
Miðvikudagur 13. ágúst 2003 • 32. tbl. • 20. árg.

ÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐ Á  V E S T F J Ö R Ð U MÁ  V E S T F J Ö R Ð U MÁ  V E S T F J Ö R Ð U MÁ  V E S T F J Ö R Ð U MÁ  V E S T F J Ö R Ð U MFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvember 1984 • Sími 456 4560 • Veffang: www.bb.is • Netfang: bb@bb.is • Verð kr. 250 m/vsk

Dæmt í brottkastsmáli Bjarma BA á Tálknafirði fyrir Héraðsdómi Vestfjarða

Níels Ársælsson dæmdur til að
greiða eina milljón króna í sekt

Níels Ársælsson á Tálkna-
firði, útgerðarmaður og skip-
stjóri Bjarma BA, var í síðustu
viku dæmdur í Héraðsdómi
Vestfjarða til greiðslu einnar
milljónar króna í sekt og til
greiðslu alls sakarkostnaðar í
brottkastsmálinu svokallaða.
Greiði hann ekki sektina innan
fjögurra vikna skal hann sæta
fangelsi í þrjá mánuði.

Málið höfðaði ríkislög-
reglustjóri með ákæru fyrir
brot gegn lögum um umgengni
um nytjastofna sjávar, með því
að ákærði sem skipstjóri á
Bjarma BA „hirti ekki, landaði

ekki né lét vega allan afla
skipsins, í samræmi við það
sem lög áskilja, í tveimur
veiðiferðum þess út af Vest-
fjörðum laugardaginn 3. nóv-
ember og sunnudaginn 4. nóv-
ember 2001 sem landað var í
Flateyrarhöfn að veiðiferðun-
um loknum þar sem áhöfn þess
henti að minnsta kosti 53
þorskum af afla skipsins aftur
í hafið skömmu eftir veiði
þeirra.“

Í fréttatíma Sjónvarpsins 8.
nóvember 2001 var sýnt
myndband, þar sem fiskar eru
fluttir með færiböndum að

rennu, sem þeir falla á og fara
út um lúgu. Síðan sést á mynd-
bandi sem tekið er ofan frá
borðstokki skips, hvar fiskar
falla út um lúgu á skipshlið og
ofan í sjó.

Ákærði kannaðist fyrir
dómi við að myndirnar hefðu
verið teknar um borð í því
skipi og á þeim tíma sem ákær-
an greindi og að hann hafi
verið skipstjóri á skipinu.
Hann kvað engum fiski hafa
verið hent, nema vegna þess
að hann væri svo sýktur af
hringormi að hann væri aug-
sýnilega ónýtur. Hafi einhverj-

um ósýktum fiski verið varpað
fyrir borð hafi það verið and-
stætt fyrirmælum hans og án
hans vitundar. Ákærði kvaðst
hafa talið að ekki hafi nema
40 fiskum verið varpað fyrir
borð en kvaðst þó ekki rengja
að þeir hafi verið a.m.k. 53.

Við ákvörðun refsingar leit
dómurinn til þess að lagt var
til grundvallar að Níels hefði
látið varpa fyrir borð a.m.k.
53 fiskum, „sem sjást á ör-
stuttu myndskeiði, sem er
dæmigert fyrir miklu meira
heildarbrottkast í þeim tveim-
ur veiðiferðum sem ákæran

varðar, samkvæmt framburði
Magnúsar Þórs Hafsteinsson-
ar, Arnar Snævars Sveinssonar
og Hinriks Ólafssonar. Ákærði
verður látinn njóta þess að ekki
verður staðreynt hve miklu
magni var varpað fyrir borð
umfram ofangreinda 53 fiska
og brot hans ekki metið stór-
fellt, þannig að varði fangelsi“,
sagði í niðurstöðum dómsins.

Á fréttavefnum bb.is (8.
ágúst) má finna mjög ítarlega
rakin málsatvik, framburð
vitna og reifun dómsins fyrir
Héraðsdómi Vestfjarða.

– hlynur@bb.is

Jafnréttisstofa komin í ráðningarmálin á frystitogaranum Júlíusi Geirmundssyni ÍS

Einfaldlega ekkert laust pláss
Jafnréttisstofa hefur krafið

Hraðfrystihúsið-Gunnvöru hf.
um skýringar í kjölfar þess að
kona nokkur kvartaði yfir að
henni var synjað um pláss á
togaranum Júlíusi Geirmunds-
syni ÍS. Jafnréttisstofa skal
hafa eftirlit með framkvæmd
jafnréttislaga og var umkvört-
unarefni konunnar að ekki
væru ráðnar konur á Júlíus.

„Það er einfaldlega ekkert
laust pláss er á Júlíusi, hvorki
fyrir karlmann né kvenmann.
Þetta er einn aflahæsti togar-
inn á Íslandi og löng biðröð

eftir plássi,“ sagði Sverrir Pét-
ursson, útgerðarstjóri Hrað-
frystihússins-Gunnvarar.

Á Júlíusi er nú engin kona
en að sögn Gunnars Arnórs-
sonar skipstjóra voru þar kon-
ur síðast árið 1996. Gunnar
varð hvumsa þegar Einar Valur
Kristjánsson framkvæmda-
stjóri HG tilkynnti honum um
bréf Jafnréttisstofu. „Það
hringdi kona og sótti um pláss
en það var allt fullt. Ég hélt að
framkvæmdastjórinn væri að
grínast þegar hann sagði mér
frá bréfi Jafnréttisstofu.“

Einar Valur kveðst ekkert
hafa með ráðningarmál á skip
fyrirtækisins að gera heldur

séu þau í umsjón skipstjóra.
„Mínir skipstjórar hafa engin
fyrirmæli um að ráða ekki

konur og ég held reyndar að
það hafi komið konur á öll
okkar skip.“

Júlíus Geirmundsson ÍS 270.
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Vandræðagangur stjórnarflokkanna með kosningaloforðin ríður ekki
við einteyming. Titringurinn sem seinkun Héðinsfjarðarganga leiddi af sér
var vart tekinn að dvína þegar ný hrina reið yfir: Línuívilnun fyrir dag-
róðrabáta. Kosningaloforðið, sem að mati Kristins H. Gunnarssonar, þing-
manns Framsóknarflokksins, tryggði stjónarflokkunum meirihluta, var
marklaust. Lagaheimildir skortir til gjörningsins. Nokkuð, sem enginn
hafði orð á fyrir kosningar. Hugmyndir sjávarútvegsráðherra um að bjarga
málinu fyrir horn með því að nýta byggðakvótann til línuívilnunar hlutu
hægt andlát.

Bullandi ágreiningur er milli sjávarútvegsráðherra og nokkurra þing-
manna stjórnarliðsins um málið. Sem að líkum lætur eru þingmenn Vest-
firðinga þar í fararbroddi. Enda fast að þeim sótt. Guðmundur Halldórs-
son í Bolungarvík, formaður smábátafélagsins Eldingar, sem á heiðurinn
af því að landsfundur Sjálfstæðisflokksins samþykkti línuívilnunina, segir
ríkisstjórnina eiga líf sitt að þakka kosningaloforðum talsmanna stjórnar-
flokkanna um úrbætur á fiskveiðistjórnunarkerfinu og hann ætlast til að

þingmenn Vestfirðinga standi við gefin loforð. „Við munum aldrei una því að menn svíki
loforð sín með svo grófum hætti. Svikin loforð gætu orðið banabiti stjórnarinnar“, voru
ummæli Guðmundar á fundi sem smábátamenn á Vestfjörðum efndu til fyrir skemmstu.

Á fundi með kjósendum á Ísafirði 23. apríl sl. sagði forsætisráðherra um væntanlega
línuívilnun: „Ég tel að þetta eigi að geta komið til framkvæmda með haustinu; menn eigi
að geta unnið að því, það er óþarfi að að draga það neitt lengur.“ Ýmsir horfa nú til for-
sætisráðherra, að hann grípi fram fyrir hendur sjávarútvegsráðherra með „svona gera menn
ekki“ aðferðinni. Afskipti af því tagi myndu ganga þvert á afstöðu væntanlegs forsætis-
ráðherra og formanns Framsóknarflokksins, sem mun hafa lagt blessun sína yfir frestun
línuívilnunar um eitt fiskveiðiár, eftir að sjávarútvegsráðherra sneri frá villu síns vegar með
byggðakvótann.

Ekki er annað vitað en að sátt sé að mestu um línuívilnunina milli stjórnarliða og stjórn-
arandstöðu. Sé pólitískur vilji stjórnvalda fyrir hendi ætti því að vera tiltölulega auðvelt að
kalla saman þing og koma í gegn nauðsynlegum lagabreytingum.

Í þessu máli er vilji allt sem þarf. Nú reynir á þrek og þor vestfirskra þingmanna, öðrum
fremur. s.h.

Ísafjörður

Allgóðar
batavonir

Vonast er til þess að
maðurinn sem slasaðist
þegar hann var við slátt í
nágrenni golfvallarins í
Tungudal í júlí og fékk
golfkúlu í augað af miklu
afli haldi auganu og fái
sjón á því að hluta. Áverk-
arnir voru verulega miklir,
hornhimna í auganu skarst
í sundur og augasteinninn
eyðilagðist. Maðurinn var
sendur með sjúkraflugi til
Reykjavíkur. Strax við
komuna þangað var gerð
á honum fjögurra klukku-
stunda aðgerð sem virðist
hafa heppnast mjög vel.

Að sögn aðstandanda
mannsins er ekki að fullu
útséð með afleiðingar
slyssins. Ef allt gengur eft-
ir er vonast til þess að hann
haldi auganu og fái sjón á
því að hluta. Til þess þarf
hann þó að undirgangast
tvær stórar aðgerðir en
setja þarf inn augastein og
skipta um hornhimnu.

– halfdan@bb.is

25 kílómetra kraftganga um Hornstrandir

Jón Björnsson léttastur á sér
Hornstrandir ehf. á Ísa-

firði stóðu fyrir kraftgöngu
á Hornströndum á laugar-
dag. Þetta er í annað sinn
sem þessi ganga fer fram

og er áhugi göngugarpa á
að reyna sig á þessari leið

greinilega vaxandi. Gengið
var frá Höfn í Hornvík um

Rekavík bak Höfn, Búðir
og Kjaransvíkurskarð til

Hesteyrar. Leiðin er um 25
kílómetrar og hækkun er

alls um 900 metrar. Veðrið
lék við þátttakendurna

sextán og aldrei slíku vant
fannst sumum of heitt á

Hornströndum. Fyrstur í
göngunni varð Jón Björns-
son frá Ísafirði á 3 klukku-

stundum og 48 mínútum
og annar Pétur Frantzson
úr Reykjavík á 3 klukku-
stundum og 52 mínútum.
Þrír sprækir Ísfirðingar

komu svo fast í fótspor
þeirra, þeir Heimir G.
Hansson, Hlynur Guð-

mundsson og Bjarni Sól-
bergsson. Fyrst kvenna

varð Helga Margrét Gígja
úr Reykjavík á 4 klukku-
stundum og 50 mínútum.

Eftir að allir þátttakendur
höfðu skilað sér í mark var
grillveisla á Hesteyri áður

en siglt var til baka til
Ísafjarðar.

– hlynur@bb.is

Þátttakendur í kraftgöngunni um Hornstrandir.

Sérstæð mannvirki í garði í Bolungarvík

Í garði við Traðarstíg í Bol-
ungarvík hefur risið allvegleg-
ur sveitabær og má þar meðal
annars sjá burstabæ, útihús,
vita, vindmyllu og kirkju.
„Kallinn á bænum“ er á leið
yfir göngubrú við bæinn með
sprek í eldinn og sitthvað fleira
smálegt er að finna á þessum
smágerða kirkjustað.

„Ég hef verið að þessu í
fjögur eða fimm ár“, segir
Gunnsteinn Sigurðsson, hag-
leiksmaður í Bolungarvík. „Ég
geri þetta bara að gamni mínu

til að hafa eitthvað að gera. Ég
smíða þetta í kjallaranum hjá
mér. Þetta hefur vakið nokkuð
mikla athygli. Rútur með
ferðamönnum hafa stoppað
hjá mér og maður í Hnífsdal
hefur beðið mig um að smíða
fyrir sig. Svo er ég líka að
smíða fyrir dóttur mína sem
býr á Ísafirði.“

Gunnsteinn segist einnig
hafa fullan hug á að halda
áfram byggingaframkvæmd-
unum á höfuðbólinu í garðin-
um.              – halfdan@bb.is

Kirkjustaður
af smágerð-
ara taginu
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Frá fundinum í síðustu viku.

Dregið í land með yfirlýsingar og ákvæði í stjórnarsáttmála um línuívilnun

Sjávarútvegsráðherra að gera
forsætisráðherra að ómerkingi

– sagði Guðmundur Halldórsson formaður Eldingar á fundi um málið á Ísafirði
„Ef línuívilnun verður ekki

komið á er sjávarútvegsráð-
herra að gera forsætisráðherra
að ómerkingi“, sagði Guð-
mundur Halldórsson, formað-
ur Smábátafélagsins Eldingar
á norðanverðum Vestfjörðum,
á fundi sem félag hans gekkst
fyrir á Ísafirði í síðustu viku.
Þar vitnaði Guðmundur til
ummæla Davíðs Oddssonar
forsætisráðherra á kosninga-
fundi á Ísafirði í vor, þar sem
hann kvaðst ekki telja því neitt
til fyrirstöðu að línuívilnun
yrði komið á nú í haust. Árni
M. Mathiesen sjávarútvegs-
ráðherra, sem fyrr þennan
sama dag var staddur á Ísafirði
annarra erinda, staðfesti hins
vegar á óformlegum fundi með
flokksfélögum sínum þar, að
ekki yrði af því að línuívilnun
yrði tekin upp á komandi fisk-
veiðiári.

Fundurinn á Ísafirði krafðist
þess að ákvæði um línuíviln-
un, sem fjallað er um í stjórn-
arsáttmála, verði komið í
framkvæmd ekki síðar en 1.
nóvember. Jafnframt hafnaði
fundurinn hugmyndum um að
línuívilnun verði notuð sem
skiptimynt fyrir byggðakvóta.

„Fundurinn telur að ein af
veigamiklum forsendum nú-
verandi stjórnarsamstarfs hafi
verið sameiginleg afstaða
stjórnarflokkanna um að koma
á línuívilnun. Kjósendur hafi
litið á slíkt sem alvöru aðgerð
til varnar hinum dreifðu bygg-
ðum“, sagði í samþykkt fund-
arins. Þar er loks minnt á „yfir-
lýsingu hæstvirts forsætisráð-
herra“ á fundi á Ísafirði 22.
apríl um að línuívilnun „ætti

að geta komið til framkvæmda
með haustinu“.

Til fundarins voru boðaðir
forsvarsmenn sveitarfélaga á
Vestfjörðum og forystumenn
í vestfirskum sjávarútvegi.
Auk þess sátu fundinn stjórn-
arþingmennirnir Einar K.
Guðfinnsson og Kristinn H.
Gunnarsson, sem báðir eiga
sæti í sjávarútvegsnefnd Al-
þingis.

Einar K. Guðfinnsson sagði
það hlutverk stjórnarflokk-
anna að koma í verk því sem
ákveðið væri í stjórnarsátt-
mála. Hann sagði að hins vegar
væri ekki ákveðið nákvæm-
lega í sáttmálanum hvernig
standa skyldi að línuívilnun.
Það væri samt sem áður ekki
einfalt að skipta byggðakvóta
út fyrir línuívilnun, eins og
núna væru uppi hugmyndir
um, enda kvæðu lög mjög
skýrt á um hvernig standa skuli
að úthlutun byggðakvóta.
Hann sagðist telja nokkuð ljóst
að gera þyrfti breytingar á lög-
um til að koma á sérstakri
ívilnun á línuveiðar. Það mætti
engu að síður gera með sér-
stakri úthlutun aflaheimilda,
jafnvel eftir að nýtt fiskveiðiár
hefst, enda væru fordæmi fyrir
slíkum úthlutunum.

Kristinn H. Gunnarsson
sagði einnig að úthluta mætti
línuívilnun eftir 1. september
eða þegar Alþingi hefði gert
breytingar á lögum. Hann
sagði það á ábyrgð sjávarút-
vegsráðherra að undirbúa
lagafrumvarp þess efnis og
leggja fyrir Alþingi strax í
haust. Að öllu óbreyttu gætu
ný lög um línuívilnun tekið

gildi fyrir jól. Þá væri enginn
vandi að breyta úthlutun afla-
heimilda til samræmis við þau.
Kristinn sagði það ekki koma
til álita að línuívilnun kæmi í
stað byggðakvóta, enda ljóst
að báðir stjórnarflokkarnir
hefðu ályktað um að taka upp
línuívilnun. Því kæmi ekki
annað til greina en að hrinda
henni í framkvæmd. Hann
sagði hugmyndir um að fella
burt byggðakvóta í stað línu-
ívilnunar ekki vera settar fram

í samráði við Framsóknar-
flokkinn og sagðist óánægður
með framgöngu sjávarútvegs-
ráðherra í málinu.

