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Ástin kallaði mig vestur
– segir Ásgerður Bergsdóttir, annar tveggja umsækjenda um
stöðu skólameistara Menntaskólans á Ísafirði í viðtali í miðopnu
Danska ráðgjafafyrirtækið Intergra AS skoðar möguleika á næturflugi á Ísafirði

Niðurstaða væntanleg í næsta mánuði
Það hefur lengi verið baráttumál að hægt verði að
fljúga næturflug um Ísafjarðarflugvöll. Í mesta skammdeginu líða ekki nema tæpar
fimm klukkustundir frá því
að fyrsta vél Flugfélags Ís-

32.PM5

lands fer og þar til sú síðasta
lendir á Ísafirði. Flugmálastjórn (FMS) skipaði á sínum
tíma vinnuhóp um málið.
Hann ályktaði að hafa ætti að
leiðarljósi að öryggi í næturflugi yrði ekki minna en í dag-
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flugi. Um það er ekki deilt en
til að svo megi vera segir hópurinn að setja þurfi upp ljósaog veðurathugunarbúnað fyrir
70 milljónir. Þá tölu draga
ýmsir í efa.
Flugmálastjórn fékk í fram-

haldi af þessu danska ráðgjafafyrirtækið Intergra AS til
að skoða málið. Fulltrúi frá
fyrirtækinu hefur skoðað aðstæður og rætt við starfsmenn
FMS á flugöryggis- og flugumferðarsviði og við örygg-

isnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA). Niðurstöðu frá ráðgjafafyrirtækinu er að vænta um miðjan
september og mun FMS þá
taka ákvörðun að teknu tilliti
til sjónarmiða allra aðila.
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Ísafjarðarbær

Dagfinnur Stefánsson, flugstjóri kom við á Ísafjarðarflugvelli á Dor
nier Do-27
Dornier

Fegurstu
garðarnir
valdir

Með svefnpoka á leið á Strandir

Tveir nefndarmenn í umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar
hafa að undanförnu farið um
sveitarfélagið og skoðað
garða sem tilnefndir hafa verið
til verðlauna af garðyrkjustjóra bæjarins.
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins hefur ekki verið tekin
ákvörðun um hvort einungis
verður veitt viðurkenning fyrir
fegursta garð sveitarfélagsins
eða hvort nokkrir garðar fái
viðurkenningu líkt og hefur
verið undanfarin ár.
Í Bolungarvík hafa viðurkenningar af þessu tagi ekki
verið veittar í nokkur ár og
ólíklegt að breyting verði gerð
þar á í sumar.

Ísafjörður

Lögreglan
hnippir í
ökumenn

Lögreglunni á Ísafirði hefur
borist fjöldi kvartana um að
ökumenn séu latir við að gefa
stefnuljós í bænum, sérstaklega á hinu nýja hringtorgi
Ísfirðinga. Því ætlar lögreglan
að ganga í málið og verða
lögreglumenn duglegir við
það á næstu dögum að hnippa
í ökumen,n gefi þeir ekki
stefnuljós og hlýti þeir ekki
þeim reglum sem gilda um
akstur innanbæjar.
Þá vantar einnig nokkuð
upp á að ökumenn leggi bílum
sínum rétt og hafa nokkrir
þeirra virt að vettugi merkingar um bílastæði og gangstéttir, sérstaklega fyrir utan
verslanir í miðbæ Ísafjarðar.
Hefur þetta orðið til þess að
gangandi vegfarendur þurfa
oft að þvælast út á götu til að
komast framhjá bílum.
Það eru því vissara fyrir
ökumenn að taka sig á.

Flugvél af gerðinni Dornier Do-27 kom við á Ísafjarðarflugvelli í síðustu
viku. Flugmaður og eigandi
er Dagfinnur Stefánsson
flugstjóri, sem þekktastur
mun vera vegna brotlendingar Loftleiðavélarinnar
Geysis á Vatnajökli fyrir
liðlega hálfri öld. Kvaðst
Dagfinnur vera með svefnpoka og sagði hann að ætlunin væri að fljúga á Strandir og á friðland Hornstranda,
lenda þar og jafnvel gista.
Vélar af þessari gerð henta
mjög vel til þess konar flugferða þar sem þær fljúga
frekar hægt og þurfa ekki
langar brautir til að lenda á.
Vélar af þessu tagi ber
ekki fyrir augu á hverjum
degi. Þessi vél er smíðuð í
Þýskalandi um 1960 og
máluð í litum þýska flughersins. Alls hafa þrjár vélar
þessarar gerðar verið skráðar á Íslandi en þessi er ein
eftir. Ein var seld til Noregs
fyrir allnokkru en önnur var
rifin.

Dagfinnur Stefánsson við flugvél sína á Ísafjarðarflugvelli.

Einbreiðum brúm á Vestfjörðum fækkar jafnt og þétt

Búið að opna nýju
brúna á Ísafjarðará

Funchal við bryggju á Ísafirði.

Grískt skemmtiferðaskip á Ísafirði

500 farþegar skoðuðu sig um í blíðunni
Gríska skemmtiferðaskipið
Funchal lagðist að bryggju á
Ísafirði á föstudag. Skipið er
9.563 brúttótonn og 156 metrar og með því voru 500 franskir, belgískir og hollenskir far-

þegar. Heimsóknin á Ísafirði
var fyrsta stopp skipsins á Íslandi. Farþegarnir fóru í skoðunarferðir um Ísafjörð, Bolungarvík og í Vigur. Skipið
hélt á brott um kvöldið.

Nýja brúin á Ísafjarðará í
Inndjúpi var opnuð fyrir
umferð á miðvikudag í síðustu viku. Eftir er þó vinna
við ýmsan frágang. Einnig
er eftir að leggja bundið slitlag að brúnni, alls um 700
m, og verður það gert undir
lok þessa mánaðar. Frá
miðju síðasta ári hafa verið
aflagðar fjórar einbreiðar
brýr í Ísafirðinum og í haust
bætist sú fimmta við er ný

brú á Múlaá verður tekin í
notkun. Auk þessara samgöngubóta í Ísafirði var í síðasta mánuði lagt bundið slitlag
á um 7 km kafla vegarins þar.
Í Norðdal á Steingrímsfjarðarheiði var lagt á um 3,5
km og slitlag var breikkað á
um 6 km kafla í og við Lágadal. Á Steingrímsfjarðarheiði
eru því einungis eftir 2,5 km í
Norðdal sem leggja á síðar í
þessum mánuði. Þá er einnig

Verður þetta ekki umflúið?
Á dagatölum getur að lesa að fyrsti mánudagur í ágúst sé frídagur verslunarmanna, þótt verslunarmenn sumir hverjir séu sennilega í hópi þeirra sem mest
vinna þennan dag.
Löng hefð er orðin fyrir allskyns hátíðum þessa mestu skemmtanahelgi
ársins. Í gegnum árin hafa þær sprottið upp hist og her um landið. Margar urðu skammlífar. Aðrar lífseigari.
Tveir eru fylgifiskar flestra svokallaðra hátíða verslunarmannahelgarinnar.
Annars vegar tilhlökkunin hjá aldurshópunum sem sækja samkomurnar og hins
vegar kvíðinn hjá foreldrunum sem heima sitja og geta ekki annað.
Það hlýtur að vera umhugsunarefni þegar útihátíðir verslunarmannahelgarinnar
eru taldar hafa ,,tekist vonum framar“ þótt vissa sé fyrir því að á annan tug ungra
stúlkna hafi verið nauðgað, að ekki sé minnst á hópnauðganir, sem fram til þessa
hafa verið fátíðar í kvikmyndum hvað þá á útisamkomum á Íslandi. Já, menn
virðast bara ánægðir og sáttir. Meðan ekki nema einn og einn gaur verður fyrir
hnífsstungum eða álíka áverkum, telur lögreglan þetta bara fremur rólegt og
langtum betra en menn áttu von á!
Þar sem flestir njóta frídags verslunarmanna betur en sú stétt sem dagurinn

Frá útgefendum:

dregur nafn sitt af hefur enginn lagt til að frídagurinn verði lagður niður, líkt og
nokkrum snillingum hefur til hugar komið með sumardaginn fyrsta. Við því er
heldur ekki að búast að útihátíðir helgarinnar leggist af meðan fólk er tilbúið að
borga nokkuð marga þúsundkalla fyrir að hluta á goðin sín og njóta þess
ímyndaða frelsis sem helgin er talin hafa upp á að bjóða öðrum helgum
framar. Þótt margar hátíðirnar hafi farið í vaskinn og landeigendur
margir fengið meira en nóg af gestaganginum, verða alltaf einhverjir til
að sjá auravon í því að safna ungu fólki saman á útihátíðir á afskekktum stöðum.
Til þess hefur verslunarmannahelgin öðlast sess sem enginn skákar.
Sýnilega leiðist forsvarsmönnum útihátíða þruglið um hætturnar sem bíða
ungmenna á samkomum þeirra. Jafnvel hjá löggæslunni virðist gæta þreytu. Er
þá eitthvað til ráða? Eða eigum við kannski að láta þetta afskiptalaust? Enga
löggu eða björgunarsveitir, ekkert hjúkrunarfólk af neinu tagi? Fjölmiðlar í
helgarlok með rólegheitaviðtöl? meðan fórnar lömbin og fjölskyldur þeirra
sleikja sárin, brennimerkt atburðum sem aldrei gleymast.
Er þetta eitthvað sem ekki verður umflúið?
s.h.

LEIÐARI

búið að leggja á um 5 km
sem eftir voru á Reykhólasveitarvegi og er því komið
bundið slitlag alla leið út á
Reykhóla.
Vinna stendur yfir við
margar fleiri framkvæmdir
á vegum Vegagerðarinnar
á Vestfjörðum. Þær sem hér
hafa verið nefndar eru hins
vegar þær sem vegfarendur
munar hvað mest um á
þessum tíma.

Umboðsaðilar BB

Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þéttbýlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þorvaldsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðalgötu 20, sími 891 7738. Flateyri: Gunnhildur Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.
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Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 862 1874, netfang: blm@bb.is, Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, netfang: halfdan@bb.is og Albertína Elíasdóttir, sími 691 4256, netfang:
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Frásögn af hreinsunarferð Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar til Hesteyrar og Aðalvíkur
Hornstrandir eru magnað
landsvæði nyrst á Vestfjörðum
sem afmarkast að vestanverðu
af Riti og að austanverðu af
Geirólfsgnúp. Hornstrandir
voru friðlýstar árið 1975 og
er svæðið paradís ferðamannsins þar sem njóta má
ósnortinnar náttúru, dýralífs
og veðurs, í hvaða formi sem
er.
Auk eiginlegra Hornstranda
nær friðlandið yfir Aðalvík og
nágrenni, norðurhluta Jökulfjarða að botni Hrafnsfjarðar
og suður að Skorarheiði að
botni Furufjarðar. Einungis er
leyfilegt að ferðast fótgangandi um Hornstrandir.
Vinsældir Hornstranda hafa
aukis mjög síðustu ár, bæði
hjá innlendum sem erlendum
ferðamönnum en því miður
ganga ekki allir jafn vel um
friðlandið. Vegna þessa hefur
sú hefð hefur skapast hjá Ísafjarðarbæ að senda vinnuhópa
á svæðið til að taka til og
dytta að á mismunandi svæðum til skiptis.
Fyrir nokkru fór sautján
manna hópur frá Vinnuskóla
Ísafjarðarbæjar til Hesteyrar í
Hesteyrarfirði. Gylfi Ólafsson
hjá Vinnuskólanum fór fyrir
hópnum og hér á eftir fylgir
frásögn hans af ferðinni.

