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vinnuna vegna þessarar breyt-
ingar og eru margfeldisáhrifin
í þjónustu þá ótalin. Uppsagn-
ir eru þegar hafnar.

Ljóst má vera, að þetta fólk
á ekki í önnur hús að venda
hér vestra hvað atvinnu varðar.
Sjávarútvegsráðherra hefur
lýst því yfir, að engin ívilnun
í þessum efnum komi til
greina. Í ljósi þessa má vænta

Nú er réttur mánuður þang-
að til hin umdeildu lagaá-
kvæði um kvótasetningu á
smábáta taka gildi. Eins og
kunnugt er bitnar þetta mun
harðar á Vestfirðingum og
vestfirskum sjávarplássum en
öðrum landshlutum. Fullyrt
hefur verið, að allt að því 200
manns á norðursvæði Vest-
fjarða einu saman missi at-

mikils brottflutnings fólks frá
Vestfjörðum á næstunni.

Karl V. Matthíasson, þing-
maður, hefur óskað eftir því
að þingmenn Vestfirðinga
komi saman og ræði atvinnu-
ástandið í kjördæminu í kjöl-
far þessara breytinga. Þegar
blaðið fór í vinnslu var ekki
búið að ákveða hvenær fund-

Smábátahöfnin í Bolungarvík.
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Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
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.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is• Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:
Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 862 1874, netfang: blm@bb.is,  Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, netfang: halfdan@bb.is og Albertína Elíasdóttir, sími 691 4256, netfang:
albertina@bb.is • Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa: www.bb.is • LausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • ÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverð er kr. 170 eintakið
m. vsk. • Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.

LagðiLagðiLagðiLagðiLagði
á flóttaá flóttaá flóttaá flóttaá flótta

Maður sem olli árekstri og
skemmdi tvo aðra bíla í
Sundstræti á Ísafirði aðfara-
nótt laugardagsins lagði á
flótta og náðist ekki þá strax.
Lögregluna á Ísafirði grunar
að ökumaðurinn hafi verið
ölvaður við aksturinn. Maður-
inn ók á bíl á móts við Sund-
stræti 32 en sá bíll kastaðist á
þriðja bílinn og urðu skemmd-
ir á þeim öllum.

benda ráðamönnum Ísafjarðarbæjar á að endurskoða  snaggaralega ákvörðun um
undirbúning og útboð á jarðvegsmönum á athafnasvæði Sorpbrennslunar Funa.
Viðbrögð bæjarráðs benda til að nú hafi þótt mikið liggja við. En jafnvel þótt

vitundin um að hægt hafi gengið í ákveðnum tilvikum sé til staðar getur
verið gott að hlaupa ekki upp úr skónum. Hafa bæjaryfirvöld hugmynd
um hvað þessi skyndiákvörðun þeirra kostar? Hvar á að taka allan þann
jarðveg sem til þarf? Óttast bæjaryfirvöld ekki að þetta leiði af sér slíka

röskun á umhverfinu að „sjónmengun“ blasi við þegar upp verður staðið?
Áhugasamur maður um velferð bæjarins hefur komið með „tillögu til úrbóta

sem er fljótvirk og kostar ekki stóran pening“ eins og hann sjálfur kemst að orði.
Hvað sem fullyrðingu hans líður er rík ástæða til að skoða hugmyndina nánar, en
hún gengur út á gróðursetningu trjábelta í stað jarðvegsmana eins og bæjarráð
leggur til.

Auðvelt er að ímynda sér að trjábelti verði fólki, sem vitjar leiða ástvina sinna
í kirkjugarðinum á  Réttarholti, meira augnayndi en uppmokaðir hljóðmúrar,
jafnvel þótt grasi grónir séu.

 Í þessu máli mega bæjaryfirvöld ekki að rasa um ráð fram þótt  þeim finnist
tíminn knappur og fyrr hefði mátt taka til hendi.

s.h.

Þótt mengun andrúmslofts og úthafa beri hæst í umræðu þjóðanna um framtíð
mannsins á jarðarkringlunni, er ljóst að nánasta umhverfi hans skiptir líka máli.
Sjórinn gleypir ekki lengur allt og óbyggðum svæðum er ekki ætlað að vera ein
allsherjar ruslakista.

Fækkun vinnustunda til að hafa í sig og á hefur leitt til þess að við
fórum ekki einasta að taka betur eftir nánasta umhverfi okkar, heldur
fór það að skipta meira máli. Smátt og smátt hafa augu okkar opnast
fyrir því sem betur má fara. Óþarfa hlutir allt í kring, engum lengur til gagns en
öllum til ama, stinga í augu. Mengun einskorðast ekki lengur við loft, sjó og vötn
heldur einnig það sem fyrir augu ber.

Landlítil sveitarfélög eiga oft við vandamál að stríða sem tengjast þessu nýja
viðhorfi, sjónmenguninni. Ísafjarðarbær er þar engin undantekning. Fyrir skömmu
vakti Sóknarnefnd Ísafjarðarkirkju athygli bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar á þeirri
„sjónmengun sem blasir við í Engidal við Skutulsfjörð“. Sóknarnefndin kvað
þetta „einkum áberandi þegar 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“, eins og segir í bréfi sóknarnefndar.

Ekki skal lasta bæjaryfirvöld sem bregast fljótt við ábendingum sem þeim
berast um hvað betur megi fara í bæjarfélaginu. Í þessu tilfelli þykir þó rétt að
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Jón Guðmundsson á Ísafirði skrifarJón Guðmundsson á Ísafirði skrifarJón Guðmundsson á Ísafirði skrifarJón Guðmundsson á Ísafirði skrifarJón Guðmundsson á Ísafirði skrifar

Ólíkt hafast sveitarstjórnir
að. Sumar kappkosta að hlúa
að þeirri atvinnu sem fyrir er
á staðnum, en aðrar ekki. Þetta
á t.d. við um farandsölu.
Austurhérað og Fjarðabyggð
hafa auglýst reglur um farand-
sölu sem skylda farandsala
m.a. til að tilkynna sig með
3ja vikna fyrirvara til sveitar-
félagsins og leggja fram
tilheyrandi gögn. Þau áskilja
sér rétt til að synja skriflega
og með rökstuðningi um leyfi
til að stunda farandsölu á
viðurkenndum hátíðisdögum
og auk þess leigja þau eða
lána ekki húsnæði í sinni eigu
eða umsjá undir starfsemi sem
tengjast farandsölu.

Þetta eru fyrstu sveitar-
félögin sem setja ákveðnar
reglur um farandsölu eftir að
lög um verslunaratvinnu nr.
28 frá 8. apríl 1998 tóku gildi
1. jan. 1999. Þar segir m.a.:

„Ef kaupandi óska þess er
hverjum þeim sem stunda
farandsölu samkvæmt ákvæð-
um laga þessara og reglna
settra samkvæmt þeim skylt,
að afhenda kaupanda nafn-
spjald með nafni, kennitölu
og heimilisfangi þess sem
skráð hefur verslunarrekstur.“
Enn fremur segir þar m.a.:
„Að því leyti sem ekki eru
sett ákvæði um það í lögum
þessum skulu samþykktir
sveitarstjórna gilda um rétt-
indi og skyldur þeirra sem
stunda farandsölu, hvort sem
hún er stunduð í atvinnuskyni
eða ekki“.

Þetta er nú ekki stór né
flókinn lagabálkur sem hér er
á ferðinni svo sveitarfélög
geta nú ekki skýlt sér á bak
við það, heldur er um fram-
taksleysi að ræða. Það á að
fara að gefa út kynningarrit
fyrir Ísafjarðarbæ og í því til-

efni hefur verið fenginn aðili
til að safna auglýsingum og
styrktarlínum frá fyrirtækjum
hér í bæ, á sama tíma og born-
ar eru í hús auglýsingar frá
hinum ýmsum mörkuðum,
aðallega í fatnaði, m.a. frá
einum nú síðast án nafns.

Er þetta kallað að styðja
við bakið á fyrirtækjum hér í
bæ? Spyr sá er ekki veit. Skilur
þessi farandsala eitthvað eftir
sig hér í bæ annað en leigu á
húsnæði og samdrátt hjá fyrir-
tækjum er bjóða sömu þjón-
ustu? En þessir aðilar hafa
eflaust mjög gott upp úr þessu,
væru ekki annars á farandsfæti
vítt og breitt um landið með
tilheyrandi kostnaði. Þegar
sveitarstjórnir sjálfar eru farn-
ar að kippa grundvelli undan
þeim, sem hún á að hlúa að,
þá er illa komið.

Jón Guðmundsson,
Túngötu 18.

LögregLögregLögregLögregLögregluembættinluembættinluembættinluembættinluembættin

Sameigin-Sameigin-Sameigin-Sameigin-Sameigin-
legt eftirlitlegt eftirlitlegt eftirlitlegt eftirlitlegt eftirlit

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Eins og fyrri ár munu lög-
regluembættin á Ísafirði, í
Bolungarvík, Búðardal, á
Hólmavík og á Patreksfirði
hafa með sér samvinnu um
verslunarmannahelgina. Lög-
reglustjórarnir funduðu um
þetta í Reykjanesi og lögðu
þar drög að skipulagi.

„Meginstyrkurinn felst í því
að öll lögregluliðin vinna
saman og styrkir hvert lið ann-
að, allt eftir því hvar verkefni
munu vera til að vinna að“,
segir í tilkynningu sem Ön-
undur Jónsson, yfirlögreglu-
þjónn á Ísafirði, sendi frá sér
fyrir hönd áðurnefndra emb-
ætta.

Megináhersla verður lögð
á umferðareftirlit en einnig
verður haldið uppi eftirliti á
þeim stöðum á svæðinu þar
sem mannsafnaður kann að
vera. Þá verða tveir lögreglu-
menn og fíkniefnahundur á
ferðinni um allt svæðið.

Stjórnstöð verður á á Ísa-
firði og verður þar sólarhrings-
vakt. Engu að síður verða all-
ar lögreglustöðvar á svæðinu
með svörun í sína neyðarsíma.

220 keppendur í 26220 keppendur í 26220 keppendur í 26220 keppendur í 26220 keppendur í 26
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– sérhver keppandi gróðursetti eina trjáplöntu frá Skeljungi

Sigríður Jónsdóttir sýnir á ÍsafirðiSigríður Jónsdóttir sýnir á ÍsafirðiSigríður Jónsdóttir sýnir á ÍsafirðiSigríður Jónsdóttir sýnir á ÍsafirðiSigríður Jónsdóttir sýnir á Ísafirði

Draumur rætistDraumur rætistDraumur rætistDraumur rætistDraumur rætist
Listakonan Sigríður Jóns-

dóttir opnaði á laugardag
myndlistarsýningu í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði. „Það
er gamall draumur hjá mér að
koma og sýna í mínum fæð-
ingarbæ“, segir Sigríður, sem
fæddist á Ísafirði í febrúar árið
1940. Hún stundaði nám við
Myndlistarskóla Kópavogs og
hefur auk þess notið leið-
sagnar einkakennara á nám-
skeiðum. Þetta er þriðja einka-
sýning Sigríðar en þar að auki
hefur hún tekið þátt í nokkrum

samsýningum.
Á sýningu Sigríðar eru um

30 olíu- og vatnslitamyndir
– landslag og uppstillingar
– og verkin eru til sölu. Sýn-
ingin er opin daglega milli
klukkan 15 og 18 á efri hæð
Edinborgarhússins við Aðal-
stræti og stendur til 8. ágúst.
Á myndinni standa þær
frænkurnar Sigríður Jóns-
dóttir og Hrafnhildur Sam-
úelsdóttir við eitt verka
Sigríðar.

Hrafnhildur og Sigríður við opnunina.

BjarBjarBjarBjarBjarnabúðarmótið í golfinabúðarmótið í golfinabúðarmótið í golfinabúðarmótið í golfinabúðarmótið í golfi

Bjarni vannBjarni vannBjarni vannBjarni vannBjarni vann
Keppendur á Bjarnabúðar-

mótinu í golfi í Bolungarvík
voru 30. Keppt var í A- og B-
flokki karla og kvennaflokki
og leikið eftir punktakerfi. Í
A-flokki karla sigraði Bjarni
Pétursson GBO á 39 punktum
og 82 höggum. Í öðru sæti var
Helgi Birgisson GBO á 38
punktum og 82 höggum en í
þriðja sæti Magnús Gíslason
GÍ á 36 punktum og 74
höggum.

Í B-flokki sigraði Ingólfur
Hallgrímsson GBO á 43
punktum / 92 höggum. Í öðru
sæti var Þröstur Jónsson
Glámu á 42 punktum / 95

höggum og í þriðja sæti Chat
Chai GBO á 34 punktum /
105 höggum.

Í kvennaflokki sigraði
Margrét Stefánsdóttir GSS
með 40 punkta /94 högg. Í
öðru sæti var Þorbjörg Harð-
ardóttir Golfklúbbi Mos-
fellsbæjar á 33 punktum /
95 höggum og í þriðja sæti
Halldóra Þorvaldsdóttir á 13
punktum / 127 höggum.

Gefandi verðlauna var
Verslun Bjarna Eiríkssonar
/ Stefanía Birgisdóttir. Stef-
anía hélt keppendum
skemmtilega og góða veislu
að móti loknu.

Vestfjarðamót Skeljungs og UMFB í BolungarvíkVestfjarðamót Skeljungs og UMFB í BolungarvíkVestfjarðamót Skeljungs og UMFB í BolungarvíkVestfjarðamót Skeljungs og UMFB í BolungarvíkVestfjarðamót Skeljungs og UMFB í Bolungarvík

Vestfjarðamót Skeljungs og
Ungmennafélags Bolungar-
víkur í knattspyrnu var haldið
í Bolungarvík á laugardag.
Um 220 keppendur í 26 liðum
frá sex félögum á Vestfjörð-
um, auk Borgarness, tóku þátt
á mótinu og var keppt í fjórum
aldursflokkum. Mótið gekk í
alla staði vel. Hver þátttakandi
gróðursetti eina trjáplöntu
sem Skeljungur skaffaði og
haldin var grillveisla að móti
loknu. Þá fengu allir verð-
launapeninga, en veitt voru
sérstök verðlaun þeim liðum
sem urðu í fyrsta sæti í hverj- Frá leik UMFB og BÍ í undanúrslitum.

um flokki og þóttu spila
prúðmannlegustu knattspyrn-
una.

Keppendur voru frá Bol-

ungarvík, Flateyri, Ísafirði,
Tálknafirði, Þingeyri og Borg-
arnesi, sem er vinabær Bol-
ungarvíkur.
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Pálínu Elíasdóttur
Aðalstræti 20, Ísafirði

Ingvar Sigurðsson Sigrún Birgisdóttir
 Grétar Sigurðsson Anna Guðrún Sigurðardóttir

Gestur Ívar Elíasson Hrafnhildur Sörensen
Helgi Elíasson Guðfinna B. Guðmundsdóttir

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
hjálpsemi, samúð, hlýhug og vináttu við andlát og

útför systur okkar og mágkonu

ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar hér með eftir
tilboðum í akstur almenningsvagna í
Ísafjarðarbæ ásamt skólaakstri í
Skutulsfirði. Um er að ræða akstur á
eftirtöldum akstursleiðum:
1. Skutulsfjörður.

