungur, frá lokum Þorskastríðsins sem hófst með útfærslu landhelginnar í
200 mílur 15. október 1975. Þá var landhelgi Íslands orðin 758 þúsund ferkílómetr-
ar eða sem svarar landsvæði Íslands sjö sinnum og hálfu Íslandi þó betur. Ljóst
má vera að talsvert þarf til að gæta landhelginnar. Það er nefnilega svo, að ekki
er nóg að afla réttinda. Þeirra verður einnig að gæta vel. Máltækið segir að erfið-
ara sé að gæta fengins fjár en afla þess. Ýmsar leiðir eru til gæslu og tækni ýmiss

konar, svo sem fjarskipta- og staðsetningartækni, auðveldar mjög gæslustörf.
Engu að síður er sérstaklega mikilvægt að sinna gæslustörfum með skipum og
flugvélum. Landhelgisgæsla Íslands hefur staðið sig mjög vel í störfum sínum,
einkum ef tekið er tillit til þess hvernig hún er búin tækjum. Flugflotinn saman-
stendur af tveimur þyrlum og Fokker-flugvél. Öllum landsmönnum er kunnugt
um þyrlusveitina, svo oft sem til hennar er leitað þegar slys ber að höndum.
Nægir að minna á, að í lok júní sótti þyrla fjóra Þjóðverja sem veltu bíl sínum á
Hrafnseyrarheiði.

En nauðsynlegt er að endurnýja skipaflota Landhelgis-
gæslunnar. Skipin eru þrjú, Óðinn sem þjónað hefur í nærri 42
ár, Ægir í 33 ár og Týr í 26 ár. Skipin hafa reynst happadrjúg
og nægir að minna á Þorskstríðin, að ógleymdri töku norsku

loðnuskipanna í fyrri viku. Vestfirðingar hafa lengi notið aðstoðar Landhelgisgæsl-
unnar með ýmsu móti. Snjóflóðaárið 1995 komu varðskip strax til aðstoðar bæði
í Súðavík og á Flateyri, að ógleymdri stærri þyrlunni í síðara skiptið. Á Vestf-
jörðum hafa menn sótt sjóinn af kappi um aldir. Vestfirðingar þekkja yfirgang
útlendinga á miðunum. Þeir vita að nauðsynlegt er að eiga góð varðskip. Nú þarf
að skora á alþingismenn og ríkisstjórn að herða nú mjög undirbúning að smíði
nýs skips. Það er ekki vansalaust fyrir þjóð, sem byggir afkomu sína á sjósókn,
að eiga ekki nýtískuleg, stór og kraftmikil varðskip. Um leið og hvatt er til smíði
nýs varðskips eru starfsmönnum gæslunnar þökkuð góð störf og árangur.

Sveinn Pálsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, afi,
sonur og bróðir

Guðmundar og Guðna Ágústssona
frá Sæbóli á Ingjaldssandi

Jónína Ágústsdóttir Pétur G. Þorkelsson
Guðrún, Elísabet, Ágúst, Baldur, Þorbjörg, Sævar

og aðrir aðstandendur

Hjartans þakkir til allra þeirra
sem sýndu okkur hlýhug og

samúð við fráfall og útför
bræðra minna og frænda

verður jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 28. júlí kl. 11.00

Margrét Eyjólfsdóttir
Þór Sveinsson

Elín Sveinsdóttir
Þórdís Númadóttir

Davíð Sveinsson
Katla Guðlaugsdóttir
Ylfa Örk Davíðsdóttir
systkini hins látna

Sigríðar Sigurðardóttur
frá Nauteyri

Gunnar Pétursson
Sigurður Gunnarsson Linda Rós Kristjónsdóttir

Berta K. Gunnarsdóttir Jón Gestur Hermannsson
Sigurveig Gunnarsdóttir Hermann A. Hákonarson

Bjarni K. Gunnarsson Eva Friðgeirsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn og aðrir ástvinir

Hugheilar þakkir til þeirra sem sýndu okkur hlýhug
og samúð við andlát og útför ástkærrar eiginkonu

minnar, móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu

Til sölu er fasteignin Fjarðarstræti 33 á
Ísafirði. Um er að ræða stóra og vandaða
eign á Eyrinni. Fasteignin er ca. 176
fermetrar að stærð, þ.e. hæð og ris. Óskað
er eftir tilboðum í eignina en allar nánari
upplýsingar um eignina gefur Björn
Jóhannesson, hdl., í síma 456 4577

Til söluTil söluTil söluTil söluTil sölu

Landhelgisgæslan – nýtt varðskip!Landhelgisgæslan – nýtt varðskip!Landhelgisgæslan – nýtt varðskip!Landhelgisgæslan – nýtt varðskip!Landhelgisgæslan – nýtt varðskip!

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfskraft vantar í býtibúr frá og með 20.

ágúst. Vinnutími er frá kl. 17-19.30 virka
daga. Tilvalið fyrir framhaldsskólafólk.

Upplýsingar veitir ræstingastjóri í síma
450 4500

SigSigSigSigSiglingadagar á Ísafirði 2001lingadagar á Ísafirði 2001lingadagar á Ísafirði 2001lingadagar á Ísafirði 2001lingadagar á Ísafirði 2001

Kajakkeppni á laugardaginnKajakkeppni á laugardaginnKajakkeppni á laugardaginnKajakkeppni á laugardaginnKajakkeppni á laugardaginn
og ýmsar vegalengdir rónarog ýmsar vegalengdir rónarog ýmsar vegalengdir rónarog ýmsar vegalengdir rónarog ýmsar vegalengdir rónar

og má búast við pústrum milli
báta. Það verður örugglega
mikið fjör og er þetta keppni
sem ætti að vera áhorfendum
mikil skemmtun enda fara
þarna saman rennilegir bátar
og kraftmikil átök manna á
milli. Um kvöldið verður síð-

Kajakkeppni í tengslum við
Siglingadaga á Ísafirði 2001
verður á Ísafirði á laugardag-
inn. Keppni þessi er hluti af
Íslandsmeistaramóti Kajak-
klúbbsins og má búast við
hörkuspennandi keppni, bæði
í karla- og kvennaflokki, en
keppt verður í 5 km og 10 km
róðri í báðum flokkum.