Hesteyri og
sykupúðar
„Við lögðum af stað til
Hesteyrar á miðvikudegi
kl.14.00 með Sjóferðum Hafsteins og Kiddýjar og fengum
við hið besta veður. Þegar
þangað var komið var strax
hafist handa við að slá upp
tjaldbúðum og eftir það var
haldið til vinnu. Við gerðum

ýmislegt til dæmis slógum við
göngustíga, færðum kamar og
máluðum, gengum fjörur og
týndum rusl. Þrátt fyrir að
þetta væri vinna var virkilega
gaman og ég held að krakkarnir hafi skemmt sér vel við
vinnuna enda var veðrið það
yndislegt á Hesteyri að enginn
gat annað en haft gaman af,
þrátt fyrir allar flugurnar.
Eftir erfiðan og skemmtilegan vinnudag slógum við
upp tjöldum og grilluðum
kvöldmat. Það var ýmislegt
gert sér til skemmtunar um
kvöldið meðal annars var
haldin sandkastalakeppni og
kveiktur varðeldur þar sem
hópurinn kom saman, grillaði
sykurpúða og skapaðist mikil
stemmning. Einnig var vinsælt, sérstaklega hjá strákunum, að vaða í sjó og ám og
tókst einum úr hópnum að
vaða níu sinnum á þessum
tveimur dögum, þrátt fyrir
fulla vinnu. Seint um kvöldið
var það ánægður og þreyttur
hópur sem gekk til náða.

Látrar og hörku
göngutúr með
gleðisvip
Vaknað var snemma daginn
eftir. Um 9.00 gengum við af
stað yfir til Látra í Aðalvík.
Reyndar urðu þrjár stelpur eftir á Hesteyri til að ganga frá
tjöldunum og svæðinu eftir
okkur því við vildum auðvitað
ekki vera þekkt fyrir að ganga
illa um svæðið sem við höfðum verið að taka til á. Eftir
þessa ferð mun ég ekki leggja
neina trú á það að unglingar
séu latir, allavega ekki þessir
krakkar. Þau gengu alla þessa
leið, um 14 kílómetra, án

Hópurinn samankominn við Sundahöfn fyrir brottför norður á Hornstrandir.
nokkura vandkvæða og með
gleðisvið, á þremur til fjórum
klukkustundum og það var
helst að flokkstjórarnir drægjust aftur úr. Farangurinn var
reyndar skilinn eftir á Hesteyri
og þurfti því lítið að bera annað en nesti fyrir daginn, farangurinn..
Dagurinn á Látrum fór í tiltekt eins og á Hesteyri. Aðallega vorum við að týna rusl
sem hafði fokið upp en venjulega er ekki mikið rusl þar um
slóðir. Sem betur fer virðist
sem það vera svo að það fólk
sem þarna kemur, hafi hugmynd um hvernig á að ganga
um friðlýst svæði eins og
Hornstrandir, en þó eru auðvitað oft svartir sauðir í innanum og oft hafa fundist skothylki í hrúgum sem fólk hefur
skilið eftir. Ekkert var þó um
það í þetta skiptið. Mest var
um plastdrasl að ræða eftir
fiskveiðiflotann, netakúlur og
þvíumlíkt.

Útsölulok!
á fimmtudag, föstudag
og laugardag frá kl. 10-16

STARFSFÓLK ÓSKAST
Leikskólinn Sólborg óskar að ráða
leikskólakennara og/eða annað starfsfólk sem hefur brennandi áhuga á að
vinna með börnum.
Við leggjum áherslu á leik og ritmálsörvun í daglegu umhverfi barnsins.
Um er að ræða tvær 100% stöður og
50% starf frá kl. 13:00-16:30.
Upplýsingar um störfin veitir leikskólastjóri í síma 456 3185.

Verkstjóri
Verkstjóra vantar í saltfiskverkun Gunnólfs
ehf. á Bakkafirði. Nýtt húsnæði í boði.
Upplýsingar gefur Kristinn í síma 473
1666 eða á e-mail kristinn@gunnolfur.is

Hópurinn
Krakkarnir stóðu sig rosalega vel og það var þeim að
þakka að ferðin gekk svona
vel. Ferðin var yfirhöfuð
skemmtileg og það eina leiðinlega í ferðinni var að gosið
okkar var tekið í misgripum.
Annars hafa krakkarnir í
Vinnuskólanum verið mjög
dugleg, skemmtileg og samviskusöm í sumar og það er
ekki spurning um að andinn í
hópnum hefur ekki verið jafn
góður í mörg ár,“, sagði Gylfi
hjá Vinnuskólanum.

30%
aukaafsláttur!
Aðalstræti 11 – sími 456 4905
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Leggur mikið á
sig fyrir leiklistina

Fasteignaviðskipti

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

Einbýlishús / raðhús

3ja herb. íbúðir

Engjavegur 24: 126,4 m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust
1. ágúst 2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hafraholt 14: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr
Verð 10,3 m.kr.
Hjallavegur 4: 242 m² einb.hús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Fallegt útsýni. Skipti á minni
eign möguleg. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 25: 152,6 m² einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið
er mikið uppgert. Áhv. ca. 6,4
m.kr. Verð 10,2 m.kr.
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýlishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út. Verð 12,5 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² raðhús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Laust fljótlega. Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti á minni eign
koma til greina. Áhv. ca. 2 m.kr.
Verð 12,7 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur. Verð 8,2 m.kr.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), allt uppgert. Húsið er
í hjarta bæjarins. Ræktuð eignarlóð. Verð 6,7 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Stakkanes 16: 226,2 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi, sér inngangur, sér geymsla. Verð 6,8 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi) Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr.Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 11: 80 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. 3,4 m.kr.
Verð 5,6 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Skoða öll tilboð.
Möguleiki að taka bíl uppí. Áhv.
ca. 3 m.kr. Verð 5,5 m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin er
endurnýjuð að stórum hluta.
Tilboð óskast
Túngata 13: 76,1 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi. Íbúðin er í
endurnýjun og telst fokheld,
tilvalin fyrir þá sem vilja innrétta
eftir eigin höfði. Tilboð óskast

2ja herb. íbúðir
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð á
2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Verð 3,5 m.kr.
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð í
góðu standi á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Áhv. ca. 3,6 m.kr.
Verð 6,5 m.kr.
Sundstræti 24: 69 m² skemmtileg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4 m.kr.

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

Bolungarvík
Hlíðarstræti 6: 113 m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr
Verð 7,9 m.kr.
Vitastígur 25b: 101 m² fjögurra
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi. Sér
inngangur. Tilboð óskast

4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 14: 133,4 m² 4ra
herbergja íbúð á e.h. í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr, háalofti og hluta
kjallara. Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 100 m² falleg
4ra herbergja íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Baklóð
fylgir neðri hæðinni. Áhv. ca.
1,5 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra herb.
íbúð að hluta undir risi. Íbúðin er
í góðu standi. Tilboð óskast
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi
ásamt helmingi kjallara. Íbúðin
er skemmtileg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Stórholt 13: 123 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð í fjölbýlishúsi
ásamt bílskúr. Íbúðin er mikið
uppgerð. Verð 7,8 m.kr.
Sundstræti 22: 140m² 4-5
herb.íbúð á miðhæð í fjórbýlishúsi ásamt 28 m² bílskúr. Áhv.
ca. 5 m.kr. Verð 10,5 m.kr.
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Fasteignir
í þessari
auglýsingu eru
aðeins sýnishorn
af söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar
eru veittar á
skrifstofunni að
Hafnarstræti 1

Unnar Reynisson á Suðureyri hefur haft mikinn áhuga
á leiklist undanfarin ár enda
var faðir hans, Reynir Ingason, mikill áhugamaður um
leiklist og átti á sínum tíma
þátt í því að stofna Litla
leikklúbbinn á Ísafirði og
lék í fjölda sýninga með
leikfélaginu. Aðspurður
segir Unnar að hann hafi eflaust erft þennan áhuga frá
föður sínum. „Ég held að ég
hafi alltaf haft áhuga á leiklist, ég bara fattaði það ekki
fyrr en fyrir þremur árum
síðan. Þó að pabbi hafi verið
mikið í leiklistinni, þá var
hann ekkert að reyna að
troða mér í hana. Aftur á
móti hefur mikið verið reynt
að fá mig til að syngja, en
pabbi var mikill söngmaður.
Ég held þó að það sé óhætt
að segja að þá hæfileika hafi
ég ekki fengið í vöggugjöf.“

Stefnt að því að fjölga
uppsetningum
Unnar byrjaði í leiklistinni
fyrir þremur árum. „Það
kom þannig til að ég og
Ævar Guðmundsson félagi
minn höfðum lítið að gera
og vantaði áhugamál. Þetta
var um páska og allir aðrir
voru á skíðum, en á þeirri
íþrótt hef ég aldrei haft mikinn áhuga. Við ákváðum að
prufa að skrifa handrit að
leikriti. Þegar það var tilbúið
fórum við að velta því fyrir
okkur hvað við ættum að
gera við það. Á endanum fór
það svo að við endurvöktum
leikfélagið Hallvarður
súgandi sem hafði þá legið í
dvala í tólf ár, eiginlega
gagngert til þess að setja
leikverkið okkar upp. Uppfærslan heppnaðist vonum
framar og var vel sótt og
fékk góða ganrýni. Að
sjálfsögðu vatt þetta svo allt
upp á sig og hefur leikfélagið verið mjög virkt síðan
og sett upp leikverk á hverju
sumri. Nú er meira að segja
verið að tala um að fjölga
uppsetningum.“

Mikið lagt á sig
fyrir leiklistina
Unnar leggur mikið á sig
fyrir leiklistina. Hann rakaði
meira að segja á sér kollinn
fyrir leikritið „Betri er þjófur í húsi en snurða á þræði“
sem sett var upp í sumar.
„Leikstjórinn stakk upp á
því, að ég hélt í gríni, að ég

myndi raka skalla á hausinn,
en væri með hárkraga á
hliðunum og fúlskeggjaður.
Ég samþykkti þetta og hélt
að þetta myndi gleymast.
Það gerði það þó ekki og því
fór sem fór. Hugmynd leikstjórans um að raka á mig
skalla heppnaðist mjög vel
og mikið var hlegið þegar
húfan var tekin niður.“

Vill hvergi annars
staðar vera
Unnar er fæddur og uppalinn á Ísafirði, en flutti til
Suðureyrar fyrir nokkrum
árum. „Ég kynntist sambýliskonu minni, Jóhönnu
Ólafsdóttur, og flutti þess
vegna vestur til Suðureyrar.
Mér hefur allan tímann liðið
mjög vel þar og það hefur
verið mjög gaman að fylgjast með og taka þátt í uppganginum sem hefur verið í
bænum.
Þegar ég flutti stóðu mörg
hús auð á Suðureyri og gat
ég keypt eitt þeirra á fáránlega lágu verði. Nú er svo
komið að það er nokkur húsnæðisskortur í bænum. Suðureyri hefur marga kosti og
maður áttar sig alltaf betur

og betur á því hvað er gott
að búa þar. Nú vil ég hvergi
annars staðar vera.“

Gerði við Sinclair
tölvur vina sinna
Unnar ekur á hverjum
degi til vinnu á Ísafirði. „Ég
vinn sem tæknimaður hjá
tölvuþjónustunni Snerpu. Ég
hef alla tíð haft mikinn
áhuga á tölvum og hef lengi
verið að grúska í þeim, gerði
við Sinclair tölvur vina
minna og svoleiðis. Þó hef
ég aldrei menntað mig neitt
sérstaklega, fyrir utan hin og
þessi námskeið sem ég hef
sótt. Þegar kemur að fagi
sem þróast jafn hratt og
tölvubransinn gerir, þá
skipta gráður og prófskírteini voðalega litlu. Aðalatriðið er að fylgjast nógu
vel með, lesa sér til á Netinu
og vera duglegur að sækja
námskeið, sem geta kennt
manni rosalega mikið.
Auk starfa minna hjá
Snerpu er ég líka að vinna
hjá mínu eigin fyrirtæki á
Suðureyri, en ég á hlut í
Fjarvinnslunni sem var
byggð á rústum Íslenskrar
miðlunnar Vestfjörðum.
Reksturinn gengur mjög vel
og hef ég enga trú á öðru en
að þetta fyrirtæki sé komið
til að vera.“