Holtahverfi - miðbær
Hnífsdalur - miðbær
(sumar- og vetraráætlun)

2. Suðureyri - Ísafjörður
3. Þingeyri - Flateyri - Ísafjörður

Tilboð skal gera í allt verkið eða
einstaka hluta þess. Bjóðendum er
einnig heimilt að gera tilboð í aðra
tilhögun verksins en þá sem útboðs-
gögn greina frá (frávikstilboð).

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu
Ísafjarðarbæjar að Hafnarstræti 1,
Ísafirði frá og með fimmtudeginum 2.
águst 2001. Útboðsgögn verða seld
fyrir kr. 5.000,-

Tilboðum skal skila á skrifstofu
Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, 400
Ísafirði, miðvikudaginn 15. ágúst
2001 fyrir kl. 14:00, þar sem þau
verða opnuð í viðurvist þeirra sem
þess óska.

Bæjarstjórinn  í Ísafjarðarbæ

AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Aðalfundur Sjálfstæðiskvennafélags

Ísafjarðar verður haldinn 7. ágúst nk. kl.
20.30, að Hafnarstræti 12, efri hæð.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Kosning fulltrúa á landsfund.
3. Önnur mál.

Stjórnin.

Kisan okkar sem er þrílit með græna ól og
græna bjöllu hefur verið týnd síðan í byrjun
júní. Ef einhver veit um hana, vinsaml. látið
vita að Urðarvegi 28, Ísafirði, eða í síma 456
4062 og 848 3403.

TýndurTýndurTýndurTýndurTýndur
kötturkötturkötturkötturköttur

Samkomulag milli Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Háskólans á AkureyriSamkomulag milli Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Háskólans á AkureyriSamkomulag milli Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Háskólans á AkureyriSamkomulag milli Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Háskólans á AkureyriSamkomulag milli Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Háskólans á Akureyri

Fjarkennsla í rekstrarfræð-Fjarkennsla í rekstrarfræð-Fjarkennsla í rekstrarfræð-Fjarkennsla í rekstrarfræð-Fjarkennsla í rekstrarfræð-
um á Ísafirði og Pum á Ísafirði og Pum á Ísafirði og Pum á Ísafirði og Pum á Ísafirði og Patreksfirðiatreksfirðiatreksfirðiatreksfirðiatreksfirði

Þeir Smári Haraldsson, for-
stöðumaður Fræðslumiðstöð-
var Vestfjarða, og Þorsteinn
Gunnarsson, rektor Háskól-
ans á Akureyri, undirrituðu í
gær samkomulag um fjar-
kennslu í rekstrarfræðum á
Ísafirði og Patreksfirði, hvor
fyrir hönd sinnar stofnunar.
Athöfnin fór fram í húsnæði
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða
í Þróunarsetrinu á Ísafirði.
Viðstaddir voru margir gestir,
svo sem væntanlegir nemend-
ur, alþingismenn og bæjar-
stjórar Ísafjarðarbæjar og
Bolungarvíkur.

Ávörp fluttu, auk háskóla-
rektors og forstöðumanns FV,
fyrsti alþingismaður Vestfirð-
inga, Einar K. Guðfinnsson,

og Halldór Halldórssson bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar.

Viðstaddir risu á fætur og
vottuðu minningu Pálínu
Elíasdóttur hjúkrunarfræði-
nema, sem lést fyrr í mánuð-
inum, virðingu sína með þögn
í tvær mínútur.

Fram kom í máli þeirra sem
töluðu, að fjarnámið í hjúkr-
unarfræðum hefði tekist ein-
staklega vel og nemendur sýnt
einstakan árangur og rutt
brautina fyrir aðra. Greinilegt
er að miklar væntingar eru til
þeirra tólf sem stunda námið
á Patreksfirði og þeirra þrjátíu
og tveggja er verða við námið
í Fræðslumiðstöðinni á Vest-
fjörðum. Þorsteinn Gunnarsson og Smári Haraldsson takast í

hendur að lokinni undirritun.

Engir helgidagar til í fasteignagjaldakerfi Ísafjarðarbæjar?Engir helgidagar til í fasteignagjaldakerfi Ísafjarðarbæjar?Engir helgidagar til í fasteignagjaldakerfi Ísafjarðarbæjar?Engir helgidagar til í fasteignagjaldakerfi Ísafjarðarbæjar?Engir helgidagar til í fasteignagjaldakerfi Ísafjarðarbæjar?

Greiðsla á mánudegiGreiðsla á mánudegiGreiðsla á mánudegiGreiðsla á mánudegiGreiðsla á mánudegi
telst hafa farið í vanskiltelst hafa farið í vanskiltelst hafa farið í vanskiltelst hafa farið í vanskiltelst hafa farið í vanskil

Framkvæmdastjóra fyrir-
tækis í Ísafjarðarbæ barst í
fyrradag gíróseðill fyrir fast-
eignagjöldum fyrirtækisins.
„Þetta er ekki í frásögur
færandi nema fyrir það, að
með gíróseðlinum fylgdi bréf
þar sem mér var tilkynnt að
eldri fasteignagjöld væru í
vanskilum. Ekki vissi ég til
að það ætti að vera og fór því
að kanna málið. Kom þá í ljós

að síðasti gíróseðill, sem var
á eindaga 15. júlí sem var
sunnudagur, var greiddur á
mánudeginum á eftir, þann 16.
júlí, og kerfið gerir ekki ráð
fyrir að neinir laugardagar eða
sunnudagar séu til. Voru því
reiknaðir dráttarvextir sam-
kvæmt því“, segir fram-
kvæmdastjórinn.

„Nú finnst mér vera mjög
óeðlilegt að settir séu á svona

gíróseðla aðrir eindagar en
raunverulega eru og það
fannst viðmælanda mínum hjá
innheimtu Ísafjarðarbæjar
líka. Að minsta kosti sagði
hann að þetta yrði lagfært í
okkar tilfelli í „áramótahrein-
gerningunni“, eins og hann
orðaði það.“

Í framhaldi af þessu varpar
framkvæmdastjórinn fram
spurningu: „Þurfa menn að

kvarta til að verða teknir með
í áramótahreingerninguna?
Eða eru þarna kannski örlitlar
aukatekjur sem nást með því
að hafa sem mest af eindögum
reikninga á laugardögum eða
sunnudögum en ekki á raun-
verulegum dagsetningum,
eins og 13. dag mánaðar sé
hinn 15. sunnudagur o.s.frv.?

Hesteyri um helginaHesteyri um helginaHesteyri um helginaHesteyri um helginaHesteyri um helgina

KjötsúpuferðKjötsúpuferðKjötsúpuferðKjötsúpuferðKjötsúpuferð
Árleg „kjötsúpuferð“ á Hes-
teyri verður laugardaginn 4.
ágúst. Aukaferð verður sunnu-
daginn 5. ágúst ef næg þátt-
taka fæst. Vagnssystkinin
skemmta fram eftir kvöldi
með söng, glensi og varðeldi
í fjörunni. Á Hesteyri er borin
fram kjötsúpa og pönnukökur.
Það er orðinn árviss viðburður
að boðið sé upp á kjötsúpu í
Læknishúsinu á Hesteyri í
kringum verslunarmanna-
helgina. Það hefur löngum
verið þannig að um leið og
það kvisast að nú sé kjötsúpan

á næsta leiti, þá fyllist í ferð-
ina. Vegna fjölda fyrirspurna
hafa Binna og Vagnssystkinin
ákveðið að bjóða upp á tvö
kjötsúpukvöld í Læknishús-
inu að þessu sinni. Kjötsúpu-
kvöldin verða nk. laugardags-
og sunnudagskvöld. Og eins
og áður eru það Sjóferðir Haf-
steins og Kiddýjar sem sjá
um að sigla yfir Djúp. Farið
verður frá Ísafirði kl. 16.30
og siglt á Hesteyri. Komið
verður til baka um eða upp úr
miðnætti. Upplýsingar og
bókanir hjá Vesturferðum.

Álagningarskráin 2001Álagningarskráin 2001Álagningarskráin 2001Álagningarskráin 2001Álagningarskráin 2001

Kristjana Ólafs-Kristjana Ólafs-Kristjana Ólafs-Kristjana Ólafs-Kristjana Ólafs-
dóttir langhæstdóttir langhæstdóttir langhæstdóttir langhæstdóttir langhæst

jánsson, Ísafirði, 4,7 milljónir,
Ólafur Guðjón Eyjólfsson,
Ísafirði, 4,6 milljónir, og Jón
H. Elíasson, Drangsnesi, 4,3
milljónir.

Langhæstan eignarskatt og
sérstakan eignarskatt greiðir
Þórður Júlíusson á Ísafirði, kr.
3,8 milljónir. Næst koma
Sigríður Brynjólfsdóttir og
Ásgeir Guðbjartsson á Ísafirði
með kr. 580 þúsund hvort um
sig. Hansína Einarsdóttir á
Ísafirði á að greiða kr. 563
þúsund, Birgir Hafstein Pét-
ursson kr. 519 þúsund og þau
Hinrik Kristjánsson og Ingi-
björg Kristjánsdóttir á Flateyri
kr. 412 þúsund hvort um sig.

Næsta blað kemur útNæsta blað kemur útNæsta blað kemur útNæsta blað kemur útNæsta blað kemur út
fimmtudaginn 9. ágústfimmtudaginn 9. ágústfimmtudaginn 9. ágústfimmtudaginn 9. ágústfimmtudaginn 9. ágúst

Kristjana Ólafsdóttir,
Smiðjugötu 11, Ísafirði, ber
langhæst samanlögð gjöld
einstaklinga á Vestfjörðum að
þessu sinni samkvæmt álagn-
ingarskrá 2001 sem lögð var
fram í dag, eða 22,6 milljónir
króna. Næstur kemur Þor-
steinn Jóhannesson, Ísafirði,
með 5,8 milljónir, síðan Jón
B.G. Jónsson, Patreksfirði,
5,2 milljónir, Sigmundur B.
Þorkelsson, Bolungarvík, 4,9
milljónir, Sigfús Ólafsson,
Hólmavík, 4,9 milljónir, Þórð-
ur Júlíusson, Ísafirði, 4,8
milljónir, Tryggvi Guð-
mundsson, Króki, Ísafirði, 4,8
milljónir, Einar Valur Krist-
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Veðurathuganafólkið á Hveravöllum í sumarfríi í TunguskógiVeðurathuganafólkið á Hveravöllum í sumarfríi í TunguskógiVeðurathuganafólkið á Hveravöllum í sumarfríi í TunguskógiVeðurathuganafólkið á Hveravöllum í sumarfríi í TunguskógiVeðurathuganafólkið á Hveravöllum í sumarfríi í Tunguskógi

Lengra í fjöllin á hálendinu enLengra í fjöllin á hálendinu enLengra í fjöllin á hálendinu enLengra í fjöllin á hálendinu enLengra í fjöllin á hálendinu en
Vestfirðingar eiga að venjastVestfirðingar eiga að venjastVestfirðingar eiga að venjastVestfirðingar eiga að venjastVestfirðingar eiga að venjast

Fyrir rétt um ári síðan
birtist í þessu blaði viðtal
við ísfirsku hjónin Hafstein
Eiríksson og Kristínu
Björnsdóttur, eða Hatta og
Stínu eins og þau eru oftast
kölluð. Þá voru þau nýbúin
að ráða sig í vinnu sem
veðurathugunarmenn á
Hveravöllum. Þau sögðust
ekki kvíða einangruninni á
hálendinu og hlökkuðu til
að takast á við nýtt starf á
nýjum stað. Nú eru þau búin
að vera heilan vetur á
Hveravöllum og komu heim
til Ísafjarðar í sumarfrí. Til-
valið þótti að taka þau tali á
ný og komast að því hvernig
vistin hefði verið.

„Þetta var mjög gott, alveg
frábært“, segir Hatti. „Við
fórum upp eftir fjórða ágúst í
fyrra og höfum átt alveg
dýrlegar stundir þarna. Það
sem eflaust kom okkur hvað
mest á óvart er hversu lítil
einangrunin er í raun á þessum
stað. Gestakomur eru mjög
tíðar því að það er vinsælt
meðal vélsleðamanna og
jeppakarla að koma við á
Hveravöllum.“

Snjóar meiraSnjóar meiraSnjóar meiraSnjóar meiraSnjóar meira

inni en útiinni en útiinni en útiinni en útiinni en úti

En hvað gerðu þau Hatti og
Stína sér til dundurs á Hvera-
völlum? Næst þar eitthvert
sjónvarp? „Það fer tvennum
sögum af því hvort sjónvarps-
útsendingar náist þarna“, segir
Stína. „Oft eru myndgæðin
það slæm að hægt er að segja
að það snjói meira inni heldur
en úti, það er svo langt í næstu
endurvarpsstöð.“

„Við höfum samt haft miklu
meira en nóg að gera. Þetta er
lítið sýnishorn af því sem hún
hefur verið að dunda við“,
segir Hatti og bendir á hann-
yrðir sem Stína er að vinna
að. „Svo er ég sjálfur farinn
að sauma út myndir og slíkt.“

Engin ljósmengunEngin ljósmengunEngin ljósmengunEngin ljósmengunEngin ljósmengun

– Hafið þið farið eitthvað á
gönguskíði, er eitthvað að sjá
þarna? Er þetta ekki bara hell-
ingur af engu?

„Vissulegan er útsýnið víð-
ara en við erum vön fyrir ves-
tan“, segir Stína. „Það eru
samt fjöll þarna, Kerlingafjöll
og fleiri. Það er bara miklu
lengra í þau en Vestfirðingar
eiga að venjast.

Það er ofsalega fallegt á
Hveravöllum. Á veturna er
mjög gaman að horfa yfir snjó-
breiðuna, tala nú ekki um þeg-
ar sólin er lágt á lofti og

glampar á snjónum. Svo öðl-
ast orðið „stjörnubjart“ alveg
nýja merkingu þegar maður
er komin svona langt frá ljós-
menguninni sem fylgir þétt-
býli. Það er ótrúlega fallegt
að horfa á stjörnunar og norð-
urljósin á heiðskírri nótt.“

Líkist LaugaveginumLíkist LaugaveginumLíkist LaugaveginumLíkist LaugaveginumLíkist Laugaveginum

Hvað var það sem kom
þeim Hatta og Stína mest á
óvart meðan á dvöl þeirra á
Hveravöllum stóð? „Það hlýt-
ur að hafa verið hversu mikil
umferð er um svæðið“, segir
Hatti. „Ferðafólk er mjög dug-
legt að koma við á Hvera-
völlum og ferðast ýmist á vél-
sleðum, jeppum eða göngu-
skíðum á veturna. Þegar viðrar
vel um helgar er hálendið
líkast Laugaveginum, umferð-
in er svo mikil.

Ferðafélagið á hús á staðn-
um og við höfum umsjón með
því yfir vetrartímann. Menn
leggja mikið á sig til að vera
þarna í smátíma, aka í 16
klukkustundir aðra leið til
þess eins að gista í eina nótt.“

Sonurinn duglegurSonurinn duglegurSonurinn duglegurSonurinn duglegurSonurinn duglegur

að komaað komaað komaað komaað koma
En hafa vinir og ættingjar

verið duglegir við að heim-
sækja þau? Stína segir að
börnin þeirra hafi verið dugleg
að koma, sérstaklega sonur
þeirra. „Hann Björn Fannar
var hjá okkur á jólunum og
svo kom kærastan hans með
honum þegar hann heimsótti

okkur um páskana. Þau hafa
þurft að hafa fyrir því að kom-
ast. Á páskunum keyrðu þau í
Blönduvirkjun og fengu það-
an far með kunningjum okkar.