Keppendur í 10 km keppn-
inni leggja af stað frá Hnífsdal
klukkan 11, róa í Arnarnes og
þaðan í Suðurtanga á Ísafirði.
Á þeirri vegalengd verður
póstaleikur með léttu ívafi þar
sem keppendur eiga að fara í
land og leysa létt og skemmti-

leg verkefni einum til á tveim-
ur stöðum á leiðinni. Dæmi
um slík verkefni væri að taka
bátinn á land og ganga með
hann nokkra vegalengd, leysa
hnúta eða ausa vatni milli
íláta.

Í 5 km keppninni verður
hins vegar lagt af stað frá Arn-
arnesi yst í Skutulsfirði upp
úr kl. 11 og róið í Suðurtanga
og verður eflaust mjög
skemmtilegt fyrir áhorfendur
að fylgjast með.

Klukkan 16 verður bauju-
rall á Pollinum á Ísafirði. Þar
keppa allir saman í stuttri
braut með mörgum beygjum

an verðlaunaafhending, létt
snarl og skemmtun fyrir
keppendur í Tjöruhúsinu í
Neðstakaupstað.

Hægt verður að fá kajaka
á leigu í Neðstakaupstað fyr-
ir lítinn pening á laugardeg-
inum ef bátar liggja á lausu.

Múrarar og iðnverkamenn
hjá Múrkrafti ehf. vinna nú
að viðgerðum á húsi því sem
3X-Stál keypti fyrr á þessu
ári við Sindragötu á Ísafirði.
Húsið var orðið „nokkuð
sjoppulegt“ eftir margra ára
viðhaldsleysi og steypu-
styrktarjárnið farið að leka
ryði í múrklæðninguna.

Viðgerðir á húsi 3X-Stáls á ÍsafirðiViðgerðir á húsi 3X-Stáls á ÍsafirðiViðgerðir á húsi 3X-Stáls á ÍsafirðiViðgerðir á húsi 3X-Stáls á ÍsafirðiViðgerðir á húsi 3X-Stáls á Ísafirði

Orðið „nokkuðOrðið „nokkuðOrðið „nokkuðOrðið „nokkuðOrðið „nokkuð
sjoppulegt“sjoppulegt“sjoppulegt“sjoppulegt“sjoppulegt“

Múrkraftsmenn að störfum.
Að sögn Hermanns Þor-

steinssonar, múrara og
annars eigenda Múrkrafts,
er búist við því að verkið
muni taka um þrjár vikur.
Þá verður húsið málað og
gert fínt. Á myndinni eru
iðnverkamenn að grunna
í holur á suðurhlið húss-
ins.
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Meistaramót Golfklúbbs ÍsafjarðarMeistaramót Golfklúbbs ÍsafjarðarMeistaramót Golfklúbbs ÍsafjarðarMeistaramót Golfklúbbs ÍsafjarðarMeistaramót Golfklúbbs Ísafjarðar

Magnús G. GíslasonMagnús G. GíslasonMagnús G. GíslasonMagnús G. GíslasonMagnús G. Gíslason
sigraði með 12 höggumsigraði með 12 höggumsigraði með 12 höggumsigraði með 12 höggumsigraði með 12 höggum
– klúbbmeistarinn á síðasta ári varð í öðru sæti að þessu sinni

hélt henni til loka. Í 2. og 3.
flokki voru einnig leiknar 72
holur. Sigurvegari í 2. flokki
varð Sigurður Dagbjartsson á
345 höggum, annar varð Óli
R. Ingimarsson (354) og þriðji
varð Jón Freyr Magnússon
(358).

Í 3. flokki sigraði Karl
Einarsson á 345 höggum, ann-
ar varð Viðar Konráðsson
(365) og þriðji varð Finnur
Magnússon (375). Í kvenna-
flokki og unglingaflokki voru

Magnús Gautur Gíslason
sigraði á Meistaramóti Golf-
klúbbs Ísafjarðar sem haldið
var í Tungudal. Hann lék 72
holurnar á 312 höggum. Í öðru
sæti varð sigurvegari síðasta
árs, Kristinn Kristjánsson
(324) og í þriðja sæti Hákon
Hermannsson (330). Keppnin
um meistaratitilinn milli
þeirra Magnúsar og Kristins
var mjög jöfn og spennandi
framan af en eftir annan dag
náði Magnús góðri forystu og

leiknar 36 holur. Sigurvegari
í kvennaflokki með talsverð-
um yfirburðum varð Anna
Ragnheiður Grétarsdóttir á
187 höggum, í öðru sæti varð
Kolbrún Benediktsdóttir
(223) og í þriðja sæti Pinon-
lask Rodpitake (229). Sigur-
vegari í unglingaflokki varð
Sigurður Fannar Grétarsson á
161 höggum, annar varð
Loftur Gísli Jóhannsson (181)
og þriðji varð Eyþór Bjarna-
son (201).

Sigurvegarar í hverjum flokki að móti loknu: Karl Einarsson, Sigurður Dagbjartsson,
Magnús G. Gíslason, Anna Ragnheiður Grétarsdóttir og Sigurður Fannar Grétarsson.