Stefnt á að setja
upp um jólin
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Frá því að leikfélagið
Hallvarður súgandi var
endurvakið, hefur verið sett
upp eitt leikverk á hverju
sumri. Aldrei hefur legið á
Súgfirðingum að taka þátt í
uppsetningu verkanna. „Það
hefur aldrei verið neitt
vandamál að fá fólk til að
taka þátt í starfinu. Við
glímum þó við sama vandamál og mörg önnur áhugaleikfélög, það getur verið
býsna erfitt að fá áhorfendur. Leiksýningarnar hafa
verið frekar illa sóttar og
gerir það erfitt að halda uppi
þessu leikfélagi. Við látum
þetta samt ekkert stoppa
okkur og ætlum að halda
ótrauð áfram. Við stefnum á
að setja upp leikrit einhvern
tímann í kringum jólin. Svo
verðum við bara að sjá hvað
verður úr því, hvort við náum að velja heppilegt stykki
í tæka tíð og hvort leikarar
fáist og svoleiðis.“

Framtíðin björt
Hallvarður súgandi hefur
lagt mikið í leikverkin sem
sett eru upp. Þannig hefur
sviðsmynd alltaf verið nokkuð íburðamikil og leikfélagið hefur ráðið til sín leikstjóra. Félagið er meira að
segja með blaðafulltrúa og
vef, www.hallvardur.is.
„Framtíðin er björt, sérstaklega ef Súgfirðingar og nærsveitarmenn verða duglegri
að sækja sýningarnar.“

Engidalur – sumarfagurt útivistarsvæði Ísfirðinga

Köttur í bóli bjarnar
– óvirðulegur geymslustaður viðanna úr Ísafjarðarkirkju
Engidalur við Skutulsfjörð
er vinsælt útivistarsvæði og
margir stunda þar reglubundið
skokk og gönguferðir og aðra
útiveru í fagurri náttúru og
friðsæld við bæjardyr Ísfirðinga. Ýmsir renna fyrir fisk í
ánni sem liðast um dalinn
meðan aðrir stunda fuglaskoðun á leirum. Kirkjugarður
Ísfirðinga er á fögrum stað á
Réttarholti við mynni Engidals. Gert hefur verið samkomulag milli Ísafjarðarbæjar
og Hestamannafélagsins
Hendingar, um að í Engidal
verði komið upp fullkominni
aðstöðu til hrossahalds og iðkunar hestaíþrótta. Byggð
verða hesthús og reiðhöll og
gerður skeiðvöllur.
En köttur er í bóli bjarnar.
Skammt innan við Grund,
sumarbústað Sverris Hermannssonar og fjölskyldu
hans, sem stendur á fögrum
gróðurreit í fjörunni við
Kirkjubæ, er sorpbrennslustöð Ísfirðinga ásamt tilheyrandi athafnasvæði í kring. Hér
var í eina tíð Kirkjuból við
Skutulsfjörð en sá merkisbær
er kominn svo kyrfilega í eyði
að jafnvel jarðveginum hefur
verið ekið í burtu. Ekki verður
annað sagt en að eins snyrtilegt sé innan girðingarinnar
hjá Funa og hægt er að hugsa
sér. En margt ruslið er utan
girðingarinnar enda fellur
margt til í stóru bæjarfélagi.
Ekki verður starfsmönnum
heldur kennt um staðsetningu
stöðvarinnar eða um ástand
þessara mála að neinu leyti.
Innan um annað rusl á sorphaugum nær botni Engidals,
rétt við hjalandi silungsána,
eru viðirnir úr Ísafjarðarkirkju
hinni gömlu sem reist var fyrir

smáar

Til sölu er 2ja herb. íbúð
við Túngötu á Ísafirði. Afborgun af húsbréfum ca.
18 þús. á mánuði. Uppl. í
síma 693 6818.
Til sölu er 3ja herb. íbúð í
miðbænum á Ísafirði. Mikið áhvílandi af mjög góðum
lánum og lítil útborgun.
Uppl. í síma 587 4274.
Dagmamma óskast til að
passa 16 mánaða gamlan
strák í vetur. Uppl. í síma
456 5080 á kvöldin.
Vantar 3ja herb. íbúð til
leigu frá og með 1. september. Leiga til lengri tíma.
Upplýsingar í símum 862
4801 og 456 4919.
Starfsmaður óskast í kaffihús Gamla Apóteksins.
Upplýsingar gefur Sirrý í
síma 690 2226.
Til sölu er stórt, nýlegt
fuglabúrsem er ætlað fyrir
stærri tegundir fugla. Selst
á kr. 8.000. Upplýsingar í
síma 456 4390.
Til sölu er 30m²færanlegt
hús. Gott efni í sumarbústað. Uppl. í síma 456 7621
á kvöldin.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
að Urðarvegi 78. Laus nú
þegar. Uppl. í símum 456
3298 og 456 4323.
Hlíðarvegspúkar! Munið
eftir Hlíðarvegspúkapartýinu kl. 17 á laugardag. Allir
gamlir og góðir Hlíðarvegspúkar velkomnir. Aðgangseyrir er kr. 1.000. (vegna
tjaldaleigu o.fl.).
Bráðvantar dagmömmu
fyrir tæplega 1 1/2 árs gamlan strák í vetur. Uppl. í
síma 456 5080 á kvöldin.
Til sölu eða leigu er einbýlishúsið að Drafnargötu
11 á Flateyri. Húsið er
laust. Upplýsingar í síma
00-473-7251796.

Innan um annað rusl á sorphaugum nær botni Engidals, rétt við hjalandi silungsána, eru viðirnir úr Ísafjarðarkirkju hinni gömlu
sem reist var fyrir bráðum hálfri annarri öld en var tekin ofan eftir brunaskemmdir fyrir hálfum öðrum áratug
bráðum hálfri annarri öld en gömlu yfir að kapellunni og þetta nábýli eðlilegt og mætti inna umræðna í bæjarstjórn“,
var tekin ofan eftir bruna- kirkjugarðinum á Réttarholti. e.t.v. nýta hina fullkomnu eins og segir í bókun ráðsins.
skemmdir fyrir hálfum öðrum Fyrir skömmu var í bæjarráði brennslustöð að einhverju Í bréfinu, sem þeir Jens Kristmannsson og sr. Magnús Erláratug. Naumast verður sama- Ísafjarðarbæjar tekið fyrir bréf leyti í því sambandi.
Þegar áðurnefnt bréf var ingsson undirrita, segir m.a.:
staður þessi kallaður mjög fulltrúa sóknarnefndar varð„Sóknarnefnd Ísafjarðarvirðulegur og vekur nokkra andi nábýli kirkjugarðsins og tekið fyrir á fundi bæjarráðs
furðu, að ekki sé meira sagt, sorphauganna og tala þeir þar Ísafjarðarbæjar samþykkti kirkju vill hér með vekja atað kirkjuviðirnir skuli vera um sjónmengun. Hins vegar ráðið að fela tæknideild bæj- hygli ykkar á sjónmengun,
geymdir einmitt þarna. Raun- er starfsemi sorpstöðvarinnar arins að semja verklýsingu og sem við blasir í Engidal við
ar virðist þurfa sérstaka hug- vissulega náskyld hlutverki bjóða út gerð jarðvegsmana Skutulsfjörð. Er þetta einkum
myndaauðgi til að geta látið kirkjugarðsins, þar sem á og aðra jarðvegsvinnu á at- áberandi þegar fólk kemur
sér detta slíkt í hug.
báðum stöðum er fargað því hafnasvæði Sorpbrennslunnar gangandi úr kirkjugarðinum
Ekki er langur spotti frá sem ónýtt má telja og hætt er Funa. Þetta var ákveðið „í á Réttarholti eftir að hafa
geymslustað kirkjuviðanna að nota. Að því leyti má telja kjölfar bréfsins og endurtek- vitjað leiða ástvina sinna. Þá
horfir það yfir ána og sér tvo
stóra ruslahauga blasa við sér.
Er annar haugurinn rétt innan
við girðinguna, sem umlykur
Sorpbrennsluna Funa, steinsnar frá þeim stað þar sem
viðir hinnar gömlu Ísafjarðarkirkju eru geymdir. Þá hefur
umhverfi Engidals verið raskað á nokkrum stöðum með
malarnámi. Er mikil óprýði
bæði af haugunum og jarðraskinu. Sérstaklega stingur
þetta í augu þar eð kirkjugarðurinn er í næsta nágrenni.“
Þess má geta, að Jón Fanndal Þórðarson, sem rekur
Flugbarinn í flugstöðinni á
Ísafjarðarflugvelli, nokkur
hundruð metra frá sorphaugunum, ritaði grein í Bæjarins
besta fyrir þremur vikum og
lagði til að komið yrði upp
limgerði framan við athafnasvæði Funa. Einnig er fjallað
um þetta mál í leiðara Bæjarins besta í síðustu viku.

Reykjarmökkinn frá Funa leggur yfir Engidalinn.

Ertu orðin(n) áskrifandi?

Til sölu er heilt bil í veiðarfæraskemmu að Sindragötu 9 á Ísafirði. WC, heitt
vatn og harðsteypa í gólfi.
Uppl. í síma 456 3678.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
með eldhúsi og sérinngangi. Upplýsingar í síma
456 3678.
Til sölu ergöngugrind. Aðeins notuð í þrjá mánuði
og lítur út eins og ný. Verð
kr. 3.500. Uppl. í síma 456
5057 og 694 7376.
Til leigu er stúdíóíbúð í
Reykjavík. Uppl. í síma 562
3043 eða 862 9443.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
ásamt geymslu á eyrinni á
Ísafirði. Upplýsingar í síma
456 5264.
Vantar Au-Pair í Reykjavík sem fyrst fyrir 11/2 árs
gamlar tvíburasystur. Upplýsingar í símum 562 0316
og 698 6420.
Vantar reiðhjól fyrir sex
ára stelpu. Uppl. í símum
456 6112 og 894 4512.

Tunguskógur

Fjölskylduhátíð um
helgina
Félag slökkviliðsmanna
á Ísafirði efnir til hátíðar
fyrir fjölskyldur slökkviliðsmanna í Tungudal á
laugardag.
Á hátíðinni verður farið
í leiki, ökuferð á slökkvibílum, reykköfun sýnd og
grillað auk þess sem starfið verður kynnt fyrir unga
fólkinu
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Ásgerður Bergsdóttir heitir
þrítug Reykjavíkurmær sem
flutti til Flateyrar í fyrrasumar.
Áður hafði hún búið á Ísafirði
einn vetur og kennt við
Menntaskólann á Ísafirði. Eitt
mesta frægðarverk sem
Ásgerður hefur unnið hér fyrir
vestan er að sækja um stöðu
skólameistara MÍ sem auglýst
var laus til umsóknar fyrir eigi
löngu. Sitt sýndist hverjum um
umsókn hennar og töldu margir
hana helst til of unga og
óreynda til að gegna þessari
miklu ábyrgðar- og virðingastöðu, en sjálf er Ásgerður
sannfærð um að hún hefði vel
getað sinnt starfinu.