En um jólin þurfti Björn
Fannar fyrst að fara suður til
Reykjavíkur og kom svo með
jólapóstinum til okkar. Svo
þurfti hann að húkka sér far
til baka. Það var ekki mikið
mál, því það líður ekki sú helgi
að það komi enginn ferðamað-
ur á Hveravelli.“

Fínt veður áFínt veður áFínt veður áFínt veður áFínt veður á
hálendinuhálendinuhálendinuhálendinuhálendinu

Þau Hatti og Stína vinna
við veðurmælingar á Hvera-
völlum. „Á þriggja tíma fresti
þarf annað okkar að kíkja á
mæla, skrá niður og senda
veðurskeyti“, segir Hatti.
„Þetta bindur okkur náttúrlega
svolítið. Við getum til dæmis
ekki farið saman í langar
gönguferðir. Annað okkar þarf
alltaf að vera heima til að taka
veðrið.“

– Og hvernig var svo veðrið
á Hveravöllum?

„Það var fínt, en allt öðru-
vísi en á Vestfjörðum. Kuldinn
er náttúrlega miklu meiri og
fór frostið mest í 26 gráður á
Celsíus. Það þykir þó ekki
mikið miðað við ýmsa aðra
staði á hálendinu.“

TunguskógurTunguskógurTunguskógurTunguskógurTunguskógur
– Hveravellir– Hveravellir– Hveravellir– Hveravellir– Hveravellir

Eins og nafnið gefur til
kynna, þá er nokkur jarðhiti á
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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

Hef kaupanda að einbýli í Holta-
hverfi á verðbilinu 9-10,5 m.kr.

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

Aðalstræti 15: 122 m² 4ra her-
bergja íbúð á tveimur hæðum
ásamt eignarlóð. Verð 5 m.kr.
Aðalstræti 20: 136,5 m² 4ra
herb. rúmgóð íbúð á 2. hæð í
fjölb.húsi ásamt tilh. sér geymslu.
Svalir í suður. Verð 8,5 m.kr.
Engjavegur 17: 92,6 m²  4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 6,7 m.kr.
Engjavegur 25: 86,1 m²  3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 6 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlis-
húsi. Laus fljótl. Áhv. hagstæð
lán ca. 2.8 m.kr. Verð 6,9 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir

Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Stórholt 11:  122,9 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð til vinstri í
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu
og bílskúr. Tilboð óskast
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 her-
bergja íbúð á miðhæð í þríbýlis-
húsi ásamt bílskúr. Tilboð óskast

 3ja herb. íbúðir
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölb.húsi. Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)  Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi.
Íbúðin er öll nýmáluð Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 4,9 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölb.húsi ásamt 31
fm. bílgeymslu. Verð 9,1 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Brunngata 12a: 57,4 m² íbúð í
mjög góðu standi á n.h. í tvíbýlis-
húsi ásamt sér geymslu og þvotta-
húsi í kjallara og eignarlóð.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
3. hæð í Dvalarhreimili aldraðra.
Áhv. .ca. 3,7 m.kr. Laus strax
Verð 6,3 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs. Áhv.
ca. 600 þ.kr. Tilboð óskast
Sundstræti 24: 69 m² 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 12: 62 m² íbúð í kjallara
í þríbýlishúsi. Verð 3,9 m.kr.
Túngata 20: 54 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4,9 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 2,7 m.kr.
Verð 5 m.kr.

Atvinnuhúsnæði
Mánagata 4 -  (Herkastalinn):
Gistiheimili og/eða 6 leiguíbúðir.
Verðhugmynd 10 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.

Óska eftir sófa, ókeypis eða
fyrir lítinn pening. Uppl. í
síma 691 3281

Námsfólk frá Ísafirði við
Háskóla Íslands óskar eftir
að leigja íbúð í Reykjavík,
helst miðsvæðis eða í
Vesturbæ. Uppl. í síma 691
4256

19 ára pilt bráðvantar
vinnu strax fram að versl-
unarm.helgi. Allt kemur
til greina. Uppl. gefur Atli
í síma 867 6776

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

Til sölu 2ja herb. íbúð við
Túngötu. Afborgun af hús-
br. c.a18.þús á mán.Uppl.
í síma 693-6818. Róbert.

Vantar þig íbúð, en átt
ekki fyrir útborgun?Hér
færðu svarið. 3ja herb.
íbúð í miðbænum á Ísafirði
til sölu. Mikið áhvílandi,
mjög lítil útborgun, mjög
góð lán og greiðslubyrðin
ekkert of há. Ekki sleppa
þessu tækifæri. Frekari
uppl. í síma 587 4274.

Til sölu 8 feta Viking
fellihýsi með fprtjaldi
árg. '90. Verð 200 þús.
Uppl. í síma 897 6795

Til sölu 2ja herb. 94 fm
íbúð að Aðalstræti 20.
Uppl. í síma 456 4577 og
456 4244.

Til sölu blátt 20 tommu, 6
gíra, drengja reiðhjól selst
ódýrt. Upplýsingar í síma
456 4455 eða 864 0303.

Til sölu DAEWOO Nubira
1998 station, ekinn 43
þús. Bíll með öllu. Uppl. í
síma 456 4455, 864 0303.

Til sölu góð 3ja herbergja
íbúð 93 fm að Urðarvegi
78. Upplýsingar í síma 456
4455 eða 864 0303. Krist-
inn og Bára

Til sölu hvítt rimlarúm
og ungbarnaskiptiborð
með baði. Upplýsingar í
síma 456 4455, 864 0303

Dagmamma óskast til að
passa 16 mánaða strák í
vetur. Upplýsingar í síma
456 5080 á kvöldin.

Húseignin Hjallastræti 38
í Bolungarvík er til sölu.
Húsið er á einni hæð ca.
120 fm + 60 fm bílskúr og
geymsla. Uppl. í síma 456
7441 og 867 2965.

Camplet GTE 4ra manna
tjaldvagn m/fortjaldi til
sölu. Uppl. í síma 863
3894.

Til leigu 2ja herb. íbúð m/
gervihn.diski að Stigahlíð
2, Bolungarvík frá 10. ág.
Uppl. gefur Hjálmar í síma
895 7109 og 456 7415.

Til sölu Mitsubishi L-300,
árg '88, vel við haldinn.
Verð 215 þús. stgr. Uppl. í
síma 693 9911.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á Ísaf. Er laus. Uppl. í síma
456 4212 og 698 4212.

Óska eftir golfsetti fyrir 9
ára dreng. Uppl. hjá
Hönnu í síma 698 7849.

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

Til leigu 2ja herb íbúð
með eldhúsi og sér inng.
Uppl. í síma 456 3678.

Barnasandalar fundust í
Fossdal á leið upp á Kald-
bak. Eigandi vitji þeirra í
H-prenti á Ísafirði. Sími
456 4560.

Hveravöllum. Stína segir það
notalegt að geta lagst í heitan
pott þegar hana langar til. „Það
var mjög þægilegt og lítil
hætta á því að mannmargt yrði
í pottinum. Svo skemmdi ekki
fyrir að á kvöldin var hægt
var að liggja í bleyti og horfa
á stjörnurnar og norðurljósin.“

– Ætlið þið að fara aftur í
haust? Eruð þið kannski búin
að finna þarna framtíðarstarf-
ið?

„Það er aldrei að vita hvað
framtíðina varðar“, segir
Hatti. „Í það minnsta erum
við búin að ráða okkur annan
vetur og förum í september.
Svo verður tíminn að leiða í
ljós hvert framhaldið verður.
Það kæmi mér þó ekkert óvart

þó við hættum seint að vinna
þarna og værum í Tunguskógi
á sumrin og á Hveravöllum á
veturna. Það er alveg æðislegt
að vera þarna í kyrrðinni og
rónni. Svo er alveg ótrúlega
mikið hægt að finna sér að
gera ef menn nenna að hafa
fyrir því.“

Klárum rúntinnKlárum rúntinnKlárum rúntinnKlárum rúntinnKlárum rúntinn
seinnaseinnaseinnaseinnaseinna

Hatti og Stína völdu nokkuð
óhefðbundinn farskjóta til að
komast vestur til Ísafjarðar í
sumarfrí. „Okkur hefur alltaf
langað til að fara í einhvern
langan hjólreiðatúr saman“,
segir Stína. „Svo þegar við
höfðum ákveðið að lána bílinn

okkar til Reykjavíkur, þá þótti
okkur tilvalið að nýta tæki-
færið og hjóla vestur.

Því miður fengum við lítinn
tíma til að æfa okkur fyrir
rúntinn. Snjórinn fór svo seint
að við komumst ekkert út fyrir
bleytu fyrr en stuttu fyrir brott-
för. Við vorum þess vegna
mjög lítið æfð þegar við lögð-
um af stað.

Okkur tókst þó að komast
alla leið í Bitrufjörð. Það gerð-
um við á þremur dögum, en
þá var botninn orðinn það sár
og vindurinn orðinn það mik-
ill að við töldum best að láta
bara ná í okkur. Við klárum
þetta samt seinna, það er alveg
á hreinu.“
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BolungarvíkurbærBolungarvíkurbærBolungarvíkurbærBolungarvíkurbærBolungarvíkurbær

TILLAGA AÐ BREYTINGU Á
AÐALSKIPULAGI BOLUNGARVÍKUR

Bæjarstjórn Bolungarvíkur auglýsir
hér með tillögu að breytingu á Aðal-
skipulagi Bolungarvíkur 1980-2000
samkvæmt 1. mgr. 21. gr. skipulags-
og byggingarlaga nr. 73/1997.

Breytingin felst í eftirfarandi:
1. Afmarkað er svæði fyrir

framkvæmdir við snjóflóðavarnir
ofan Stigahlíðar og Traðarlands.

2. Núverandi byggð ofan Dísarlands
og gatan sjálf víkja fyrir
snjóflóðavarnargarði.

3. Nýjar götur og fyrirhuguð byggð
ofan Stigahlíðar, Dísarlands og
Traðarlands víkur fyrir
snjóflóðavarnargarði.

4. Reit fyrir opinberar byggingar við
Traðarland er breytt í íbúðarsvæði.

5. Skíðasvæði minnkar.
6. Svæði fyrir vatnsgeymi ofan

byggðar fellur út.
7. Íbúðarsvæði neðan Stigahlíðar

breytist í opin svæði.
8. Nýr göngustígur liggur frá

byggðinni upp á varnargarðinn.

Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofunum, Aðalstræti 12,
Bolungarvík, frá og með þriðjudeg-
inum 7. ágúst nk. til þriðjudagsins 4.
september 2001.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við breytingartil-
löguna. Frestur til þess að skila inn
athugasemdum er til þriðudagsins 18.
september 2001.

Skila skal athugasemdum á bæjarskrif-
stofur Bolungarvíkur, Aðalstræti 12.

Hver sá sem eigi gerir athugasemdir
við breytingartillöguna fyrir tilskilinn
frest telst samþykkur henni.

Bæjarstjórinn í Bolungarvík,
Ólafur Kristjánsson.

Nú er dagskrá Listasumars
í Súðavík að taka á sig endan-
lega mynd en helgina eftir
Verslunarmannahelgi (9.-12.
ágúst) verður talið í taktinn.
Systurnar frísklegu Pálína og
Soffía Vagnsdætur sem eru
framkvæmdastjórar hátíðar-
innar segja margt spennandi
vera á boðstólnum fyrir þá
sem hugsa hlýtt til Súðavíkur
þessa daga.

„Súðavík er að komast á
kortið fyrir þessa skemmti-
legu samvinnu Félags ís-
lenskra hljómlistarmanna og
heimafólks“, segir Pálína.
„Það hefur sýnt sig að fleiri
og fleiri leggja leið sína á
Listasumar í Súðavík til að
taka þátt í þessari heimilislegu
listahátíð. Við opnum með
karamelluregni úr lofti
fimmtudagskvöldið 9. ágúst
kl. 20 og bjóðum upp á kalda
klaka áður en haldið verður í
bíó fyrir alla fjölskylduna í
Félagsheimili Súðavíkur, þar
sem kvikmyndin um græn-
lenska drenginn Ikingut verð-
ur sýnd. Svo ætlum við að
bjóða mæðgum upp á spenn-
andi mósaíknámskeið þar sem
afjöllistakonan Kjuregej
Alexandra Argunova mun
leiðbeina við að raða saman
flísabrotum, gleri og ýmsu
öðru á ævintýralegan hátt“,
segir Pálína Vagnsdóttir.

„Já og af því að mæðgurnar
fá mósaík þá fá feðgarnir að
leika sér í LEGO“, segir
Soffía. „Lego-hönnuðurinn
Jóhann Breiðfjörð ætlar að
koma með hvorki meira né
minna en 220 kíló af Lego-
kubbum fyrir strákana til að
byggja úr. Það verður spenn-
andi að sjá hvort Legohönnuð-
ir framtíðarinnar leynast í
hópnum. Það hlýtur að fara
fiðringur um Legokubbaaðdá-
endur á hvaða aldri sem er
þegar þeir komast í slíkan
haug af kubbum! Það má
benda á að skráning á nám-
skeiðin er í símum Sumar-
byggðar í Súðavík.“

– Þið systur tengist löngum
tónlistinni og væntanlega er
ekki haldið Listasumar í
Súðavík án hennar ...

„Nei, sannarlega ekki, tón-
listin skipar stóran sess. Við
fáum landsþekkta listamenn
til liðs við okkur og ekki af
verri endanum. Jóhanna Vig-
dís Arnardóttir leik- og söng-
kona kemur með jazzbandið
sitt og ástina í farteskinu og
heldur tónleika föstudags-
kvöldið 10. ágúst. Tónleik-
arnir hefjast á svolítið óvenju-
legum tíma eða kl. 22:30 því
að á undan þeim mun Jóhann
Breiðfjörð deila með okkur
þeirri óvenjulegu lífsreynslu
sinni að hafa drukknað. Það

gerir hann í fyrirlestri sem
hann kallar „Í sjöunda himni“,
segir Pálína.

„Að sjálfsögðu kveikjum
við varðeld og tökum lagið á
laugardagskvöldið eins og í
fyrra. Það var frábært að sjá
dillandi stemninguna í brekk-
unni“, segir Soffía. „Svo verð-
ur hægt að fá sér í svanginn í
skólanum, samlokur og heitt
kakó áður en ballið hefst en
við nýtum auðvitað ættar-
tengslin og komum vinum og
vandamönnum að í dag-
skránni. Hrólfur bróðir okkar
mun rífa upp harmóníkuna í
brekkunni og síðan mun
einhver hluti af systkinahópn-
um ásamt vinum leika fyrir
alvöru sveitaballi í Félags-
heimilinu síðar um kvöldið“,
segir Soffía, „og þá er eins
gott að vera í góðum dans-
skóm sem þola tátroðning!