Kajaknámskeið í Reykjanesi á SigKajaknámskeið í Reykjanesi á SigKajaknámskeið í Reykjanesi á SigKajaknámskeið í Reykjanesi á SigKajaknámskeið í Reykjanesi á Siglingadögum á Ísafirði 2001lingadögum á Ísafirði 2001lingadögum á Ísafirði 2001lingadögum á Ísafirði 2001lingadögum á Ísafirði 2001

Björgun í sjó æfð viðBjörgun í sjó æfð viðBjörgun í sjó æfð viðBjörgun í sjó æfð viðBjörgun í sjó æfð við
raunverulegar aðstæðurraunverulegar aðstæðurraunverulegar aðstæðurraunverulegar aðstæðurraunverulegar aðstæður

Siglingadagar á Ísafirði
2001 hófust um helgina með
kajaknámskeiði í Reykjanesi
við Djúp. Það voru Hvamms-
vík í Hvalfirði og Vestursport
á Ísafirði sem stóðu fyrir
námskeiðinu og voru kennar-
arnir gamalreyndir kajak-
menn, þeir Halldór Svein-
björnsson, Pétur Gíslason,
Gunnar Sæmundsson og
Sveinbjörn Kristjánsson. Alls
voru nemendur 21 á nám-
skeiðinu sem hófst á föstudag
með videófundi og veltu- og
björgunaræfingum í sund-
lauginni í Reykjanesi, sem
þykir einn af bestu stöðum á
landinu fyrir slíkt námskeiða-
hald.

Daginn eftir var hópnum
skipt upp og hélt annar helm-
ingurinn áfram æfingum í
sundlaug en hinn helmingur-
inn fór að æfa björgun í sjó. Á
sunnudag var róið út í Borgar-
ey á Ísafjarðardjúpi og voru
veðurskilyrði í ferðinni eins
og best varð á kosið.

Ferðin byrjaði með sólskini
og sléttum sjó en á leiðinni
aftur í Reykjanes rauk vindur-
inn upp eftir pöntun kennara
til að sýna fólki hvernig það á
að bregðast við í slíkum
aðstæðum. Fjórir nemend-
anna ultu og duttu í sjóinn og
þurftu nemendur og kennarar
að framkvæma sjóbjörgun við
erfiðar aðstæður. Björgunin
gekk vel og var mikil ánægja
hjá nemendum með nám-
skeiðið og báðu margir um
framhaldsnámskeið á sama
tíma að ári.

Til stendur að halda annað
námskeið um helgina vegna
mikil áhuga hjá fólki en reynt
verður að sníða dagskrá þess
að öðrum viðburðum Sigl-
ingadaga.Við bryggjuna í Reykjanesi. Þaðan eru aðeins um 800 metrar yfir Reykjarfjörðinn.

Veðrið lék við kajakfólk eins og aðra í Reykjanesi.

KörtuleigaKörtuleigaKörtuleigaKörtuleigaKörtuleiga
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði

Gokart-leiga var í gangi á
Ísafirði um síðustu helgi,
aðra vikuna í röð. Einar
Halldórsson sem rekur leig-
una segir aðsóknina hafa
verið þokkalega góða. „Það
var nokkur reytingur af fólki,
þó sérstaklega á laugardag-
inn. Ég ætlaði að dreifa

auglýsingum í öll hús í
Ísafjarðarbæ, Súðavík og
Bolungarvík.

Það tókst þó ekki því að
blekhylkið kláraðist í ljósrit-
unarvélinni eftir rúmlega
400 eintök“, segir Einar.
Leigan verður áfram opin
um helgar á næstunni.

Formúla hvað?Formúla hvað?Formúla hvað?Formúla hvað?Formúla hvað?

30.PM5 19.4.2017, 09:379



10 MIÐVIKUDAGUR 25. JÚLÍ 2001

helgarhelgarhelgarhelgarhelgardagbókindagbókindagbókindagbókindagbókin
skskskskskemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf

netiðnetiðnetiðnetiðnetið

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
V-læg eða breytileg átt,
yfirleitt 3-8 m/s. Skýjað
með köflum og hætt við
skúrum, einkim suðaust-
anlands. Hiti 6 til 15 stig,
hlýjast suðaustanlands.
Horfur á föstudag:
Suðaustlæg átt, 8-13 m/s
og rigning sunnan- og
vestanlands, en hægari
og úrkomulítið norðan- og
austantil fram eftir degi.
Hlýnanadi veður um
landið norðan- og
austanvert.
Á laugardag:
Suðvestlæg átt og rigning
með köflum sunnan- og
vestanlands, en lengst af
þurrt norðaustantil. Hiti
10-17, hlýjast á
Norðausturlandi.
Á sunnudag:
Snýst smám saman til
norðlægrar áttar með
vætu einkum norðan-
lands, en styttir smám
saman upp aftur á
mánudag.