Ástin kallaði mig vestur
– segir Ásgerður Bergsdóttir, annar tveggja umsækjenda um stöðu skólameistara Menntaskólans á Ísafirði
Ásgerður kom fyrst til Ísafjarðar haustið 1998. Hún fór
síðan til Reykjavíkur sumarið
eftir og kenndi við Menntaskólann við Sund í einn vetur.
Samtímis var hún stundakennari við Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands eina
önn. Hún snéri svo aftur vestur
fyrir rúmu ári.

Vildi ekki í verkfall
Ásgerður er nú náms- og
starfsráðgjafi hjá Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða.
„Þegar ég ákvað að flytja aftur
vestur í fyrravor vildi ég
tryggja mér vinnu áður en ég
færi. Ég var ekki tilbúin til að
fara aftur að kenna við
menntaskólann. Sem kennari
legg ég mikið á mig og tek
starfið alvarlega. Þegar ég gef
svona mikið af mér og veit að
ég er að vinna gott verk, verð
ég einfaldlega reið þegar upp
úr launaumslaginu koma 100
þúsund krónur fyrir mánuðinn.
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Þar að auki voru samningar
við kennara að renna út og ég
vissi að kennarar voru búnir
að fá sig fullsadda af því að fá
ekki borgað í samræmi við
vinnuframlag. Því sá ég fram
á langt verkfall þennan vetur
og ég hafði því miður ekkert
fjárhagslegt þol til að standa í
slíkri baráttu. Þess vegna leitaði ég mér að öðru starfi og
fékk ráðgjafastarfið hjá Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða.“

Einungis þriðjungur
starfa auglýstur
„Það er gott að vinna hjá
Svæðisvinnumiðluninni. Þar
aðstoða ég bæði fyrirtæki sem
eru að leita sér að starfsfólki
og fólk í atvinnuleit. Komi til
dæmis til mín maður sem
annað hvort er atvinnulaus eða
vill skipta um vinnu, byrjar
hann á því að fylla út pappíra
og fer á skrá hjá okkur. Ég
skýri svo út fyrir honum
hvernig staðan er á vinnumarkaðinum. Það getur verið

erfitt að gera sér grein fyrir
því hvernig hún er því það er
langt í frá að öll laus störf
komi inn á borð til okkar, því
miður.
Í þessu samhengi má geta
þess að aðeins lítill hluti lausra
starfa er yfir höfuð auglýstur.
Aðeins er ráðið í um þriðjung
starfa þannig. Oftast vita atvinnurekendur af einhverjum
heppilegum starfskrafti og
ráða hann. Þess vegna hvet ég
alla atvinnuleitendur til að
ganga í fyrirtæki og láta vita
af sér því nóg er af lausum
störfum, það þarf aðeins að
hafa svolítið fyrir því að finna
þau.“

Átti landsbyggðina eftir
Upphaflega kom Ásgerður
vestur haustið 1998. „Þá var
ég nýútskrifuð úr kennslufræðinni í Háskóla Íslands og
ætlaði að finna mér starf sem
íslenskukennari. Ætlunin var
aldrei að fara út á land, mark-

miðið var að finna vinnu í
Reykjavík. Á þessum tíma
voru hins vegar engar íslensku
kennarastöður lausar við
framhaldsskólana í Reykjavík
en einhverjar lausar stöður í
efri bekkjum grunnskólanna.
Hefði ég hins vegar farið að
kenna þar, hefði ég þurft að
kenna annað með, svo sem
ensku og eðlisfræði. Mig
langaði að einbeita mér að
íslenskunni og ákvað því að
leita víðar.
Ég sá auglýsta lausa stöðu
íslenskukennara við Menntaskólann á Ísafirði. Vinafólk
mitt bjó þá fyrir vestan og ég
hugsaði sem svo að það væri
kannski ágætt að prófa eitthvað nýtt. Ég hafði búið í
Reykjavík, ég hafði búið í útlöndum og nú átti ég bara
landsbyggðina eftir.“

Ekki áberandi
í samfélaginu
„Strax við komuna til Ísafjarðar leið mér mjög vel. Ég

vann samt gífurlega mikið og
gafst því lítill tími til að gera
annað enda eru margir sem
trúa því ekki að ég hafi verið
hérna þennan vetur, ég var
ekki mjög áberandi í samfélaginu.
Þrátt fyrir mikla vinnu
eignaðist ég þó nokkra vini
og kunningja á Ísafirði. Ég
saknaði þó alltaf fjölskyldu
minnar og vina fyrir sunnan
og því varð úr að ég fór aftur
suður að vori.“

Ástin kallaði
Ásgerði vestur
Þegar Ásgerður kom til
Reykjavíkur fékk hún vinnu
sem íslenskukennari við gamla skólann sinn, Menntaskólann við Sund. „Þar leysti ég
af mann sem hafði farið í
launalaust leyfi í eitt ár. Það
fór hins vegar svo að hann
framlengdi leyfið og var mér
því boðið að halda áfram að
kenna við skólann. En þá má
segja að ástin hafi kallað mig
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vestur.
Ég hafði kynnst sambýlismanni mínum, Högna Sigurþórssyni, fyrir sunnan á námsárum mínum í Háskólanum.
Þegar ég var að kenna við MÍ
hitti ég hann svo aftur og við
urðum þá ágætis kunningjar.
Þegar ég fór aftur til Reykjavíkur héldum við tölvusambandi, hann var á Flateyri en
ég fyrir sunnan. Eitt leiddi af
öðru og fyrr en varði var vinasambandið orðið að einhverju
meira. Ég flutti því vestur aftur
og byrjaði að búa á Flateyri
með Högna.“

Óskiljanlegt að verið
sé að minnka
íslenskukennslu
Ásgerður hefur búið á Flateyri síðan og unnið á Svæðisvinnumiðluninni eins og komið hefur fram hér að framan.
„Ég hætti þar í haust til að
fara að kenna aftur í Menntaskólanum. Þó mér hafi líkað

starfið hjá Svæðisvinnumiðluninni mjög vel er eins og
geti ekki slitið mig frá kennslunni. Og nú hafa launin líka
skánað mikið.“
Þú býður sem sagt eftir því
að aðrir berji fram launahækkanir og ferð þá aftur í greinina?
„Jú auðvitað. Þetta er rottueðlið í mér. En ég get sagt það
mér til málsbóta að þetta er
ekki með vilja gert, ég gerði
ekki ráð fyrir að fara svona
fljótt aftur í kennslu.
Ég mun aðallega kenna
náttúrufræði, en mun einnig
kenna einn áfanga í íslensku.
Ýmsar breytingar urðu á íslensku kennslunni með nýju
námskránni. Til dæmis minnka þriggja eininga áfangar niður í tveggja eininga áfanga.
Þetta finnst mér þróun í öfuga
átt. Kennarar við Háskóla Íslands hafa undanfarin ár kvartað yfir því að yfirleitt séu nýnemar varla skrifandi þegar
þeir koma úr menntaskólum.
Fjölmargir stúdentar eiga í
erfiðleikum með að koma
hlutum frá sér í rituðu máli.
Ég hef skoðað lokaritgerðir
hjá háskólanemum sem eru
svo lélegar að þær eru varla
skiljanlegar. Þess vegna finnst
mér það vægast sagt undarlegt
að verið sé að minnka hlut
íslenskukennslunnar í framhaldsskólum. Þetta tel ég mikið ógæfuspor.“

Hlakkar til að fara
aftur að kenna
„Ég hlakka mikið til að fara
að kenna aftur, ég hef svo
gaman af að vinna með ungu
fólki. Menntaskólinn á Ísafirði
er einn besti vinnustaður sem
ég hef unnið á. Vinnuaðstaða
er öll til fyrirmyndar og samstarfsfólkið alveg frábært. Það
hversu skólinn er lítill er bæði
kostur og galli. Auðveldara er
að koma hugmyndum sínum
í framkvæmd og margar boð-

leiðir eru styttri og auðveldari.
Aftur á móti getur verið erfitt
fyrir óvanann kennara að
vinna í litlum skóla. Ég gat til
dæmis ekki mikið leitað mér
aðstoðar við íslenskukennsluna, í það minnsta voru ekki
jafn margir til að leiðbeina
mér eins og í MS.
Til viðbótar við kennslu í
MÍ fer ég líklega að kenna á
kvöldnámskeiði hjá Fræðslumiðstöðinni. Námskeiðið
kallast „Bætt íslenskukunnátta“ og verður þar farið í
marga hagnýta þætti íslenskunnar. Svo dæmi sé nefnt mun
ég leiðbeina fólki með uppsetningu bréfa og svo framvegis.“

Knappur tími til að
læra hollenskuna
Ásgerður er með BA próf í
íslensku frá Háskóla Íslands.
„Að BA-prófinu loknu fór ég
til Hollands. Ætlunin var að
læra kennslufræði og sótti ég
um í skóla í Utrecht í Hollandi.
Ég fékk mjög jákvætt svar en
þurfti þó að taka inntökupróf.
Það reyndist vera hollenskupróf. Ég hafði reyndar verið
au-pair í Hollandi en á hollensk-íslensku heimili þar
sem að mestu leyti var töluð
íslenska. Þess vegna var ég
langt frá því að vera fullnuma
í tungumálinu.
Ég hafði þrjár vikur til
stefnu og lærði eins mikla hollensku og ég gat. Tíminn var
þó mjög knappur og var ég
alls ekki bjartsýn þegar ég fór
í prófið, enda gekk mér alls
ekki vel.“

Miklar geðsveiflur
„Svarið kom viku seinna,
ég hafði fallið. Það var mikill
sorgardagur. Ég var komin til
Hollands með allt mitt dót og
þetta svar virtist ætla að eyðileggja allar áætlanir mínar. Ég

FÉLAGSMIÐSTÖÐIN Á ÍSAFIRÐI
Félagsmiðstöðin á Ísafirði óskar eftir
að ráða starfsmann í fullt starf til þess
að hafa umsjón og eftirlit með unglingastarfi á Ísafirði. Bæði er um dagog kvöldstarf að ræða.
Þá vantar starfsmann til þess að hafa
eftirlit með húsnæði félagsmiðstöðvarinnar að degi til, gæslu, þrif, aðstoð
í eldhúsi o.fl.
Mötuneyti nemenda grunnskólans er
innan veggja félagsmiðstöðvarinnar.
Þar vantar matselju í 83,4% starf í níu
mánuði ársins. Viðkomandi sér um að
útbúa og selja létta málsverði fyrir 7.10. bekk.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf fljótlega. Upplýsingar gefur forstöðumaður í síma 456 3808 eða 863
3806.
Félagsmiðstöðin á Ísafirði.

var miður mín allan daginn.
Daginn eftir hringdi formaður skólanefndar skólans
og sagði mér að nefndin hefði
haldið sérstakan fund vegna
mín. Sagði formaðurinn að þar
sem ég hafði lokið háskólanámi heima á Íslandi ætluðu
þau að gefa mér tækifæri til
að stunda nám við skólann
fram til áramóta.
Þá hoppaði ég af kæti, hló
og dansaði og hef sjaldan verið ánægðari. Geðsveiflurnar
þessa tvo daga voru ofsalega
miklar.“

Var efst í árganginum
„Ég var ekki nema þrjá daga
í viku í skólanum. Dagarnir
voru þó langir og á frídögum
sat ég á bókasafninu og las og
las. Ég var staðráðin í að
standa mig enda hafði ég mikinn áhuga á náminu og fannst
það eiga mjög vel við mig.
Einn kennara minna var þó
á annarri skoðun. Hann var í
skólanefnd og vissi því að ég
hefði fallið á prófinu. Hann
hafði ekki mikla trú á mér og
var alltaf að beina spurningum
til mín sem hann vissi að ég
gat ekki svarað. Það fór mjög
mikið í taugarnar á mér að
þurfa að gefa þær frá mér. Ég
átti það líka til að gefa spurningar frá mér sem ég gat auðveldlega svarað eingöngu
vegna þess að ég var svo
stressuð í tímum hjá honum.
Þegar kom að jólaprófum
gekk mér mjög vel og var efst
í þessum áfanga. Það er
skemmst frá því að segja að
viðmót kennarans var allt annað eftir þetta og ég fékk að
halda áfram náminu.“