Kristinn telur líklegt, að af-
dráttarlausar yfirlýsingar
stjórnarflokkanna fyrir kosn-
ingar í vor í þessu máli hafi
ráðið úrslitum um fylgi þeirra
í sjávarbyggðum og jafnframt
orðið til þess að stjórnarflokk-
arnir héldu velli í kosningun-
um. Kristinn lýsti því yfir, að
sjávarútvegsráðherra sem

fylgdi ekki stjórnarsáttmála
ætti að segja af sér.

Guðmundur Halldórsson,
formaður Eldingar, sagði að
fiskvinnsla og fiskveiðar á
Vestfjörðum stæðu nú frammi
fyrir mestu erfiðleikum í sögu
kvótakerfisins og hefði þó
gengið á ýmsu síðustu tvo ára-
tugi. Nú væri útlit fyrir að
ekkert yrði af ívilnun til línu-
báta, sem báðir stjórnarflokk-
arnir hefðu samþykkt í álykt-
unum landsfunda sinna og

kveðið væri á um í stjórnar-
sáttmála ríkisstjórnarinnar.
Guðmundur sagði það koma
mjög hart niður á strand-
byggðum allt í kringum land-
ið, sérstaklega á Vestfjörðum
þar sem engar áætlanir væru
uppi um stóriðjuframkvæmdir
og því væru sértækar aðgerðir
á borð við línuívilnun eina svar
Vestfirðinga við vaxandi þen-
slu.

– hlynur@bb.is

Guðmundur Halldórsson formaður Eldingar í ræðupúlti. Næst situr Kristinn H. Gunnarsson alþingismaður.
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Góðar horfur á bygg-
ingaframkvæmdum

Ágúst Gíslason, framkvæmdastjóri hjá verktakafyrir-
tækinu Ágústi og Flosa á Ísafirði, telur líklegt að af fyrir-
hugaðri nýbyggingu á íbúðarhúsnæði á Wardstúni á Ísa-

firði verði. „Þetta lítur vel út og mun skýrast í þessum
mánuði. Ef niðurstaðan verður jákvæð hefjumst við

handa strax“, segir Ágúst. Íbúðirnar verða um 90 fer-
metrar að stærð. Talsvert langt er síðan nýjar íbúðir

hafa verið byggðar á Eyrinni á Ísafirði en töluvert hefur
verið um framkvæmdir við verslunar- og skrifstofu-

húsnæði á svæðinu síðustu árin. – kristinn@bb.is

Klúbbakeppni Vest-
fjarða í Tungudal

Klúbbakeppni Vestfjarða fór fram á Tungudalsvelli um
helgina og sigraði A-sveit Golfklúbbs Ísafjarðar í karla-

flokki, en sveit Golfklúbbs Patreksfjarðar í kvenna-
flokki. Með hverri sveit léku 3-4 kylfingar og var skor

þeirra þriggja bestu tekið með í reikninginn. Í A-sveit GÍ
eru þeir Kristinn Kristjánsson, Sigurður Fannar Grét-

arsson, Birkir Halldór Sverrisson og Haukur Eiríksson,
en í kvennasveit GP eru þær Bára Pálsdóttir, María

Ragnarsdóttir, Rannveig Haraldsdóttir og Thelma B.
Kristinsdóttir. – halfdan@bb.is

Fasteignamarkaðurinn
líflegur í vor og sumar

Að sögn fasteignasala á Ísafirði hefur markaðurinn verið
líflegur í vor og sumar. Ingibjörg Snorradóttir sem starf-
ar hjá Tryggva Guðmundssyni lögmanni og fasteignasala

segir nóg hafa verið að gera. „Allar gerðir eigna hafa
verið að fara, hvort sem það eru einbýli eða 2ja og 3ja

herbergja íbúðir.“ Arnar Geir Hinriksson lögmaður og
fasteignasali tekur í sama streng. Aðspurður segir hann

lítið vera til sölu af stærri eignum. „Það er ekki mikið til
af stærri eignum á skrá hjá mér. Í heildina hefur þetta

verið með líflegra móti“, sagði Arnar Geir. – kristinn@bb.is

Kristjana Kristjánsdóttir leiðsegir hópnum um Hesteyri.                                                                                                                                            Ljósmyndir: Þorsteinn J. Tómasson.

Eldri borgarar í Ísafjarðarbæ í heimsókn á Hesteyri í Jökulfjörðum

Grunnavík næst á dagskránni
Nær fimmtíu eldri borgarar í Ísafjarðarbæ brugðu undir sig betri fætinum í

síðustu viku og fóru í heimsókn á Hesteyri í Jökulfjörðum með Sjóferðum Hafsteins
og Kiddýjar. Hákon Bjarnason, einn ferðalanganna, segir ferðina hafa lukkast vel.

„Það voru allir alveg
æðislega hrifnir. Við

gengum um á Hesteyri og
skoðuðum kirkjugarðinn

og umhverfið. Síðan
þágum við fyrirtaks veit-
ingar í Læknishúsinu hjá

Birnu Pálsdóttur og
fjölskyldu“, segir Hákon.

Komið var aftur til
hafnar á Ísafirði um

kvöldmatarleytið. „Ég
held að það hafi allir

verið eins ánægðir með
ferðina og hugsast getur.

Meira að segja er verið
að tala um að fara til

Grunnavíkur fljótlega.“
Veðrið lék við mann-

skapinn og fólk var
afskaplega ánægt með að

taka sér fyrir hendur
eitthvað allt öðruvísi en

venjulega. „Þetta var
þægilegur bátur að

ferðast með og tilbreyt-
ing frá því að skoða sig
um í bíl“, sagði Hákon

Bjarnason í samtali við
blaðið.

– kristinn@bb.is Berin á Hesteyri brögðuðust vel. Notið veðursins utan við Læknishúsið.

Þægilegt er að ganga um Hesteyri.
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Dráttarvél
í árekstri

Laust eftir hádegi á
fimmtudag í síðustu viku
varð umferðaróhapp í
Tungudalslegg Vestfjarða-
ganganna.

Þar skullu saman fólks-
bifreið og dráttarvél en
engin slys urðu á fólki.
Nokkurt eignatjón hlaust
af árekstrinum.

Vestfirðir

Lögreglan hjálpaði
öfurölvi fólki heim

Lögreglumenn á Ísafirði aðstoðuðu þrjá einstaklinga við
að komast til síns heima um síðustu helgi. Allir voru þeir

ofurölvi og gátu illa komist heim sjálfir. Tveir þeirra lágu
ósjálfbjarga í götunni þegar lögreglumenn bar að. Þá

voru afskipti lögreglunnar af ökumönnum talsverð um
helgina, aðallega vegna ónógrar eða of miklar ljósanotk-

unar, en það mun vera vinsælt meðal yngri ökumanna að
hafa sem mest af ljósum á bílum sínum. Tveir minni-

háttar árekstrar urðu í vikunni og ekið var á fjórar
kindur, en tvær þeirra drápust. – halfdan@bb.is

Tilhögun sjúkraflugs
næsta vetur að skýrast

Enn hefur ekki verið tekin ákvörðun um tilhögun
sjúkra- og áætlunarflugs á Vestfjörðum í vetur en búist

er við því að málið skýrist í þessari viku. Eins og hér
kom fram snemma í sumar var samningur ríkisins við

Íslandsflug um flugið framlengdur óbreyttur til ársloka
2005. Elín Ingimundardóttir, skrifstofustjóri Íslands-

flugs, segir ekki ljóst hvort flugfélagið sjái sjálft um
flugið eða hvort ráðinn verði undirverktaki líkt og áður.
„Það er ekki búið að ganga frá þessu en málið er allt að

skýrast á næstu dögum“, segir Elín. – halfdan@bb.is

Kom hlaupandi með
eldhúshníf á lofti

Kl. rúmlega fimm á sunnudagsmorgun var lögreglan á
Ísafirði kölluð að heimahúsi þar sem líkamsárás átti sér
stað. Er lögreglumenn komu á staðinn gáfu fórnarlamb
árásarinnar og vitni sig fram fyrir utan húsið. Meðan á

samtali þeirra stóð kom árásarmaðurinn hlaupandi með
eldhúshníf á lofti í átt að fólkinu og þótti lögreglumönn-

um hann það ógnandi að þeir drógu upp mace-úða og
gerðu manninum að leggja frá sér hnífinn. Maðurinn

hlýddi þessum fyrirmælum en hljóp aftur inn í húsið og
þaðan út um bakdyr.  – halfdan@bb.is

Vegagerðin hefur lagt fram
drög að matsáætlun vegna um-
hverfisáhrifa nýbyggingar og
endurbyggingar Vestfjarða-
vegar milli Þórisstaða í vestan-
verðum Þorskafirði og Eyrar í
Kollafirði. Nýlögn vegar á
leiðinni telst um 10 km löng.
Tvær leiðir auk óbreytts
ástands eru taldar koma til
greina að teknu tilliti til kostn-
aðar en fallið er frá hugmynd-
um um þverun Þorskafjarðar,
þverun Djúpafjarðar og leið

sem felur í sér jarðgöng frá
Gufudal að Galtará í Kolla-
firði. Leiðirnar sem Vegagerð-
in telur fýsilegastar liggja
nokkuð nálægt núverandi veg-
stæði.

Annars vegar er leið, sem
nefnd er af skýrsluhöfundum
leið C, frá Þórisstöðum yfir
Hjallaháls, út með Djúpafirði
að vestan, út á Grónes, yfir
mynni Gufufjarðar við Mela-
nes og fyrir Skálanes inn í
Kollafjörð. Hins vegar svo-

nefnd leið D, frá Þórisstöðum
yfir Hjallaháls, um Djúpaförð,
yfir Ódrjúgsháls og yfir leir-
una í botni Gufufjarðar, út með
Gufufirði að vestan og fyrir
Skálanes inn í Kollafjörð.

Í skýrslu Vegagerðarinnar
segir um leið C, að birkiskógur
í Djúpafirði muni verða fyrir
einhverju raski en þverun
Gufufjarðar muni hafa áhrif á
fuglalíf á leirum þar. Leið D
er talin valda nokkru raski
vegna lagfæringa á beygjum

en einnig muni innsti hluti
leirunnar í Gufufirði og Djúpa-
firði skerðast.

Framkvæmdin er liður í að
framfylgja þingsályktun um
samgönguáætlun fyrir árin
2003-2014, sem samþykkt var
á Alþingi í vetur. Áætlunin
gerir ráð fyrir að ljúka upp-
byggingu Vestfjarðavegar
milli Bjarkalundar í Reykhóla-
hreppi og Flókalundar í Vatns-
firði á gildistíma áætlunarinn-
ar. Áætlað er að verja 2,6 millj-

örðum króna á tímabilinu til
þessarar uppbyggingar.

Núverandi vegur milli Þór-
isstaða og Eyrar var lagður á
seinni hluta sjötta áratugar síð-
ustu aldar en á fyrri hluta ní-
unda áratugarins var lagður
nýr vegur yfir Hjallaháls.
Vegagerðin segir veginn allan
hafa verið styrktan en engu að
síður þurfi að takmarka öxul-
þunga á hlánunartíma á elstu
hlutum hans.

– kristinn@bb.is

Hætt við hugmyndir um þverun
Þorskafjarðar og gerð jarðganga

Fyrirhugaðar samgöngubætur í Austur-Barðastrandarsýslu

Deild 21 í Vinnuskóla
Ísafjarðarbæjar lauk starfi

sínu í sumar með því að
merkja vinsæla göngu- og

skokkleið framanvert í
Engidal við Skutulsfjörð.

Leiðin liggur frá Hafrafelli
og inn með botni Skutuls-

fjarðar, framhjá sorp-
brennslustöðinni Funa og

út að Ísafjarðarflugvelli og
hefur mannskapurinn

nefnt hana „heilsumíluna“.
Leiðin er reyndar 3,4 km

en míla telst rúmir 1,6
kílómetrar. Má því segja

að ein heilsumíla sé í raun
rúmar tvær venjulegar

mílur. „Okkur fannst þetta
grípandi nafn á leiðina.

Auk þess getur varla verið
verra að hreyfa sig rúmar
tvær mílur í stað einnar“,
segir Anna Birta Tryggva-
dóttir, flokksstjóri Deildar
21. Hjá Hafrafelli við upp-

haf leiðarinnar er skilti
þar sem göngufólk er boð-

ið velkomið en við hinn
endann hjá Ísafjarðarflug-
velli er óskað til hamingju
með árangurinn. „Okkur
langaði að hvetja bæjar-

búa til að skokka heils-
unnar vegna. Vonandi

verður þetta til að minna
fólk sem keyrir framhjá á

að drífa sig í göngutúr“,
sagði Anna Birta.

– kristinn@bb.is

Heilsumílan er
rúmar tvær mílur

Vinsælasta gönguleið Ísfirðinga
Skiltið við upphaf „heilsumílunnar“ rétt hjá Hafrafelli.

Ljósmyndasýning opnuð í Reykjanesi á sunnudag

Gamlar myndir úr
Reykjafjarðarhreppi

Sýning á fjölmörgum
gömlum og stórmerkum
ljósmyndum úr Reykjar-
fjarðarhreppi hinum forna
við Ísafjarðardjúp og víðar
úr héraðinu verður opnuð í
Reykjanesi við Djúp á
sunnudaginn. Hér er um að
ræða á annað hundrað
myndir frá tímabilinu 1924
til 1955 en meginhlutinn er
frá 1930-1950.

Margar myndanna tók
Sverrir Gíslason, fyrrum
kartöflubóndi í Þykkvabæ,
en öðrum hefur hann safnað

saman. Sverrir er fóstursonur
Elínusar Jóhannessonar sem
á sínum tíma var bóndi í Hey-
dal við Mjóafjörð í Djúpi.
Sverrir hóf ungur að taka
myndir og hefur hann lengi
langað að gefa öðrum kost á
að sjá þær og aðrar úr héraðinu
frá fyrri tíð.

Verndari sýningarinnar
verður síðasti hreppstjórinn í
Reykjarfjarðarhreppi, Hákon
Salvarsson í Reykjarfirði. Ætl-
unin er að sýningin verði uppi
í Reykjanesi næstu árin. Jafn-
framt að bætt verði við fleiri

myndum eftir því sem
gengur að safna þeim sam-
an, þannig að þar verði sam-
an komnar heimildamyndir
úr héraðinu allt frá upphafi
síðustu aldar og fram yfir
hana miðja.

Þessi forvitnilega sýning
í Reykjanesi verður opnuð
með hátíðlegum hætti kl.
14 á sunnudag. Allir eru vel-
komnir að vera við opnun
sýningarinnar en síðan
verða kaffiveitingar og tón-
listarflutningur.

– hlynur@bb.is

Reykjanes í Ísafjarðardjúpi.
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maður vikunnar

Nafn: Neil Shiran Þórisson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Sri Lanka 31.10.1977.
Atvinna: Viðskipta- og markaðsráðgjafi hjá Atvinnu-
þróunarfélagi Vestfjarða.
Fjölskylda: Er í sambúð með Hafdísi Gunnarsdóttur.
Helstu áhugamál: Íþróttir, tónlist og góðar kvikmyndir.
Bifreið: Nissan Almera árg. 2001.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Er enn að leita að
draumbílnum.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Læknir.
Uppáhalds matur? Indverskur matur að hætti
mömmu og lambalærin hjá tengdamömmu.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Selspik.
Uppáhalds drykkur? Blandaðir ávaxtasafar.
Uppáhalds tónlist? Radiohead og U2.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Michael Jord-
an er uppáhaldsíþróttamaðurinn en KFÍ íþróttafélagið.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fótboltaleikir.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is og kfi.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Forrest Gump.
Fallegasti staður hérlendis? Fór nýlega út í Vigur
og var búinn að gleyma hversu fallegt er þar.
Fallegasti staður erlendis? Strendurnar á suður
svæði Sri Lanka eru magnaðar.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Stundum og þá einna helst
þegar kemur að íþróttaiðkuninni.
Uppáhalds heimilistækið? Eldavélin og uppþvotta-
vélin þegar ég eignast hana.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Sam-
verustundirnar með félögunum úr körfunni eru ávallt
skemmtilegar.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Að tapa í keppni fer óhemju mikið í taugarnar á mér.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Slappa af í
sófanum og hlusta á góða tónlist.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Mig hefur alltaf langað til að eiga fíl. Ég er enn
að reyna að finna út hagkvæmustu leiðina til þess.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Gekk inn á ómerkt salerni í íþróttahúsi í Kaupmanna-
höfn og þegar ég var að ljúka mér af gekk inn hópur
af kvenmönnum.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Byggja almennilega sundlaug á Ísafirði.
Lífsmottó? Vandamálin eru til að leysa þau.