Föstudagur 27. júlí
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Fyrstur með fréttirnar (20:22)
10.20 Lífið sjálft (17:21) (e)
11.05 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Bette (2:18) (e)
13.00 Davíð og Batseba. Davíð konung-
ur hefur allt sem hann getur óskað sér en
þráir heitar en nokkuð annað að eignast
konu sem fellur fyrir persónuleika hans
fremur en völdum. Hann verður hrifinn
af Batsebu, konu náungans, og þar sem
hann hefur brotið eitt boðorða Guðs er
honum refsað.  Hann verður því að end-
urheimta traust Guðs til þess að hljóta
fyrirgefningu synda sinna.  Aðalhlutverk:
Gregory Peck, Raymond Massey, Susan
Hayward.
15.10 Ein á báti (26:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (22:24)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (9:23)
20.00 Hundatilþrif. (Air Bud) Ungur
og feiminn strákur verður vinur flæk-
ingshunds sem síðar reynist búa yfir ótrú-
legum körfuboltahæfileikum. Þeir félag-
arnir slá í gegn og birtist þá skyndilega
fyrrverandi eigandi hundsins sem vill
notfæra sér hundinn til þess að verða
frægur og græða peninga.  Aðalhlutverk:
Michael Jeter, Kevin Zegers, Wendy
Makkena.
21.45 Blóðsugubaninn Buffy (17:22)
22.35 Glimmergellan. (Sparkler) Stór-
skemmtileg mynd um Melbu sem býr í
hjólhýsagarði í Kaliforníu. Með hjálp
símasálfræðings leitar hún þriggja kónga
og þegar Trent, Brad og Joel verða á
vegi hennar ákveður hún að þeir séu
kóngarnir og ferðast með þeim til Las
Vegas.  Aðalhlutverk: Don Harvey, Park
Overall, Veronica Cartwright.
00.05 Töfrar. (Magic) Ógnvekjandi
hrollvekja þar sem brúða búktalarans
Corkys (Anthony Hopkins) stjórnar hon-
um. Hvert morðið á fætur öðru er framið
á sama tíma og Corky reynir að vinna
hug og hjarta æskuástar sinnar.  Aðalhlut-
verk: Ann-Margret, Anthony Hopkins,
Burgess Meredith.
01.50 Tvöfalt líf. (Separate Lives) Sál-
fræðiprófessorinn Lauren lifir tvöföldu
lífi. Á daginn er hún mikilsmetin frama-
kona en á næturnar er hún glæsipían
Lena. Dag einn kynnist hún Tom sem er
fyrrverandi lögreglumaður. Hún trúir
honum fyrir þessu leyndarmáli sínu og
biður hann að gæta sín á næturnar og
tryggja þannig að glæsipían Lena komist
ekki á kreik. Aðalhlutverk: James Bel-
ushi, Linda Hamilton, Vera Miles.
03.30 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 28. júlí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.00 Alvöruævintýri
11.20 Kisulóra
11.45 Grátt gaman
13.15 Batman og Robin. Það er enginn
annar en Arnold Schwarzenegger sem
fer með eitt aðalhlutverkanna í þessari
hörkuspennandi ævintýramynd. Litlu
munar að illa fari fyrir Leðurblökumann-
inum og Robin þegar Frosti hinn illi
(Schwarzenegger) slæst í lið með klækja-
kvendinu Poison Ivy (Uma Thurman)
og ætlar sér að frysta Gotham-borg og
íbúa hennar. Þá skerst Leðurblökustúlk-
an í leikinn og berst hetjulega gegn
Frosta.  Aðalhlutverk: Arnold Schwarz-
enegger, George Clooney, Chris O´
Donnell.
15.15 Andvökudraumur. (Dream for
an Insomniac) Rómantísk gamanmynd
um gengilbeinuna Frankie sem dreymir
um að hitta hinn eina sanna. Hún getur
ekki sofið á nóttunni, annaðhvort af ástar-
þrá eða vegna þess að hún drekkur of
mikið kaffi. En þá skýtur David upp
kollinum og Frankie ákveður að klófesta
hann. Hún lætur ekki einu sinni hugfallast
þótt í ljós komi að David sé lofaður ann-
arri. Það má alltaf finna einhver ráð.
Aðalhlutverk: Ione Skye, Jennifer Anist-
on, Mackenzie Astin, Seymour Cassel.
16.40 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (9:24)
20.00 Undir sama þaki (5:7)
20.30 Vafasamur nágranni. (The Whole
Nine Yards) Stórskemmtileg grínmynd
þar sem Matthew Perry fer á kostum í
hlutverki taugaveiklaðs tannlæknis sem
á sér þá ósk heitasta að skilja við konuna
sína. Konan hans er sama sinnis en sökum

fjárhagslegra skuldbindinga er nánast
ómögulegt fyrir þau að skipta búinu.
Þetta breytist þó allt þegar leigumorð-
inginn Jimmy “Túlípani” Tudeski flytur
í hverfið og hjónakornin byrja að skipu-
leggja morð hvort í sínu horni.  Aðalhlut-
verk: Bruce Willis, Rosanna Arquette,
Matthew Perry.
22.15 Efsti dagur. (End of Days) Í þess-
um trylli er Arnold Schwarzenegger í
hlutverki fyrrverandi lögregluþjóns sem
lendir í því hlutverki að verja heiminn
fyrir sjálfum djöflinum. Allt ráðabrugg
djöfulsins virðist snúast um eina konu
sem Arnold á að bjarga.  Aðalhlutverk:
Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byrne,
Robin Tunney.
00.20 Draugar fortíðar. (The Long Kiss
Goodnight) Síðustu átta ár hefur Sam-
antha Caine verið ósköp venjuleg móðir
og kennari í úthverfum heimabæjar síns.
Gallinn er hins vegar sá að hún man ekk-
ert eftir lífi sínu fyrir þann tíma er hún
flutti í hverfið. Smám saman birtast henni
þó minningabrot sem sum hver eru all-
svakaleg. Hún ákveður að grafast fyrir
um fortíð sína og fær einkaspæjarann
Mitch Henessey til liðs við sig. Þau kom-
ast brátt á sporið og eru óðara komin í
bráða lífshættu. Aðalhlutverk: Geena
Davis, Samuel L. Jackson.
02.20 Andvökudraumur. (Dream for
an Insomniac) Rómantísk gamanmynd
um gengilbeinuna Frankie sem dreymir
um að hitta hinn eina sanna. Hún getur
ekki sofið á nóttunni, annaðhvort af ástar-
þrá eða vegna þess að hún drekkur of
mikið kaffi. En þá skýtur David upp
kollinum og Frankie ákveður að klófesta
hann. Hún lætur ekki einu sinni hugfallast
þótt í ljós komi að David sé lofaður ann-
arri. Það má alltaf finna einhver ráð.
Aðalhlutverk: Ione Skye, Jennifer Anist-
on, Mackenzie Astin, Seymour Cassel.
03.45 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 29. júlí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport (e)
12.45 Bette (14:18)
13.10 Monte Carlo kappaksturinn.
(Monte Carlo or Bust) Ýmsir skrautlegir
ökumenn koma saman til að keppa í
hinum virta Monte Carlo kappakstri.
Aðalhlutverk: Tony Curtis, Terry Thom-
as.
15.10 Oprah Winfrey
16.00 Nágrannar
18.00 Afleggjarar (5:12) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (10:18)
20.30 Systirin. (The Other Sister) Þessi
hjartnæma mynd skartar Juliette Lewis í
hlutverki þroskaheftrar konu sem þráir
meira sjálfstæði frá mömmu sinni. Hún
kynnist ástinni og telur sig tilbúna til að
takast á við lífið á eigin forsendum.
Mamma hennar hefur hins vegar sínar
efasemdir um þessar ráðagerð dóttur
sinnar. Aðalhlutverk: Diane Keaton,
Juliette Lewis, Tom Skerritt.
22.40 Orðspor (9:9) (Reputations)
Vandaður heimildaþáttur um George VI
sem aldrei vildi verða konungur. Þessi