Hefði viljað
sjá meiri áhuga
Ásgerður sótti um stöðu
skólameistara Menntaskólans
á Ísafirði í vor. „Ég sótti alls
ekki um þessa stöðu í einhverju gríni, eins og margir
virðast halda. Ég ber hag
þessa skóla mjög fyrir brjósti.
Ég sótti því um þessa stöðu af
fullri alvöru og var og er viss
um að ég gæti unnið starfið
vel.
Ég varð mjög leið þegar ég
sá hversu fáir sóttu um. Ég
hefði viljað sjá fleiri sýna
stöðunni áhuga en eins og allir
vita voru ég og Ólína Þorvarðardóttir þær einu sem
sóttu um.“

Hlakka til að vinna
með Ólínu
„Ég fann það fljótlega að
þó ég hefði marga stuðningsmenn hafði Ólína fleiri. Þar
að auki vissi ég að þarna var á
ferðinni mjög fær kona. Töluverð pólitík fylgir starfi skólameistara. Hann þarf að glíma
við ráðuneyti og alls kyns
nefndir og í þess konar veseni
kemst ég sennilega ekki með
tærnar þar sem Ólína hefur
hælana.
Þar að auki var ég sammála
þeim sem sögðu að heillavænlegast væri að fá einhvern
utanaðkomandi í starfið. Svo
er auðvitað mikill kostur að

Listasumar í Súðavík haldið í þriðja sinn

Fjögurra daga hátíð
með fjölbreyttu efni
Í kvöld hefst listahátíðin
„Listasumar í Súðavík“ sem
standa mun yfir í fjóra daga.
Meðal dagskrárliða á hátíðinni má nefna jazztónleika
Jóhönnu Vigdísar Arnardóttur, tónlistarmessu og
tónleika barnastjörnunnar
Jóhönnu Guðrúnar. Þetta er
í þriðja sinn sem hátíðin er
haldin en hún er samstarfsverkefni Súðavíkurhrepps,
Sumarbyggðar í Súðavík og
Félags íslenskra hljómlistarmanna.
Dagskráin hefst með
karamelluregni úr lofti kl.
20 og síðan verður kvik-

myndin Ikingut sýnd í félagsheimili Súðavíkur. Auk tónleika og annara listviðburða,
verður haldið svokallað Legonámskeið fyrir feðga og mósaík-námskeið fyrir mæðgur.
Það er Jóhann Breiðfjörð
Lego hönnuður sem mun leiðbeina á námskeiðinu fyrir
feðgana og fjöllistakonan
Kjuregej Alexandra Argunova
mun leiðbeina mæðgunum.
Listaverkin sem sköpuð verður á námskeiðinum verða til
sýnis frá kl. 13 á sunnudag og
fram eftir degi.
Á laugardagskvöld verður
brekkusöngur og varðeldur í

brekkunni neðan við skólann á staðnum undir stjórn
þeirra Vagnsystkina úr Bolungarvík. Síðar um kvöldið
verður síðan alvöru sveitaball í félagsheimilinu þar
sem Vagnsystkinin leika
fyrir dansi. Á það skal bent
að skráning á námskeiðin
eru hjá Sumarbyggð í Súðavík í símum 456 4986 og
861 4986. Nánari upplýsingar um hátíðina er hægt
að nálgast á heimasíðu
Súðavíkurhrepps.
Framkvæmdastýrur hátíðarinnar eru þær Pálína og
Soffía Vagnsdætur.

Eigendur fyrirtækjanna sem eru í hinni nýju verslunar- og þjónustumiðstöð.

Verslunar- og þjónustumiðstöð opnuð í Bolungarvík

„Hugmyndin var
lengi að gerjast“
Verslunar- og þjónustumiðstöð var opnuð í síðustu
viku í EG-húsinu við Aðalstræti 21-23 í Bolungarvík.
Hún er í smærra lagi sé miðað við t.d. Kringluna í
Reykjavík en miðað við
höfðatölu í Bolungarvík er
hún eflaust í stærri kantinum
í veröldinni. Fjögur þjónustufyrirtæki eru á þessum
stað: Blómabúðin Blómahornið, snyrtistofan Mánagull, sólbaðsstofan Linda og
Hárgreiðslustofan Hárstofan.
Að sögn Soffíu Hauksdóttur, eiganda Blómahornsins, hafði þessi hugmynd verið að gerjast lengi.
„Við ákváðum nokkur að
taka okkur saman og kýldÓlína kemur til bæjarins með
fjölskyldu sína og Ísafjörður
má vel við margnum.
Þegar ég hafði tekið þetta

Sigrún Eiríksdóttir annar eigandi Hárstofunnar sinnir
viðskiptavini á opnunardaginn.
um síðan á þetta af fullum
Í verslunarmiðstöðinni er
krafti. Ég teiknaði upp hvernig gestum og gangandi boðið
við myndum hafa skipulagið upp á kaffi. Innangengt er
hér inni og bar þetta undir úr þjónustufyrirtækjunum
Sparisjóðinn sem á húsnæðið. fjórum inn í matvöruverslÞar var tekið vel í þetta“, segir unina Sparkaup í sama húsi.
Soffía.
allt inn í dæmið ákvað ég að
draga umsókn mína til baka.
Það er langt í frá að ég beri
kala til nokkurns manns út af

þessu máli, síst af öllu til
Ólinu. Ég hlakka mjög til að
vinna með henni næsta vetur.“
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Fjölbreytt menningarhátíð fyrir alla fjölskylduna verður haldin í Bjar
narfirði um næstu helgi
Bjarnarfirði

Sigur Rós og Megas meðal skemmtikrafta
Fjölbreytt menningarhátíð
fyrir alla fjölskylduna verður
haldin í Bjarnarfirði á Ströndum um helgina. Að sögn Sigurðar Atlasonar, framkvæmdastjóra Galdrasýningar á Ströndum, vilja aðstandendur hátíðarinnar bjóða alla
velkomna enda er dagskráin
á þann veg að hún höfðar til
allrar fjölskyldunar.
Dagskráin hefst kl. 20 á
föstudagskvöld setningu
Galdrastefs á Ströndum og
upphafi þjóðsagnamaraþons.
Galdramenn af Ströndum
kveða niður drauga og aðra
óáran til heilla komandi helgi

en síðan taka við stórtónleikar,
þar sem sönghópurinn Gríma
flytur nýfundna 17. aldar tónlist ásamt hljómsveitinni Sigur Rós og strengjasveitinni
Anima og Steindóri Andersen
kvæðamanni sem flytur tónlistardagskrá sína sem hafið
hefur sigurför um heiminn
undanfarna mánuði.
„Við höfum verið að renna
blint í sjóinn með þetta en við
viljum leggja áherslu að þetta
er fjölskyldu- og menningarhátíð, ekki önnur verslunarmannahelgi. Við viljum sjá
sem flesta og hvetjum alla til
að koma og taka þátt í leikn-

Hjartalæknir
Sérfræðingur í hjartasjúkdómum verður á
Ísafirði dagana 15.-17. ágúst nk.
Tímapantanir í síma 450 4500.

Til leigu

Hljómsveitin Sigur Rós flytur 17. aldar tónlist á hátíðinni ásamt fleiri aðilum.
um“, sagði Sigurður. Allur lítil leikrit þar sem fólk á að vera hjá okkur. Á laugardagslaugardagurinn verður fjöl- þekkja persónur úr Völuspá, kvöldinu verða stórtónleikar
skyldudagur. Það verða leik- Morrinn frá Ísafirði verður á þar sem Megas kemur fram
tæki fyrir börnin, Möguleik- staðnum með galdraþema og ásamt mörgum öðrum tónlisthúsið flytur Völuspá og í að ógleymdu þjóðsagnatjald- armönnum. Ég vil endilega
kjölfar þeirrar sýningar verður inu þar sem lesnar verða þjóð- hvetja Vestfirðinga til að
farið í ratleik um Bjarnarfjörð sögur frá morgni til kvölds.
koma, þarna verður mikið
þar sem gengið verður fram á
„Það verður mikið um að vestfirskt þema, galdrarnir,

auk þess er nýfundna 17. aldar
lagið etir séra Ólaf Jónsson.
Veðurspáin er með ólíkindum
góð, matsala verður á svæðinu
og tjaldstæðið getur tekið á
móti 4000 manns. Það er
óhætt að lofa góðri skemmtun“, sagði Sigurður.

Tónleikar í Ísafjarðarkirkju á laugardag

Ný „sýn“ á gamla kunningja
Til leigu er eitt besta verslunarpláss á
Ísafirði.
Póllinn hf. sími 456 3092.

Sigurður Flosason saxófónleikari og Gunnar Gunnarsson organisti halda tónleika í Ísafjarðarkirkju kl.
17 á laugardag. Dagskrá
tónleikanna samanstendur
af sálmalögum sem flutt
verða í útsetningum þeirra
félaga. Elstu lögin eru frá
15. öld en þau yngstu frá

síðustu áratugum. Mörg laganna eru í hópi hinna þekktustu meðal íslensku þjóðarinnar en önnur heyrast sjaldan.
„Sigurður og Gunnar hafa nýlokið við að hljóðrita nýjan
geisladisk sem kemur út síðar
á þessu ári og hefur að geyma
sálma og tónlist sem tengist
jólum og aðventu. Á tónleik-

unum munu þeir flytja efni af
þessum óútkomna diski í
bland við annað efni“, segir í
tilkynningu frá Tónlistarfélagi
Ísafjarðar sem stendur að tónleikunum.
„Tónlistarunnendur eru eindregið hvattir til að missa ekki
af óviðjafnanlegum og frábærum tónlistarflutningi

Eldborgarmessan ógurlega
Þá er blessuð verslunarmannahelgin, sem er svo mörgum tilhlökkunarefni
og sennilega enn fleirum kvíðvænleg, afstaðin. Eins og venjulega tókst allt
með miklum stæl og allir voru ánægðir hver á sína vísu. Þó verður ekki framhjá ýmsum vanköntum litið. Áður er rétt að vekja athygli á því að verslunarmannahelgin leið á Vestfjörðum án nokkurra teljandi óhappa og enn hafa ekki
borist fregnir af slysum í umferðinni í héraðinu. Lögreglan í Bolungarvík,
Búðardal, á Hólmavík, Ísafirði og Patreksfirði hafði með sér náið og gott samstarf, og náðu störf hinnar sameinuðu löggæslu allt að Eldborgarhátíðinni og í Borgarfjörð. Almennt er það álit manna að
kraftmikil löggæsla um allt land hafi átt sinn þátt í óhappalítilli
umferð. Þó valt rúta á Fjallabaksleið nyrðri á Suðurlandi.
Betur fór en á horfðist, en tvennt var flutt með þyrlu Landhelgisgæslunnar til
Reykjavíkur og sex aðrir munu hafa meiðst eitthvað. Spurningar vakna um
réttmæti þess að flytja stöðugt fleiri ferðamenn inn á hálendið um vegi sem
ekki voru gerðir fyrir mikla umferð stórra bíla.
Einnig vaknar sú spurning hver sé ábyrgð þeirra manna og fyrirtækja sem
bjóða fólki afþreyingu, sem stundum kann að reynast hættuleg, samanber
atvikið þegar tveimur gúmmíbátum hvolfdi undan fólki í Skaftá við Hunkubakka. Hver ber ábyrgð á fólki sem fjölmennir út í óbyggðir að því er virðist
í hugsunarleysi og viðhefur ekki næga aðgát? Minna má á að um síðustu