Ætlaði
að verða

læknir

Sælkeri vikunnar
er Sunna Mjöll Sigurðar-

dóttir í Hnífsdal

Hátíðarfiskur
Í þennann rétt nota ég skötusel enda á hann vel við á hátíð-

legum stundum. Uppskrftin er í miklu uppáhaldi á mínu
heimili og hentar vel þegar gera á sér dagamun en lystin leit-
ar ekki í þunga kjötrétti. Kryddið á vel við á heitum sumardög-
um en ekki síður á vetrarkvöldum þegar vantar smá yl í
kroppinn. Með skötuselnum finnst mér gott að bera hrísgrjón
og hvítlauksbrauð.

800 g skötuselur
2 saxaðar paprikur
1 sneiddur blaðlaukur
2 saxaðir sellerístönglar
150 g rifinn ostur t.d. Búri
2 dl muldar kartöfluflögur með paprikubragði
2 ½ dl rjómi
4 msk hveiti
1 dl ananassafi eða hvítvín
4 msk smjör
2 msk ólífuolía
1-2 tsk tómatkraftur
¼ tsk turmeric
¼ tsk karrí
1 tsk Italian seasoning
½ tsk þriðja kryddið
1 tsk salt
½ tsk svartur pipar
1 fiskteningur

Látið grænmetið krauma í 2 msk af smjöri þar til það

er meyrt. Bætið 1 msk af hveiti út í ásamt ananassafa,
rjóma, tómatkrafti og örlitlu vatni ef sósan er of þykk.
Kryddið með turmeric, karrí, þriðja kryddinu, Italian
seasoning og fiskteningi. Látið krauma við vægan hita í
nokkrar mínútur og hrærið í af og til.

Skerið skötuselinn í u.þ.b. 4 cm þykkar sneiðar. Blandið
saman 3 msk af hveiti, 1 tsk salti, ½ tsk pipar. Hitið á pönnu
2 msk sf smjöri og 2 af olíu. Veltið skötuselnum upp úr
hveitinu og steikið fiskinn í 2-3 mínútur á hvorri hlið.

Hellið grænmetissósunni í smurt eldfast fat og raðið fisk-
bitunum þar ofan á. Blandið saman osti og muldum kartöflu-
flögum og stráið yfir fiskinn. Bregðið undir glóð í nokkrar
mínútur eða þar til osturinn er bráðinn.

Ég vil skora á Ástu Guðríði Kristinsdóttur og Friðbert
Jón Kristjánsson á Hólum í Dýrafirði að koma með næstu
uppskrift.

Magnús Hávarðarson hjá Netheimum og Jónas Gunnlaugsson í Bókhlöðunni handsala verksamninginn.

Bókhlaðan semur við Netheima um vefsmíði og innleiðingu hugbúnaðar

Bókaverslun Jónasar Tóm-
assonar á Ísafirði (Bókhlaðan)
hefur fengið upplýsingatækni-
fyrirtækið Netheima ehf. til
liðs við sig við smíði á nýjum
vef fyrirtækisins. Ætlunin að
vefurinn verði tilbúinn um
miðjan september. Að sögn

Myndvinnslubúnaður í
fremstu röð í heiminum

Jónasar Gunnlaugssonar,
framkvæmdastjóra Bókhlöð-
unnar, mun vefurinn bæta
þjónustu við viðskiptavini og
gera fyrirtækinu kleift að taka
í notkun ýmsar nýjungar.

„Við munum meðal annars
taka á móti stafrænum ljós-

myndum til framköllunar um
vefinn og höfum keypt til
þeirra hluta sérstakan hugbún-
að frá Sviss sem tengist vef-
svæði okkar. Einnig ætlum við
að bjóða sölumyndir frá ýms-
um viðburðum og höfum feng-
ið til liðs við okkur nokkra

ljósmyndara í því skyni.
Fermingar- og brúðkaupskort
verður hægt að panta beint af
vefnum og við ætlum að bjóða
gestum að skoða fallegar
hringsjármyndir úr safni sem
ætlunin er að reyna að byggja
upp. Fréttir, tilboð og getr-

aunaleikur verða svo fastir lið-
ir á vefnum okkar“, segir Jón-
as.

„Undirbúningur vegna
þessa verkefnis hefur staðið
yfir í sumar“, segir Magnús
Hávarðarson hjá Netheimum.
„Við höfum við í félagi við
Bókhlöðumenn skoðað ýmsa
möguleika í meðferð, mót-
töku, framköllun og birtingu
stafrænna ljósmynda. Hug-
búnaðurinn frá Sviss varð fyrir
valinu en hann gerir alla
meðferð stafrænna ljósmynda
tiltölulega einfalda. Búnaður-
inn tengir Bókhlöðuna beint
við miðlægan gagnagrunns-
þjón í Sviss sem tryggir há-
marksöryggi við móttöku
mynda og meðferð greiðslu-
kortaupplýsinga. Með þessu
fyrirkomulagi geta viðskipta-
vinir Bókhlöðunnar óhræddir
pantað og greitt fyrir fram-
köllun mynda á vefnum með
hugbúnaði sem dulkóðar sam-
skiptin en hann verður að-
gengilegur á vefsvæðinu í boði
Bókhlöðunnar“, segir Magn-
ús.

„Með því að ráðast í vef-
smíðina og hugbúnaðarkaupin
með þessum hætti er Bókhlað-
an að skipa sér í fremstu röð

fyrirtækja á þessu sviði og
getur í sjálfu sér tekið á móti
myndum til framköllunar frá
hvaða landi sem er í heimin-
um. Með þessu framtaki sýna
eigendur fyrirtækisins mikla
framsýni. Ég tel að tímasetn-
ingin hafi verið hárrétt hjá
þeim. Þróunin í stafrænni
myndvinnslu hefur verið hröð
og mjög margir eru farnir að
taka myndir á stafrænar
myndavélar“, segir Magnús
Hávarðarson, en hann annast
hönnun og forritun vefsvæðis-
ins ásamt innleiðingu hugbún-
aðarins frá Sviss.

Vefur Bókhlöðunnar verður
hýstur hjá Netheimum. Fyrir-
tækið hóf nýlega að bjóða hýs-
ingarþjónustu.
– hlynur@bb.is

bb.is
– þessi eini

sanni að vestan!
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Rækileg úttekt á stöðu og framtíðarhorfum atvinnumála í Ísafjarðarbæ

Niðurstöðurnar not-
aðar til naflaskoðunar

Fyrir nokkru gaf Ísafjarðarbær út niðurstöð-
ur atvinnumálakönnunar sem unnin var fyrir
atvinnumálanefnd bæjarins af Netheimum ehf.
í samstarfi við nefndina og Atvinnuþróunar-
félag Vestfjarða. Vinna við könnunina hófst í
febrúar en alls bárust svör rétt rúmlega 100
fyrirtækja og stofnana í bænum af um 260
sem innt voru eftir svörum. Niðurstöður könn-
unarinnar draga fram mynd af stöðu atvinnu-
lífsins í Ísafjarðarbæ og gefa vísbendingar um
hvert stefnir.

Ítarlega skýrslu um könnunina og niðurstöð-
ur hennar má finna á heimasíðu Ísafjarðar-
bæjar. Blaðið leitaði viðbragða við niðurstöð-
um könnunarinnar hjá nokkrum aðilum með
ólík sjónarhorn á atvinnumál í Ísafjarðarbæ.

Einar Oddur Kristjánsson,
alþingismaður:

Uppbygging
skólakerfis-

ins hefur
grundvallar-

þýðingu
Þjóðfélagið og þær kröfur

sem við gerum eru vissulega
að breytast. Fólk sækir í aukna
menntun til að vera samkeppn-
ishæft á vinnumarkaði og fyr-
irtækin þurfa meira menntað
vinnuafl. Þetta er það sem við
vitum og höfum horft upp á.
Þess vegna höfum við talið
uppbyggingu skólakerfisins
hafa grundvallarþýðingu fyrir
okkur.

Ég líka að það hafi tekist
vel. Auðvitað á að gera betur
en við eigum að halda áfram á
þessari braut að efla skóla-
starfið hérna. Árangurinn af
því hefur sýnt sig.

Í niðurstöðum könnunar-
innar kemur fram, að meiri-
hluti fyrirtækja í Ísafjarðarbæ
telur hag sinn verða betri á
þessu ári en því síðasta. Mér
þykir vænt um það. Ég vil líka
trúa því að það geti verið rétt.
Þetta þjóðfélag er í miklu jafn-
vægi og það eiga að vera til
forsendur fyrir því að svona
byggðir eins og okkar starfi
og blómgist. Ég trúi því – en
svo er náttúrlega til fullt af
svartsýnismönnum. Ég bara
tilheyri ekki þeim hópi.

Dagný Sveinbjörnsdóttir,
verkefnisstjóri hjá At-Vest

Verðum að
byggja á meiru

en innsæinu
Framkvæmd þessarar könn-

unar er ákaflega þarft verk.

Upplýsingar sem þessar hafa
ekki legið fyrir en eru mjög
gagnlegar fyrir þá sem fjalla
um atvinnumál og vinna að
atvinnuþróun, því að það er
vont að þurfa að byggja á til-
finningunni einni saman. Þessi
könnun gefur okkur ákveðna
mynd af stöðunni í dag, en ef
hægt yrði að endurtaka hana
reglulega, eins og menn eru
að tala um, þá væri það mjög
gott. Á Húsavík er til dæmis
búið að gera sambærilegar
kannanir í um 20 ár og þeir
geta því lesið út einhverja þró-
un hjá sér.

Það sama þyrftum við að
geta gert hér og séð breytingar
á milli ára. Þó að menn viti
hvað er að gerast í atvinnulíf-
inu, þá er slæmt að hafa enga
formlega mælikvarða sem
hægt er að vísa til, til dæmis
ef verið er að gera einhverjar
opinberar skýrslur eða vinna
að verkefnum þar sem þarf að
nota upplýsingar um stöðu at-
vinnulífsins. Ég tel þetta mjög
gott framtak.

Marzellíus Sveinbjörnsson,
skipasmiður:

Þurfum að
geta borið

okkur saman
við aðra staði

Það sem ég sé í þessu í fyrstu
er að mann vantar viðmið frá
öðrum stöðum á landinu. Til
dæmis í viðhaldsiðnaðinum
sem ég starfa í vildi maður sjá

samanburð við Akranes og
Akureyri.

Mér finnst mjög athyglis-
vert að ríki og bær skuli vera
með nálægt helmingi umsvif-
anna í atvinnulífinu. Mér
finnst það í rauninni með ólík-
indum. Það er líka merkileg
þróun sem kemur fram, hvern-
ig skipting er að breytast á
milli viðhaldsiðnaðarins og út-
flutnings iðnaðarins. Sú þróun
er hefur bæði kosti og galla.

Þeir sem eru í viðhaldi sinna
þeim þörfum sem eru á staðn-
um og sá iðnaður fer ekki svo
glatt annað. Hitt er hættulegra,
þegar einhver maður úti í bæ
getur tekið ákvörðun um að
láta fyrirtækið fara eitthvert
annað. Það er mjög jákvætt
hvað mönnum hefur tekist vel
við að byggja upp útflutnings-
fyrirtækin. En mótsögnin er
sú, að ef að vel gengur, þá eru
alltaf til hrægammar sem vilja
læsa í það klónum.

Sá rekstur sem ég vinn við
hefur gengið þokkalega vegna
þess að maður er búinn að
minnka mannskapinn niður úr
öllu valdi. Þess vegna væri
gaman að sjá könnun á því
hvað hefði orðið af því fólki
sem vann í þessari grein, til
dæmis hvort það hafi flutt úr
bænum eða farið í önnur störf.
Núna vantar okkur annað slag-
ið fólk sem kann til verka á
þessu sviði en það er ekki til
staðar, að minnsta kosti nær
maður ekki í það.

Fjölbreytnin
þyrfti að vera

meiri
Ef ég horfi á þetta út frá

mínu eigin borði, þá er staðan
mjög svipuð og verið hefur
hvað fjölda starfa varðar. Hlut-
irnir gerast frekar hægt í ferða-
þjónustunni, maður dettur
ekki inn í einhver stór verk
eða lendir í hörku uppgripum
eins og kannski í öðrum at-
vinnugreinum. Þetta er nokk-

Áslaug S. Alfreðsdóttir,
hótelstjóri á Hótel Ísafirði:

uð fyrirsjáanlegt frá mánuði
til mánaðar og ári til árs.

Ég held að menn megi bara
þakka fyrir að halda í horfinu
hvað útlendingana varðar eftir
öll áföllin í ferðaþjónustunni.
Þeir eru hræddir við að ferðast
en við búum við það að vera í
góðu landi til að heimsækja
því að ferðamennirnir óttast
síður stríð og pestir hér á landi.
Íslendingarnir ferðast hins
vegar frekar eftir veðri. Aukn-
ing hefur orðið á ferðalögum
landans innanlands og hér á
Vestfjörðum er aukning frá ári
til árs.

Það sem vantar er meiri fjöl-
breytni í atvinnulífinu á svæð-
inu og ég tek undir að það
vantar meira af menntuðu
fólki. Þú finnur ekkert mjög
mikið af fólki hér með há-
skólapróf og oft þarf að sækja
það út fyrir bæinn. Það er eðli-
legt því að fólk bíður ekkert
hérna í bænum eftir störfum,
heldur bíður það annars staðar
og lætur bjóða sér störf.

Fjölbreytnin verður að vera
meiri því að við þurfum að
geta boðið störf fyrir bæði
hjónin. Ef komið yrði hér upp
fjölbreyttara háskólatengdu
námi, þá fjölgar þeim sem
ljúka námi hér í bænum.
Krafan í þjóðfélaginu er orðin
um miklu meiri menntun. Þeg-
ar ég var að ljúka stúdentsprófi
var það fín menntun en núna
telst það eiginlega almenn
grunnmenntun.

Rúnar Óli Karlsson,
atvinnu- og ferðamála-

fulltrúi Ísafjarðarbæjar:

Mitt mat á þessum niður-
stöðum er að í heildina virðast
menn vera nokkuð ánægðir.
Það er helst í þjónustugreinum
sem er samdráttur eins og
menn hafa svo sem vitað, en
þarna er komin fram staðfest-
ing á því. Þannig hefur verið
nokkuð mikill samdráttur í
greinunum sem þjónusta
skipaflotann.

Í könnuninni koma fram
mörg ánægjuleg atriði, til
dæmis að störfum hefur fjölg-
að milli ára. Þó að það sé ekki

Mat á niður-
stöðum lagt

til grund-
vallar

nema 1% aukning, þá er það
jákvæð vísbending. Þetta segir
manni að bæjarbúar séu að
reyna fyrir sér á ýmsum svið-
um. Kannski er þetta að ein-
hverju leyti í framhaldi af ýms-
um námskeiðum um nýsköp-
un í atvinnulífinu sem hafa
verið mjög vel sótt.

Það kemur mér á óvart hver-
su lágt hlutfall fyrirtækja í
bænum býr við árstíðabundnar
sveiflur en einungis 24% svar-
enda segjast búa við þær. Fyr-
irfram hefði ég haldið að slíkt
væri viðvarandi hjá til dæmis
þeim sem stunda ferðaþjón-
ustu og útgerð en þetta virðist
ekki vera eins stór þáttur og
maður hafði ætlað.

Greinilegt er af könnuninni
að rekstraraðilar eru ekki bara
að leita að ófaglærðu fólki,
heldur menntuðu vinnuafli
líka. Ég held að ég geti alveg
staðið við það, að ef þessi
könnun hefði verið gerð fyrir
tíu árum, þá hefðu mun fleiri
rekstraraðilar sóst eftir ófag-
lærðu fólki. Þetta er ánægju-
legt. Ekki vegna þess að ófag-

lært fólk sé eitthvað minna
merkilegt en annað fólk,
heldur er þetta vísbending um
að fjölbreytni atvinnulífsins sé
að aukast og einnig vegna þess
að sérhæfð störf eru frekar há-
launastörf en hin almennu.

Ætlunin er að gefa mönnum
kost á að melta könnunina að-
eins fram á haust. Þá býst ég
við að efnt verði til fundar
með rekstraraðilum til að
kynna plaggið. Það þarf að fá
fram meiri umræðu um hvað
er gott og hvað ekki. Í fram-
haldi af því yrði farið í endur-
skoðun á stefnumótun í at-
vinnumálum í Ísafjarðarbæ
sem var gerð fyrir árin 1999
til 2003. Við þurfum að skoða
hvað hefur gengið eftir þar og
hverju þarf að halda áfram að
hamra á.