feimni en jafnframt skapstóri maður átti
engra kosta völ þegar bróðir hans Edward
VII varð ástfanginn af Wallis Simpson
og afsalaði sér krúnunni. Þessi mynd
segir sögu manns sem þurfti að fórna því
lífi sem hann vildi lifa fyrir þjóðfélags-
lega skyldu sína.
23.30 Oscar og Lucinda. (Oscar and
Lucinda) Óvenjuleg saga prests og auð-
ugrar konu sem eru bæði haldin spilafíkn.
Áráttan leiðir þau á ystu nöf þegar þau
veðja um hvort presturinn geti flutt heila
glerkirkju áfallalaust til óbyggða Ástra-
líu.  Aðalhlutverk: Ralph Fiennes, Cate
Blanchett.
01.40 Norður og niður (4:10) (e)
02.20 Tónlistarmyndbönd
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16.20 Suður-Ameríku bikarinn. Út-
sending frá leik í undanúrslitum í gær-
kvöld.
18.00 David Letterman
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Íþróttir um allan heim
20.00 Hestar 847. Hestar 847 er nýr og
skemmtilegur þáttur. Daníel Ben Þor-
geirsson 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 Gillette-sportpakkinn
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Myrkrið skellur á. (Darkness
Falls) Háspennumynd. Við fylgjumst
með þegar John Barrett kemur í heim-
sókn til auðugra hjóna í glæsileg híbýli
þeirra í sveitinni. Barrett býður af sér
góðan þokka og gestgjafarnir eru grun-
lausir um það sem í vændum er. Þetta er
ekki kurteisisheimsókn því nú er komið
að skuldadögum fyrir gamlar syndir.
Aðalhlutverk: Rebecca De-Yoxall, Ray
Winstone, Tim Dutton, Sherilyn Fenn.
01.15 Hefndin. (Forced Vengeance)
Spennumynd sem gerist í Austurlöndum.
Við kynnumst öryggisverði í spilavíti í
Hong Kong. Hann kemst upp á kant við
mafíuna sem nú hótar að ganga í skrokk
á vinum hans. Öryggisvörðurinn, sem er
fyrrverandi hermaður úr Víetnamstríð-
inu, er samt hvergi smeykur enda kann
hann ýmislegt fyrir sér í bardagaíþrótt-
um.  Aðalhlutverk: Chuck Norris, Mary
Louise Weller, Michael Cavanaugh,
Camila Griggs.
02.45 Dagskrárlok og skjáleikur
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16.15 Amsterdam-mótið. Bein útsend-
ing frá leik AC Milan og Valencia.
18.30 Íþróttir um allan heim
19.40 Amsterdam-mótið. Bein útsend-

ing frá leik Ajax og Liverpool.
21.45 Snaran. (Noose) Glæpamynd.
Bobby O´Grady er af írskum ættum.
Hann býr í Boston í Bandaríkjunum og
er meðlimur í bófagengi. Foringi hópsins
er úrþvætti sem myrðir frænda Bobbys
með köldu blóði fyrir framan augun á
honum. Ódæðið setur Bobby í mikinn
vanda því kjafti hann frá eru dagar hans
í genginu taldir. Aðalhlutverk: Denis
Leary, Ian Hart, Lenny Clarke, Famke
Janssen.
23.20 Hnefaleikar - Shane Mosley. Út-
sending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas. Á meðal þeirra sem mættust voru
Shane Mosley, heimsmeistari WBC-
sambandsins í veltivigt, og Adrian Stone.
01.00 Hnefaleikar - Roy Jones Jr. Bein
útsending frá hnefaleikakeppni í Los
Angeles. Á meðal þeirra sem mætast eru
Roy Jones Jr., heimsmeistari í léttþunga-
vigt, og Julio Gonzalez.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur
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14.30 Hnefaleikar - Roy Jones Jr.
17.30 Hestar 847
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
18.55 Sjónvarpskringlan
19.10 Kraftasport
19.40 Símadeildin. Bein útsending.
22.00 Suður-Ameríku bikarinn. Bein
útsending frá úrslitaleiknum.
00.10 Á slóð Ríkarðs. (Looking For
Richard) Stórleikarinn Al Pacino er bæði
leikstjóri og sögumaður þessarar myndar
þar sem stórvirki Shakespeares, Ríkharð-
ur III, er nálgast á óhefðbundinn hátt.
Hér sannar Al Pacino að sagan stenst
tímans tönn og að allir geta notið verksins
án þess að skilja hvert orð. Maltin gefur
þrjár og hálfa stjörnu. Aðalhlutverk: Al
Pacino, Frederic Kimball, Harris Yulin,
Alec Baldwin, Winona Ryder, Aidan
Quinn.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagsbíó Stöðvar 2
skartar að þessu sinni stjörn-

unum Bruce Willis, Matthew
Perry og Arnold Schwarzenegg-

er. Fyrri myndin er Vafasamur
nágranni eða Whole Nine Yards
og fjallar um leigumorðingjann
Jimmy ,,Túlípana“ Tudeski sem

setur allt á annan endann í
friðsælu úthverfi sem tauga-

veiklaði tannlæknirinn Nicholas
Oz býr í. Síðari myndin er ekki

á eins léttum nótum því þar
gerir Arnold Schwarzenegger

sitt besta til að bjarga mönnum
undan ægivaldi sjálfs Kölska í
myndinni Efsti dagur eða End
Of Days. Stöð 2 kl. 20:30 og

22:15 á laugardagskvöld.

Efsti dagur
á Stöð 2

Föstudagur 27. júlí
16.30 Myndastyttur. Í þættinum fá
ungir kvikmyndagerðamenn tækifæri til
þess að sýna uppskeru vinnu sinnar.
17.00 Charmed
17.45 Two guys and a girl
18.15 Providence
19.00 Jay Leno (e)
20.00 Charmed. Prue, Phoebe og Piper
komast að því að Cole (Julian McMahon)
er árinn sem reynt hefur að tortíma þeim.
Phoebe þarf að velja milli tveggja afleitra
kosta; að drepa manninn sem hún elskar
eða sleppa honum gegn vilja systra sinna.
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. Þegar Titus og Erin gefa
blóð vaknar spurning um alnæmissmit.