Á sunnudag ætlum við að
leyfa gestum og gangandi að
sjá afrakstur mósaík- og lego-
námskeiðanna á óvenjulegri
listsýningu sem verður opnuð
kl. 13 á síðasta degi Listasum-
ars í Súðavík og verður hún
einungis opin þann dag. Á
sunnudeginum kl. 14 verður
tónlistarmessa í Súðavíkur-
kirkju þar sem Sigurður Flosa-
son og Gunnar Gunnarsson
leika „Sálma lífsins“. Síðan
gefst fólki kostur á að kaupa

sér kaffi og með því í skól-
anum þar sem barnastjarnan
Jóhanna Guðrún heiðrar okk-
ur með nærveru sinni.“

– Eigendur hluta húsanna í
gömlu byggðinni hafa stofnað
með sér félag og þeir eru
væntanlega virkir þátttak-
endur...

„Við höfum heyrt að Sum-
arbúar ætli að fjölmenna og
nota húsin sín þessa daga til
að taka þátt í dagskránni.
Sumarbyggðin hefur þegar
leigt út mest af sínu húsnæði
þessi helgi“, segir Soffía, „og
við vonumst auðvitað til að
gamlir Súðvíkingar og vinir

úr nágrannabyggðum líti á
hátíðina. Fólk getur kynnt sér
dagskrá og tímasetningar
Listasumars í Súðavík á
heimasíðum Sumarbyggðar í
Súðavík og Súðavíkurhrepps
(www.sudavik.is).

– Hvernig kemur það til að
þið Bolvíkingarnir vinnið að
Listasumri í Súðavík?

„Við elskum listina og
elskum að hafa það
skemmtilegt. Og ekki er það
nú verra að skemmta sér með
Súðvíkingum enda margir af
þeim skyldir okkur“, segja
þær systur og skellihlæja.
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Átti heima í elsta húsinu íÁtti heima í elsta húsinu íÁtti heima í elsta húsinu íÁtti heima í elsta húsinu íÁtti heima í elsta húsinu í
elstu húsaþyrpingu á Íslandielstu húsaþyrpingu á Íslandielstu húsaþyrpingu á Íslandielstu húsaþyrpingu á Íslandielstu húsaþyrpingu á Íslandi

Birgir Finnsson, fyrrum forseti bæjarstjórBirgir Finnsson, fyrrum forseti bæjarstjórBirgir Finnsson, fyrrum forseti bæjarstjórBirgir Finnsson, fyrrum forseti bæjarstjórBirgir Finnsson, fyrrum forseti bæjarstjórnar á Ísafirði og síðar forseti Sameinaðs Alþingis, í heimsókn á gömlum heimaslóðumnar á Ísafirði og síðar forseti Sameinaðs Alþingis, í heimsókn á gömlum heimaslóðumnar á Ísafirði og síðar forseti Sameinaðs Alþingis, í heimsókn á gömlum heimaslóðumnar á Ísafirði og síðar forseti Sameinaðs Alþingis, í heimsókn á gömlum heimaslóðumnar á Ísafirði og síðar forseti Sameinaðs Alþingis, í heimsókn á gömlum heimaslóðum

Í Neðstakaupstað á Ísafirði við gamla heimilið, Krambúðina. Birgir Finnsson og eiginkona hans, Arndís Árnadóttir, ásamt tveimur af fjórum börnum sínum, þeim Auði Þorbjörgu og Finni.

Auk þess sem hér hefur
verið nefnt um setu þeirra
feðga í bæjarstjórn Ísafjarðar
og á Alþingi gegndu þeir
fjölmörgum trúnaðar- og
valdastörfum á Ísafirði, sem
hér yrði of langt upp að telja.
Þó skal þess getið hér, að báðir
voru þeir ritstjórar Skutuls,

Finnur í nokkur ár á fjórða
áratug aldarinnar en Birgir frá
1949 til 1971 þegar hann
fluttist frá Ísafirði.

Hálf öld og ári beturHálf öld og ári beturHálf öld og ári beturHálf öld og ári beturHálf öld og ári betur
Birgir Finnsson fluttist til

Ísafjarðar með foreldrum sín-

um um þriggja ára aldur árið
1920. Hann hefur nú nokkur
ár um áttrætt en ber aldurinn
afar vel. Þrjátíu ár eru liðin frá
því að hann fluttist til Reykja-
víkur en búseta hans á Ísafirði
var hálf öld og einu ári betur.
Við hittum Birgi Finnsson við
Silfurgötuna á Ísafirði, heima

hjá hjónunum Auði Hagalín
og Snorra Hermannssyni.
Auður er sonardóttir Guð-
mundar G. Hagalín rithöfund-
ar, einhvers dugmesta bæjar-
mála- og félagsmálamanns
Alþýðuflokksins á Ísafirði á
sinni tíð

„Já, við vorum miklir mát-
ar“, segir Birgir um Guðmund
Hagalín. „Hann var bráð-
skemmtilegur maður og gam-
an að vinna með honum. Við
áttum reyndar ekki sæti í bæj-
arstjórn samtímis en hann var
þátttakandi í pólitíkinni með-
an hann var hér. Í minningum
sínum segir hann frá ýmsu
sem gerðist í bæjarpólitíkinni.
Guðmundur var jafnframt af-
kastamikill rithöfundur og
skrifaði ágætar bækur á þeim
árum sem hann var hér. Starf
bókavarðar hentaði honum
vel. Hann kenndi líka í gagn-
fræðaskólanum og var feng-
inn til þess að flytja fyrir-
lestra.“

Einn úr hópi þeirra Ísfirðinga sem settu hvað mestan svip á bæinn
um miðbik liðinnar aldar, og markaði reyndar sín spor á Alþingi líka,
kom í stutta heimsókn á gamlar heimaslóðir fyrir skömmu. Þetta er
Birgir Finnsson, sem var bæjarfulltrúi á Ísafirði nærfellt fjórðung
aldar og lengi forseti bæjarstjórnar. Hann var einnig alþingismaður
Vestfirðinga um langt skeið og forseti Sameinaðs Alþingis í átta ár.

Ferill Birgis Finnssonar minnir talsvert á feril föður hans, Finns
Jónssonar, nema hvað Birgir gegndi ekki ráðherraembætti eins og
hann. Finnur Jónsson átti sæti í bæjarstjórn Ísafjarðar liðlega tvo
áratugi og þegar hann hætti tók Birgir sonur hans við. Finnur var
þingmaður Ísfirðinga um langt árabil og gegndi embætti félagsmála-
ráðherra og dómsmálaráðherra á árunum 1944-47. Þeir feðgar voru
Alþýðuflokksmenn og áttu ekki minnstan þátt í velgengni flokksins
hér vestra á þeim tímum þegar Ísafjörður var nefndur rauði bærinn.

mundur var vanur því þegar
leið að kosningum, að fara í
duggarapeysu og vaðstígvél
og leggja leið sína í beitn-
ingarskúrana og heilsa upp á
karlana. Hann var manna
lagnastur við að tala menn
til.“

Í NeðstakaupstaðÍ NeðstakaupstaðÍ NeðstakaupstaðÍ NeðstakaupstaðÍ Neðstakaupstað

Birgir Finnsson átti um
skeið heima í elsta húsinu á
Ísafirði, Krambúðinni gömlu
í Neðstakaupstað. Að vísu
héldu menn lengi að Tjöru-
húsið væri elsta húsið og
þannig er greint frá í Sögu
Ísafjarðar. Hins vegar fann Jón
Sigurpálsson safnastjóri á Ísa-
firði síðar heimildir ytra sem
sýna svart á hvítu að Kram-
búðin er elst.

„Fyrst þegar við komum
hingað í bæinn leigði fjöl-
skyldan niðri á Bökkum. Við
fluttum held ég næst upp í
Pólgötu. Við bjuggum þar
beint á móti Pólnum [Norður-

Hagalín snjallHagalín snjallHagalín snjallHagalín snjallHagalín snjall
að agiteraað agiteraað agiteraað agiteraað agitera

„Bæði ég og aðrir sem nutu
þeirrar kennslu hjá honum
minnast tímanna hjá Guð-
mundi Hagalín sem skemmti-
legustu tímanna í skólanum.
Hann var afburða upplesari
og skemmtilegur. Ég komst
að því seinna að hann bjó sig
ákaflega vel undir hverja ein-
ustu kennslustund. Seinna var
Guðmundur sæmdur heiðurs-
prófessorsnafnbót við Há-
skóla Íslands og það þótti
mönnum hér heima á Ísafirði
reyndar ekkert sérstaklega
merkilegt.

Matthías Bjarnason var
lengi í pólitíkinni hérna fyrir
vestan og hafði gaman af því
að segja sögur af Guðmundi
Hagalín, ekki síst af því hvað
hann hefði verið sniðugur að
agitera. Ég held bara að
Matthías hafi stundum reynt
að feta í fótspor hans. Guð-
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pólnum]. Ég man ákaflega vel
eftir því þegar tugthúsið brann
þar rétt hjá. Það var ýmislegt
sem var geymt í því húsi sem
glataðist, því miður. Seinna
fluttum við svo yfir götuna, í
Pólinn, því þá var pósthúsið
þar um tíma og íbúð föður
míns. Faðir minn kom hingað
sem póstmeistari og við áttum
þar heima um tíma.

Svo keypti faðir minn hús
við Skipagötu. Í þessu húsi
bjuggum við þangað til Sam-
vinnufélagið, sem faðir minn
var þá orðinn forstjóri fyrir,
keypti Neðstakaupstað, og þá
fluttumst við í Krambúðina.
Ég held að það hafi verið 1930
eða 1931. Þar bjuggum við
svo á meðan foreldrar mínir
lifðu báðir. Þegar ég kvæntist
árið 1944 yfirtók ég íbúðina
og bjó í henni þangað til við
fluttum suður 1971.“

Fornar innréttingarFornar innréttingarFornar innréttingarFornar innréttingarFornar innréttingar
Og enn býr fjölskylda í

Krambúðinni gömlu í Neðsta-
kaupstað. „Þetta var upphaf-
lega verslunarhús en ég veit
ekki fyrir víst hvenær fyrst er
innréttuð þar íbúð. Mig grunar
að það hafi getað verið um
1918 þegar Ásgeirsverslun er
að hætta og Sameinuðu versl-
unirnar eru að taka við. Ég sá
það í gamalli matsgerð, þegar
ég var hérna á tímabili um-
boðsmaður fyrir Brunabóta-
félag Íslands, að allar eign-
irnar í Neðstakaupstað höfðu
verið metnar árið 1918 og
matið var innfært í matsbók
hjá Brunabótafélaginu.

Þar var sagt að í suðurenda
hússins hafi verið ævaforn
búðarinnrétting. Á gömlum
myndum sem ég hef séð er
inngangur á suðurgaflinum.
Ég hygg að það hafi verið
notaður partur úr búðarinn-
réttingunni í innréttingu húss-
ins. Í eldhúsinu voru gamlir
skápar sem tíðkuðust í gamal-
dags búðum og stórar og
þungar skúffur í borðinu sem
hægt var að draga út og voru
áður notaðar undir kornmat
og annað þess háttar. Ég vona
að þetta sé þarna ennþá.“

Skutull og séraSkutull og séraSkutull og séraSkutull og séraSkutull og séra
GuðmundurGuðmundurGuðmundurGuðmundurGuðmundur

Ísafjörður var annálaður
fyrir hörku í bæjarpólitíkinni
á þeim tímum þeir þeir feðgar
Finnur Jónsson og Birgir
Finnsson voru og hétu í bæjar-
málunum. Eða svo er að
minnsta kosti sagt. Birgir gerir
þó fremur lítið úr slíku frá
sínum árum í bæjarstjórn.

„Nei, ekki segi ég það nú.
Það var sagt frá fyrri tíð að
það hefði verið mikil harka í
bæjarmálunum en það var
ekki mikið á þeim árum sem
ég var í bæjarstjórn. Auðvitað
kom fyrir að það komu upp
deilur um einstök mál. Það
var mikil harka í sambandi
við eitt mál sem var hér á
döfinni, rétt áður en ég kom í
bæjarstjórnina, en var búið að
leiða til lykta þegar ég kom
inn. Það var salan á togaranum
Hávarði Ísfirðingi sem bærinn
átti. Hún var ákaflega umdeild

Rætt um hvað gera skuli í smábátamálinuRætt um hvað gera skuli í smábátamálinuRætt um hvað gera skuli í smábátamálinuRætt um hvað gera skuli í smábátamálinuRætt um hvað gera skuli í smábátamálinu

Skynsamlegast að aukaSkynsamlegast að aukaSkynsamlegast að aukaSkynsamlegast að aukaSkynsamlegast að auka
sóknarrétt þessara bátasóknarrétt þessara bátasóknarrétt þessara bátasóknarrétt þessara bátasóknarrétt þessara báta

Ekki eru menn á eitt sáttir
um hvaða leiðir sé best að
fara í máli smábátaútgerða á
Vestfjörðum. Sumir vilja ræða
um aukningu á kvóta bátanna
en aðrir vilja að frumvarp um
frestun laga um kvótasetningu
fari í gegn um þingið. „Eins
og aðrir horfi ég með kvíða til
1. september, vegna þess
einfaldlega að þetta mun fela
í sér mikinn samdrátt smá-
bátaútgerðarinnar sem hefur
stundað ýsu- og steinbítsveið-
ar. Ég hef sett fram það sjónar-
mið að í þeirri stöðu sem við
erum í núna sé skynsamlegast
hjá okkur að leita eftir því að
auka sóknarrétt þessara báta
frá því sem lögin gera ráð
fyrir“, segir Einar Kr. Guð-
finnsson, 1. þingmaður Vest-
firðinga og formaður sjávarút-
vegsnefndar Alþingis, að-
spurður um hans álit á málinu.

„Við lok þingsins lá fyrir
samkomulagstilboð um að
færa smábátunum verulega
aukningu á sóknarrétti frá
gildandi lögum, en að sjálf-
sögðu er það ekki sami sókn-
arréttur og menn hafa haft í
þessu þorskaflahámarkskerfi.
Ég er ekki einn um það sjón-
armið að þetta beri að skoða,
það eru mjög margir sömu

skoðunar og ég, þó vissulega
séu skiptar skoðanir á þessu
máli eins og svo mörgum
öðrum varðandi fiskveiði-
málin“, segir Einar.

Guðmundur Halldórsson,
formaður smábátafélagsins
Eldingar, gefur ekki mikið
fyrir þessar tillögur um aukn-
ingu kvóta smábáta frá gild-
andi lögum. „Ráðherra lagði
til aukningu sem Einar Krist-
inn sagði í útvarpinu að væri
70% en það er bara fals. Við
vorum að veiða 8.300 tonn af
ýsu en með þessari aukningu
sem lögð er til myndum við
bara ná 4.000 tonnum eftir
lagasetningu. Þetta er helm-
ingur af því sem áður var og
nú er ráðherra farinn að tala
um að draga til baka frjálsa
steinbítsveiði. Við getum ekki
lifað við svona mikinn niður-
skurð fram yfir alla aðra. Þetta
kemur ofan á 24% samdrátt í
þorskinum og þetta er einfald-
lega of mikið fyrir vestfirskt
atvinnulíf“, segir Guðmundur.