Netspurningin

páska taldi lögreglan á Ísafirði um 70 snjósleða á Drangajökli.
Stærstu hátíðirnar voru að sjálfsögðu Kántríhátíðin á Skagströnd, sem sló
öll met, um 12 þúsund gestir, þjóðhátíð í Eyjum og Eldborgarmessan ógurlega.
Allir voru ánægðir með sitt, líka þeir sem stóðu fyrir smærri hátíðum eins og
Sólbakka- og Ingjaldssandshátíðinni í Önundarfirði. Drýgst létu þó Eldborgarar
á Kaldármelum, sem leyfðu sér ósköp pent að segja að hátíðin hefði farið vel
fram, beint í kjölfar fregna um 10 meint kynferðisafbrot, dreifingu fíkniefna
og ,,nauðgunarlyfsins” smjörsýru, sem að minnsta kosti 15
ungmenni urðu fyrir barðinu á. Sennilega hefur þeim verið
ofar í huga að telja milljónirnar 50, sem inn komu, en að hafa
áhyggjur af nokkrum stelpum, sem þó voru væntanlega að
upplifa sína verstu lífsreynslu fram að nýliðinni verslunarmannahelgi.
Þá koma spurningrnar: Hvenær ætla háttvirtir alþingismenn að samræma
íslensk lög þeirri breytingu sem alþingi gerði með lögræðislögum 1997 þegar
sjálfræðisaldur hækkaði úr 16 árum í 18 ár? Nú teljast allir börn í skilningi laganna, sem ekki hafa náð 18 ára aldri, að því tilskyldu að þeir hafi ekki gengið
í hjúskap fyrir þann aldur. Eldborgarmessan ógurlega sýnir að 16 ára börn eiga
ekkert erindi á slíka samkomu frekar en 17 ára börn hafa eitthvað þangað að
sækja, nú eða keyra bíl. Engu barni ætti að leyfast að fara á útisamkomu á
fylgdar foreldra eða annara forráðamanna.

Stakkur skrifar

þeirra Sigurðar og Gunnars.
Hér eru á ferðinni listamenn
sem hafa fundið alveg einstaka leið til túlkunar á lögum sem fylgt hafa íslensku
þjóðinni á hátíðastundum
um langan aldur og má fullyrða að áheyrendum opnist
ný „sýn“ á gamla kunningja“.

Spurt var:
Er mikil vá
fyrir dyrum í
atvinnulífi
Vestfirðinga
eftir 1. sept.ember?
Alls svöruðu 352.
Já sögðu 217 eða 61,65%
Nei sögðu 98 eða 27,84%
Óvíst sögðu 37 eða 10,51%

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

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
8
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Sólbakka- og Sandshátíð tókst me
ð miklum ágætum
með

Líflegt í Önundarfirði um helgina
Sólbakka- og Sandshátíð,
sem haldin var í Önundarfirði
um helgina tókst með miklum
ágætum. Hátíðinni var slitið á
mánudagskvöld með tónleikum Sigríðar Eyrúnar Friðriksdóttur leik- og söngkonu og
Agnars Márs Magnússonar
píanóleikara. Fluttu þau Sigríður og Agnar íslensk þjóðlög
í bland við slagara úr þekktum
söngleikjum. Á Ingjaldssandi
voru haldnir dansleikir, sameiginleg grillveisla og margt
fleira.
Á Sólbakka var framkallaður eldur og reykur til að
minnast þess að 100 ár eru
liðin síðan hvalveiðistöð Hans
Ellefsen á Sólbakka brann.
Tendruð voru 100 blys á Sólbakka og lagði reyk yfir Flat-

eyri svo sveið í augum. Tilgangurinn var einmitt sá að
skapa stemmningu líka þeirri
sem var þegar hvalveiðistöðin
brann, en þá var logn og kyrrt
og þurfti fólk að flýja eyrina
vegna reyks.
Einn hluti hátíðarinnar var
hin árlega sandkastalakeppni
sem haldin er við Holt í Önundarfirði. Metþátttaka var í
keppninni í ár en um 500
manns munu hafa verið á
svæðinu á meðan á keppninni
stóð, jafnt keppendur sem
áhorfendur. Yfir 70 kastalar
voru byggðir sem einnig er
met. Meðfylgjandi myndir
voru teknar á hátíðinni og voru
ljósmyndarar þeir Björn Ingi
Bjarnason og Guðmundur
Sigurðsson.

Tendruð voru 100 blys til að minnast þess að 100 ár eru liðin frá því að hvalveiðistöðin að Sólbakka brann.

Lýður Árnason og Óli Popp „gefa saman“ þau Láru Thorarensen og Þórð Jónsson, fyrrverandi verta á Vagninum.

Gunnar Hólm og Villi Valli leika á snertiltrommu og nikku
fyrir gesti hátiðarinnar.

Frá brennunni á sunnudagskvöld.

Þessi eftirlíking af Boeing 747 fengi seint lofthæfnisskírteini þrátt fyrir að vera vel byggð.

„Steingerfð“ risaeðla í sandinum við Holt.

Frá eldmessu þeirra Lýðs læknis og Óla popp.
FIMMTUDAGUR 9. ÁGÚST 2001
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emmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf
skemmtanir

veðrið
Horfur á föstudag:
Hæg breytileg átt og
þykknar upp vestantil en
annars víða léttskýjað.
Hiti 9-17 stig, hlýjast á
Suðausturlandi.
Horfur á laugardag:
Fremur hæg suðaustlæg
átt og rigning sunnan og
vestantil en skýjað norðaustanlands. Hiti 10-15
stig.
Horfur á sunnudag:
Austan 5-8 m/s og rigning
á Suðurlandi en að mestu
skýjað norðantil. Hiti
10-16 stig.
Horfur á mánudag:
Norðaustanátt og rigning
norðan og austanlands en
skýjað og stöku skúrir
suðvestantil. Lítið eitt
kólnandi veður.
Horfur á þriðjudag:
Norðaustanátt og rigning
norðan og austanlands en
skýjað og stöku skúrir
suðvestantil. Lítið eitt
kólnandi veður.

netið

www.arnfirdingur.is
Arnfirðingafélagið hefur
komið sér upp skemmtilegri og vandaðri heimasíðu á Netinu. Þar má
finna ýmislegt fróðlegt um
íbúa Arnarfjarðar og nánasta umhverfi fjarðarins.
Til dæmis eru ,,Vissir
þú?“ skemmtilegir fróðleiksmolar um svæðið og
sögu félagsins. Þar er
einnig hægt að finna
fréttir og frásagnir úr
Arnarfirðinum, sögur og
fundargerðir auk þess
sem þar er hægt að skrá
sig í félagið. Fróðleg síða.

helgin
Hlíðarvegspúkapartýið:
Hið árlega Hlíðarvegspúkapartý þar sem saman
koma þeir sem ólust upp
á Hlíðarveginum á Ísafirði
eða í næsta nágrenni
verður haldið á lóða
gamla dagheimilisins ofan
Hlíðarvegar kl. 17 á laugardag. Meðal gesta í
hófinu verða þeir Rúnar
Pétur Geirs og Reynir
Guðmundsson söngvari
og munu þeir eflaust taka
lagið. Hlíðarvegspúkar
eru hvattir til að mæta.
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Föstudagur 10. ágúst

17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (51:90)
18.30 Falda myndavélin (6:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.30 Veður
19.35 Kastljósið
19.58 Helstin
20.10 Lögregluhundurinn Rex
21.00 Aftur í aldir. (Time at the Top)
Þrettán ára gömul stúlka býr hjá ekklinum föður sínum ásamt húshjálpinni. Dag
einn fer hún og heimsækir aldraðan nágranna sem á töfralykil er gengur að
dyrum fortíðar. Aðalhlutverk: Timothy
Busfield og Elisha Cutheert.
22.35 Fjöldamorðinginn. (Summer of
Sam) Þegar íbúar í ítölsku hverfi í New
York halda að fjöldamorðingi, sem
gengur laus, sé sonur íbúa í hverfinu
þeirra veldur það ógnaröldu meðal fólksins. Aðalhlutverk: John Leguizamo, Mira
Sorvino, Adrien Brody, Jennifer Esposito
og Anthony La Paglia.
01.10 HM í frjálsum íþróttum. Bein
útsending frá Edmonton í Kanada. Úrslit
í 200 m hlaupi og þrístökki kvenna og
400 m grindahlaupi karla. Úrslit í 800 m
hjólastólaakstri kvenna og 1500 m hjólastólaakstri karla.
05.00 Dagskrárlok