Föstudagur 27. júlí

08.55 HM í sundi (b). Sýnt verður beint
frá undanúrslitum og úrslitum í níu grein-
um í Fukuoka í Japan, m.a. 200m bak-
sundi þar sem Örn Arnarson er á meðal
keppenda.
11.00 Hlé
14.35 HM í sundi (e)
16.40 Fótboltakvöld (e)
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (49:90)
18.30 Falda myndavélin (4:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Lögregluhundurinn Rex (9:15)
21.05 Brosið þitt blíða (A Smile Like
Yours) Bandarísk bíómynd frá 1997.
22.45 Harkan sex - Fyrirboðinn (Hard
Time: The Premonition) Bandarísk
sakamálamynd
00.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 28. júlí

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.50 Formúla 1(b) Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í
Þýskalandi.
12.20 GRI-LON-BAK (e)
12.40 Kastljósið (e)
13.00 Skjáleikurinn
17.00 Landsmót 2001. Seinni hluti
samantektar frá Landsmóti
Ungmennafélaganna sem haldið var á
Egilsstöðum 12. til 15. júlí
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Fíklaskólinn (19:22)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.05 Bæjarhljómsveitin (The Sandy
Bottom Orchestra)
21.45 Mannshvarf (The Missing)
Áströlsk spennumynd
23.20 Hvað um Bob? (What About
Bob) (e) Bandarísk gamanmynd frá 1991
00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 29. júlí

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.50 Kastljósið (e)
11.20 Formúla 1 (b) Bein útsending
frá kappakstrinum í Þýskalandi.
14.10 HM í sundi (b) Sýnt verður beint
frá úrslitum í sex greinum á heims-
meistaramótinu í Fukuoka í Japan
16.20 Maður er nefndur (e)
17.00 Geimferðin (7:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Soffía
18.15 Lísa (10:13)
18.22 Hænuegg (7:13)
18.30 Göldrótta frænkan (1:3
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Draumadísir. Íslensk bíómynd
frá 1996.
21.30 Fréttir aldarinnar 1974 - Snjó-
flóð í Neskaupstað.
21.40 Fyrr og nú (13:22) (Any Day
Now II)
22.25 Helgarsportið
22.50 Að ævilokum (Abschied)
00.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

www.isafjordur.is/is/
skoli/sugandi/
Grunnskólinn á Suðureyri
hefur komið sér upp
skemmtilegri og aðgengi-
legri heimasíðu. Þar má
finna ýmsar upplýsingar
um skólann og myndir frá
skólastarfinu og þarna má
til dæmis finna allar þær
upplýsingar sem foreldrar
gætu þurft að nálgast, svo
sem skóladagatal,
veikindi/leyfi, tilkynningar
frá skólanum um skóla-
starfið og margt annað.
Þá geta áhugasamir lesið
sér til um sögu skólans og
um bæinn, Suðureyri við
Súgandafjörð. Nemendur
skólans hafa verið dug-
legir við að búa sér til
heimasíður og inni á
heimasíðu skólans eru
tenglar inn á heimasíður
nemenda og ekki má
gleyma gestabókinni þar
sem margar skemmtilegar
skráningar eru.

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Unaðsdalskirkja:
Messað verður
sunnudaginn
29. júlí kl. 14:00.
Sr. Magnús Erlingsson.
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Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?

Sigurður Hafberg,
athafnamaður

á Flateyri svarar:

,,Ég fer
auðvitað

inn á
flateyri.com

þar sem
ýmiskonar
fróðleik og
fréttir frá Flateyri er að

finna. Ég fer reglulega á
heimasíðu Sparisjóðsins,

spar.is – þar er heima-
bankinn minn og ýmsar

aðrar upplýsingar um
peningamál og margt

annað.  Svo fer ég inn á
bb.is og snerpa.is. Á

þeim síðum finn ég allar
þær upplýsingar sem ég

þarf að finna, til dæmis
inni á bb.is get ég fundið

tengla í sambandi við
kajakasportið og veðrið. Á

snerpa.is get ég síðan
komist í leitarvélar og

annað sem ég gæti þurft
að nota.“

Komdu og skoðaðuKomdu og skoðaðuKomdu og skoðaðuKomdu og skoðaðuKomdu og skoðaðu
Opið hús að Fjarðarstræti 14 n.h. á

sunnudaginn frá kl. 14 til 17.
Húsráðendur taka vel á móti ykkur og

sýna stóra, fallega, talsvert endurnýjaða
íbúð sem nú er til sölu.

Teikningar að fyrirhuguðum endurbótum
eru til staðar.

Ótal möguleikar fyrir framsýnt fólk.
Heitt á könnunni.

Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Til sölu einbýlishús
í Bolungarvík

Húseignin Traðarland 29, Bolungarvík er
til sölu. Tvílyft steinhús 182fm með
innbyggðum bílskúr. Húsið er byggt 1982.
Frágangi þess að öllu lokið. Nýjar eldhús-
innréttingar, fallegur garður og sólpallur.
Húsið getur losnað fljótl. Verð kr. 8.600.00.