„Þessar tillögur ráðherra ná
bara einfaldlega allt of
skammt. En við erum ekkert
af baki dottnir og munum berj-
ast alveg fram í það síðasta.
Ég held að það sé bara tíma-
spursmál hvenær kvótakerfið

eins og það leggur sig muni
hrynja. Þetta kerfi leggur niður
byggðir og útrýmir þorsk-
stofninum. Almenningur er á
móti þessu kerfi og það hlýtur
að koma að því að það verði
lagt af“, segir Guðmundur
Halldórsson.

Karl V. Matthíasson alþing-
isþingmaður vill að frumvarp
um frestun laga um kvóta-
setningu fái að fara í gegn um
þingið, en eins og menn muna
gafst ekki tími til þess á vor-
dögum þar sem önnur og
„mikilvægari“ mál gengu
fyrir. „Þegar lögin taka gildi
mun koma minni fiskur á land,
minni vinna verða í kringum
bátana og við vitum hvað það
þýðir. Heilu byggðirnar fara í
uppnám“, segir Karl.

Aðspurður segir Karl að sér
lítist ekki vel á tillögur um
aukningu sóknarréttar smá-
báta. „Þarna er alltof skammt
gengið. Með því er líka verið
að loka hringnum í kvóta-
kerfinu og verður þá allur
veiðiréttur framseljanlegur.
Þetta býður upp á enn frekara
brask í kerfinu, deilur og
illindi“, segir Karl.

Þingmenn Vestfirðinga
munu hittast í næstu viku og
ræða þetta mál.

og stóðu um hana miklar
deilur.“

Úr því að minnst er á hörk-
una í bæjarpólitíkinni á Ísa-
firði á fyrri tímum er ekki úr
vegi að minnast á bæjarblöðin,
þar sem tónninn var annar og
harðari en síðar varð. Ekki
var Skutull þar mildastur...

„Skrifin í Skutli voru oft
skemmtileg á meðan séra
Guðmundur úr Gufudal var
ritstjóri. Ég kynntist því þegar
ég var til sjós á síld. Ég man
ég eftir einum sjómanni sem
kunni heilu setningarnar úr
Skutli eftir séra Guðmund.“

Vel hugsað umVel hugsað umVel hugsað umVel hugsað umVel hugsað um
það gamlaþað gamlaþað gamlaþað gamlaþað gamla

Fjölmarga aðra skörunga í
bæjarpólitíkinni á Ísafirði á
liðinni öld ber á góma. Birgir
Finnsson er stálminnugur og
menn og málefni liðinna tíma
á Ísafirði eru ljóslifandi í huga
hans. Og ekki síður umhverf-
ið. Það hefur mörgu verið
breytt á eyrinni á Ísafirði í
tímans rás og ekki síst eru
uppfyllingarnar miklar og
landvinningarnir.

„Þetta eru geysimiklar
breytingar. En það er ákaflega
ánægjulegt að sjá að mikið af
þessu gamla er uppgert og vel
hugsað um það. Bærinn í heild
er snyrtilegur og ber íbúunum
fagurt vitni“, segir Birgir
Finnsson, sem lengi átti heima
í elsta húsinu í elstu húsaþyrp-
ingunni á Íslandi, Krambúð-
inni í Neðstakaupstað á Ísa-
firði.

Síminn og Snerpa gera með sér samstarfssamningSíminn og Snerpa gera með sér samstarfssamningSíminn og Snerpa gera með sér samstarfssamningSíminn og Snerpa gera með sér samstarfssamningSíminn og Snerpa gera með sér samstarfssamning

Lausnir beggja fyrirtækj-Lausnir beggja fyrirtækj-Lausnir beggja fyrirtækj-Lausnir beggja fyrirtækj-Lausnir beggja fyrirtækj-
anna lagðar til grundvallaranna lagðar til grundvallaranna lagðar til grundvallaranna lagðar til grundvallaranna lagðar til grundvallar
Tölvu- og netfyrirtækið

Snerpa á Ísafirði verður um-
boðssöluaðili þjónustu frá
Landssímanum, samkvæmt
samningum sem undirritaðir
voru milli fyrirtækjanna í gær.
Um er að ræða þrjá aðskilda
samninga, sem fela m.a. í sér
að Snerpa selur símaáskriftir
sem og ISDN grunn- og stofn-
tengingar ásamt ADSL-teng-
ingum frá Símanum. Undan-
farið hefur Síminn gengið til
samninga við fyrirtæki sem
selja tæknibúnað í því augna-
miði að fjölga möguleikum

viðskiptavina sinna og hefur
Snerpa nú bæst í hópinn.

„Við höfum áður átt sam-
starf við Símann, t.d. í sölu
ISDN-sambanda, en þessir
samningar eru mun víðtækari
og taka einnig til að mynda til
ADSL-sambanda, svo og
hinna ýmsu gagnaflutnings-
leiða fyrir fyrirtæki og stofn-
anir. Með þessum samningum
munum við nú geta boðið
viðskiptavinum okkar heild-
stæða ráðgjöf og sölu í tölvu-
og samskiptamálum þar sem
lausnir bæði Símans og

Snerpu eru lagðar til grund-
vallar“, segir Björn Davíðsson
hjá Snerpu.

Elías Guðmundsson hjá
Símanum á Ísafirði segir
reynsluna á fjarskiptamarkað-
inum sýna að þróunin sé mjög
ör og þörf viðskiptavina fyrir
aukna þjónustu sé síst minni
en áður. Því sé það gott skref
fram á við að fá önnur fyrir-
tæki til samstarfs við Símann
við að koma á framfæri þeim
möguleikum sem bjóðast.
„Þeir tímar sem eru nú á
fjarskiptamarkaðnum eru

spennandi og Síminn vill
tryggja sem besta þjónustu við
viðskiptavini sína. Við teljum
Snerpu góðan kost til sam-
starfs um sölu á gagnaflutn-
ingsþjónustu Símans sem og
annarri þjónustu. Þjónustu-
miðstöð Símans á Ísafirði mun
samt sem áður ekki hætta sölu
á gagnaflutningstengingum
og munu jafnt starfsmenn
Símans og Snerpu vera til taks
fyrir viðskiptavini í því efni“,
sagði Elías.

KÍB tapaði á heimavelli fyrir VíðiKÍB tapaði á heimavelli fyrir VíðiKÍB tapaði á heimavelli fyrir VíðiKÍB tapaði á heimavelli fyrir VíðiKÍB tapaði á heimavelli fyrir Víði

Nú er það svartNú er það svartNú er það svartNú er það svartNú er það svart
komst KÍB ekki og tapaði því
1-2.

Nú situr KÍB á botni deild-
arinnar með sjö stig, jafn mörg
og Nökkvi sem er sæti ofar á
betra markahlutfalli. Tvö
neðstu liðin falla í þriðju deild
og er ljóst að leikmenn KÍB
þurfa að taka á honum stóra
sínum ef ekki á að fara illa.
Ekki er þó öll nótt úti enn og
með dugnaði leikmanna,
stuðningi áhorfenda og svo-
lítilli heppni getur liðið bjarg-
að sér frá falli enda sex leikir
eftir í deildinni.

Knattspyrnubandalag Ísa-
fjarðarbæjar og Bolungarvík-
ur (KÍB) tapaði mikilvægum
leik á heimavelli í Bolungar-
vík í annarri deildinni í knatt-
spyrnu á laugardag. Andstæð-
ingurinn var Víðir úr Garði en
liðin voru jöfn að stigum fyrir
leikinn í 8. og 9. sæti deildar-
innar og var því um sex stiga
leik að ræða í fallbaráttunni.
Víðir skoraði fyrstu tvö mörk
leiksins en Predrag Milos-
avljevic skoraði eina mark
KÍB úr vítaspyrnu þegar lítið
var eftir af leiknum. Lengra

Predrag Milosavljevic skorar hér eina mark KÍB úr
vítaspyrnu.

Sigurlaugur Baldursson
bifreiðastjóri á Ísafirði er
búinn að fá geysivoldugan
45 tonna bílkrana af Grove-
gerð. „Þetta er gamalt tæki
en í góðu standi“, segir
Sigurlaugur. „Ég er kominn
það mikið í kranavinnuna
og vildi létta undir með
vörubílskrananum og auka
við þessa þjónustu. Nú

verður auðveldara að fram-
kvæma ýmsa hluti.“

Kraninn var keyptur frá
Akranesi og óku Skagamenn
honum til Hólmavíkur en þar
tók Sigurlaugur við og keyrði
til Ísafjarðar. Sigurlaugur segir
það hafa verið lítið mál að
aka krananum á milli byggða
og hann hafi komist auðveld-
lega í gegnum Vestfjarðagöng. Nýi / gamli kraninn að starfi á Ísafirði.

45 tonna bílkrani keyptur til Ísafjarðar45 tonna bílkrani keyptur til Ísafjarðar45 tonna bílkrani keyptur til Ísafjarðar45 tonna bílkrani keyptur til Ísafjarðar45 tonna bílkrani keyptur til Ísafjarðar

Kemst vel í gegnum gönginKemst vel í gegnum gönginKemst vel í gegnum gönginKemst vel í gegnum gönginKemst vel í gegnum göngin
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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:
Eru nógu mörg
símafyrirtæki
starfandi á
Íslandi?

siðferðisbresti annarra. Raunalegt er að finna að svo sé sem örli á því að sumir
hlakki yfir óförum alþingismannsins Árna Johnsen. En hver hefur ekki látið sér
detta í hug að leita til þingmannsins síns og biðja hann um að liðka til fyrir sig
í sínum málum og látið jafnvel í það skína, að honum væri það nú betra fyrir
allan stuðninginn, sem hann og fjölskyldan veittu honum í undanfarandi
þingkosningum?

Sumir alþingismenn virðast einfaldlega hafa á því mestan áhuga að sinna
þeim störfum, sem heyra undir stjórnsýsluna, eða framkvæmdavaldið öðru

nafni. En einu afskipti þingmanna af því valdi og stjórnsýslu
almennt ættu að vera að setja skýr og almenningi skiljanleg
lög um alla þá framkvæmd. Hugsanlega gætu þeir komið að
einhvers konar eftirliti með því, að þeir sem höndla um

stjórnsýsluna, sinntu því mikilsverða starfi af einurð og sanngirni og að
sjálfsögðu í samræmi við lög og reglur. Enn eimir eftir af því að Alþingi var
lengi eina innlenda valdastofnunin á Íslandi og auðveldara þótti að leita til
þingmanna en yfirvalda sem sættu yfirstjórn ráðherra eða forvera þeirra í
Danmörku öldum saman.

Öðru má ekki gleyma. Það hefur tíðkast að menn bæru með sér heim af
vinnustöðum í einhverjum mæli um allan heim og er talið nema milljörðum í
Bandaríkjunum einum, þótt smátt sé hjá hverjum. Einn blýantur eða penni
virðist lítill í samanburði við kantsteina og fleira. En er siðferðilegur munur
mældur í magni?

Um fátt hefur verið meira rætt en kaup Árna Johnsen á kantsteinum, timbri og
tjarnardúk hjá ýmsum fyrirtækjum í nafni Byggingarnefndar Þjóðleikhússins.
Enginn hefur mótmælt því að háttsemi alþingismannsins sé vítaverð enda er hún
til rannsóknar hjá þeirri ágætu stofnun Alþingis, Ríkisendurskoðun.
Ríkissaksóknari hefur tjáð sig um það, að samkvæmt því er Árni hefur þegar
játað telur hann að um refsiverð hegningarlagabrot kunni að vera að ræða.
Háttsemin kalli á lögreglurannsókn samkvæmt viðeigandi lögum um meðferð
refsimála. Málið er alvarlegt eins og brot gegn hegningarlögum eru að sjálfsögðu.
Hitt vekur athygli að umræðan hefur verið nokkuð sérkennileg
og kannski ekki undarlegt ef það vissi á það, að um breytt
siðferðisviðhorf íslensku þjóðarinnar væri að ræða. En er það
tilfellið að viðhorf almennings á Íslandi séu að breytast eða var
það einfaldlega staðreyndin að fátt var í fréttum meðan fjölmiðlar fjölluðu um
málefni Árna?

Ein er sú staðreynd, sem vert er að hafa í huga, sem sé sú, að allt málið er
vandmeðfarið. Rifjuð eru upp mál annarra stjórnmálamanna og sýnist sitt
hverjum. Hinu verður þó ekki neitað, að ábyrgð stjórnmálamanna er eða ætti að
vera með þeim hætti, að vera ekki eingöngu sú að umgangast lögin, sem
alþingismenn reyndar setja, af fullri virðingu, heldur líka siðferðileg. En þar
kemur að öðru sem erfitt er að komast framhjá, en það er sú staðreynd, að öll
umræða um siðferðileg efni er fremur fátæk að efni á Íslandi. Þrátt fyrir að svo
sé breytir það ekki því, að margir telja sig vel að því komna að dæma um

Alls svöruðu 344.
Hæfilega mörg sögðu 111 eða
32,27%
Of mörg sögðu 115 eða 33,43%
Ekki nógu mörg sögðu 51 eða
14,83%
Ætti bara að vera eitt
ríkisfyrirtæki
67 eða 19,48%

Fjölmenningarsetur Vestfjarða opnað við hátíðlega athöfnFjölmenningarsetur Vestfjarða opnað við hátíðlega athöfnFjölmenningarsetur Vestfjarða opnað við hátíðlega athöfnFjölmenningarsetur Vestfjarða opnað við hátíðlega athöfnFjölmenningarsetur Vestfjarða opnað við hátíðlega athöfn

Ræðuhöld og góðar gjafirRæðuhöld og góðar gjafirRæðuhöld og góðar gjafirRæðuhöld og góðar gjafirRæðuhöld og góðar gjafir
    Opnunarhátíð Fjölmenn-
ingarseturs á Vestfjörðum var
haldin í Þróunarsetri Vest-
fjarða á Ísafirði á mánudag.
Margmenni var við opnunina,
flutt voru mörg ávörp og boðið
upp á léttar veitingar. Páll
Pétursson félagsmálaráðherra
flutti ávarp og opnaði Fjöl-
menningarsetrið formlega.
Einnig afhenti hann verðlaun
í samkeppninni um merki
Fjölmenningarsetursins en þá
viðurkenningu hlaut Kayoko
Asakawa og var tillaga henn-
ar valin úr 35 tillögum sem
bárust. Auk félagsmálaráð-
herra flutti Inga Dan ræðu fyrir
hönd Róta, áhugahóps um
menningarfjölbreytni á Vest-
fjörðum. Fyrir hönd Róta
afhenti hún Fjölmenningar-
setrinu að gjöf innrammað
brot úr Berlínarmúrnum með
áletruninni „Byggjum hvorki
sýnilega né ósýnilega múra“,
sem er mikilvægur boðskapur
fyrir starfsemi Fjölmenningar-
setursins og okkur öll. Hörður
Högnason hélt stutta tölu fyrir

hönd Rauða kross Íslands og
afhenti félagsmálaráðherra
peningagjöf fyrir hönd Rauða
krossins að upphæð ein mill-
jón króna sem framlag til
starfsemi Fjölmenningarset-
ursins.  Roland Smelt hélt
ræðu og flutti haingjuóskir frá
Ráðgjafahóp Fjölmenningar-
setursins og Ólafur Halldórs-
son, fulltrúi eigenda hússins,

flutti einnig hamingjuóskir og
gaf fallega blómaskreytingu.
     Að sögn Elsu Arnardóttur
forstöðumanns Fjölmenning-
arsetursins var hún mjög
ánægð með daginn. Sú velvild
og áhugi sem félagsmálaráð-
herra og Vestfirðingar  hafa
sýnt málefnun útlendinga og
stofnun Fjölmenningarseturs-
ins settu svip sinn á opnunina.