09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Myndbönd
10.30 Fyrstur með fréttirnar (22:22)
11.15 Lífið sjálft (19:21) (e)
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Ó, ráðhús (3:26) (e)
13.00 Dauðakossinn
14.50 Bette (9:18) (e)
15.15 Ein á báti (2:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.40 Úr bókaskápnum
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (8:24)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (11:23)
20.00 Sabrina í Ástralíu. (Sabrina
Down Under) Unglingsstúlkan Sabrina
þarf að beita öllum sínum yfirnáttúrulegu
klækjum til að bjarga síðustu hafmeyjunum frá útrýmingarhættu. Hún fer, ásamt
bestu vinkonu sinni Gwen, til hins mikla
kóralrifs í Ástralíu þar sem ætlunin er að
leggja stund á sjávarlíffræði. Það er þó
engin lognmolla í kringum þær vinkonur
og saman tekst þeim að rata í alls kyns
undarleg ævintýri.Aðalhlutverk: Melissa
Joan Hart, Peter O´Brien, Remi Broadway.
21.35 Blóðsugubaninn Buffy (19:22)
22.25 Undirmál. (Set It off) Fjórar fátækar blökkukonur taka höndum saman
og fremja bankarán. Ránið tekst vel og
halda konurnar því áfram á sömu braut.
Lögreglumaður er þó á hælunum á þeim
og eftir því sem álagið eykst fer að bera
meira á sundrung og ósamlyndi í hópnum. Aðalhlutverk: Jada Pinkett, Vivica
A. Fox.
00.25 Nýtt líf. (The Spitfire Grill) Um
niðdimma vetrarnótt kemur ung stúlka
til smábæjarins Gilead. Bæjarbúar líta
hana hornauga og ekki er víst að það sé
að ástæðulausu. Stúlkan á sér allhrikalega
fortíð en á sér þá ósk heitasta að hefja
nýtt og betra líf í friðsælum smábæ. Aðalhlutverk: Alison Elliott, Ellen Burstyn,
Marcia Gay Harden.
02.20 Dauðakossinn. (Kiss Me Deadly)
Einkaspæjarinn Mike Hammer ekur fram
á óttaslegna stúlku við þjóðveginn. Hún
er vart komin í bílinn þegar Mike tekur
eftir að þeim er veitt eftirför. Bíl einkaspæjarans er ýtt fram af klettabrún og
stúlkan lætur lífið. Mike fer að kanna
fortíð stúlkunnar um leið og hann hefur
jafnað sig eftir slysið. Á daginn kemur
að vinnuveitandi hennar sóttist eftir
dularfullum hlut í hennar vörslu og lagði
allt í sölurnar til að ná honum. Aðalhlutverk: Albert Dekker, Ralph Meeker, Cloris Leachman , Maxine Cooper, Gaby
Rodgers.
04.05 Ísland í dag
04.30 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 11. ágúst
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (53:90)
09.30 Mummi bumba (44:65)
09.37 Dýrabraut 64 (20:26)
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (31:40)
10.25 Pokémon (6:52)
10.50 Ristó eignast vinkonu (1:6)
10.55 Kastljósið
11.20 Skjáleikurinn
17.15 Einvígið á Nesinu
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Fíklaskólinn (21:22)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.30 Veður
19.35 Kastljósið
19.58 Helstin
20.05 Kata og Amor. (Cupid and Cate)
Cate DeAngelo er yngst fjögurra systra
og hefur ekki enn fundið sér stað í veröldinni. Hún er laus og liðug en í samanburði við líf systra hennar er líf Cate tilgangslaust. Aðalhlutverk: Mary-Louise
Parker, Peter Gallagher, Bebe Neuwirth,
Philip Bosco, Joanna Going og Brenda
Fricker.
21.50 HM í frjálsum íþróttum. Bein
útsending frá Edmonton í Kanada. Úrslit
í 100 m grindahlaupi, 5 km hlaupi og
4x100 m boðhlaupi kvenna og langstökki karla. Undankeppni í 4x400 metra
boðhlaupi karla og kvenna.
23.15 Tin stjarnan. (Tin Star) Kúrekamynd frá árinu 1957. Henry Fonda leikur
fyrrverandi fógeta sem lendir í ýmsum
vandræðum sem fyrrum laganna vörður.
Aðalhlutverk: Henry Fonda og Anthony
Perkins.
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 12. ágúst
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disney - stundin
09.55 Prúðukrílin (53:107)
10.22 Babar (6:65)
10.45 Draumaduft (12:13)
10.50 Kastljósið
11.10 Skjáleikurinn
13.50 HM í frjálsum íþróttum. Bein
útsending frá Edmonton í Kanada.
17.00 Geimferðin (9:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Alexandra
18.15 Lísa (12:13)
18.22 Hænuegg (9:13)
18.30 Göldrótta frænkan (3:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.30 Veður
19.35 Deiglan
19.58 Helstin
20.00 Sjö tindar. Fyrsti þáttur af sjö um
leiðangra Haralds Arnar Ólafssonar
fjallgöngumanns. Í þessum þætti fylgjumst við með Haraldi og samferðarmönnum hans klífa hæsta tind NorðurAmeríku, Denalí í Alaska.
20.35 Fréttir aldarinnar
20.45 HM í frjálsum íþróttum. Bein
útsending frá Edmonton í Kanada.
23.30 Abbey Road-hljóðverið. (The
Abbey Road Story) Bresk heimildarmynd
um Abbey Road-hljóðverið í London
þar sem margir af þekktustu tónlistarmönnum heims hafa hljóðritað verk sín
á síðustu 65 árum. e.
00.35 Deiglan
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 11. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.15 Kettir dansa ekki
11.25 Í lausu lofti
13.15 Jane Eyre
15.05 Foringi og fyrirmaður
17.05 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (11:24)
20.00 Undir sama þaki (7:7)
20.30 Bara ekki hér. (Anywhere But
Here) Þessi gæðamynd fjallar um Adele
August sem fær nóg af smábæjarlífinu
og fer frá seinni eiginmanni sínum. Hún
stefnir á Beverly Hills og tekur dóttur
sína með sér. Dóttirin er þessum ráðagerðum mótfallin og vill helst af öllu
komast í háskóla á austurströndinni.
Móðirin hefur þó annað í huga því
draumur hennar er að gera kvikmyndastjörnu úr dótturinni. Aðalhlutverk: Susan Sarandon, Hart Bochner, Natalie
Portman.
22.25 Græna mílan. (The Green Mile)
Þessi frábæra mynd er enn ein skrautfjöðurin í hatt stórleikarans Tom Hanks sem
fer mikinn í aðalhlutverkinu ásamt Michael Clarke Duncan. Hér segir af risanum
John Coffey sem hefur verið dæmdur
fyrir morð á tveimur börnum. Þetta er
enginn venjulegur maður og ýmislegt
óvenjulegt gerist á göngum dauðadeildarinnar þessa mögnuðu daga árið 1930.
Aðalhlutverk: Tom Hanks, Michael
Clarke Duncan, Bonnie Hunt.
01.35 Í lausu lofti. (Every Which Way
but Loose) Trukkarinn Philo Beddoe
þvælist um með kærustu sinni og simpansanum Clyde og lendir í alls kyns
vandræðum. Aðalhlutverk: Clint Eastwood, Geoffrey Lewis, Sondra Locke.
03.25 Ísland í dag

Speechless á Stöð 2
Orðlaus eða Speechless er rómantísk gamanmynd með leikurunum góðkunnu
Michael Keaton og Geenu Davis í aðalhlutverkum. Þau leika tvær ólíkar
manneskjur sem hrífast hvor af annarri. Gamanið kárnar hins vegar þegar
upp kemst að þau semja bæði ræður fyrir frambjóðendur í hörðum stjórnmálaslag. Vandamálið er að frambjóðendurnir eru á öndverðum meiði í stjórnmálum
og í hönd fer ærslafull atburðarás þar sem enginn virðist annars bróðir. Myndin er sýnd á Stöð 2 á sunnudagskvöld kl. 20:25.
03.50 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 12. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.25 Mótorsport 2001 (e)
12.55 Fjölskyldumál
14.40 Hrekkjusvínið
16.10 Oprah Winfrey (e)
16.55 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (12:18)
20.25 Orðlaus. (Speechless) Michael
Keaton og Geena Davis fara með aðalhlutverk í þessari rómantísku gamanmynd um tvær ólíkar manneskjur sem
hrífast mjög hvor af annarri. Harka færist
í leikinn er þau komast að því að þau
starfa við það sama: Þau semja ræður
fyrir frambjóðendur en þeir eru á öndverðum meiði í stjórnmálum. Aðalhlutverk: Christopher Reeve, Michael Keaton, Geena Davis.
22.00 Orðspor (5:9)
22.50 Með köldu blóði. (Extreme Measures) Heimilislaus maður deyr úr einkennilegum sjúkdómi á gjörgæsludeild
og enginn virðist skeyta um það nema
vakthafandi læknir, Guy Lathan. Hann
kannar málið og kemst fljótlega á snoðir
um furðulegt ráðabrugg; fleiri sjúklingar
hafa fengið sömu sjúkdómseinkenni og
sjúkraskýrslur hafa horfið. Böndin berast
þá að einum virtasta og valdamesta lækni
landsins, Lawrence Myrick. Aðalhlutverk: Gene Hackman, Hugh Grant, Sarah Jessica Parker.
00.45 Norður og niður (6:10) (e)
01.25 Ísland í dag
01.50 Tónlistarmyndbönd

Kid) Gary Feldman á ekki sjö dagana
sæla. Þrátt fyrir að foreldrar hans séu
forríkir og geti leyft sér allt vanrækja
þau son sinn. Flestum stundum ver hann
á heimilinu en daginn sem óprúttnir
náungar koma í heimsókn verður mikil
breyting á högum stráksins. Ræningjarnir Harry og Roy eru komnir til að stela
peningum en þá er ekki að finna í húsinu.
Í staðinn taka þeir því strákinn með sér
og ætla að krefja foreldrana um lausnargjald. Aðalhlutverk: Danny Aiello, Alex
Zuckerman, Joe Pantoliano, Cathy
Moriarty, Anita Morris.
02.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 11. ágúst
16.00 Landsmótið í golfi 2001. Bein útsending.
19.00 Lottó
19.05 Babylon 5 (19:22)
20.00 Eitt sinn þjófur (4:22)
21.00 Himneskar verur. (Heavenly
Creatures) Þessi stórgóða mynd er byggð
á sannsögulegum atburðum og segir frá
vinkonunum Juliet Hulme og Pauline
Parker. Með þeim þróast einstakt vináttusamband þar sem bókmenntir og óbeislað ímyndunarafl leikur lausum hala.
Smám saman fjarlægjast þær fjölskyldur
sínar og sökkva sífellt dýpra inn í sameiginlegan hugarheim þeirra beggja. Að
lokum reynir móðir Pauline að stía þeim
í sundur en það reynist hafa hörmulegar
afleiðingar. Aðalhlutverk: Melanie Lynskey, Kate Winslet.
22.40 Hnefaleikar. Útsending frá hnefaleikakeppni. Á meðal þeirra sem mættust

Föstudagur 10. ágúst
18.00 David Letterman
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Landsmótið í golfi 2001. Samantekt frá öðrum degi Landsmótsins. Bein
útsending verður frá mótinu á Sýn um
helgina.
20.00 Hestar 847
20.30 Kraftasport. Hálandaleikar. Alþjóðlegt mót þar sem íslenskir og bandarískir kraftakarlar sýna hvað í þeim býr.
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Glæponar. (Original Gangstas)
Spennumynd um hatrömm átök í ónefndum bæ í Indiana í Bandaríkjunum.
Hópur óþokka lætur dólgslega og framkoma hans endar með skelfingu. Sonur
búðareiganda er myrtur og þá er íbúunum nóg boðið. Nokkrir þeirra taka lögin
í sínar hendur og sýna óþokkunum í tvo
heimana. Aðalhlutverk: Fred Williamson, Jim Brown, Pam Grier, Paul Winfield, Isabel Sanford.
01.20 Í klóm ræningja. (Me and the
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voru Wladimir Klitschko og C.Shufford.
00.40 Emmanuelle 3. Erótísk kvikmynd.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 12. ágúst
12.00 Hestar 847
12.30 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester United og Liverpool
um góðgerðarskjöldinn.
15.00 Golfmót í Bandaríkjunum
16.00 Landsmótið í golfi 2001.
19.30 Sönggyðjan Aretha Franklin.
Upptaka frá tónleikum VH1 til heiðurs
Arethu Franklin.
21.00 Heimavígastöðvarnar. (War At
Home) Jeremy Collier er ungur hermaður
sem snýr til baka frá Víetnamsstríðinu
án nokkurra líkamlegra kvilla. Sál hans
er á hinn bóginn tvístruð og þegar hann
leitar hjálpar hjá fjölskyldu sinni kemst
hann að því að heimilið, líkt og vígvöllurinn, getur verið algjört helvíti. Spennan
stigmagnast innan veggja heimilisins og
fær loksins útrás á þakkargjörðardaginn
þegar allt springur í háaloft milli fjölskyldumeðlimanna. Aðalhlutverk: Emilio Estevez, Kathy Bates, Martin Sheen.
23.00 Maðurinn frá Fanná. (Man From
Snowy River) Stórfengleg, áströlsk kvikmynd um pilt sem getur engum treyst
nema sjálfum sér. Faðir hans er fallinn
frá og strákurinn verður að vinna hjá
öðrum til að sjá sér farborða. Hann ræðst
til starfa á búgarði nokkrum og hrífst þar
af heimasætunni. Aðalhlutverk: Tom
Burlinson og Kirk Douglas.
00.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Föstudagur 10. ágúst kl. 01:10
Heimsmeistaramótið í frjálsum íþróttum í Kanada
Laugardagur 11. ágúst kl. 21:50
Heimsmeistaramótið í frjálsum íþróttum í Kanada
Sunnudagur 12. ágúst kl. 13:50
Heimsmeistaramótið í frjálsum íþróttum í Kanada
Sunnudagur 12. ágúst kl. 20:45
Heimsmeistaramótið í frjálsum íþróttum í Kanada

Sjónvarpsstöðin Sýn
Laugardagur 11. ágúst kl. 16:00
Landsmótið í golfi 2001

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

Ferðafólk!
Seljum allt frá fingrafæði upp í steikur!
Verið velkomin!
Á Eyrinni
Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884

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

fjölmiðlar
Barthez þjáist!
Fabien Barthez, einn færasti markvörður heims, þjáist af dularfullum húðsjúkdómi. Þessi smái en knái leikmaður Manchester United þarf að verja hendur sínar
með sárabindum og segja
heimildir
að
hann hafi greinilega þjáðst mikið þegar hann
heimsótti knattspyrnuskóla
Man Utd á dögunum.
Menn
segja að sjúkdómurinn láti á sér kræla
öðru hvoru, en sjálfur vill Barthez gera
sem minnst úr þessu. Hann verður klár í
slaginn þegar Manchester mætir Liverpool í leik um enska góðgerðarskjöldinn
um næstu helgi.