Arnar G. Hinriksson hdl.
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

GLEÐISVEITIN GUÐRÚN
Hljómsveitin sem sló í gegn á
Sæluhelginni á Suðureyri skemmtir
föstudags- og laugardagskvöld

netiðnetiðnetiðnetiðnetið

21.00 Glamúr. Íslenskur þáttur sem
fjallar um skemmtana- og menningarlíf.
Hverjir voru hvar og hver var með
hverj-um? 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

Sunnudagur 29. júlí
10.00 2001 nótt
12.00 Jóga
12.30 Titus (e)
14.00 Nítró
15.30 Law & Order - SVU (e)
16.30 Boston Public (e)
17.30 Brooklyn South (e)
18.30 Hestar (e)
19.00 Will & Grace (e)

19.30 Yes Dear (e)
20.00 Deadline
21.00 Boðorðin 10. ,,Þú skalt ekki bera
ljúgvitni gegn náunga þínum”. Áttunda
boðorðið er til umfjöllunar hjá Agli
Helgasyni og álitsgjöfum hans. Gestir
Egils eru m.a. Ingólfur Margeirsson,
Hildur Helga Sigurðardóttir, Jakob Frí-
mann Magnússon, Þórlindur Kjartans-son
og Gaukur Úlfarsson.
22.00 The Practice. Bobby hafnar til-
boði Helen um játningu fyrir manndráp í
máli gegn barnfóstru sem ákærð er fyr-ir
morð á barni. Rebecca ver ungan pilt sem
ákærður er fyrir kynferðislega áreitni og
Lucy kemur Bobby á óvart með kossi.
23.00 Dateline
00.00 CSI
00.45 Will & Grace
01.15 Everybody Loves Raymond
01.45 Óstöðvandi tónlist

Það verður til þess að endurvekja deilur
þeirra um framhjáhald beggja nokkrum
mánuðum fyrr.
22.00 Entertainment Tonight
22.30 Jay Leno
23.30 Hjartsláttur (e) Fjallað um sam-
skipti kynjanna.
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp tónlist

Laugardagur 28. júlí
12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 The Tom Green Show (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 Brooklyn South.

Togarinn Páll Pálsson kom
til hafnar á Ísafirði á sunnudag
með rúm 90 tonn af fiski, þar
af um 80 tonn af þorski. Klárað
var að landa úr skipinu í gær
en það fer þó ekki til veiða á
ný fyrr en eftir verslunar-
mannahelgi.

„Hraðfrystihúsinu verður
lokað í tvær vikur í kringum
verslunarmannahelgina vegna
sumarleyfa“, segir Sverrir
Pétursson, útgerðarstjóri HG.

„Skipið verður sent út í
miðju fríinu og á að vera komið
með fisk að landi þegar vinnsla
hefst að nýju.“

Á meðan Páll er í landi
verður dyttað að honum. „Tím-
inn verður notaður til að skipta
um kúplingar í framgír“, segir
Sverrir.

Páll Pálsson ÍS

kominn í frí

Skipt um
kúplingar

Listasumar í Súðavík verð-
ur haldið dagana 9.-12. ágúst.
Þessi heimilislega listahátíð
sem er samvinnuverkefni
Félags íslenskra hljómlistar-
manna, Súðavíkurhrepps og
Sumarbyggðar hf. er nú haldin
í Súðavík í þriðja sinn. Það
eru bolvísku systurnar Soffía
og Pálína Vagnsdætur „fjöl-
listakonur“ sem hafa veg og
vanda af undirbúningi og
framkvæmd Listasumars að
þessu sinni en Soffía annaðist
hana einnig á síðasta sumri.

Endanleg dagskrá Lista-
sumars er að fæðast þessa
dagana og er þess að vænta
að boðið verði upp á margt
gagnlegt og skemmtilegt enda
gefa þær systur Listasumri í
Súðavík sinn persónulega
blæ. Fólk er hvatt til að fylgj-
ast með nánari kynningu og
auglýsingum um Listasum-
arið, en dagskrá verður í dreift
í hús á svæðinu þegar nær
dregur og birt á BB-vefnum
(bb.is). Þar á meðal verða
námskeið af ólíku tagi, en nán-
ari upplýsingar og skráning
eru hjá Sumarbyggð í Súðavík
í símum 456-4986 eða 861-
4986. Allar nánari
upplýsingar um Listasumar í
Súðavík er hægt að fá í síma
456-7183 (Pálína), 456-7077
(Sossa) og í símum
Sumarbyggðar.

SúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavík

Lista-Lista-Lista-Lista-Lista-
sumarsumarsumarsumarsumar
í þriðjaí þriðjaí þriðjaí þriðjaí þriðja

sinnsinnsinnsinnsinn

wwwwwwwwwwwwwww
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Vegagerðin auglýsir hér með drög að tillögu að
áætlun um mat á umhverfisáhrifum Djúpvegar
úr Ísafjarðarbotni að Látrum í Mjóafirði.

Drög að tillögu að matsáætlun er kynnt á
veraldarvefnum, samkvæmt reglugerð 671/
2000 um mat á umhverfisáhrifum.  Tillöguna er
hægt að skoða á heimasíðu Vegagerðarinnar,
slóðin er:  http://www.vegag.is/ Almenningur
getur gert athugasemdir við drögin og er
athugasemdir má senda til Vegagerðarinnar á
Ísafirði, merktum Djúpvegur: Matsáætlun eða í
tölvupósti til kk@vegag.is.

Stefnt er að kynningu draganna í Reykjanesi
laugardaginn 25. ágúst 2001 milli kl. 10:00 og
15:00.

Vegamálastjóri.

DjúpvegurDjúpvegurDjúpvegurDjúpvegurDjúpvegur
Ísafjarðarbotn – Látur í Mjóafirði
Drög að tillögu að matsáætlun
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Ráðist áRáðist áRáðist áRáðist áRáðist á
stúlkustúlkustúlkustúlkustúlku

DýrafjörðurDýrafjörðurDýrafjörðurDýrafjörðurDýrafjörður

Ráðist var á stúlku í
tjaldi á Núpi í Dýrafirði á
laugardaginn svo að stórsá
á henni. Lögreglunni á
Ísafirði var tilkynnt um
árásina og var stúlkan var
flutt á sjúkrahús og látin
liggja þar í sólarhring.

Hún reyndist meðan
annars hafa fengið þungt
högg á hnakkann. Málið
er í rannsókn.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

StuttStuttStuttStuttStutt
en dýren dýren dýren dýren dýr

ökuferðökuferðökuferðökuferðökuferð
Tveir voru teknir á Ísa-

firði um helgina fyrir ölvun
við akstur. Annar var tek-
inn aðfaranótt laugardags
en hinn aðfaranótt sunnu-
dags.