Einna mest kom mér á óvart,
af því að oft hefur verið talað
um hversu mikill þröskuldur
samgöngur og flutningskostn-
aður séu fyrir atvinnulífið, að
einungis 15% svarenda kvarta
yfir þeim þætti. Langstærsti
hópurinn merkir við „annað“
sem er mjög erfitt að ráða í
hvað er og væri mjög gaman
að brjóta til mergjar.

Það eru ákveðnir punktar í
könnuninni sem snúa að sveit-
arfélaginu sem við þurfum að
laga og við gerum okkur vel
grein fyrir því. Þar eru til dæm-
is þættir eins og aðgengi að
stjórnsýslu, skilvirkni og slíkt.
Í kjölfar þessarar könnunar fer
í gang ákveðin naflaskoðun.
Menn þurfa að velta þessu
fyrir sér og finna skýringarnar.

– kristinn@bb.is
/ hlynur@bb.is

Atvinna í boði
Bakkavík hf. óskar eftir að ráða starfsfólk

í almenn störf við rækju- og fiskvinnslu. Þarf
að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar fást í síma 450 7500.

Umferð var hleypt um nýja
veginn við Ós í Bolungarvík
rétt fyrir verslunarmanna-
helgi. Þrátt fyrir að umferð
sé komin á veginn er ennþá
unnið að frágangi við hann.
Verkið var boðið út í fyrravor
og voru tilboð opnuð seint í
maímánuði.

Lægsta tilboðið áttu Hóls-
vélar ehf. í Bolungarvík og

nam það 52,5 milljónum
króna. Fyrirtækið hefur unn-
ið að vegargerðinni nær
sleitulaust síðan ef frá er
talið stutt vetrarhlé. Heildar-
lengd vegkaflans er 3,03 km
en hin nýja brú yfir Ósá,
sem er steypt bitabrú, er 16
metra löng og 8,5 metra
breið.

– halfdan@bb.is

Búið að hleypa um-
ferð á nýja veginn

Ósá í Bolungarvík
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Undirbúningurinn skiptir öllu þega
ið er á móti farþegum skemmtiferða

Ísfirðingar hafa á undanförnum
árum vandað sig æ meira við að

taka á móti ferðamönnum sem
heimsækja bæinn, ekki síst þeim

sem koma með skemmtiferðaskip-
um. Komur þessara skipa verða

tíðari með hverju árinu. Draga má
þá ályktun að margt hafi verið gert

vel og bærilega hafi tekist að sýna
þessum gestum hvað svæðið hefur

að bjóða. Að sjálfsögðu má alltaf
gera betur og hafa bæjaryfirvöld í
samstarfi við aðila í ferðaþjónustu

og eigendur verslana á svæðinu
markað sér þá stefnu að auka enn

þjónustuna við ferðafólkið. Í sumar
er þeim innan handar Bolvíking-

urinn Kristján Jónsson, sem und-
anfarið hefur lagt stund á stjórn-

málafræði við Háskóla Íslands.

Þríþætt starfÞríþætt starfÞríþætt starfÞríþætt starfÞríþætt starf
Kristján var snemmsumars

ráðinn til að sjá um móttöku
skemmtiferðaskipa á Ísafirði.
Einnig er í verkahring hans að
hafa umsjón með skipulagn-
ingu og hreinsun opinna
svæða í Ísafjarðarbæ, auk þess
sem hann vinnur að öðrum
umhverfismálum.

„Það má í raun segja að
starfið sé þríþætt. Í fyrsta lagi
sé ég um að samræma hlutina
og starfa sem eins konar tengi-
liður milli þeirra sem sjá um
að þjónusta farþega skemmti-
ferðaskipanna. Í öðru lagi er
ég höfninni innan handar við
að hreinsa rusl og í þriðja lagi
er í mínum verkahring að
koma skipulagi á merkingar
fyrir ferðamenn og fleira í
þeim dúr.“

Vildi klára áVildi klára áVildi klára áVildi klára áVildi klára á
félagsfræðibrautfélagsfræðibrautfélagsfræðibrautfélagsfræðibrautfélagsfræðibraut

Kristján er Bolvíkingur,
sonur þeirra Jóns Friðgeirs
Einarssonar byggingaverktaka
og Margrétar Kristjánsdóttur.

„Ég er afabarn Einars Guð-
finnssonar, yngstur í mínum
ættlegg. Í raun er ég miklu
nær þriðju EG-kynslóðinni í
aldri. Ég hef búið í Bolungar-
vík mestalla mína tíð. Þegar
ég var 16 ára greip mig einhver
þrá til að breyta til og fór ég
þess vegna í Framhaldsskól-
ann að Laugum. Þetta voru
mjög framandi slóðir fyrir mér
þarna fyrir norðan. Ég hafði
sama og ekkert komið í Þing-
eyjarsýslur.

Ég var þó ekki lengi fyrir
norðan heldur kom heim á
öðru ári og fór í Framhalds-
skóla Vestfjarða. Ég var á
mála- og samfélagsbraut en
vildi klára námið á sérsniðinni
félagsfræðibraut og tók því
fjórða og síðasta árið í Fjöl-
brautaskólanum við Ármúla í
Reykjavík.“

ÍÍÍÍÍþróttafréttaritariþróttafréttaritariþróttafréttaritariþróttafréttaritariþróttafréttaritari
hjá Mogganumhjá Mogganumhjá Mogganumhjá Mogganumhjá Mogganum

„Ég ákvað að halda strax
áfram í námi og fór í stjórn-
málafræði í Háskóla Íslands
haustið 1999. Ári síðar bauðst

mér 50% staða hjá Morgun-
blaðinu við að skrifa íþrótta-
fréttir á vefinn. Ég hef alltaf
verið mikið fyrir íþróttir svo
mér leist mjög vel á þetta.

Í fyrstu vann ég með skólan-
um en þremur mánuðum síðar
var ég allt í einu kominn í fullt
starf og varð að taka mér frí
frá stjórnmálafræðinni. Þetta
gerðist allt mjög hratt. Sá sem
var í starfinu á undan mér varð
atvinnumaður í fótbolta og
hætti því á blaðinu með mjög
skömmum fyrirvara.“

Lenti í niðurskurðiLenti í niðurskurðiLenti í niðurskurðiLenti í niðurskurðiLenti í niðurskurði

„Blaðamennskan var mjög
spennandi skóli og starfið fjöl-
breytt. Þegar skrifað er á netið
eru menn ekki að gera langa
pistla, heldur stuttar fréttir sem
þarf að vinna strax til að vera
á undan útvarpsfréttum og öðr-
um netmiðlum með fréttirnar.

Haustið 2001 var nokkur
niðurskurður hjá Morgun-
blaðinu og þar sem ég hafði
tiltölulega litla starfsreynslu
var mér sagt upp. Það var
kannski eins gott því það var
þetta sem ég þurfti til að koma

mér aftur í skólann.
Ég fór því aftur í stjórnmála-

fræðina og hefur sóst námið
nokkuð vel. Ég stefni á að
útskrifast með BA-gráðu
næsta vor. Hvað ég geri eftir
það er óljóst en líklega fer ég
í einhvers konar framhalds-
nám.“

Var að leitaVar að leitaVar að leitaVar að leitaVar að leita
að sumarstarfiað sumarstarfiað sumarstarfiað sumarstarfiað sumarstarfi

– En hvernig kom það til að
Kristján fór úr stjórnmála-
fræðinni að taka á móti far-
þegum skemmtiferðaskipa á
Ísafirði?

„Ég var bara að leita mér að
sumarstarfi, helst hérna fyrir
vestan. Í lok maí sá ég frétt á
bb.is um að það stæði til að
ráða mann til að sjá um þessi
mál. Ég sendi inn umsókn en
svo gerðist ekkert fyrr en um
miðjan júní, og þá gerðust
hlutirnir frekar hratt. Ég var
boðaður í viðtal og ráðinn ör-
fáum dögum síðar.“

Snarpar æfingabúðirSnarpar æfingabúðirSnarpar æfingabúðirSnarpar æfingabúðirSnarpar æfingabúðir

Kristjáni var hent beint í
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öllu þegar tek-
mmtiferðaskipa

djúpu laugina, því ekki var
liðinn sólarhringur frá því að
hann var ráðinn þar til fyrstu
farþegarnir komu, ekki á einu
skemmtiferðaskipi heldur
tveimur.

„Á fyrsta degi var ég settur
í mjög snarpar æfingabúðir hjá
Sigríði G. Ásgeirsdóttur, sem
hefur séð um að taka á móti
þessum skipum undanfarin
sumur. Morguninn eftir komu
tvö skip, Clipper Adventurer
og Funchal, og ég gerði það
sem ég gat. Það var minna en
ég vildi því að tími til undir-
búnings var næstum enginn.
Sigríður reyndist ómetanleg
þennan dag en hún var mér til
halds og trausts við að taka á
móti fyrsta skipinu.“

UndirbúningurUndirbúningurUndirbúningurUndirbúningurUndirbúningur
skiptir ölluskiptir ölluskiptir ölluskiptir ölluskiptir öllu

– En er þessi vinna ekki
frekar sveiflukennd? Þarf
Kristján ekki að vera á þönum
úti um allan bæ meðan skip er
í landi?

„Vissulega er mest að gera
meðan skip er við bryggju.

Undirbúningurinn skiptir þó
öllu máli. Það þarf til dæmis
að láta alla vita af því að skip
er að koma, sérstaklega ef það
kemur um helgi. Þá þarf að
tilkynna verslunareigendum
og öðrum hagsmunaaðilum
um komuna svo þeir geti und-
irbúið sig.

Þá þarf að undirbúa móttöku
á höfninni. Undanfarin sumur
hafa krakkarnir í Morranum,
atvinnuleikhúsi ungs fólks,
staðið sig frábærlega vel í því
að skemmta ferðamönnunum.
Bæði taka þeir á móti þeim á
bryggjunni og fylgja þeim nið-
ur í Neðstakaupstað þar sem
boðið er upp á dagskrá. Kann-
anir hafa sýnt að ferðamenn
eru mjög hrifnir af dagskrá
Morrans og svæðinu í heild.“

Ísafjörður kemurÍsafjörður kemurÍsafjörður kemurÍsafjörður kemurÍsafjörður kemur
mest á óvartmest á óvartmest á óvartmest á óvartmest á óvart

„Ekki má gleyma hand-
verksfólkinu sem hefur sett
upp sölubása á höfninni þegar
skip eru í landi. Handverkið
hefur slegið í gegn hjá ferða-
fólkinu, sérstaklega hjá Amer-

íkönunum sem eru mjög hrifn-
ir af svolítið „öðruvísi“ minja-
gripum.

Þá hefur verið settur upp
upplýsingagámur á höfninni.
Bandaríska listakonan Holly
Hughes málaði gáminn mjög
skrautlegan og hann vekur
mikla athygli.

Skipin koma yfirleitt við á
Ísafirði, Akureyri og í Reykja-
vík. Ísafjörður er sá áfanga-
staður sem hefur komið ferða-
mönnunum mest á óvart. Það
sýndi könnun sem ferðaþjón-
ustan Atlantica, sem ásamt
Vesturferðum selur fólkinu
ferðir hér um nágrennið, gerði
fyrir stuttu.“

Sífellt tíðariSífellt tíðariSífellt tíðariSífellt tíðariSífellt tíðari
skipakomurskipakomurskipakomurskipakomurskipakomur

„Það er enginn vafi í mínum
huga, að það starf sem hefur
verið unnið á undanförnum
árum hefur skilað sér. Það er
augljóst. Það er líka bjart fram-
undan því alltaf er unnið meira
og meira að því að auglýsa
svæðið. Þannig fór hafnar-
stjóri Ísafjarðarbæjar á kaup-
stefnu síðasta haust til að
kynna svæðið og fer aftur núna
í haust. Menn hafa verið mjög
áhugasamir um það sem hann
hefur haft fram að færa.

Í þessum bransa er talað um
að menn markaðssetji tvö ár
fram í tímann og má þess
vegna búast við því að komur
þessara skipa verði ennþá tíð-
ari í nánustu framtíð. Í fyrra
komu níu skip til Ísafjarðar, í
ár eru tólf skip búin að boða
komu sína og nú þegar eru
ellefu skip búin að bóka sig
fyrir næsta sumar, þannig að
það er greinileg aukning í
þessu.“

Mikilvægt fyrirMikilvægt fyrirMikilvægt fyrirMikilvægt fyrirMikilvægt fyrir
bæjarfélagiðbæjarfélagiðbæjarfélagiðbæjarfélagiðbæjarfélagið

Komur skipanna skila mikl-
um tekjum inn í bæjarfélagið.
„Fyrir utan beinar hafnartekjur
af skipunum, þá skilar töluvert
fé sér í verslanir í bænum og
til þeirra sem bjóða upp á
skipulegar ferðir um nágrenn-
ið.

Síðan talar þetta fólk við
vini og kunningja þegar það
kemur til síns heima. Ef vel er
tekið á móti fólkinu er líklegt
að það beri Ísafirði vel söguna
og fleiri heimsæki svæðið í
framtíðinni. Þá kemur eflaust
eitthvað af þessu fólki aftur í
öðruvísi og lengri ferðir.“

MerkingumMerkingumMerkingumMerkingumMerkingum
er ábótavanter ábótavanter ábótavanter ábótavanter ábótavant

Auk þess að taka á móti
túristum á skemmtiferðaskip-
um tekur Kristján sér á hendur
ýmiskonar umhverfismál fyrir
bæinn.

„Eitt það brýnasta er að
koma upp betri merkingum á
Ísafirði. Þeim hefur verið mjög
ábótavant. Okkur finnst eins
og sjálfsagt að vita hvar allt
er, en ef við setjum okkur í
spor utanbæjarfólks, svo ég
tali nú ekki um útlendinga, þá
áttum við okkur kannski á því
að það er ekkert sjálfsagt mál
að rata um.

Þess vegna þarf fyrir það
fyrsta að koma upp stóru upp-
lýsingaskilti þar sem fólk
kemur inn í bæinn. Ég held að
það séu allir aðilar í ferða-
þjónustu sammála um að
þessu þarf að koma í lag hið
fyrsta.“

Erfitt að sjá hvað erErfitt að sjá hvað erErfitt að sjá hvað erErfitt að sjá hvað erErfitt að sjá hvað er
rusl og hvað er eignrusl og hvað er eignrusl og hvað er eignrusl og hvað er eignrusl og hvað er eign
„Annað sem þarf að gera er

að taka til ýmiskonar rusl í

öllum byggðakjörnum Ísa-
fjarðarbæjar. Það er því miður
ekki svo einfalt að hægt sé að
henda öllu, því oft er erfitt að
átta sig á því hvað er rusl og
hvað er eign. Ég var settur í að
hafa uppi á eigendum alls kyns
hluta sem legið hafa á sama
stað í langan tíma og verið til
mikillar óþurftar. Menn þurfa
síðan að ákveða sig hvort þeir
ætli að gera eitthvað við dótið.
Ef ekki, þá verður þeim boðið
að láta farga því fyrir sann-
gjarnt verð.

Menn verða einfaldlega að
átta sig á því að tíðarandinn
hefur breyst mikið á undan-
förnum árum. Það eru alltaf
gerðar strangari kröfur um
hreinsun á opnum svæðum,
sérstaklega þar sem við erum
að markaðssetja bæinn fyrir
ferðamenn. Fyrir nokkuð
mörgum árum tóku útgerðir
sig á og hættu að henda drasli
í sjóinn. Nú er hafið orðið
nokkuð hreint og kominn tími
til að einbeita sér að umhverfi
hafnanna.“   – halfdan@bb.is

Ingi Þór Ágústsson á Ísafirði skrifar

Ný sundlaug á Ísafirði
Til hamingju, kæru íbúar

Ísafjarðarbæjar, með þá að-
stöðu sem nú er komin á
Torfnessvæðinu. Svæðið allt
er hið glæsilegasta og ber
sérstaklega að þakka öllum
þeim, sem komu að því, að
vinna svæðið upp í þeirri
mynd sem það er í dag. Nú
þegar Torfnessvæðið hefur
verið endurbætt og aðstaða
fyrir knattspyrnuna hefur
verið bætt til muna spyrja
margir í bæjarfélaginu mig
um sundlaug. Í mínum huga
á það að vera ljóst, að þegar
fjölnotaíþróttahúsið á Suð-
ureyri hefur verið reist, þá
beri að hefja byggingu nýrr-
ar sundlaugar í Ísafjarðarbæ.