Þessi velvild og áhugi, lagður
saman við þá reynslu og þekk-
ingu sem er til staðar meðal
fólks á Vestfjörðum, er ómet-
anlegur stuðningur við þessa
nýju starfsemi og gott sam-
starf við Rauða krossinn,
sveitarfélögin, svæðisvinnu-
miðlun o.fl. er nauðsynleg for-
senda fyrir því að starfsemin
vaxi og blómstri.

Hluti gesta við athöfnina.

Til leiguTil leiguTil leiguTil leiguTil leigu

Til leigu er eitt besta verslunarpláss á
Ísafirði.

Póllinn hf. sími 456 3092.

Minningarreitur í EngidalMinningarreitur í EngidalMinningarreitur í EngidalMinningarreitur í EngidalMinningarreitur í Engidal

Enn vantar herslumuninn til
að ljúka framkvæmdum við
minningarreit týndra, sem
vígður var í kirkjugarðinum á
Réttarholti í Engidal í Skutuls-
firði á síðasta hausti. Árgang-
ur 1959 á Ísafirði átti frum-
kvæði að gerð reitsins í minn-
ingu eins af skólabræðrum
sínum, sem fórst með rækju-
báti í Ísafjarðardjúpi fyrir
fimmtán árum.

Ýmis fyrirtæki studdu þetta

Enn vantar fé tilEnn vantar fé tilEnn vantar fé tilEnn vantar fé tilEnn vantar fé til
að ljúka verkinuað ljúka verkinuað ljúka verkinuað ljúka verkinuað ljúka verkinu

verk og vilja þau sem að því
stóðu koma á framfæri þakk-
læti til þeirra, um leið og beðið
er um fjárhagsaðstoð til þess
að ljúka verkinu.

Þeir sem vilja leggja mál-
efninu lið, hvort sem það eru
einstaklingar eða fyrirtæki,
geta lagt inn peninga á reikn-
ing í Landsbanka Íslands á
Ísafirði í nafni Árgangs 1959.
Reikningsnúmerið er 0156-
05-63487.

Frá vígslu minningarreitsins.

Menningar- og fjölskylduhátíð um aðra helgiMenningar- og fjölskylduhátíð um aðra helgiMenningar- og fjölskylduhátíð um aðra helgiMenningar- og fjölskylduhátíð um aðra helgiMenningar- og fjölskylduhátíð um aðra helgi

mönnum þjóðarinnar, meðal
annars Sigur Rós, sem mun
tjalda öllu sínu á þessum tón-
leikum. Meðal annars má
nefna Megas og Hilmar Örn.

Menningarhátíðin Galdra-
stef á Ströndum í Bjarnarfirði
verður tileinkuð minningu
þeirra sem urðu fyrir galdra-
ofsóknum á 17. öld. Tuttugu
og einn maður var brenndur á
báli fyrir galdur og vel á fjórða

Borið heim!Borið heim!Borið heim!Borið heim!Borið heim!

Galdrastef í Bjarnar-Galdrastef í Bjarnar-Galdrastef í Bjarnar-Galdrastef í Bjarnar-Galdrastef í Bjarnar-
firði á Ströndumfirði á Ströndumfirði á Ströndumfirði á Ströndumfirði á Ströndum

Helgina eftir verslunar-
mannahelgi (dagana 10.-12.
ágúst) stendur Strandagaldur
fyrir mikilli fjölskyldu- og
menningarhátíð í Bjarnarfirði
á Ströndum í tengslum við
uppbyggingu Búandkarla-
kotsins í Bjarnarfirði, annars
áfanga Galdrasýningar á
Ströndum. Dagskráin verður
öll hin glæsilegasta og skartar
mörgum af fremstu tónlistar-

hundrað annarra þurftu að
þola annarskonar dómsmeð-
ferð tengda göldrum. Tákn-
ræn minningarathöfn tileink-
uð minningu þessa ólánsama
fólks haldin á hátíðinni.

Allar nánari upplýsingar
um þessa menningar- og
fjölskylduhátíð er að finna á
heimasíðu Galdrasýningar á
Ströndum (www.vestfirdir.is/
galdrasyning).

Að líkindum verður ekk-
ert borað á vegum Orkubús
Vestfjarða í sumar. Ætlunin
var að bora tilraunaholur á
sunnanverðum Vestfjörðum
og voru þær boðnar út. Að
sögn Kristjáns Haralds-
sonar framkvæmdastjóra
voru tilboð sem bárust allt
að tvöfalt hærri en gert var
ráð fyrir og var þeim hafnað.

„Við gerum ekki ráð fyrir
að bora í sumar nema eitt-
hvað verði gert varðandi
kalkþörungaverksmiðju.“

OrkubúiðOrkubúiðOrkubúiðOrkubúiðOrkubúið

EngarEngarEngarEngarEngar
boranirboranirboranirboranirboranir
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Páll Pétursson félagsmálaráðherra afhendir Kayoko
Asakawa verðlaun fyrir merki Fjölmenningarsetursins.

Merkið sem hlaut verðlaunin í samkeppninni.Ólafur B. Halldórsson, formaður húsfélagsins, færði Elsu
Arnardóttur blóm í hin nýju húsakynni.

Gestir á opnunarhátíð Fjölmenningarsetursins hlýða á ávarp félagsmálaráðherra. Magnús Ólafs Hansson, Ólafur Helgi Kjartansson og Páll Pétursson ræðast við.

Bílasjoppan Krílið á Ísafirði orðin eldrauðBílasjoppan Krílið á Ísafirði orðin eldrauðBílasjoppan Krílið á Ísafirði orðin eldrauðBílasjoppan Krílið á Ísafirði orðin eldrauðBílasjoppan Krílið á Ísafirði orðin eldrauð

Var máluð í hinum eina ogVar máluð í hinum eina ogVar máluð í hinum eina ogVar máluð í hinum eina ogVar máluð í hinum eina og
sanna lit „rauða bæjarins“sanna lit „rauða bæjarins“sanna lit „rauða bæjarins“sanna lit „rauða bæjarins“sanna lit „rauða bæjarins“

Sá hluti hússins að
Sindragötu 6 á Ísafirði þar
sem bílasjoppan Krílið er
til húsa var málaður í síð-
ustu viku. Þetta er reyndar
eini partur byggingarinnar
sem áður hafði verið mál-
aður og hafði fram að þessu
verið ljósblágrænn á lit en
er núna orðinn eldrauður.
„Svo ætlum við að setja upp
fleiri skilti. Þetta verður
tilbúið fyrir verslunar-
mannahelgi með skiltum og
öllu saman“, segir Sesselja
Þórðardóttir, einn af eigend-

Ný leiktæki í TunguskógiNý leiktæki í TunguskógiNý leiktæki í TunguskógiNý leiktæki í TunguskógiNý leiktæki í Tunguskógi

GjörbreyttGjörbreyttGjörbreyttGjörbreyttGjörbreytt
aðstaða fyriraðstaða fyriraðstaða fyriraðstaða fyriraðstaða fyrir

krakkanakrakkanakrakkanakrakkanakrakkana
– fullkomin þjónustuhús  í smíðum– fullkomin þjónustuhús  í smíðum– fullkomin þjónustuhús  í smíðum– fullkomin þjónustuhús  í smíðum– fullkomin þjónustuhús  í smíðum

um Krílisins. „Ég vona bara
að hinir eigendur hússins máli
líka hjá sér á næstunni“, segir
Sesselja.

Á síðasta sumri var því lík-
ast sem holskefla af blárri
málningu hefði hvolfst yfir
Ísafjörð eins og fram kom hér
í blaðinu í máli og myndum.
Það er því nokkurt gleðiefni
fyrir gamla krata að sjá svona
fallegan lit á húsi í þessum
bæ sem eitt sinn var kallaður
„rauði bærinn“ – að vísu
vegna hins pólitíska litar en
ekki vegna málningarinnar. Krílið orðið eldrautt – og bílar viðskiptavinanna líka?

Leiktæki sem sett voru upp
á tjaldstæðinu í Tunguskógi
á Ísafirði fyrr í sumar hafa
slegið í gegn hjá yngstu kyn-
slóð ferðafólks sem heim-
sækir bæinn, að sögn Rúnars
Óla Karlssonar, atvinnu- og
staðardagskrárfulltrúa Ísa-
fjarðarbæjar. „Þetta hefur
gjörbreytt allri aðstöðu fyrir
krakka. Uppsetning leiktækj-
anna er fyrsta skrefið í því að
koma tjaldstæðinu í sitt fram-
tíðarhorf. Gert var nýtt skipu-
lag með aðstoð landslags-
arkitekts og leiktækin eru í
því skipulagi“, segir Rúnar

Óli Karlsson.
Einnig er verið að láta

smíða ný þjónustuhús á tjald-
stæðið. „Gamla húsið er orðið
ansi lúið og ég býst við að
það verði rifið næsta vor þegar
nýju húsin koma. Um er að
ræða þrjú hús með fjölbreytt-
ari aðstöðu en áður hefur
verið, sturtum, salerni, betri
aðstöðu til uppþvotta og
fleiru. Húsin eru smíðuð á
Blönduósi. Þessi tegund þjón-
ustuhúsa hefur reynst mjög
vel á tjaldsvæðum víða um
land, fengið verðlaun og hvað-
eina“, segir Rúnar Óli.

Leiktækin við tjaldsvæðið í Tunguskógi.

Notuðu súrefniskúta á göngu upp í NaustahvilftNotuðu súrefniskúta á göngu upp í NaustahvilftNotuðu súrefniskúta á göngu upp í NaustahvilftNotuðu súrefniskúta á göngu upp í NaustahvilftNotuðu súrefniskúta á göngu upp í Naustahvilft

Notuðu 230 - 250 l á leiðinniNotuðu 230 - 250 l á leiðinniNotuðu 230 - 250 l á leiðinniNotuðu 230 - 250 l á leiðinniNotuðu 230 - 250 l á leiðinni
Slökkviliðsmennirnir Ísak

Benjamínsson og Lárus Dan-
íelsson á Ísafirði ákváðu að
kanna þol sitt ásamt því að
rækta kroppinn og fengu þá
hugmynd að athuga hvort þeir
kæmust upp í Naustahvilft á
Kirkjubólshlíð í Skutulsfirði
á einum súrefniskút. Þeir voru
vígalegir þegar þeir lögðu af
stað íklæddir slökkviliðsgalla
og með kút og maska en í
þessu öllu er talsverð þyngd.
Í kútnum hjá hvorum þeirra
voru 310 lítrar af súrefni þegar
þeir lögðu af stað en þegar
upp var komið voru 80 lítrar

eftir hjá öðrum en 60 lítrar hjá
hinum.

Þannig hefur annar þeirra
farið með 230 lítra og hinn
250 lítra á göngunni upp. Að
sögn Ísaks voru þeir piltar
mjög ánægðir að göngu lok-
inni. „Þetta var mjög gaman
en tók líka á og það var það
sem við vildum – að fá góða
líkamsæfingu“, sagði Ísak.
Þegar hann var inntur eftir því
hvort allir slökkviliðsmenn í
Ísafjarðarbæ væru í svona
góðu formi sagði hann: „Jú,
þeir eru langflestir í góðu
formi en það má alltaf bæta

það“. Það mun tíðkast a.m.k. í
sumum sveitarfélögum, að
slökkviliðsmenn fái niður-

greidda eða ókeypis tíma í
líkamsræktarstöðvum. Svo
er þó ekki hér vestra.

Félagarnir við brekkurætur neðan við Naustahvilft.

31.PM5 19.4.2017, 09:389
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Á sunnudagskvöld sýnir Stöð 2 myndina Frú Dalloway, sem er vönduð mynd
byggð á samnefndri skáldsögu Virginiu Woolf. Sagan gerist í London sumarið
1923 og segir frá Clarissu Dalloway sem er að undirbúa mikla veislu. Gamall
vinur hennar skýtur upp kollinum og minningar úr fortíðinni sækja á Clarissu.
Hún veltir fyrir sér því vali sem hún stóð frammi fyrir sem ung kona og hvernig
líf hennar hefði þróast hefði hún valið annan kost. Inn í undirbúning veislunnar
tvinnast fjölmargar áhugaverðar persónur svo úr verður sönn veisla fyrir
kvikmyndaáhugamenn. Með aðalhlutverk fara Vanessa Redgrave, Natascha
McElhone og Rupert Graves.