Sá síðarnefndi þurfti að
fara stutta leið yfir í næstu
götu og ákvað að aka
ölvaður frekar en að ganga,
þó að blíðskaparveður hafi
verið. Það reyndist fremur
dýrt ferðalag.

Tvennt af hverjuTvennt af hverjuTvennt af hverjuTvennt af hverjuTvennt af hverju
eins og hjá Nóaeins og hjá Nóaeins og hjá Nóaeins og hjá Nóaeins og hjá Nóa

Trjám plantað innan um lúpínu í EyrarhlíðTrjám plantað innan um lúpínu í EyrarhlíðTrjám plantað innan um lúpínu í EyrarhlíðTrjám plantað innan um lúpínu í EyrarhlíðTrjám plantað innan um lúpínu í Eyrarhlíð

myndast þar nokkur jarð-
vegur. Við vildum prófa að
gróðursetja nokkrar trjáteg-
undir til að komast að því
hvernig vaxtarskilyrði eru.
Menn hafa verið duglegir við
að planta trjám í hlíðina en
þau eru öll töluvert neðar og
innar. Þar sem við settum
niður er minni jarðvegur en
maður vonar að lúpínan nái
að blása lífi í þessar plöntur.
Menn verða að fara að huga
að því hvernig best er að binda
þann jarðveg sem lúpínan
myndar. Svo væri ekki dóna-
legt ef hægt væri að koma
upp almennilegum gróðri
svona ofarlega í fjallinu“,
sagði Magnús.

Gróðursetning hátt í Eyrarhlíð: Magnús Jóhannesson, ráðuneytisstjóri í umhverfisráðu-
neytinu og formaður Skógræktarfélags Íslands.

meðferðis birki, reynivið,
alaskavíði, lerki og sitkagreni,
tvennt af hverju rétt eins og í
örkinni hjá Nóa forðum, og
plöntuðu græðlingunum í um
200 metra hæð beint fyrir ofan
Hjallaveg á Ísafirði. „Við

vorum eiginlega að hefja
skógræktartilraun þarna í
fjallinu“, segir Magnús, sem
reyndar er formaður Skóg-
ræktarfélags Íslands.

„Töluvert af lúpínu hefur
verið sáð við mitt fjall og hefur

Bræðurnir og Ísfirðingarnir
Þorsteinn læknir og Magnús
ráðuneytisstjóri Jóhannes-
synir fengu sér gönguferð upp
Eyrarhlíð við Skutulsfjörð um
síðustu helgi í þeim tilgangi
að planta trjám. Höfðu þeir

Bandaríkjamenn og Þjóðverjar í bland með HanseaticBandaríkjamenn og Þjóðverjar í bland með HanseaticBandaríkjamenn og Þjóðverjar í bland með HanseaticBandaríkjamenn og Þjóðverjar í bland með HanseaticBandaríkjamenn og Þjóðverjar í bland með Hanseatic

Árviss gestur á ÍsafirðiÁrviss gestur á ÍsafirðiÁrviss gestur á ÍsafirðiÁrviss gestur á ÍsafirðiÁrviss gestur á Ísafirði
Þýska skemmtiferðaskipið

Hanseatic kom  til Ísafjarðar
á sunnudag. Um 120 farþegar
komu með skipinu, rúmlega
helmingur þeirra Bandaríkja-
menn en hitt Þjóðverjar. „Þetta
er þriðja eða fjórða árið í röð
sem þetta skip kemur til
bæjarins“, segir Sigríður Ó.

Kristjánsdóttir hjá Vestur-
ferðum. Farþegarnir stöldruðu
við til klukkan sjö og fóru
þeir flestir í skoðunarferðir um
Ísafjörð og Bolungarvík.

Næsta skemmtiferðaskip er
væntanlegt til Ísafjarðar á
föstudag. Það heitir Safir,
nokkru stærra en Hanseatic. Hanseatic við bryggju á Ísafirði.

Kona á sextugsaldri var í
Héraðsdómi Vestfjarða sl.
föstudag sýknuð af ákæru
fyrir ölvunarakstur á Bíldudal
í júlímánuði á síðasta ári.
Ákærðu var gefið að sök að
hafa ekið bifreið undir áhrif-
um áfengis frá bifreiðastæði
við golfskálann á Bíldudal,
norður Dalbraut, inn á Tjarn-
arbraut og síðan inn á bifreiða-
stæði, þar sem lögreglan hafði

Sök „ekki alvegSök „ekki alvegSök „ekki alvegSök „ekki alvegSök „ekki alveg
nægilega“ sönnuðnægilega“ sönnuðnægilega“ sönnuðnægilega“ sönnuðnægilega“ sönnuð

Sýkna í Héraðsdómi VestfjarðaSýkna í Héraðsdómi VestfjarðaSýkna í Héraðsdómi VestfjarðaSýkna í Héraðsdómi VestfjarðaSýkna í Héraðsdómi Vestfjarða

afskipti af henni. Þess var
krafist að ákærða yrði dæmd
til refsingar og til sviptingar
ökuréttar.

Dómurinn taldi sök ákærðu
„ekki alveg nægilega“ sann-
aða en aðeins eitt vitni taldist
vera að meintum ölvunar-
akstri. Hins vegar taldi hann
framburð ákærðu um áfengis-
neyslu sína eftir að akstri lauk
með nokkrum ólíkindablæ.

Það vill fylgja nútíma-
brúðkaupum að halda

gæsa- og steggjapartí með
ýmsu tilstandi og var eitt

slíkt á Ísafirði um síðustu
helgi. Þau Bergþóra K.

Borgarsdóttir og Sigurður
Bjarki Guðbjartsson ætla

að gifta sig í næsta mánuði
og í tilefni þess var Berg-

þóra „gæsuð“ af nokkrum
vinkonum sínum.

Eftir ýmsar uppákomur
lengi dags var Bergþóra

látin standa á Silfurtorgi og
selja rabarbara og  þá var

myndin tekin.

„Gæsuð“„Gæsuð“„Gæsuð“„Gæsuð“„Gæsuð“
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