Ég er mikill áhugamaður
um byggingu nýrrar sund-
laugar í Ísafjarðarbæ. Þessi
áhugi minn kom þegar ég
æfði sund í sundlauginni á
Ísafirði í mörg ár. Á þeim
tíma var Sunddeild Vestra á
sínum gullaldarárum sem
senn eru að koma aftur. Það
er löngum ljóst að sundlaug-
in hér á Ísafirði er allt of lítil
fyrir þá aðila sem nýta sér
hana í dag. Sundlaugin er
opin að jafnaði þrjá til fjóra
tíma á dag fyrir almenning
en þess á milli eru Grunn-
skólinn á Ísafirði, Mennta-
skólinn á Ísafirði og Sundfé-
lagið með tíma í henni. Jafn-
framt eru það grunnskóla-
nemar frá Súðavík sem nýta
sér aðstöðuna.

Sundfélagið hefur mátt
þola það undanfarin ár að
hafa nokkuð stóran biðlista
af krökkum sem vilja æfa
sund. Því miður er ekki hægt
að koma þeim í sundlaugina
sökum skorts á tímum. Slíkt
ástand er ekki hægt að sætta
sig við. Almenningur í bæj-
arfélaginu er farinn að krefj-
ast þess að ný sundlaug verði
byggð við fyrsta tækifæri.

Þegar slík krafa er lögð

fram vakna upp umræður um
hvort sundlaugin eigi að vera
innilaug eða útilaug. Ég sem
sundþjálfari segi að það eigi
að byggja hér innilaug, 25 m
langa og 12,5 m breiða. Fyrir
utan sundlaugina sjálfa eigi
síðan að koma aðstaða fyrir
vaðlaug, rennibraut, potta og
sólbaðsaðstöðu. Þessi aðstaða
á öll að vera úti.

Veðrið hefur verið frábært í
sumar og margir ræða um úti-
sundlaug. Mér finnst fólk
hugsa skammt þegar krafa um
útisundlaug rís upp í umræð-
um. Eins og staðan er í dag
myndi það vera mjög dýrt fyrir
bæjarfélagið okkar að standa
undir kyndingu á útisundlaug.
Jafnframt má benda á að sund-
laugarkerið sjálft er notað
lengstum af árinu í kennslu
og þjálfun barna og ungmenna
á aldrinum frá fjögurra ára til
tvítugs. Miklu þægilegra yrði
að kenna og þjálfa í innilaug
og jafnframt yrði kennsla og
þjálfun ekki háð veðri og vind-
um.

Fyrir nokkru var byggð
glæsileg sundlaug á Akureyri.
Sú sundlaug er úti en nú er
komin upp hávær krafa frá
kennurum, nemendum og
þjálfurum að byggja yfir sund-
laugina. Einnig er komin upp
sú krafa almennings í Kópa-
vogi að byggja yfir sundlaug-
ina sem er verið að gera í

Salahverfinu þar. Þetta er allt
byggt á því að kennsla og
þjálfun þeirra aðila sem nýta
sér sundlaugarnar hvað mest
er hagstæðust þegar sund-
laugin hefur þak yfir sér.
Það er nauðsynlegt að þegar
slík mannvirki eru reist að
sjónarmið allra fái að koma
fram. Það er sjónarmið mitt
að sundlaugin sjálf eigi að
vera undir þaki en aðstaða
verður að vera úti við með
vaðlaug, pottum og renni-
braut.

Svo ræða menn um stað-
setningu á sundlauginni. Þar
eru tveir möguleikar, að
mínu mati.

Fyrri kosturinn er að hún
verði í blómagarðinum á
Austurvelli. Hún myndi þá
standa út frá núverandi
sundlaug og út í blómagarð-
inn. Þessari hugmynd hefur
Sundfélagið verið hlynnt og
hefur lagt fram teikningar
af henni. Einnig hefur bygg-
ingarnefnd um framtíðar-
húsnæði Grunnskólans á
Ísafirði lýst yfir eindregnum
vilja til að hafa laugina sem
næst skólahúsnæðinu. Það
er samkvæmt þeim hug-
myndum sem byggingafyr-
irtækið Ágúst og Flosi ehf.
lagði fram tilboð til bæjarins
um byggingu sundlaugar
skömmu fyrir bæjarstjórnar-
kosningar vorið 2002.

Seinni kosturinn er að
sundlaugin verði sunnan
megin við íþróttahúsið á
Torfnesi, næst grasvellinum.
Þessar hugmyndir hafa báð-
ar sína kosti og sína galla.

Staðsetning sundlaugar-
innar í framtíðinni er ekki
aðalmálið í mínum huga.
Það sem er aðalmálið er að
laugin sé 25 m löng og 12,5
m breið og sé inni.

Með bestu kveðjum.
– Ingi Þór Ágústsson,

sundþjálfari ofl.

Ingi Þór Ágústsson.

Blaðamaður óskast!
Óskum eftir að ráða blaðamann til starfa sem fyrst. Þarf af hafa

góð tök á íslensku máli og góða almenna þekkingu á vestfirskum
málefnum. Jafnframt þarf hann að vera röskur og sjálfstæður í
störfum. Um framtíðarstarf gæti verið að ræða.

Allar nánari upplýsingar veitir Sigurjón J. Sigurðsson í síma 456
4560 og á staðnum.

Bæjarins besta.
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Rögnvaldur sigraði á
Bakkavíkurmótinu

Bakkavíkurmótið í golfi fór fram á Syðridalsvelli í
Bolungarvík á sunnudag og var leikinn 18 holu högg-

leikur. Rögnvaldur Magnússon (GBO) sigraði á mótinu
en hann vann Hólmar Jóhann Hinriksson (GÍ) í umspili.

Þeir léku báðir holurnar átján á 81 höggi. Þess má geta
að Arnar Baldursson sem spilaði sem gestur á mótinu lék

á 76 höggum. Hann gat hins vegar ekki unnið til verð-
launa þar sem hann er ekki félagi í golfklúbbi innan GÍ.

Eysteinn Guðmundsson (GKJ) varð hlutskarpastur
með forgjöf á 57 höggum. – hlynur@bb.is

Katrín Þorkelsdóttir
sýnir á Hrafnseyri

Kristín Þorkelsdóttir myndlistarkona sýnir í sumar 24
vatnslitamyndir í burstabæ Jóns Sigurðssonar á Hrafns-

eyri við Arnarfjörð. Kristín sem er systir Salome Þor-
kelsdóttur fyrrum forseta Alþingis varð fyrst landsþekkt

þegar hún rak um árabil Auglýsingastofu Kristínar.
Sýningu sína nefnir listakonan Myndir að vestan. „Nú er

komið að mér að sýna lit – og endurgjalda gjöfular
stundir á aflögðum vegaslóðum á Vestfjörðum. Ég vona
að sem flestir Vestfirðingar skoði sýninguna í sumar og

ferðafólk“, segir Kristín Þorkelsdóttir. – hlynur@bb.is

Kríuungar í Víkinni
verða bílum að bráð

Að undanförnu hefur verið talsvert um dauða kríuunga
á nýja veginum yfir Ósinn í Bolungarvík. Jafnan er mik-

ið af kríu á þessu svæði og áður voru oft margar kríur,
ungar sem eldri, á gamla veginum nokkru fjær sjónum

og urðu sumar undir hjólum bílanna. Þarna er aðallega
um að ræða lítt fleyga eða hálffleyga unga sem brölta inn
á veginn. Heimildamaður blaðsins fullyrðir að þetta árið

sé það sport í tísku hjá ýmsum ungum ökumönnum að
keyra yfir kríuunga. Þess vegna liggi svo margir klesstir

á veginum. – hlynur@bb.is

Hátíðin Listasumar í Súðavík haldin fimmta árið í röð

 „Við erum mjög þakk-
látar fyrir þessa daga“

– segir Pálína Vagnsdóttir, einn af skipuleggjendum hátíðarinnar

Framkvæmd Listasumars í
Súðavík 2003, sem stóð frá
miðvikudegi í síðustu viku og
fram á sunnudag, gekk ein-
staklega vel að sögn Pálínu
Vagnsdóttur, eins af skipu-
leggjendum þessarar árvissu
menningarhátíðar. „Við syst-
urnar erum mjög þakklátar
fyrir þessa daga“, segir hún.
Þær systur Pálína og Soffía
Vagnsdætur úr Bolungarvík
hafa unnið með Súðvíkingum
að skipulagningu Listasumars
síðustu árin og segist Pálína

reikna fastlega með því að svo
verði áfram. „Þessi hátíð á stað
í hjörtum okkar. Maður er allt-
af þreyttur fyrsta daginn að
Listasumri loknu en svo kem-
ur krafturinn strax aftur“, segir
Pálína.

„Það var toppmæting á alla
viðburði. Það var fullt upp í
rjáfur í Súðavíkurkirkju í
messunni í gær sem lifir manni
lengi í minni. Súðvíkingar eru
sérlega indælt fólk og það er
ótrúlega gott að vinna með
þeim. Þetta er alveg eins og í

Húsinu á sléttunni, þetta er
eins og ein stór fjölskylda og
þegar það þarf að redda ein-
hverju leggjast allir á eitt og
kippa hlutunum í lag.“

Dagskrá hátíðarinnar var
vegleg og meðal þeirra sem
fram komu voru Valgeir Guð-
jónsson, Eivör Pálsdóttir,
hljómsveitin Buff og skemmti-
krafturinn Steinn Ármann
Magnússon. Pálína segir það
ómögulegt að nefna eitt atriði
sem stóð upp úr. „Þetta var
allt listafólk á heimsmæli-

kvarða. Það kemur manni í
raun alltaf jafn mikið á óvart
hversu stórt Listasumarið er
orðið og við sjáum ekkert ann-
að en vöxt framundan. Það
var gaman að sjá til sveitar-
stjórans [Ómars Más Jónsson-
ar] og fleiri Súðvíkinga sem
voru strax á sunnudag farnir
að skipuleggja Listasumar á
næsta ári“, segir Pálína.

Þorsteinn J. Tómasson var
á Listasumri í Súðavík 2003
og tók meðfylgjandi myndir.

– halfdan@bb.is
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Góður útisigur hjá BÍ og
markasúpa hjá UMFB

Boltafélag Ísafjarðar (BÍ) vann góðan 1-3 útisigur á liði
Drangs á laugardag. Þar með hefur liðið tryggt sig í

fjórða sæti A-riðils 3. deildar Íslandsmótsins með 20 stig
eftir 13 leiki. Lið UMB lék tvo útileiki um helgina. Á
föstudag gerði liðið jafntefli í miklum markaleik við

Deigluna á Tungubakkavelli í Mosfellsbæ en leikurinn
fór 6-6. Á sunnudag kepptu Bolvíkingar síðan við Skalla-

grím í Borgarnesi og töpuðu 3-1. Bolvíkingar eru í 7.
sæti A-riðils með átta stig eftir þrettán leiki, jafnmörg og

Deiglan sem er í neðsta sæti. – halfdan@bb.is

Snerpa varar notendur
við nýrri tölvuveiru

Skæð veira sem fyrst varð vart í fyrradag gerir nú usla í
hinum tölvuvædda heimi. Einkenni smitaðra tölva eru

þau að vélarnar endurræsa sig óumbeðnar í tíma og
ótíma. Jón Arnar Gestsson, markaðsstjóri Snerpu á Ísa-
firði, sagði í gærmorgun að fyrirtækið hefði þegar varið

notendur sína fyrir veirunni. „Þeir sem voru svo ólán-
samir að fá þetta inn þurfa ekki að hafa áhyggjur af því

að vera að dreifa þessu þar sem einnig var lokað fyrir að
þessi veira kæmist út af kerfi Snerpu“, segir Jón Arnar.

– halfdan@bb.is

Launakröfur á hendur
VoiceEra fást greiddar

Fyrrum starfsmenn hátæknifyrirtækisins VoiceEra í Bol-
ungarvík, sem sagt var upp og hættu störfum í júnílok í
fyrra eða fyrir meira en ári, hafa enn ekki fengið launa-

kröfur sínar greiddar. Nú hillir loks undir lyktir málsins.
Fyrirtækið var úrskurðað gjaldþrota 25. júní sl. en Helgi

Ólafsson, sem fer með mál flestra starfsmannanna hjá
Verkalýðsfélagi Vestfirðinga, telur að launakröfur fáist

greiddar á haustmánuðum. „Kröfulýsingarfrestur er
fram í miðjan september en eftir það ætti málið að geta

gengið hratt.“  – kristinn@bb.is

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

Fasteignaviðskipti

Álfabyggð 4, Súðavík: 94 m² einbýlishús úr timbri. Laust.
Verð kr. 6.800.000,-

Hlíðarstræti 24, Bolungarvík: 145 m² einbýlishús. Laust.
Verð kr. 2.800.000,-

ÍSAFJÖRÐUR:
Aðalstræti 13: 136m² íbúð á efri
hæð í tvíbýlishúsi ásamt hálfum
bílskúr og tæpl. hálfum kjallara.
Verð kr. 5.800.000,-.
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð.
Dalbraut10, Hnífsdal: 115 m²
einbýlishús ásamt 34 m² bílskúr.
Laust. Verð kr. 5.000.000.
Fjarðarstræti 14: Í húsinu eru 3

Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr sölu-
skrá okkar, leitið nánari upplýsinga á skrifstofu.

íbúðir. Á 2. hæð er 4ra herb. 90 m²
íbúð ásamt risi. Á 1. hæð er 4ra herb.
100m² íbúð. Henni fylgir 60m² pláss
í kjallara og 38m² bílskúr. Loks er
60m² ósamþ. íbúð í kjallara.
Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð. Verð kr.
3.000.000.- Laus.
Mjallargata 1: 70m² 2ja-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari

ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.000.000,-

BOLUNGARVÍK:

Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.
Þjóðólfsvegur 16: 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð. Laus. Verð kr.
1.300.000,-
Þuríðarbraut 9: 122m² einbýlishús
ásamt 66m² bílskúr. Laust.
Verð kr. 2.800.000.Hafnargata 7: 2ja herb. íbúð í

tvíbýlishúsi. Laus. Verð kr. 1.200.000
Heiðarbrún 2: Rúml. 140m² ein-
býlishús ásamt bílskúr. Laust samkv.
samkomulagi.
Ljósaland 6: 256,7m² einbýlishús
með innb. bílskúr. Laust. Verð kr.
3.000.000,-
Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einb.húsi koma til gr.
Stigahlíð 2: 3ja herb. íbúðir. Verð
kr. 1,5 milljónir.
Traðarland 29:182 m2 einbýlishús
með innb. bílskúr.
Verð kr. 8.600.00.

BÍLDUDALUR:
Arnarbakki 1: 104m² einb.hús.
Laust. Verð kr. 2.500.000,-

PATREKSFJÖRÐUR:
Aðalstræti 51: 162 m² sérhæð.
Aðalstræti 119: 140 m² einbýlishús
ásamt 55m² bílskúr. Laust. Verð kr.
5.200.000,-.
Aðalstræti 120: 146 m² íbúð á efri
hæð í tvíbýlishúsi. Laus. Verð kr.
2.700.000.
Hjallar 10: Rúml. 200 m² einbýlishús.
Mjög illa farið. Verð kr. 200.000,-

32.PM5 18.4.2017, 11:3511



1 2 MIÐVIKUDAGUR 13. ÁGÚST 2003 Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

Dæmt, deilt og drottnað í sjávarútvegi

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.

SPURNINGIN

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:Spurt var:Spurt var:Spurt var:Spurt var:
Ertu ánægð(ur) með
hvernig til tókst á nýaf-
stöðnu Unglingalands-
móti UMFÍ á Ísafirði?

Alls svöruðu 300.Alls svöruðu 300.Alls svöruðu 300.Alls svöruðu 300.Alls svöruðu 300.
Já sögðu 273 eða 91%Já sögðu 273 eða 91%Já sögðu 273 eða 91%Já sögðu 273 eða 91%Já sögðu 273 eða 91%
Nei sögðu 10 eða 3%Nei sögðu 10 eða 3%Nei sögðu 10 eða 3%Nei sögðu 10 eða 3%Nei sögðu 10 eða 3%
Hlutlausir voruHlutlausir voruHlutlausir voruHlutlausir voruHlutlausir voru
17 eða 6%17 eða 6%17 eða 6%17 eða 6%17 eða 6%

bb.is
Þar sem púlsinn slær...