helginhelginhelginhelginhelgin

Frú Dalloway

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Föstudagur 3. ágúst

09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Myndbönd
10.30 Fyrstur með fréttirnar (21:22
11.15 Lífið sjálft (18:21) (e)
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Bette (17:18)
13.00 Út í opinn dauðann
15.05 R.E.M. (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (3:24)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (10:23)
20.00 Von. (Hope) Árið er 1962 og hina
tólf ára gömlu Lilly dreymir um að kom-
ast frá fjölskyldu sinni og fordómunum
í heimabæ sínum í suðurhluta Bandaríkj-
anna. Ungur svertingjaprestur snýr aftur
til bæjarins til að freista þess að lækna
gömul mein og veita fólki nýja sýn á
þessa viðsjárverðu tíma. Saman reyna
Lilly og presturinn að draga úr hatrinu
og hjálpa fólki að sjá lífið í nýju ljósi.
Aðalhlutverk: J.T. Walsh, Jena Malone,
Jeffrey D. Sams.
21.40 Blóðsugubaninn Buffy (18:22)
22.30 Djúpt sokkinn. (In Too Deep)
Lögreglumaðurinn Jeffrey Cole villir á
sér heimildir og tekur fullan þátt í lífinu
í undirheimunum. Tilgangur hans er að
hafa hendur í hári glæpamanns sem geng-
ur undir nafninu Guð. Jeffrey tekur starf
sitt mjög alvarlega og brátt er yfirboður-
um hans og samtarfsfólki hætt að standa
á sama því hvert skref sem færir hann
nær manninum sem hann er á eftir, færir
hann einnig fjær þeim manni sem hann
var. Aðalhlutverk: Stanley Tucci, Ll Cool.
00.05 Ekki í okkar bæ. (Not in This
Town) Tammy Schnitzer er gyðingatrúar
og fer í viku hverri með börn sín í bæna-
hús. Eiginmaður hennar er ekki jafn
trúaður og tekur því með jafnaðargeði
þegar ofstækismaðurinn Henry Whit-
head og fylgismenn hans fara að ofsækja
minnihlutahópa í heimabæ hjónanna.
Tammy gerir sér hins vegar grein fyrir
alvöru málsins og vill stöðva ofsóknirnar
áður en allt fer úr böndunum.  Aðalhlut-
verk: Kathy Baker, Adam Arkin, Ed Beg-
ley Jr..
01.40 Út í opinn dauðann. (The Charge
of the Light Brigade) Vönduð bresk
mynd frá árinu 1968. Sagan er byggð á
sönnum atburðum úr Krímstríðinu í
Rússlandi (1854-1856) og segir frá 700
manna herdeild sem hélt af stað í stríðið
til að verja land sitt, illa vopnum búin.
Aðalhlutverk: Vanessa Redgrave, John
Gielgud, David Hemmings.
03.50 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 4. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.35 Stórfótur: Ótrúleg saga
12.00 Brostu
13.50 Svefninn
15.15 Til atlögu við ofureflið (e)
16.40 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (10:24)
20.00 Undir sama þaki (6:7)
20.30 Plötubúðin. (Empire Records)
Empire-plötubúðin er komin á hausinn
og lítur út fyrir að hún verði seld stórri
verslanakeðju. Starfsmenn búðarinnar
slá upp heljarinnar veislu og reyna að
bjarga vinnustað sínum.  Aðalhlutverk:
Anthony Lapaglia, Liv Tyler, Debi Maz-
ar.
22.05 Vélarbilun. (Breakdown) Hjón
sem eru að flytjast á milli borga lenda í
því að bíllinn þeirra bilar og vingjarn-
legur ferðalangur býður konunni far til
næsta bæjar til að sækja varahluti. Þegar
ekkert heyrist svo frá konunni í drjúga
stund fer mann hennar að gruna að ekki
sé allt með felldu. Hefst þá æsispennandi
leit hans að konu sinni um Bandaríkin
þver og endilöng. Aðalhlutverk: Kurt
Russell, J.T. Walsh, Kathleen Quinlan.
23.40 Hinir vammlausu. (The Untouch-
ables) Al Capone græðir á tá og fingri á
ólöglegri áfengissölu í Chicago á bann-
árunum. Lögregluforinginn Eliot Ness
og liðsmenn hans reyna að koma honum
á bak við lás og slá. Stórmynd í leikstjórn
spennumyndameistarans Brians De
Palma. Aðalhlutverk: Kevin Costner,
Sean Connery, Robert De Niro, Andy
Garcia.
01.35 Nick Fury. Hættuleg hryðjuverka-
samtök með hina fallegu en jafnframt
hættulegu Viper í broddi fylkingar hóta
að sleppa banvænum vírus í Manhattan.
Leyniþjónustan stendur ráðþrota frammi
fyrir ógnvaldinum en lumar samt á leyni-

vopninu Nick Fury. Leyniþjónustan
grátbiður Nick um að snúa aftur til starfa
og á hann erfitt með að láta slíka bón
sem vind um eyru þjóta.  Aðalhlutverk:
David Hasselhoff, Lisa Rinna.
03.10 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 5. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport (e)
12.40 Uppistand með Jerry Seinfeld
13.50 Glæstar vonir
15.40 Oprah Winfrey
16.30 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (11:18) (The
Problem At Gallows Gate Pt. 2) Hvernig
getur verið að falleg ung kona sé myrt af
manni sem sjálfur framdi sjálfsmorð
nokkrum dögum fyrr? Jonathan og
Maddy vinna vel saman í þessu erfiða
morðmáli.
20.25 Frú Dalloway. (Mrs. Dalloway)
Þessi vandaða mynd er byggð á sam-
nefndri skáldsögu Virginu Woolf. Sagan
gerist í London sumarið 1923 og segir
frá Clarissu Dalloway sem er að undirbúa
mikla veislu. Gamall vinur hennar skýtur
upp kollinum og minningar úr fortíðinni
sækja á Clarissu. Hún veltir fyrir sér því
vali sem hún stóð frammi fyrir sem ung
kona og hvernig líf hennar hefði þróast
hefði hún valið annan kost. Inn í undir-
búning veislunnar tvinnast fjölmargar
áhugaverðar persónur svo úr verður sönn
veisla fyrir kvikmyndaáhugamenn.
Aðalhlutverk: Vanessa Redgrave, Nat-
ascha McElhone, Rupert Graves.
22.05 Glæstar vonir. (Great Expect-
ations) Nútímaútgáfa á klassískri sögu
Charles Dickens. Finn og Estella, sem
léku sér saman sem börn, hittast að nýju
áratug síðar þegar Finn er við listnám í
New York. Þau stíga í vænginn hvort
við annað en eru hrædd við að stíga
skrefið til fulls. Aðalhlutverk: Ethan
Hawke, Gwyneth Paltrow, Robert De
Niro, Anne Bancroft.
23.55 Norður og niður (5:10) (e)
00.35 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 3. ágúst
18.00 David Letterman. David Letter-
man er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Hestar 847
20.30 Gillette-sportpakkinn
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Stálin stinn. (Drive) Árið er 2008
og Malik Brody situr á bar í San Franc-
isco. Skyndilega ryðjast fjórir ódæðis-
menn inn á barinn og reyna að hafa
hendur í hári eins mannanna sem er þar.

Maðurinn afvopnar hins vegar skúrkana
og flýr með Malik í eftirdragi. Fljótt
kemur í ljós að maðurinn er eins konar
ofurmenni á flótta undan ódæðismönn-
um sem vilja hann feigan.  Aðalhlutverk:
Mark Dacascos, Kareem Hardison, John
Pyper-Ferguson.
01.25 Illvirki. (Silencer, The) Spennu-
mynd. Leyniþjónustumaður er myrtur á
kaldrifjaðan hátt og yfirvöld óttast fleiri
ódæðisverk. Við rannsókn málsins bein-
ist athyglin að hópi hryðjuverkamanna
sem taldir eru áforma að ryðja væntanleg-
um forseta úr vegi.  Aðalhlutverk: Mic-
hael Dudikoff, Brennan Elliott, Gabrielle
Miller, Terence Kelly.
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 4. ágúst
17.50 Íþróttir um allan heim
18.50 Lottó
19.00 Babylon 5 (18:22)
20.00 Eitt sinn þjófur (3:22)
21.00 Morguninn eftir. (After Sex) Þetta
er fyndin, erótísk og hjartnæm saga um
það sem gerist á afdrifaríkasta augnablik-
inu í nútímasamböndum... morguninn
eftir. Fimm vinkonur fara í stúlknahelgi
til Las Vegas og hafa allar eitthvað á
samviskunni þegar henni lýkur. Ævintýri
helgarinnar veldur því að það hriktir í
stoðum sambanda þeirra og áður en yfir
lýkur kemur til uppgjörs hjá þeim öllum.
Aðalhlutverk: Brooke Shields, Virginia
Madsen, Dan Cortese, Maria Pitillo.
22.35 Trufluð tilvera (16:31)
23.00 Hnefaleikar - Roy Jones Jr. Út-
sending frá hnefaleikakeppni í Los Ange-
les. Á meðal þeirra sem mættust voru
Roy Jones Jr., heimsmeistari í léttþunga-
vigt, og Julio Gonzalez.
01.00 Hnefaleikar - Evander Holyfield.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni. Á
meðal þeirra sem mætast eru Evander
Holyfield, fyrrverandi heimsmeistari í
þungavigt, og John Ruiz.
04.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 5. ágúst

15.00 Hnefaleikar - Evander Holyfield
18.00 Hestar 847. Hestar 847 er nýr og
skemmtilegur þáttur. Daníel Ben Þor-
geirsson og Guðrún Astrid Elvarsdóttir
munu vera á faraldsfæti í sumar og fylgj-
ast með nánast öllu því sem viðkemur
hestamennsku hérlendis og erlendis.
Fylgst verður með mótum sumarsins,
farið verður í hestaferðir og skemmtana-
lífið á hesthúsabörunum verður kannað,
að ógleymdu slúðrinu í heimi hesta-
mennskunnar.
18.30 Golfmót í Bandaríkjunum
19.30 U2 á tónleikum. Upptaka frá
tónleikum írsku rokksveitarinnar U2 sem
haldnir voru í Boston í Bandaríkjunum
fyrr í sumar.
21.00 Geimveran. (Alien) Víðfræg bíó-
mynd um áhöfn geimfars sem viðbjóðs-
leg geimvera ofsækir. Þau vissu ekki af
því þegar þessi óvættur kom um borð en
þau fá svo sannarlega að vita af henni
þegar hún lætur til skarar skríða. Þessi
geimhryllingsmynd hefur notið mikilla
vinsælda og ófáar myndir verið gerðar í

framhaldi af henni. Aðalhlutverk: Tom
Skerritt, Sigourney Weaver, Harry Dean
Stanton, John Hurt, Ian Holm.
22.50 Geimveran 2. (Aliens) Önnur
myndin í röðinni um hörkukvendið Rip-
ley og ævintýri hennar í geimnum. Lang-
ur tími er liðinn frá atburðunum í Nost-
romo-geimskipinu en fáir taka orð Rip-
leys trúanleg um það sem raunverulega
gerðist. Atvikin haga því þannig að Rip-
ley snýr aftur út í geiminn og nú þarf
enginn að efast lengur um þann vanda
sem við er að etja. Aðalhlutverk: Sigour-
ney Weaver, Carrie Henn, Michael
Biehn.
01.00 Bófar í Brooklyn. (Laws of Grav-
ity) Jimmy og Jon eru smábófar í Brook-
lyn. Þeir eru þokkalega sáttir við hlut-
skipti sitt, sofa út á daginn og slæpast á
hverfispöbbnum á kvöldin. En það geng-
ur ekki lengur. Jimmy skuldar okurlánara
töluverða peninga og verður að hafa
hraðar hendur ef ekki á illa að fara. Og
þegar félögunum býðst að hagnast á illa
fengnum bíl og skotvopnum stökkva
þeir á tækifærið. Aðalhlutverk: Peter
Greene, Edie Falco, Adam Trese, Ara-
bella Field.
02.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 3. ágúst
16.30 Myndastyttur. Í þættinum fá
ungir kvikmyndagerðamenn tækifæri til
þess að sýna uppskeru vinnu sinnar.
17.00 Get Real
17.45 Two guys and a girl
18.15 City of Angels
19.00 Jay Leno (e)
20.00 Charmed
21.00 Hestar. Fjallað um flest allt það
sem viðkemur hestum og hestamennsku.
Rætt við fólkið sem stundar þetta að
áhuga eða atvinnu.
21.30 Titus. Bandarísk gamanþáttaröð
um tryllitækjasmiðinn Titus og skrautlegt
líf hans. Að þessu sinni slær Titus upp
óvæntri veislu fyrir Kathy hjúkku en
verður forviða sjálfur þegar faðir hans
segir honum að Kathys sé að flytja inn.
22.00 Fréttir
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 4. ágúst
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 2001 nótt
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)

Föstudagur 3. ágúst

16.40 Fótboltakvöld (e)
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir
18.30 Falda myndavélin
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Lögregluhundurinn Rex (10:15)
21.00 Kavanagh lögmaður
22.20 Í grenndinni (Her i nærheden)
Kvikmyndin Í grenndinni fjallar um
móður sem lifir einangruðu lífi vegna
sonar síns, Brian, sem er einhverfur.
Nótt eina kemur Brian ekki heim fyrir
miðnætti og stúlka finnst myrt næsta
dag í nágrenni við heimili þeirra.
Aðalhlutverk: Frits Helmuth, Ghita
Nörby, Henning Moritzen.
23.55 Elton John á tónleikum (Elton
John: One Night Only) Sýnt frá tónleik-
um sem breski tónlistarmaðurinn Elton
John hélt í Madison Square Garden í
New York á síðasta ári. (e)
00.40 HM í frjálsum íþróttum Bein
útsending frá Edmonton í Kanada.
03.30 Dagskrárlok

Laugardagur 4. ágúst
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir
09.30 Mummi bumba
09.37 Dýrabraut 64
09.55 Þrír spæjarar
10.17 Krakkarnir í stofu 402
10.25 Pokémon
10.50 Kastljósið (e)
11.20 Skjáleikurinn
14.20 HM í frjálsum íþróttum. Bein
útsending frá Edmonton í Kanada.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fíklaskólinn (20:22)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Leyfið í Las Vegas (Vegas
Vacation) Gamanmynd frá árinu 1997
þar sem grínleikararnir Chevy Chase og
Randy Quaid fara á kostum. Myndin
fjallar um Griswold fjölskylduna sem
fer í frí til Las Vegas og lendir í óvæntum
ævintýrum.  Aðalhlutverk: Chevy Chase,
Beverly D´Angelo, Randy Quaid, Ethan
Embry, Marisol Nichols, Mariam Flynn,
Shae D´Lyn.
21.35 Hús andanna (The House of the
Spirits)  Úrvalslið leikara fer með
aðalhlutverk í kvikmyndinni Hús and-
anna sem er byggð á sögu eftir Isabel
Allende. Myndin, sem er frá árinu 1993,
fjallar á áhrifaríkan hátt um ástir og
örlög þriggja kynslóða einnar fjöl-
skyldu. Aðalhlutverk: Jeremy Irons,
Meryl Streep, Glenn Close, Winona
Ryder, Vanessa Redgrave og Antonio
Banderas.
00.00 Á báðum áttum (In and Out)
Bandarísk gamanmynd um kennara í
smábæ sem er að fara að gifta sig og
gengur allt í haginn. En eftir að það er
borið á hann opinberlega að hann sé
samkynhneigður er sótt að honum úr
öllum áttum. (e).  Aðalhlutverk: Kevin
Kline, Joan Cusk: Kevin Kline, Joan
Cusack, Matt Dillon, Debbie Reynolds,
Wilford Brimley og Tom Selleck.
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 5. ágúst
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disney - stundin
09.55 Prúðukrílin
10.22 Babar
10.45 Draumaduft
10.50 Kastljósið (e)
11.10 Skjáleikurinn
13.45 Maður er nefndur Eva Ásrún
Albertsdóttir ræðir við Hjördísi Geirs-
dóttur söngkonu (e).
14.20 HM í frjálsum íþróttum Bein
útsending frá Edmonton í Kanada.
17.00 Geimferðin (8:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Marek Tékknesk barnamynd.
18.15 Lísa (11:13)
18.22 Hænuegg (8:13)
18.30 Göldrótta frænkan (2:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Lúðrasveit og brú. Heimildar-
mynd eftir Böðvar Bjarka Pétursson.
20.50 Fréttir aldarinnar 1975 - Ís-
lendingar vinna Austur-Þjóðverja í
knattspyrnu.
21.00 HM í frjálsum íþróttum
00.45 Deiglan (e)
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Horfur á fimmtudag:
Norðaustan 5-10 m/s og
rigning suðaustanlands,
en annars norðlæg átt,
3-5 m/s og skýjað, en
þokuloft við
norðurströndina.
Hiti 7 til 16 stig, hlýjast
vestanlands.
Horfur á föstudag:
Norðlæg átt, 3-8 m/s og
súld eða dálítil rigning
austanlands, en víða bjart
veður vestanlands. Hiti 7
til 17 stig, svalast á
annesjum norðan til.
Á laugardag,
sunnudag
og mánudag:
Búist er við hægum vindi
og nokkuð björtu veðri til
landsins, en sums staðar
þokulofti við ströndina.
Fremur hlýtt í veðri.