Föstudagur 10. ágúst

09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 2001 nótt
12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 Son of the Beach (e)
14.00 Nítró
15.30 Saturday Night Live (e)
16.30 Stark raving mad (e)
17.00 Deadline (e)
18.00 The Practice (e)
19.00 Charmed (e)
20.00 Brooklyn South
21.00 Glamúr. Íslenskur þáttur sem
fjallar um skemmtana- og menningarlíf.
Hverjir voru hvar og hver var með
hverjum? Glamúr er þar sem hlutirnir
gerast.
22.00 Saturday Night Live. Heimsfræg, bandarísk gamanþáttaröð þar sem
tekið er á málefnum líðandi stundar á
óvæginn og oftast óvæntan hátt. Stjórnandi þessa þáttar er sjálfur Pierce Brosnan og hljómsveit þáttarins er Destiny’s
Child.
23.00 Shades of L.A. Það gengur á
ýmsu í einkalífi einkaspæjarans í Los
Angeles. Starfið gengur ekki sem sklydi
og ástarlífið í rúst.
00.00 Profiler (e)
01.00 Jay Leno (e)
02.00 Jay Leno (e)
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 12. ágúst
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni

Laugardaginn 18. ágúst nk. hefst enski boltinn á
nýjan leik og ættu því margir knattspyrnuáhugmenn
að kætast. Nk. sunnudag keppa hins vegar Manchester United og Liverpool um góðgerðarskjöldinn
svokallaða og hefst útsending á Sýn kl. 12:30.

netið

12.00 Jóga
12.30 Boðorðin 10. ,,Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns” og ,,Þú skalt ekki
girnast konu náunga þíns”. Í þessum þætti
er fjallað um níunda og tíunda boðorðið.
13.30 Titus (e)
14.00 Nítró
15.30 Law & Order - SVU (e)
16.30 Boston Public (e)
17.30 Broklyn South (e)
18.30 Hestar (e)
19.00 Will & Grace (e)
19.30 Yes Dear (e)
20.00 Deadline. Blaðamaðurinn Wallace lætur sér fátt fyrir brjósti brenna og
rannsakar að þessu sinni morð á vinsælum
fjölmiðlamanni. Hann hafði verið bundinn við tré og barinn til bana og listinn
yfir óvildarmennina er langur.
21.00 Boðorðin 10
22.00 The Practice. Eugene ver gamlan
vin sem er handtekinn eftir að háttsettur
stjórnmálamaður reynir að fá hann til
kynmaka en uppljóstranir sem fylgja í
kjölfarið leggja líf vinarins í rúst. Ellenor
reiðist þegar hluthafar stofunnar hafna
nýjum skjólstæðingi hennar og Bobby
ræðir óviðeigandi spurningar við Lucy.
23.00 Dateline. Vandaður fréttaskýringaþáttur
00.00 CSI
00.45 Will & Grace
01.15 Everybody Loves Raymond
01.45 Óstöðvandi tónlist

Tunguskógur

Árleg útimessa haldin

Sunnudagur 12. ágúst kl. 12:30
Enski boltinn: Manchester United - Liverpool
Sunnudagur 12. ágúst kl. 16:00
Landsmótið í golfi 2001
Mánudagur 13. ágúst kl. 18:45
Sýnt frá leik í Símadeildinni
Miðvikudagur 15. ágúst kl. 18:50
Landsleikur í knattspyrnu: England – Holland

Súðavíkurkirkja:
Guðsþjónusta sunnudaginn 12. ágúst kl. 14:00
með heimsókn tónlistarmannanna Sigurðar
Flosasonar og Gunnars
Gunnarssonar. Sr. Stína
Gísladóttir í Holti messar.
Kirkjukaffi.

Brooklyn Beckham, sonur
knattspyrnumannsins David
Beckham, er mjög hæfileikaríkur
knattspyrnumaður miðað við að
hann er einungis
á þriðja aldursári.
David segir með
stolti að strákurinn sé miklu betri
en hann var á
þessum aldri. „Í
það minnsta segir mamma það“,
segir David Beckham. „Ég verð að
viðurkenna að ég
yrði mjög ánægður ef hann yrði landsliðsmaður í
knattspyrnu, en hann verður þó
að ákveða sjálfur hvað hann vill
gera. Ef hann verður ánægður,
þá verð ég ánægður.“

Laugardagur 11. ágúst

16.30 Yes Dear
17.00 Get Real
17.45 Two guys and a girl
18.15 City of Angels
19.00 Jay Leno (e)
20.00 Charmed. Systurnar fjölkunnugu leita uppi dularfullan ísbíl sem notaður er til barnsrána. Ekki er þó víst að
hinn illi ræningi sé sá sem þær halda.
21.00 Hestar. Fjallað um flest allt það
sem viðkemur hestum og hestamennsku.
Rætt við fólkið sem stundar þetta að
áhuga eða atvinnu.
21.30 Titus. Titus sprautar bíl Kens og
það verður til þess að faðir hans hrósar
honum í fyrsta sinn á ævinni. En sú sæla
er skammvinn því faðir hans er handtekinn og kennir hann sprautuninni um.
22.00 Entertainment Tonight
22.30 Jay Leno
23.30 Hjartsláttur (e) Fjallað um
samskipti kynjanna. Umsjón Guðmundur Ingi Þorvaldssson og Þóra Karitas
Árnadóttir.
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp tónlist í bland
við dagskrárbrot

kirkja

Beckham yngri
hæfileikaríkur!

Á sunnudag var hin árlega
útimessa haldin í gilinu ofan
við tjaldstæðið í Tungudal. Um
fjörutíu manns mættu til messunnar og var sóknarpresturinn
sr. Magnús Erlingsson ánægður með hvernig til tókst.
,,Við höfum haldið útimessu
á hverju ári í nokkur ár og síðast var hún haldin uppi í Stóruurð. Messan er höfð einfaldari
í sniðum en venjulega og er
skemmtileg tilbreyting fyrir
alla,“ sagði sr. Magnús.

Áskriftarsíminn
er 456 4560

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Elías Jónatansson,
framkvæmdastjóri
Sindrabergs á Ísafirði
svarar:
,,Síðurnar
sem ég fer
reglulega inn
á eru spar.is,
þar get ég
stjórnað öllum mínum
fjármálum á
einum stað. Þar kemst ég
líka inn á þjóðskrá, gengisskrá og margt fleira. Það
er fljótlegt og gott að nota
Simaskra.is og leit.is
nota ég oft á dag til að
finna heimasíður, hún er
einföld, góð og fljótleg í
notkun. Á heimasíðu
Flugfélags Íslands,
flugfelag.is, fer ég til að
panta flug. Þar er líka
hægt að fá upplýsingar um
áætlanir, verð og ýmsilegt
annað. Svo fer ég daglega, ef ekki oftar, inn á
bb.is til að fá fréttir úr nágrenninu. Í sambandi við
vinnunna fer ég aðallega
inn á markaðstengdar síður en svo eru síður sem ég
skoða stundum sem fjalla
um sushi, matreiðslu þess
og ýmislegt fleira. Gardengifts.com/sushiart.htm
er mjög skemmtileg og
einföld síða. Þar er til
dæmis sagt frá uppruna
sushi og fjallað um þá list
að búa til sushi. Á heimasíðunni stickyrice.com/
sushi/sushi.shtml má
finna allskonar sushi uppskriftir, kennslu og margt
fleira fróðlegt um sushi. Að
lokum á persónulegri nótunum þá fer ég stundum
inn á golf.is og fylgist aðeins með hvað er að gerast í íslenska golfheiminum.“

Áskriftarsíminn
er 456 4560
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Vestfirðir

Tveir
grunaðir
um ölvun
við akstur
Þótt Vestfirðingar og
aðrir sem leið áttu um
fjórðunginn um helgina
hafi almennt hagað sér
vel, höfðu lögreglumenn
í nógu að snúast enda
svæðið stórt sem þeir
þurftu að fara yfir.
Tveir ökumenn voru
teknir grunaðir um ölvun
við akstur í Ísafjarðardjúpi og fjölmargir voru
stöðvaðir vegna hraðaksturs. Ökumenn virðast hafa átt nokkuð erfitt
með að slá af þegar þeir
óku í gegnum þéttbýli og
voru menn teknir á allt
upp í 90 km/klst hraða í
Súðavík svo dæmi sé
tekið.
Það vakti athygli lögreglumanna sem óku um
Djúp á fimmtudag og
föstudag að straumur bíla
virtist liggja til Ísafjarðar
en ekki suður.
Hátt í þrjátíu lögreglumenn á níu bifreiðum
fylgdust með umferðinni
á Vestfjörðum um helgina.

Mikil vinna var lögð í gerð margra sandkastala og voru heilu fjölskyldurnar að störfum við nokkra þeirra.

Metþátttaka í sandkastalakeppninni að Holti í Önundarfirði

Um 500 manns tóku þátt
og fylgdust með keppninni
Metþátttaka var í hinni árlegu sandkastalakeppni sem
haldin var sjöunda árið í röð
að Holti í Önundarfirði á laugardag. Í ár voru byggðir yfir
70 kastalar í fjörunni og var
vinningskastalinn samvinnu-

verkefni tveggja fjölskyldna
frá Flateyri og Hnífsda. „Við
Ólafur Helgi sýslumaður vorum sammála um að þarna
hefðu verið á fimmta hundrað
manns, en séra Stína Gísladóttir vildi meina að yfir 500

manns hefðu komið á keppnina“, segir Guðmundur Björgvinsson, skipuleggjandi keppninnar.
Veðrið lék við Önfirðinga
meðan á keppninni stóð og
raunar alla helgina eins og

víða annars staðar á landinu.
Yfir 130 bílar voru á svæðinu
þegar mest var og má gera ráð
fyrir að sætanýting í bílunum
hafi verið nokkuð góð þar sem
aðallega var um fjölskyldufólk að ræða.

Starfsmenn Upplýsingamiðstöðvar ferðamála á Ísafirði höfðu í nógu að snúast um helgina

Uppselt í kjötsúpuferðirnar á Hesteyri
Starfsmenn Upplýsingamiðstöðvar ferðamála á Ísafirði höfðu í nógu að snúast
um helgina enda aðal ferðamannahelgi ársins í gangi. Að
sögn Sigríðar Ó. Kristjánsdóttur hjá Vesturferðum fór
fjöldi fólks í hinar svokölluðu
kjötsúpuferðir á Hesteyri í
Jökulfjörðum sem og út í
Vigur. Þá þurftu starfsmennirnir að svara fjölda fyrirspurna um ferðir um svæðið
enda mikið um ferðafólk á
svæðinu.
Kjötsúpuferðirnar á Hesteyri heppnuðust mjög vel og
var uppselt í ferðina sem farin
var á laugardag. Á sunnudeg-

32.PM5

inum fóru um 35 manns á
Hesteyri og var því fjölmennt
á svæðinu enda margir þar
fyrir. ,,Þegar komið var á Hesteyri var boðið upp á kjötsúpu
og síðan pönnukökur í eftirrétt. Þá var sungið og farið í
leiki áður en haldið var niður
í fjöru þar sem sungið var við
varðeld. Hópurinn hélt síðan
heim um miðnættið,“ sagði
Sigríður í samtali við blaðið.
Ferðir út í Vigur voru einnig
vinsælar og var fullt í allar
ferðir á laugardag og sunnudag og tvær ferðir á mánudag.
Þá var fjöldi manns á Hornströndum sem og víðar um
fjórðunginn.
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Gestir gæða sér á kjötsúpu við læknishúsið á Hesteyri.
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