STAKKUR SKRIFAR

Fjórfalt afmælisflug „Þristsins“ eða gamla Gljáfaxa um landið

Til sýnis á Ísafirði í kvöld
Landgræðsluvélin Páll

Sveinsson eða Þristurinn, áður
Gljáfaxi, verður til sýnis á Ísa-
fjarðarflugvelli kl. 17-19 í dag,
miðvikudag, og á sama tíma á
Patreksfjarðarflugvelli á
morgun. Vélin er nú í hring-
ferð um landið en hún hefur
þjónað landsmönnum í 60 ár.
Hringferðin er liður í Flughá-
tíð Icelandair og Flugfélags
Íslands en þar er fagnað fjórum
afmælum: 100 ára afmæli
flugsins, 30 ára afmæli Flug-
leiða, 60 ára afmæli vélarinnar
sjálfrar og loks þess að 45 ár

eru síðan landgræðsluflugið
hófst.

 Vélin er af gerðinni DC-3
og sameinar skemmtilega
sögu flugs í heiminum og á
Íslandi. Hún var smíðuð í Kali-
forníu 1943 og strax tekin í
þjónustu bandaríska hersins í
Keflavík á stríðsárunum. Að
loknu stríði eða árið 1946
keypti Flugfélag Íslands vél-
ina af hernum og fékk hún
skrásetningarstafina TF ISH.
Þristurinn var í fyrstu með inn-
réttingu hersins en síðla árs
1947 tók félagið upp nýtt

merki, sem flestir Íslendingar
þekkja, hest með vængjum,
innréttaði flugvélina upp á nýtt
með 21 sæti og nefndi vélina
Gljáfaxa.

Flugvélin var fyrst og fremst
notuð til áætlunarflugs og var
tilkoma hennar í raun bylting
í innanlandsflugi. Meðal ann-
ars átti hún ófáar ferðir til Ísa-
fjarðar og Patreksfjarðar. Fram
að þessu höfðu nær eingöngu
verið notaðar sjóflugvélar til
innanlandsflugsins. Áður en
yfir lauk hafði Flugfélagið
keypt átta DC-3 flugvélar og

voru þær í notkun fram á
áttunda áratuginn.

Auk þess að fljúga áætlunar-
flug innanlands var Gljáfaxi
notaður að nokkru leyti til
millilandaflugs, en frægust
varð þó dvöl hans á Grænlandi,
þar sem hann var útbúinn til
skíðaflugs á austurströndinni.
Þetta var eina DC-3 flugvélin
skrásett í Evrópu sem notuð
hefur verið til skíðaflugs.

1972 ákvað Flugfélag Ís-
lands að gefa Landgræðslu
ríkisins flugvélina og hlaut
hún skrásetningarstafina TF

NPK, en það stendur fyrir þrjár
algengar áburðartegundir, N
– köfnunarefni, P – fosfór og
K – kalíum. Vélin var jafn-
framt nefnd Páll Sveinsson
eftir fyrrverandi landgræðslu-
stjóra. Vélinni var breytt til
áburðarflugs og fór hún fyrsta
dreifingarflugið í maílok árið
1973.

Gljáfaxa, síðar Páli Sveins-
syni, hefur verið flogið innan
við 28.000 flugtíma fram til
þessa dags, sem þykir ekki
mikið á nútímamælikvarða. Á
þessum 60 árum hefur hún
þjónað Íslandi og Íslendingum
vel og dyggilega og er nú með
merkari flugvélum af þessari
gerð í heiminum í dag.

Landgræðsluvélin Páll Sveinsson, áður Gljáfaxi, best þekkt
sem Þristurinn.

Nýtt fiskveiðiár er að hefjast og nokkur tíðindi uppi, ekki síst á Vestfjörðum.
Deilt er harkalega um línuívilnun, sem sjávarútvegsráðherra hefur ákveðið að
taki ekki gildi á næsta fiskveiðiári, heldur verði að bíða rúmt ár. Ber hann fyrir
sig lagaumhverfinu, nokkurra breytinga sé þörf til þess að kleift verði að koma
því á. Trillukarlar á Vestfjörðum hafa enga þolinmæði til biðarinnar og hafa
talað digurbarkalega og minnt á þá staðreynd að þingmenn Vestfirðinga kynnu
að eiga þann kost að fella ríkisstjórnina. Óvíst er að þessi málflutningur skili
nokkrum árangri. Það kom reyndar fram í fjölmiðlum hjá formanni sjávarútvegs-
nefndar Alþingis, Árna Ragnari Árnasyni, sem að sjálfsögðu er Vestfirðingur,
að auðvitað yrði staðið við loforðið um línuívilnun, en ekki á brátt byrjandi
fiskveiðiári. Hann svaraði því óyfirdregið að auðvitað væri fólgin mismunun
í því að veita línuívilnunina, en hið sama gilti að sjálfsögðu um byggðakvótann.
Árni Ragnar minnti einnig á að kvóti þeirra útgerða og útgerðamanna, sem
hafa átt hann, eða öllu heldur haft afnot af honum, hefur verið skertur verulega
með stjórnvaldsákvörðunum undanfarin ár. Með byggðakvóta og línuívilnun
sé komið í veg fyrir að aukning hans nú skili sér aftur til þeirra sem hafa annað
hvort eignast hann við upphaf núverandi fiskveiðistjórnunar fyrir nærri tveimur
áratugum eða keypt hann til sín. Samkvæmt því má ætla að jafnræðisreglan sé
brotin með línuívilnun.

Þá er komið að Magnúsi Þór Hafsteinssyni, sem einnig er alþingismaður
Suðurkjördæmis líkt og Árni Ragnar. Hann er nefnilega eitt af lykilvitnunum

í máli ákæruvaldsins gegn Níelsi Adolf Ársælssyni skipstjóra og útgerðarmanni
á Tálknafirði, sem dæmdur var í milljón króna sekt og 300.000 króna máls-
kostnað fyrir að hafa sannanlega kastað 53 fiskum fyrir borð, eins og sýnt var
í fréttatíma Sjónvarpsins 8. nóvember 2001. Fyrir Héraðsdómi Vestfjarða bar
vitnið Friðjófur Helgason myndatökumaður, að Magnús Þór Hafsteinsson,
þáverandi fréttamaður, hefði hringt í sig til þess að upplýsa um skipstjóra sem
væri reiðubúin að láta mynda brottkast afla. Dómurinn segir skýrustu söguna
af því er gerðist og hvernig eftirleikurinn varð. Hann varð á þá lund að hver
fiskur sem sannanlega var kastað fyrir borð kostar 24.528,30 krónur og þætti
dýrt einhvers staðar. Sennilega væri ódýrara að kaupa sér laxveiði í vestfirskum
ám og veiða nokkra laxa, sem yrðu ódýrari en þessir þorskar.

Mesta athygli vekja þó viðbrögð alþingismannsins, sem var upphafsmaður-
inn að því að sanna brottkast afla og elur nú sérstaka önn fyrir línuívilnuninni,
svo sem einng kom fram í fjölmiðlum í síðustu viku er hann, ef til vill með
réttu, gagnrýndi brigsluð loforð. En alþingismaðurinn nýkjörni lýsti því fjálg-
lega yfir að hann ætlaðist til þess að Tálknfirðingurinn árfýjaði dóminum, því
þessi dómur væri að sjálfsögðu mannréttindabrot. Vænta má góðs frá þing-
manni, sem skipar sér strax í hóp með söngvaranum og fyrrverandi þingmann-
inum, er sendi yfirvöldum tóninn á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Væri ekki
þingmönnum nær að kynna sér lögin og leita leiða til úrbóta á starfsvettvangi
sínum, Alþingi þar sem höndlað er um löggjafarvaldið?

Kristinn Jón Jónsson skrifar

Þakkir vegna Ungl-
ingalandsmóts UMFÍ

Kæru bæjarbúar og starfs-
menn Unglingalandsmóts
UMFÍ.

Stjórn Héraðssambands
Vestfirðinga, framkvæmdar-
aðila 6. Unglingalandsmóts
UMFÍ, þakkar þeim fjöl-
mörgu íbúum Ísafjarðarbæj-
ar sem lögðu hönd á plóginn
við undirbúning og fram-
kvæmd mótsins.

Það er áætlað að um 200
manns hafi unnið að mótinu
í sjálfboðavinnu og margir
þeirra lögðu nótt við dag til
að mótið yrði sem glæsileg-
ast.

Stjórnin þakkar nefndar-
fólki í undirbúningsnefnd-
inni og starfsfólki hennar
fyrir sína vinnu, greinastjór-
um og starfsmönnum þeirra,
öðrum sjálfboðaliðum sem
ekki tengdust íþróttagrein-
unum og ekki síst bæjarbú-

um sjálfum sem tóku virkan
þátt í framkvæmd mótsins.

Hafið bestu þakkir fyrir.
F.h. stjórnar Héraðs-

sambands Vestfirðinga.
– Kristinn Jón Jónsson,

formaður.

Kristinn Jón Jónsson.

Stefnt að því að rífa þrjú hús sem eru til vansa á Þingeyri

Húsin fást gefins vilji
einhverjir gera þau upp

Ísafjarðarbær stefnir að því
að rífa þrjú hús á Þingeyri
sem eru í eigu bæjarins og eru
til vansa fyrir staðinn núver-
andi ástandi. Húsin sem um
ræðir eru Hof, Ástralía og Sig-
mundarhúsið. Þetta kom fram
á Þingeyrarvefnum. Ísafjarð-
arbær hefur auglýst þessi hús
og hafa menn skoðað þau og
er það álit þeirra að Hof og
Ástralía séu ónýt, timbur fúið
og eru varla eftir heilar rúður í
húsunum. Búið er að negla
plötur fyrir gluggana og er því
útlit þeirra mjög dapurlegt. Í
Ástralíu er að auki búið að
brjóta allt og bramla innan
dyra.

Eftir stendur Sigmundar-

húsið og að sögn kunnugra er
timbrið í húsinu gott en þak-
plötur farnar að rifna af, skor-
steininn að hrynja, rúður
brotnar og útlit þess frekar
ljótt. Húsið þarf að færa fjær
götunni og mun sú fram-
kvæmd og endurbygging þess
kosta talsverða fjármuni. Hús-
ið yrði án efa eitt reisulegasta
húsið í þorpinu og væri synd
að sjá það hverfa fyrir fullt og
allt. Það er alveg ljóst að reyn-
ist enginn tilbúinn í þetta verk
verður húsið rifið ásamt hin-
um tveimur.

Að sögn Halldórs Halldórs-
sonar, bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar, er hægt að fá húsin
gefins ef einhver eða einhverj-

ir hefðu áhuga á að gera þau
upp þannig að bæjarprýði hlyt-
ist af. Horfir hann þar einkum
á Sigmundarhúsið og vonast
hann til að þessi frétt ýti við

fólki svo hægt verði að bjarga
húsinu. Þeir sem hugsanlega
hefðu áhuga eru beðnir um að
hafa samband við Ísafjarðarbæ
hið fyrsta.

Þingeyri.
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NINGIN

Útihátíðin Rokk og reykur
sem haldin var á Flateyri
um þarsíðustu helgi gekk
með miklum ágætum. „Það
voru haldin tvö böll með
hljómsveitinni BMX á
föstudag og laugardag. Á
sunnudagskvöld var síðan

kvöldvaka með varðeld og
reyksýningu á Sólbakka á Flat-
eyri. Síðar um kvöldið var
skemmtun í Vagninum með
hljómsveitinni Bland í poka.
Auk hennar kom fram flat-
eyrska sveitin Amadeus en það
eru að minnsta kosti sex eða
sjö ár síðan hún var upp á sitt

besta“, segir Páll Önundarson,
einn þeirra sem komu að
skipulagningu hátíðarinnar.

Aðspurður sagði Páll að að-
standendur Rokks og reykjar
hafi ekki verið krafðir um
greiðslu vegna löggæslukostn-
aðar líkt og þeir sem stóðu að
unglingalandsmótinu á Ísa-
firði.

Í tengslum við hátíðina var
haldin hin árlega sandkastala-

keppni í Holti í Önundarfirði.
Tæplega 200 manns sóttu
keppnina og voru byggð 42
verk. Best þeirra þótti sand-
kastali sem Kristrún Birgis-
dóttir, fyrrverandi skólastjóri,
Erna Káradóttir, leikskóla-
stjóri á Flateyri, og Lilja Krist-
insdóttir byggðu í sameiningu,
en þar nutu þær aðstoðar yngri
byggingameistara.

halfdan@bb.is

Útihátíðarhöld Önfirðinga tókust með ágætum

Rokk og reykur á Flateyri
og kastalakeppni í Holti

32.PM5 18.4.2017, 11:3513
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Grunnhyggni Hal

Til sölu er Teka-eldavél og Teka
vifta. Mjög lítið notað. Uppl. í
síma 456 4451 eftir kl. 17.

Vantar pössun fyrir tvo stráka
eftir hádegi. Erum í Holtahverfi.
Uppl. í síma 456 4681.

Til sölu er MMC L300 árgerð
1998. Uppl. í síma 692 1105.

Til sölu er Dinobatetti, 72 bassa
harmonikka. Upplýsingar í síma
456 5363.

Til leigu er 3ja herb. íbúð að
Stórholti 13. Laus nú þegar.
Uppl. í síma 462 5860.

Lítill ísskápur óskast, gefins eða
fyrir lítinn pening. Uppl. í síma
867 2979 eða 863 3898.

Kanínur fást gefins. Upplýsing-
ar í síma 869 0403.

Húsgögn óskast, ódýrt eða gef-
ins. Verða sótt. Upplýsingar í
síma 867 0799.

Til sölu er Excelsior harmonika,
4 kórar, 120 bassar. Topp ein-
tak. Upplýsingar í síma 565
0622 eða 865 0743.

Til sölu er lítið hjólhýsi (svefn-
pláss fyrir 3-4). Verð kr. 80
þús. Uppl. í síma 892 1688.

Til sölu er gaseldunarhella, kút-
ur fylgir með. Einnig djúpsteik-
ingarpottur í borð. Getur selst
í sitt hvoru lagi. Upplýsingar í
síma 456 3553.

Föstudagur 15. ágúst
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna í Grænuhlíð (5:26)
18.30 Einu sinni var...
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Sönn ást. (One True Love)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 2000.
Slökkviliðsmaður verður ástfanginn af
konu sem hann bjargar úr eldsvoða. Aðal-
hlutverk: David Hasselhoff og Terry
Farrell.
21.40 Leitin. (The Searchers) Banda-
rísk bíómynd frá 1956. Fyrrverandi her-
maður leitar lengi að ungri frænku sinni,
sem indíánar rændu, en hvað vakir fyrir
honum?  Sýning kvikmyndarinnar er hluti
af vestraþema sem nú stendur yfir um
helgina í Sjónvarpinu. Um helgina verða
sýndir fleiri sígildar vestramyndir. Aðal-
hlutverk: John Wayne, Jeffrey Hunter,
Vera Miles, Ward Bond og Natalie Wood.
23.35 Gullmót í frjálsum íþróttum
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 16. ágúst
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Mummi bumba (33:65)
09.05 Tommi togvagn (7:26)
09.19 Engilbert (26:26)
09.30 Albertína ballerína (29:39)
09.45 Stebbi strútur (6:13)
10.03 Babar (22:65)
10.18 Gulla grallari (44:53)
10.50 Timburmenn (9:10)
11.10 Kastljósið
11.30 Út og suður (2:5)
11.55 Hlé
13.00 Vélhjólasport
13.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá annarri umferð Þýsku úrvalsdeildar-
innar.
15.30 Unglingalandsmót. Þáttur um
unglingalandsmótið sem haldin var á Ísa-
firði um Verslunarmannahelgina.
16.00 Gullmót í frjálsum íþróttum
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Enn og aftur (10:19)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Fjölskylda mín (11:13)
21.00 Dýrlingurinn. (The Saint) Ban-
darísk spennumynd frá 1997. Meistara-
þjófurinn Simon Templar ætlar að fremja
einn glæp enn til að tryggja sér þokkaleg-
an ellilífeyri en ástin setur strik í reikning-
inn. Aðalhlutverk: Val Kilmer og
Elizabeth Shue.
22.55 Leiðir lágu vestur. (How the
West Was Won) Bandarísk bíómynd frá
1962 þar sem rakin er saga landnemafjöl-
skyldu á nítjándu öld.  Sýning kvikmynd-
arinnar er hluti af vestraþema sem nú
stendur yfir um helgina í Sjónvarpinu.
Um helgina verða sýndir fleiri sígildar
vestramyndir. Aðalhlutverk:  Carroll
Baker, Lee J. Cobb, Henry Fonda, Karl
Malden, Gregory Peck, George Peppard,
Debbie Reynolds, James Stewart, Eli
Wallach, John Wayne og Richard Wid-
mark.
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 17. ágúst
09.00 Disneystundin (3:10)
09.02 Otrabörnin (17:52)
09.25 Sígildar teiknimyndir (17:52)
09.32 Guffagrín (47:53)
09.54 Morgunstundin okkar
10.00 Kobbi (73:78)
10.07 Sprikla (1:5)
10.15 Ungur uppfinningamaður
10.50 Vísindi fyrir alla
11.00 Timburmenn (9:10)
11.20 Laugardagskvöld með Gísla
12.05 Út og suður (2:5)
12.30 Hlé
13.50 Bikarkeppnin í fótbolta. Bein
útsending frá úrslitaleik ÍBV og Vals í
bikarkeppni kvenna í fótbolta á Laugar-
dalsvelli.
16.00 Á ystu nöf
16.55 Bréfberi með myndavél
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jonni
18.20 Tígri (4:6)
18.26 Ósýnilega húsið (2:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Varði fer til Evrópu. (Varði
Goes Europe) Heimildarmynd um ferð
gítarleikarans Hallvarðs Ásgeirssonar til
nokkurra Evrópulanda þar sem hann
reyndi fyrir sér sem götuspilari. Myndin
er sjálfstætt framhald myndarinnar Varði
fer á vertíð sem Sjónvarpið sýndi fyrir
skömmu.
21.30 Helgarsportið
21.55 Heim á fornar slóðir. (Cheyenne
Autumn) Vestri frá 1964 um flutninga