Flateyri og
Ingjaldssandur —
Sólbakka- og
Sandshátíð um versl-
unarmannahelgina.
Um verslunarmanna-
helgina verður haldin
svokölluð Sólbakka- og
Sandshátíð og fer hún
að meginhluta fram á
Flateyri og Ingjaldssandi.
Dagskrá hátíðarinnar er
fjölbreytt og sniðin fyrir
fjölskyldufólk. Meðal
þess sem á dagskrá
verður eru dansleikir í
Vagninum á Flateyri, auk
þess sem Birkir Þór
Guðmundsson Rokk-
bóndi mun spila fyrir
dansi í fjárhúsunum að
Hrauni, sem hafa verið
innréttuð sem veislu- og
dansstaður. Einnig
verður haldin kajakróðra-
keppni í Önundarfirði og
barnadansleikur verður
að Hrauni. Meðal ann-
arra dagskrárliða má
nefna gönguferðir, stutt-
mynda- og ljósmynda-
sýningar, sameiginlegar
grillveislur, kerruferðir
fyrir börnin, pílukastmót
og margt fleira.
Nánari upplýsingar á
www.ingjaldur.is og hjá
Birni Inga Bjarnasyni í
símum 483-1077 og
897-0542 og Birki Þór
Guðmundssyni í síma
863-8464.

31.PM5 19.4.2017, 09:3810



MIÐVIKUDAGUR 1. ÁGÚST 2001      11

smáarsmáarsmáarsmáarsmáar

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VEITINGASTAÐUR

Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

vefirvefirvefirvefirvefir
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á
Netinu?

Ásgerður Bergsdóttir hjá
Vinnumiðlun Vestfjarða

svarar.:
Ég fer oft á
heimasíðu
Náttúru á

www.islandia.is/
nature. Þetta
er heimasíða

um
hjólreiðar, náttúru og

umhverfi, mjög fróðleg
sem gaman er að fara
inn á. Best er að hafa

hátalara tengda við
tölvuna, því þá heyrir

maður yndislegan
fuglasöng. www.fvi.is

skoða ég nokkuð til að
fylgjast með

skólastarfinu. Vinnunar
vegna fer ég oft inn á

www.vinnumalastofnun.is.
Svo er ég fréttafíkill, fer
inn á t.d. www.bb.is og

fleiri fréttavefi. Einnig
skoða ég oft vefsíðu

Róta á www.vestfirdir.is/
raetur.

17.00 Deadline (e)
18.00 The Practice (e)
19.00 Charmed (e)
20.00 Brooklyn South.
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 5. ágúst
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 2001 nótt
12.00 Jóga
12.30 CBS – special news
13.30 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 CBS – special news
22.00 The Practice.
23.00 Dateline
00.00 CSI
00.45 Will & Grace
01.15 Everybody Loves Raymond
01.45 Óstöðvandi tónlist

SandkastalakeppniSandkastalakeppniSandkastalakeppniSandkastalakeppniSandkastalakeppni
Sparisjóður Vestfirðinga minnir á hina

árlegu sandkastalakeppni að Holti í
Önundarfirði laugardaginn 4. ágúst kl.
14.00.

Skóflur, fötur og byggingalist.

Hlíðarvegspúkar!Hlíðarvegspúkar!Hlíðarvegspúkar!Hlíðarvegspúkar!Hlíðarvegspúkar!
Þið sem ólust upp á Hlíðarvegssvæðinu!

Nú er loksins komið að hinni árlegu grillveislu
sem haldin verður á lóið gamla dagheimilis-
ins á Hlíðarveginum og hefst kl. 17.00
laugard. 11. ágúst. Hver og einn þarf að
koma með mat og drykk. Allir Hlíðarvegs-
púkar hjartanlega velkomnir.

Aðgangseyrir er 1.000,- kr. v/tjaldleigu,
grillkola o.fl.

Púkarnir

Vagninn - FlateyriVagninn - FlateyriVagninn - FlateyriVagninn - FlateyriVagninn - Flateyri

mannlífspotturmannlífspotturmannlífspotturmannlífspotturmannlífspottur

GABRÍELGABRÍELGABRÍELGABRÍELGABRÍEL
leikurleikurleikurleikurleikur

föstud. laugard.föstud. laugard.föstud. laugard.föstud. laugard.föstud. laugard.
og sunnudagog sunnudagog sunnudagog sunnudagog sunnudag

KraumandiKraumandiKraumandiKraumandiKraumandi

DalbærDalbærDalbærDalbærDalbær

Næg tjaldstæði. Veitingar að hættiNæg tjaldstæði. Veitingar að hættiNæg tjaldstæði. Veitingar að hættiNæg tjaldstæði. Veitingar að hættiNæg tjaldstæði. Veitingar að hætti
hússins. Mætum öll í góðu stuði.hússins. Mætum öll í góðu stuði.hússins. Mætum öll í góðu stuði.hússins. Mætum öll í góðu stuði.hússins. Mætum öll í góðu stuði.

Uppl. í símum 897 6872 og 697 7818Uppl. í símum 897 6872 og 697 7818Uppl. í símum 897 6872 og 697 7818Uppl. í símum 897 6872 og 697 7818Uppl. í símum 897 6872 og 697 7818

á Snæfjallaströnd umá Snæfjallaströnd umá Snæfjallaströnd umá Snæfjallaströnd umá Snæfjallaströnd um
verslunarmannahelginaverslunarmannahelginaverslunarmannahelginaverslunarmannahelginaverslunarmannahelgina

Stórdansleikur áStórdansleikur áStórdansleikur áStórdansleikur áStórdansleikur á
laugardagskvöld.laugardagskvöld.laugardagskvöld.laugardagskvöld.laugardagskvöld.

leikur fyrir dansileikur fyrir dansileikur fyrir dansileikur fyrir dansileikur fyrir dansi

TVENNIR TÍMARTVENNIR TÍMARTVENNIR TÍMARTVENNIR TÍMARTVENNIR TÍMAR
HljómsveitinHljómsveitinHljómsveitinHljómsveitinHljómsveitin

DalbærDalbærDalbærDalbærDalbær

Óska eftir að kaupa riffil, 22
cal eða stærri. Uppl. í síma
897 6794.

Barngóð kona vön barna-
pössun óskar eftir að passa
börn á aldrinum 6 mán. til
2ja ára á Ísafirði eða í
Hnífsdal. Uppl. í síma 456
6770 eða 690 9053.

Til leigu er 3ja herb. 125 fm.
íbúð að Hafnarstræti 7 4. hæð.
Uppl. í síma 552 6928.

Til sölu ísskápur, hillur og
ýmislegt smádót. Fæst á góðu
verði. Uppl. í síma 456 3620
og 456 3630 eftir kl. 19 á
kvöldin. Síðustu forvöð.

Góð íbúð á besta stað! Til sölu
eða leigu er efri hæð að
Smiðjugötu 7. Íbúðin er laus
1. ágúst. Uppl. gefur Guðrún
í síma 564 6844 eða 862
6844.

Til leigu, sumarbússtaður
4ra og 6 manna í Inndjúpi.
Mögul. á stangveiði. Uppl. í
síma 456 5484.

Tapast hefur hjólahjálmur
f/6 ára. Finnandi vinsaml.
hringi í s. 456 5484.

Til leigu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78, jarðhæð. Uppl.
í síma 456 3928 eða 456 4323

Til sölu leirljós átta vetra klár-
hestur með tölti. Fjölsyldu-
vænn hestur. Einnig til sölu
vel ættuð ellefu vetra brún-
skjótt alhliða meri. Þæg en
samt ekki fyrir byrjendur.
Uppl. gefa Linda og Finnbogi
í síma 456 4686.

Til sölu fjögur ný silunganet.
Uppl. gefur Þorsteinn í síma
866 2222.

Dagmamma óskast til að
passa 16 mánaða strák í vetur.
Upplýsingar í síma 456 5080
á kvöldin.

Vantar þig íbúð, en átt ekki
fyrir útborgun?  3ja herbergja
íbúð í miðbænum á Ísafirði til
sölu. Mikið áhvílandi, mjög
lítil útborgun, mjög góð lán
og greiðslubyrðin ekkert of
há. Þú skalt ekki sleppa þessu
tækifæri. Frekari upplýsingar
í síma 587-4274.

Matur fyrir allaMatur fyrir allaMatur fyrir allaMatur fyrir allaMatur fyrir alla
á verði fyrir allaá verði fyrir allaá verði fyrir allaá verði fyrir allaá verði fyrir alla

Gleðilega

verslunarmannahelgi

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

Útiguðsþjónusta verður í
Tunguskógi á sunnudag

kl. 14:00.
Sr. Magnús Erlingsson.

Árleg messa í
Hraunskirkju í Keldudal í

Dýrafirði verður haldin
sunnudaginn 5. ágúst

klukkan 14.00.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
www.hallvardur.is.

Heimasíða leikfélagsins
Hallvarður súgandi á
Suðureyri. Á síðunni,

sem er býsna vönduð,
má fá upplýsingar um

meðlimi leikfélagsins og
aðra þá sem að

sýningum þess koma.
Þar má lesa fréttir úr

starfi félagsins og sögu
þess, skoða myndir,
skrifa í gestabók og

panta miða á sýningar.
Einnig má lesa um þau
leikrit sem félagið hefur

sett upp til þessa.
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NeðstaNeðstaNeðstaNeðstaNeðsta
Neðstikaupstaður á

Ísafirði er mikill
dýrðarstaður, enda þótt sú

nafngift sem er algengust í
munni heimamanna gæti

bent til annars.
Húsaþyrpingin „í Neðsta“

sem er frá 18. öld er
vissulega elsti

byggðarkjarni á Íslandi.
Þessi húsaþyrping er eitt

minjasafn, bæði ytra sem
innra, og ótalmargir gestir

koma þar yfir
sumartímann.

Í einu húsanna er
veitingastofan Tjörukaffi

og dregur væntanlega
frekar nafn af húsinu

sjálfu, Tjöruhúsinu, en
styrkleika eða bragðgæðum

kaffisins sjálfs. Í blíðunni
sem verið hefur að heita

má óslitið á Ísafirði í
sumar eru dyrnar jafnan
opnar út í sólskinið og þá

blasir við hið gamla og
glæsilega hús

verslunarstjórans í
Neðstakaupstað,

Faktorshúsið. Það er enn í
dag notað til íbúðar eins og

vera ber um lifandi hús.

Verslun Pólsins hætt eftir 34 árVerslun Pólsins hætt eftir 34 árVerslun Pólsins hætt eftir 34 árVerslun Pólsins hætt eftir 34 árVerslun Pólsins hætt eftir 34 ár
Gamalgróinni verslun á Ísafirði var lokað í síðasta sinn fyrir helginaGamalgróinni verslun á Ísafirði var lokað í síðasta sinn fyrir helginaGamalgróinni verslun á Ísafirði var lokað í síðasta sinn fyrir helginaGamalgróinni verslun á Ísafirði var lokað í síðasta sinn fyrir helginaGamalgróinni verslun á Ísafirði var lokað í síðasta sinn fyrir helgina

– rafverktakaþjónusta Pólsins hf. verður rekin eftir sem áður– rafverktakaþjónusta Pólsins hf. verður rekin eftir sem áður– rafverktakaþjónusta Pólsins hf. verður rekin eftir sem áður– rafverktakaþjónusta Pólsins hf. verður rekin eftir sem áður– rafverktakaþjónusta Pólsins hf. verður rekin eftir sem áður
Rafverktakafyrirtækið Póll-

inn hf. á Ísafirði hefur hætt
rekstri verslunar sinnar á Ísa-
firði eftir 34 ára starfsemi.
Versluninni var lokað í síðasta
sinn sl. föstudag. Ástæður
þessa eru margar og samtvinn-
aðar, að sögn Sævars Óskars-
sonar, framkvæmdastjóra
Pólsins. Aðalástæðan mun þó
vera lítil framlegð af sölu raf-
tækja og stórbreytt rekstrar-
umhverfi. „Á Íslandi hafa
verið að myndast stórar versl-
anablokkir, sem hafa samein-
að marga vöruflokka sem sér-
verslanir voru með áður og
bjóða viðskiptavinum sínum
á lækkuðu verði, til dæmis
raftæki og fleiri vörur“, segir
Sævar. „Þessi þróun gekk yfir
matvörumarkaðinn fyrir
nokkrum misserum og eftir
það eru einungis fáir og stórir

aðilar sem höndla með mat-
vöru á landsvísu. Okkur virð-
ist einsýnt að það sama muni
eiga sér stað í mörgum vöru-
flokkum sem sérverslanir hafa
verið með fram að þessu, enda
hefur sú þróun nú þegar teygt
anga sína til Vestfjarða.“

Verslun Pólsins var frum-
kvöðull í því að bjóða Vest-
firðingum raftæki á sama
verði og í Reykjavík og hefur
haldið því síðan. „Hagsmunir
viðskiptavina okkar eru fólgn-
ir í góðri vöru á sama eða
sambærilegu verði og hægt er
að fá annars staðar. Undan-
farin misseri hefur verið erfið-
ara að verja þessa hagsmuni
og hefur það nú leitt til þeirrar
ákvörðunar okkar að hætta
verslunarrekstri með raftæki
til heimilisins. Verslun Pólsins
hefur í meira en þriðjung aldar

átt gott og farsælt samstarf
við Vestfirðinga og viljum við
á þessum tímamótum þakka
það“, segir Sævar Óskarsson.
„Póllinn hf. mun í framhaldi
af þessu verða eins og var í
upphafi félagsins, það er raf-
verktakafyrirtæki. Hjá okkur
mun áfram verða veitt raf-
magnsþjónusta til sjós og
lands auk þjónustu við heim-
ilistæki, ljósritunarvélar og
bíla eins og verið hefur. Á
rafmagnslager okkar verður
áfram hægt að fá hvers kyns
raflagnavörur, fjöltengi, snúr-
ur, loftnet, perur og þess
háttar.“

Þess má geta, að eftir þessa
breytingu mun aðkoma að
fyrirtækinu einungis verða
Pollgötumegin en ekki Aðal-
strætismegin.

Verslun Pólsins hf. við Aðalstræti.

Bíll fór í sjóinn við Skipanaust í Suðurtanganum á Ísafirði
fyrir helgina. Ökumaðurinn átti erindi niður að slippnum
og lagði bílnum á skábraut sem liggur niður í sjóinn. Ekki
hefur hann gengið nógu vel frá bílnum því að skömmu eftir
að hann steig út fór hann að renna niður í sjó.

Kafari frá slökkviliðinu var fenginn til að krækja togreipi
í bílinn en vörubíll dró hann upp.

Júlíus Geirmundsson með fullfermiJúlíus Geirmundsson með fullfermiJúlíus Geirmundsson með fullfermiJúlíus Geirmundsson með fullfermiJúlíus Geirmundsson með fullfermi

AflaverðmætiðAflaverðmætiðAflaverðmætiðAflaverðmætiðAflaverðmætið
115 milljónir115 milljónir115 milljónir115 milljónir115 milljónir

þorskur. Verðmæti aflans, sem
var 540 tonn upp úr sjó, er um
115 milljónir.

Skipstjóri í þessari veiðiferð
var Gunnar Arnórsson. Júlíus
fer aftur út á morgun.

Júlíus Geirmundsson ÍS
270, frystitogari Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar hf., kom
til heimahafnar á laugardag
með fullfermi eftir mánuð á
veiðum. Uppistaða aflans er
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