Cheyenne-indíána yfir 2000 kílómetra
leið frá Oklahoma til heimaslóða sinna í
Wyoming. Sýning kvikmyndarinnar er
hluti af vestraþema sem nú stendur yfir
um helgina í Sjónvarpinu.  Aðalhlutverk:
Richard Widmark, Carroll Baker, Karl
Malden, Sal Mineo og Dolores del Rio.
00.25 Kastljósið
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið

Laugardagur 16. ágúst kl. 13:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn

Sunnudagur 17. ágúst kl. 13:50
Bikarkeppni kvenna úrslit: ÍBV – Valur

SýnSýnSýnSýnSýn

Laugardagur 16. ágúst kl. 11:15
Enski boltinn: Portsmouth – Aston Villa

Sunnudagur 17. ágúst kl. 14:50
Enski boltinn: Liverpool – Chelsea

Sunnudagur 17. ágúst kl. 17:00
Enski boltinn: Leeds – Newcastle

Mánudagur 18. ágúst kl. 19:00
Landsbankadeildin: Fylkir – Þróttur

Miðvikudagur 20. ágúst kl. 19:45
Landsleikur í knattspyrnu: England – Króatía

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2

Laugardagur 16. ágúst kl. 13:45
Enski boltinn: Manchester United – Bolton

Sportið í beinni...Sportið í beinni...

fylgir ráðum föður síns og fer bara á
stefnumót með gullfallegum konum. Dag
einn hittir hann andlegan leiðtoga og er
dáleiddur. Upp frá því fer Hal bara á
stefnumót með konum sem búa yfir innri
fegurð. Hann hittir svo Rosemary og sér
einn fegurð hennar. En hvað gerist ef
dáleiðslan hættir að virka?  Aðalhlutverk:
Jack Black, Gwyneth Paltrow, Jason Al-
exander.
23.05 Apollo 13. Sagan gerist í apríl
1970 þegar Apollo 13. var skotið á loft
en ferðinni var heitið til tunglsins. Lítið
var fjallað um geimskotið þar til hlutirnir
fóru verulega úrskeiðis. Sprenging í súr-
efnistanki rústaði áformum geimfaranna
og setti þá í bráða lífshættu. Allt í einu
voru þeir aleinir á sporbaug um jörðu í
löskuðu geimfari og urðu að beita öllum
ráðum til að komast aftur til síns heima!
Aðalhlutverk: Bill Paxton, Kevin Bacon,
Tom Hanks.
01.20 Miss Congeniality. (Vinsælasta
stúlkan) Skemmtileg grínmynd um lög-
reglukonu sem neyðist til að taka þátt í
fegurðarsamkeppni. Fjöldamorðingi gef-
ur í skyn að næsta fórnarlamb hans muni
koma úr röðum þátttakenda keppninnar
og ákveður alríkislögreglan að senda út-
sendara sinn á vettvang. Þetta gengur þó
ekki alveg samkvæmt bókinni því lög-
reglukonan á erfitt með að taka upp siði
sem einkenna keppnir af þessu tagi.
Aðalhlutverk: Sandra Bullock, Benjamin
Bratt, Michael Caine.
03.05 Taking of Pelham One Two Thre.
(Lestarránið) Endurgerð klassískrar
spennumyndar frá 1974. Fjórir glæpa-
menn ræna farþegalest í New York og
heimta fimm milljónir dala í lausnarfé
fyrir farþegana. Tíminn er senn á þrotum
fyrir lögregluna að frelsa gíslana áður en
þeir deyja einn af öðrum.  Aðalhlutverk:
Edward James Olmos, Vincent D´Ono-
frio, Richard Schiff, Donnie Wahlberg.
04.35 Friends 7 (14:24)
05.00 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 17. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.30 Mótorsport 2003
12.00 Neighbours
13.50 60 mínútur
14.35 The Osbournes (6:10)
15.00 For Love or Mummy. (Múmíu-
hasar) Náskyldir ættingjar Steina og Olla
og jafnframt alnafnar þeirra lenda í
skrautlegum ævintýrum. Þeir félagar eru
beðnir um að gæta ævafornrar múmíu
sem skyndilega lifnar við og hyggst ræna
stúlkunni sem Olli rennir hýru auga til.
Aðalhlutverk: F. Murray Abraham,
Gailard Sartain, Bronson Pinchot.
16.25 Í návist kvenna
16.55 Strong Medicine (12:22)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Friends 7 (15:24) Ross er að
skipuleggja óvænt skemmtiatriði fyrir
brúðkaupið, en ekki er víst að allir verði
jafn hrifnir og hann. Joey er himinlifandi
þegar Dr.Drake á að vakna úr dáinu í
þáttunum Days of Our Lives. Gestaleikari
þáttarins er engin önnur en Susan
Sarandon.
19.30 The Job (7:19)

Föstudagur 15. ágúst
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Spin City (1:22)
13.05 Thieves (10:10)
13.50 Jag (9:25)
14.35 The Agency (16:22)
15.15 Dawson´s Creek (1:24)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Dark Angel (9:21)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir, veður
19.30 Friends 7 (13:24)
20.00 The Simpsons (7:22)
20.25 George Lopez (18:28) (The Val-
entine´s Day Massacre) Angie er meira
en lítið ósátt við Valentínusargjöfina frá
George og rifjar upp veggmynd sem
hann málaði af henni í menntaskóla.
Angie verður hins vegar fyrir miklum
vonbrigðum þegar hún fer með fjölskyld-
una að skoða veggmyndina og kemst að
því að það á að fara að rífa hana niður og,
það sem verra er, hún kemst að sannleik-
anum um uppruna myndarinnar.
20.50 Bernie Mac (8:22)
21.20 Punk´d (Frankie Muniz) Sjúklega
fyndin falin myndavél þar sem hjarta-
knúsarinn og leikarinn Ashton Kutcher
hrekkir fína og fræga fólkið í Hollywood.
21.45 Hidden Hills (8:18)
22.10 Not Another Teen Movie. (Ekki
enn ein unglingamyndin) Pottþétt gam-
anmynd um unglinga. Í John Hughes
miðskólanum eru sömu manngerðir og
sést hafa í öllum öðrum unglingamynd-
um: Fullkomna stelpan, ósvífna klapp-
stýran, vinsæli strákurinn, erlendi skipti-
neminn og fleiri. Samt er þessi unglinga-
mynd öðruvísi en allar aðrar. Hvers
vegna? Svarið við þeirri spurningu fæst
aðeins með því að horfa á myndina!
Aðalhlutverk: Chyler Leigh, Chris Ev-
ans, Jaimie Pressly.
23.40 The Beach. (Ströndin) Frábær
mynd frá þríeykinu sem stóð að Shallow
Grave og Trainspotting. Richard er ungur
maður sem er búinn að fá nóg af yfir-
borðslegri fjöldamenningunni og leitar
því á nýjar slóðir. Á vegi hans verður
lífsreyndur maður sem teiknar fyrir hann
kort af paradísareyju. Richard telur tvo
ferðalanga á að slást í för með sér til
eyjunnar fyrirheitnu sem í fyrstu stendur
undir væntingum. Undir niðri leynast þó
skuggahliðar mannlegs eðlis og brátt
breytist fagur draumur í hreina martröð.
Aðalhlutverk: Leonardo DiCaprio, Guil-
laume Canet, Virginie Ledoyen, Tilda
Swinton.
01.35 Chill Factor. (Á suðupunkti) Stór-
góð spennumynd með Cuba Gooding Jr.
og Skeet Ulrich í aðalhlutverkum.
Hryðjuverkamenn falast eftir stórhættu-
legu efnavopni sem leiðir hörmungar
yfir heiminn nái það ákveðnu hitastigi.
Tveir menn gera sitt besta til þess að
koma í veg fyrir stuld skúrkanna og að
rétt hitastig haldist í kringum efnablönd-
una.  Aðalhlutverk: Cuba Gooding Jr.,
Skeet Urich, Peter Firth, David Paymer.
03.15 Friends 7 (13:24)
03.40 Ísland í dag, íþróttir, veður
04.05 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 16. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.40 Bold and the Beautiful
13.20 Football Week UK
13.45 Enski boltinn. Bein útsending.
16.10 Taken (4:10)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Friends 7 (14:24)
19.30 Wayne´s World. (Veröld Waynes)
Gleðihrókarnir Wayne og Garth senda
út geggjaðan rokk- og gabbþáttu um
kapal- kerfi úr bílskúrnum heima hjá
sér. Þátturinn nýtur mikilla vinsælda og
þar kemur að framkvæmdastjóri stórrar
sjónvarpsstöðvar býður þeim vinnu.  Að-
alhlutverk: Mike Myers, Rob Lowe, Dana
Carvey.
21.10 Shallow Hal. (Grunnhyggni Hal)
Gamanmynd, uppfull af rómantík og
dramatík. Hal Larson er vel uppalinn og

19.55 Servants (2:6) (Þjónustufólkið)
Nýr myndaflokkur með mörgum af
fremstu leikurum Breta í aðalhlutverkum.
Sögusviðið er England um miðja 19. öld
þegar Sturges Bourne fjölskyldan snýr
aftur á ættaróðalið eftir sumarleyfi. Húsið
lifnar við, ekki síst í híbýlum þjónustu-
fólksins.
20.50 Taken (5:10)
22.20 60 mínútur
23.05 American Beauty. (Amerísk feg-
urð) Þessi frábæra Óskarsverðlaunamynd
fjallar um hjónakornin Lester og Carolyn
Burnham. Á yfirborðinu virðist allt með
felldu hjá þeim en undir niðri kraumar
áralöng óhamingja og upp úr gýs þegar
Lester verður sjúklega hrifinn af vinkonu
dóttur sinnar. Í kjölfarið breytir hann um
lífsstíl og verður ungur í annað sinn. Slík
umskipti hafa þó víðtæk áhrif á alla sem
umgangast Lester og smám saman hrynur
hin fullkomna veröld og neyðir þau til að
horfast í augu við veruleikann.  Aðalhlut-
verk: Kevin Spacey, Annette Bening,
Thora Birch.
01.05 Head Above Water. (Höfuð upp
úr vatni) Bandarísk útgáfa af norskri

spennumynd sem vakti mikla athygli.
Söguþráðurinn er á þá leið að hjónin
Nathalie og George fara í sumarleyfi á
afskekktan stað. Gamall vinur Nathalie
er með í för og kvöld eitt á meðan þeir
George fara að veiða birtist fyrrverandi
elskhugi stúlkunnar á staðnum. Fyrr en
varir dettur hann hins vegar niður dauður
og Nathalie veit ekki hvað hún á til
bragðs að taka.  Aðalhlutverk: Cameron
Diaz, Harvey Keitel, Craig Sheffer.
02.35 Friends 7 (15:24)
03.00 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 15. ágúst
18.30 Trans World Sport
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Football Week UK
21.00 Inside Schwartz (6:13)

Ísafjörður

Elísabet
til starfa
í Noregi
Elísabet Gunnarsdóttir,

arkitekt á Ísafirði og eigandi
teiknistofnunnar Kol og
salt, hefur verið ráðin til að
veita forstöðu listamiðstöð
í Dalsosen í Noregi. Dalsos-
en er rétt norðan við Bergen
á vesturströnd Noregs en
miðstöðin er rekin af stofn-
un á vegum norrænu ráð-
herranefndarinnar. Aðspurð
segir Elísabet það óráðið
hversu lengi hún verður
ytra. „Það verður að minnsta
kosti í eitt ár“, segir Elísabet.

Örn Þór Halldórsson arki-
tekt mun flytjast til Ísafjarð-
ar og annast verkefni teikni-
stofunnar Kol og salt auk
eigin starfa. Þess má geta
að Örn sigraði við annan
mann í hugmyndasamkepp-
ni um framtíðarhúsnæði
Grunnskólans á Ísafirði í
fyrra og mun hann meðal
annars vinna að nánari út-
færslum á þeim hugmynd-
um.

– halfdan@bb.is
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veðrið
Horfur á fimmtudag:

Sunnan 5-10 m/s og rign-
ing eða  skúrir um vestan-

vert landið, en bjart með
köflum austantil.

Hiti 12-18 stig.
Horfur á föstudag:

Sunnan 5-10 m/s og rign-
ing eða  skúrir um vestan-

vert landið, en bjart með
köflum austantil.

Hiti 12-18 stig.
Horfur á laugardag:

Suðlæg átt og súld eða
rigning sunnan- og vest-
anlands, en skýjað með

köflum og þurrt norðaust-
antil. Áfram fremur hlýtt.

Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt og súld eða

rigning sunnan- og vest-
anlands, en skýjað með

köflum og þurrt norðaust-
antil. Áfram fremur hlýtt.

Horfur á mánudag:
Suðlæg átt og súld eða

rigning sunnan- og vest-
anlands, en skýjað með

köflum og þurrt norðaust-
antil. Áfram fremur hlýtt.

21.30 Liar. (Lygari) Hörkuspennandi
kvikmynd þar sem sannast enn og aftur
að það eru tvær hliðar á öllum málum.
James Walter Wayland, erfingi mikilla
auðæfa, er grunaður um morð á vændis-
konu en lík hennar fannst sundurskorið.
Málið vekur mikla athygli en það kemur
í hlut félaganna Braxton og Kennesaw
að leiða sannleikann í ljós.  Aðalhlutverk:
Tim Roth, Chris Penn, Michael Rooker,
Reneé Zellweger, Ellen Burstyn.
23.10 Phoenix. Sakamálamynd. Löggan
Harry Collins er í vondum málum. Hann
er haldinn spilafíkn og er skuldugur upp
fyrir haus. Rukkararnir minna hann á að
nú er komið að skuldadögum. Harry sér
bara eina leið út úr vandræðunum en
takist honum ekki ætlunarverk sitt er
ljóst að hann sekkur enn dýpra.  Aðalhlut-
verk: Ray Liotta, Anthony Lapaglia, Dan-
iel Baldwin, Jeremy Piven.
00.45 Dear Claudia. (Kæra Claudia)
Póstafgreiðslumaðurinn Walter Burton
veit að hann er alltof gamall fyrir fögru
barstúlkuna, Claudiu Keesing. En ástin
spyr hvorki um stund né stað og þegar
þau lenda saman á eyðieyju er teningun-
um kastað. Áströlsk gamanmynd eins og
þær gerast bestar.  Aðalhlutverk: Bryan
Brown, Aleksandra Vujcic, Deborah
Mailman, Rel Hunt.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 16. ágúst
11.15 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Portsmouth og Aston Villa.
15.30 Trans World Sport
16.30 Toppleikir
18.30 US PGA Championship 2003.
Bein útsending frá Rochester. Meistara-
mótið er haldið í 85. skipti en það er Rich
Beem sem á titil að verja.
23.00 Lottó
23.05 A Walk on the Moon. (Dans á
rósum) Sumarið 1969 skemmta blóma-
börnin sér á Woodstock-tónlistarhátíð-
inni. Pearl dvelur ásamt eiginmanni sín-
um og tveimur börnum í sumarbústað í
nágrenninu og fer ekki varhluta af þeim
anda sem ríkir. Tími frjálsræðis í ástum
er upprunninn. Aðalhlutverk: Diane
Lane, Viggo Mortensen, Liev Schreiber,
Anna Paquin.
00.50 Rassbögur. Erótísk kvikmynd.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 17. ágúst
11.30 Markamínútan
12.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Leeds United og Newcastle United.
14.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Liverpool og Chelsea.
17.05 US PGA Tour 2003)
18.00 Golfstjarnan Carlos Franco
18.30 US PGA Championship 2003.
Bein útsending frá Rochester. Meistara-
mótið er haldið í 85. skipti en það er Rich
Beem sem á titilinn að verja.
23.00 Markamínútan
00.15 Enski boltinn. Útsending frá leik
Liverpool og Chelsea.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

HLÍF, ÍBÚÐIR ALDRAÐRA Á ÍSAFIRÐI
Starfsmaður óskast í 40% ræstingar-
starf á Hlíf.
Upplýsingar gefur forstöðumaður
Hlífar í síma 456 4076 eða á skrifstofu
Hlífar.

Föstudagur 15. ágúst
18:30 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
19:30 Charmed
21:00 According to Jim
21:30 The Drew Carey Show

22:00 Hljómsveit Íslands (e)
22:30 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir
fátt betra en að borða og horfa á sjón-
varpið með elskunni sinni verður fyrir
því óláni að fá tengdaföður sinn á heim-
ilið en sá gamli er uppátækjasamur með
afbrigðum og verður Doug að takast á
við afleiðingar uppátækjanna.
23:00 NÁTTHRAFNAR
23:01 The Drew Carey Show (e).
Magnaðir gamanþættir um Drew Carey
sem býr í Cleveland, vinnur í búð og á
þrjá furðulega vini og enn furðulegri
óvini.
23:25 Titus (e)
23:50 Leap Years (e)
00:30 Law & order: Criminal Intent
01:15 Law & Order SVU (e). Banda-
rískir sakamálaþættir með New York
sem sögusvið. Þættirnir eru tvískiptir; í
fyrri hlutanum er fylgst með lögreglu-
mönnum við rannsókn mála og er þar
hinn gamalreyndi Lennie Briscoe frem-
stur í flokki en seinni hlutinn er lagður
undir réttarhöld þar sem hinir meintu
sakamenn eru sóttir til saka af einvalaliði
saksóknara en oft gengur jafn brösug-
lega að koma hinum grunuðu í fangelsi
og að handsama þá.

Laugardagur 16. ágúst
15:00 Jay Leno (e).
15:45 Jay Leno (e)
16:30 Dateline (e) Dateline er marg-
verðlaunaður, fréttaskýringaþáttur á
dagskrá NBC sjónvarpsstöðvarinnar í
Bandaríkjunum. Þættirnir hafa unnið
til fjölda viðurkenninga og eru nær alltaf
á topp 20 listanum í Bandaríkjunum
yfir áhorf í sjónvarpi. Stjórnendur þáttar-
ins eru allir mjög þekktir og virtir frétta-
menn eins og Tom Brokaw, Stone Phill-
ips og Maria Shriver.
17:30 The Wildest Police Videos (e)
Í The World’s Wildest Police Videos
eru sýndar myndbandsupptökur sem
lögreglusveitir víða um heim hafa sank-
að að sér. Upptökurnar eru engu líkar,
enda veruleikinn oftast mun ótrúlegri
en skáldskapurinn.
18:30 48 Hours (e). Dan Rathers hefur
umsjón með þessum margrómaða
fréttaskýringaþætti frá CBS sjónvarps-
stöðinni. Í 48 Hours er fjallað um at-
hyglisverða viðburði líðandi stundar
með ferskum hætti.
19:20 Guinness World Records.
Heimsmetaþáttur Guinness er eins og
nafnið bendir til byggður á heimsmeta-

bók Guinness og kennir þar margra grasa.
Þátturinn er spennandi, forvitnilegur og
stundum ákaflega undarlegur. Ótrúleg af-
rek fólks af ólíku sauðahúsi eða einfaldlega
sauðheimskt fólk.
21:00 Law & order: Criminal Intent
21:40 Baby Bob (e)
22:00 Law & Order SVU (e) Bandarísk-
ir sakamálaþættir með New York sem
sögusvið. Þættirnir eru tvískiptir; í fyrri
hlutanum er fylgst með lögreglumönnum
við rannsókn mála og er þar hinn gamal-
reyndi Lennie Briscoe fremstur í flokki
en seinni hlutinn er lagður undir réttarhöld
þar sem hinir meintu sakamenn eru sóttir
til saka af einvalaliði saksóknara en oft
gengur jafn brösuglega að koma hinum
grunuðu í fangelsi og að handsama þá.
22:50 Traders (e)
23:40 The Drew Carey Show (e)
00:10 NÁTTHRAFNAR
00:11 The Drew Carey Show (e)
00:35 Titus (e)
01:00 Leap Years (e)
01:40 Law & order: Criminal Intent

Sunnudagur 17. ágúst
15:00 Jay Leno (e) Jay Leno er ókrýndur
konungur spjallþáttanna. Leno leikur á
alls oddi í túlkun sinni á heimsmálunum
og engum er hlíft. Hann tekur á móti góð-
um gestum í sjónvarpssal og býður upp á
góða tónlist í hæsta gæðaflokki. Þættirnir
koma glóðvolgir frá NBC.
15:45 Jay Leno (e)
16:30 Brúðkaupsþátturinn Já (e) Elín
María Björnsdóttir hefur umsjón með
hinum sívinsæla Brúðkaupsþætti.
17:30 Boston Public (e)
18:15 Law & Order (e)
19:00 Yes, Dear (e)
19:25 Bob Patterson (e)
19:50 According to Jim (e)
20:15 The Drew Carey Show (e)
20:35 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir fátt
betra en að borða og horfa á sjónvarpið
með elskunni sinni verður fyrir því óláni
að fá tengdaföður sinn á heimilið en sá
gamli er uppátækjasamur með afbrigðum
og verður Doug að takast á við afleiðingar
uppátækjanna.
21:00 48 Hours.
22:00 Traders
22:50 Hjartsláttur á ferð og flugi (e)
23:40 Hljómsveit Íslands (e)
00:10 NÁTTHRAFNAR
00:11 The Drew Carey Show (e)
00:35 Titus (e)
01:00 Leap Years (e)

Margrét Kristjánsdóttir á
Flateyri var í síðustu viku
útnefnd Vestfirðingur vik-
unnar í umferðinni. Júlíus
Ólafsson umferðarfulltrúi
Vestfjarða afhenti Margréti

viðurkenningarskjal af þessu
tilefni en þar segir að hún sé
til fyrirmyndar í umferðinni.
Margrét hlaut í verðlaun frá
Sjóvá-Almennum sjúkra-
kassa í bílinn sem Eiríkur

Finnur Greipsson umboðsmað-
ur tryggingafélagsins afhenti
henni.

Allmargir hafa hlotið sæmd-
arheitið Vestfirðingur vikunnar
í umferðinni í sumar. Leitin

heldur áfram og væntanlega
finnast fleiri ökumenn í bygg-
ðum Vestfjarða sem eru til fyr-
irmyndar í umferðinni.

kristinn@bb.is

Margrét Kristjánsdóttir hlaut viðurkenningu
Vestfirðingur vikunnar í umferðinni

Viðurkenningin afhent: Júlíus, Margrét og Eiríkur Finnur.

fréttir
Góð umgengni
um friðlandið
Umgengni fólks sem ferð-

ast um friðland Horn-
stranda hefur verið með

miklum ágætum í sumar.
Þetta segir Jón Björnsson,

landvörður í friðlandinu.
„Að vísu er einn og einn
„hryðjuverkahópur“ sem

fer um svæðið og gengur
þá ekki illa um á einum

stað, heldur alls staðar í
friðlandinu. Sem betur fer
er þetta þó mjög lítill hluti

af heildinni og að öðru leyti
hefur umgengnin verið

mjög góð, jafnt meðal Ís-
lendinga og útlendinga.
Það hefur að vísu verið

svolítið erfitt að fá erlenda
göngumenn til að tjalda á

tjaldsvæðum. Sumir
standa í þeim misskilningi
að þeir þurfi að borga sér-
staklega ef þeir tjalda ná-
lægt kömrum“, segir Jón

Björnsson. Aðspurður seg-
ir Jón að óþarfa notkun

ferðafólks á slysavarna-
skýlum á svæðinu hafi
verið mjög lítil í sumar.

„Veðurfar hefur verið ágætt
á sunnanverðu svæðinu

en að norðanverðu hefur
lengi verið súldarbræla“,

segir landvörðurinn.

32.PM5 18.4.2017, 11:3515



ÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐ Á  V E S T F J Ö R Ð U MÁ  V E S T F J Ö R Ð U MÁ  V E S T F J Ö R Ð U MÁ  V E S T F J Ö R Ð U MÁ  V E S T F J Ö R Ð U MFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember 19841984198419841984• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang: bb bb bb bb bb@@@@@bbbbbbbbbb.is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. 250250250250250 m/ m/ m/ m/ m/vvvvvsksksksksk

Hafist handa við nýbyggingu Byggðasafns Vestfjarða í Neðstakaupstað á Ísafirði

Sökkullinn frágenginn með haustinu
Í síðustu viku var undirrit-

aður í Neðstakaupstað á Ísa-
firði verksamningur milli
Múrkrafts ehf. og byggingar-
nefndar Byggðasafns Vest-
fjarða um fyrsta áfanga sýn-
ingar- og geymsluhúss fyrir
safnið. Björgmundur Örn
Guðmundsson, formaður
byggingarnefndar, segir fyrsta
áfangann felast í gerð sökkuls
fyrir húsið sem mun standa á
lóð á móts við gömlu húsa-
þyrpinguna í Neðstakaupstað.
Verktakinn hefst handa í lok
þessarar viku en verklok eru í
október.

Jón Sigurpálsson, forstöðu-
maður safnsins, segir stefnt
að áframhaldandi fram-

kvæmdum á næsta ári. „Við
munum ganga til samninga við
Safnaráð um framhaldið. Ef
allt gengur eftir ættum við að
geta haldið áfram næsta sum-
ar“, sagði Jón.

Verksamninginn undirrit-
uðu þau Björgmundur Örn
Guðmundsson, formaður
byggingarnefndar, Hermann
Þorsteinsson hjá Múrkrafti og
Guðfinna M. Hreiðarsdóttir,
ritari byggingarnefndar. Við-
staddir voru safnverðirnir Jón
Sigurpálsson og Heimir G.
Hansson. Auk þeirra Björg-
mundar og Guðfinnu á Sig-
mundur F. Þórðarson bygg-
ingameistari á Þingeyri sæti í
nefndinni.    – kristinn@bb.is Frá undirritun verksamningsins í blíðunni í Neðstakaupstað. F.v. Björgmundur, Hermann og Guðfinna.

Áttatíu ár liðin frá upphafi rækjuveiða og vinnslu á Íslandi

Hátíðargestir á Kampalampa 2003
 fengu nýveidda rækju úr Djúpinu

Rækjuhátíðin Kampalampi
2003 var haldin á Ísafirði um
helgina í tilefni af því að áttatíu
ár eru liðin frá upphafi rækju-
veiða við Ísland. Vagga rækju-
veiða og vinnslu hérlendis var
á Ísafirði og sú atvinnugrein
hefur verið stunduð þar fram
á þennan dag. Góð aðsókn
heimafólks og gesta var að
atriðum hátíðarinnar og segist
Kristján G. Jóhannsson, vara-

formaður atvinnumálanefndar
Ísafjarðarbæjar og einn skipu-
leggjenda Kampalampa 2003,
mjög ánægður með það hvern-
ig til tókst. „Það var mikil
aðsókn á fimmtudag og föstu-
dag og á Hafnardegi á laugar-
dag. Báturinn Dagný fékk sér-
stakt leyfi til að veiða rækju í
Djúpinu en alla jafna eru
rækjuveiðar þar bannaðar á
þessum árstíma.“

Rækjunni, um 500 kílóum,
var landað á Ísafirði á föstudag
og hún soðin ofan í hátíðar-
gesti. Tveir vanir pillarar
sýndu handtökin og mörgum
hundruðum fólks manns var
boðið að smakka. Rækjuréttir
voru í boði á veitingastöðum
á Ísafirði dagana þegar hátíðin
stóð.

Ekki hefur verið ákveðið
með framhald hátíðarinnar á

komandi árum. „Þegar til
þessa var efnt voru menn að
hugsa um að þetta gæti orðið
árvisst en það hefur ekkert
verið ákveðið ennþá“, segir
Kristján G. Jóhannsson.

Árni M. Mathiesen sjávar-
útvegsráðherra setti Kampa-
lampann síðdegis á fimmtudag
í Neðstakaupstað á Ísafirði.
Jafnframt var opnuð í Byggða-
safni Vestfjarða í Neðstakaup-

Héraðsdómur Vestfjarða frestaði refsingu í fjárdráttarmáli

Rannsókn málsins tók nærri þrjú ár
Héraðsdómur Vestfjarða

frestaði í síðustu viku
ákvörðun refsingar konu á
fimmtugsaldri sem ákærð
var fyrir fjárdrátt. Skal refs-
ing falla niður að tveimur
árum liðnum haldi hún al-
mennt skilorð. Konan sem
var umboðsmaður fyrir
happdrætti á landsvísu í
byggðarlagi á Vestfjörðum
var ákærð fyrir að hafa á
árunum 1996, 1998 og 1999
dregið sér greiðslur frá kaup-
endum happdrættismiða,
samtals að fjárhæð liðlega
275 þúsund krónur, og notað
féð í eigin þágu. Jafnframt

gerði viðkomandi happdrætti
bótakröfu að fjárhæð 47 þús-
und krónur auk dráttarvaxta.

Konan lagði fram gögn sem
studdu þann framburð hennar,
að skuld hennar við happ-
drættið hafi að einhverju leyti
myndast með þeim hætti að
hún lét hjá líða að tilkynna um
að miðar hefðu ekki verið end-
urnýjaðir, með þeim afleiðing-
um að happdrættið færði end-
urnýjunarverðið sér til tekna
og reiknaði ákærðu umboðs-
laun af því. Konan bar fyrir
dómi að henni hefði ekki lán-
ast sem skyldi að fá viðskipta-
vini til að greiða endurnýjun-

arverðið eftir á, en ef vinningur
féll á miða hefði hún dregið
það frá honum áður en hún
greiddi hann út.

Dómurinn lagði til grund-
vallar að skuld ákærðu við
happdrættið, sem hún kvað rétt
greinda í ákæru, hafi a.m.k.
að einhverju leyti, þótt ekki
verði séð að hve miklu, mynd-
ast með þessum hætti. Þrátt
fyrir að ákærða hafi þannig
ekki að öllu leyti dregið sér
andvirði happdrættismiðanna
með þeim hætti sem lýst var í
ákæru, þótti dómnum ekki var-
hugavert að sakfella hana fyrir
að hafa brotið gegn ákvæðum

almennra hegningarlaga
með því að draga sér eða
viðskiptavinum sínum verð-
mæti sem nema í heild þeim
fjárhæðum sem ákæran
greindi.

Meðal annars með tilliti
til þess að rannsókn málsins
stóð í tæp þrjú ár, án þess að
séð yrði að ákærðu verði um
það kennt, þótti dómnum
rétt að fresta ákvörðun refs-
ingar hennar og skal hún
falla niður að liðnum tveim-
ur árum, haldi ákærða al-
mennt skilorð. Bótakröfu
happdrættisins var vísað frá
dómi.          – hlynur@bb.is

stað sýning um sögu veiða og
rannsókna á rækju og Guð-
finna M. Hreiðarsdóttir sagn-
fræðingur flutti erindi um upp-
haf rækjuveiða við Ísland.

Eftir hádegi á föstudag var
farið í sögurölt „með rækju-
ívafi“ um Ísafjörð undir leið-
sögn Kristjáns G. Jóhannsson-
ar. Síðar um daginn var „líf og
fjör í Neðstakaupstað“.
Rækjubáturinn Dagný kom til
hafnar með rækjuna handa
hátíðargestum og sýnd var
kvikmynd frá vinnu í fyrstu
rækjuverksmiðju á Íslandi.

Á „Hafnardeginum“ á laug-
ardag var grillveisla á hafnar-
svæðinu og opnuð var sýning
um sögu Ísafjarðarhafnar.

Opið hús var hjá tæknifyrir-
tækjunum 3X-Stáli og Póls og
haldnir voru flóamarkaður og
fiskmarkaður. Um kvöldið var
efnt til rækju- og saltfiskveislu
í Tjöruhúsinu í Neðstakaup-
stað. Þar var fluttur fyrirlestur
um upphaf rækjuveiða en Villi
Valli og félagar önnuðust tón-
listarflutning.

Að Kampalampanum 2003
stóð atvinnumálanefnd Ísa-
fjarðarbæjar í samstarfi við
Hafrannsóknastofnun, sjávar-
útvegsráðuneytið, sjávarút-
vegsfyrirtæki og þjónustuaðila
á Ísafirði, Sölumiðstöð hrað-
frystihúsanna og Landssam-
band íslenskra útvegsmanna.

– hlynur@bb.is

Guðjón Arnar Kristjánsson alþingismaður og Árni M. Math-
iesen, sjávarútvegsráðherra sem setti hátíðina.
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