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Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf.

Selur Víði Trausta
til Hornarfjarðar
Togbáturinn Víðir Trausti,
sem lá lengi við bryggju á
Ísafirði, hefur verið seldur til
Hafnar í Hornarfirði. Það er
fyrirtækið Heinaberg sem
kaupir bátinn kvótalausan af
Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru
hf. í Hnífsdal.
„Við keyptum bátinn seint
á síðasta ári“, segir Einar Valur
Kristjánsson, framkvæmda-

stjóri HG. „Skipið var aldrei
sent til veiða á meðan við áttum það enda var það aldrei
ætlunin. Kvótinn verður
veiddur á öðrum skipum fyrirtækisins.“
Víðir Trausti kom til Ísafjarðar frá Trausta ehf. á
Hauganesi og fylgdu því 275
þíg.tonn og kostaði það um
175 milljónir króna.

Þeir fiska
sem róa

Hestakerra valt í Tungudal

Aflífa þurfti hryssu
Aflífa þurfti hross eftir að
hestakerra valt í Tungudal í
Skutulsfirði um sex leytið á
sunnudag. Bifreið var ekið um
nýlagt slitlag með fjögur hross
í kerru sem rásaði á lausamöl
og lagðist á hliðina.
Ein hryssa lenti undir þremur hestunum og fékk höfuðhögg og fleiri áverka og dró
mjög fljótt af henni. Var því

dýralæknir kallaður til og aflífaði hann hryssuna. Sáralitlar skemmdir urðu á kerruni
og hinum þremur hrossunum
varð ekki meint af.

Sjúkra- og áætlunarflug á Vestfjörðum

Samið við Íslandsflug
Samgönguráðuneytið og
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið hafa samið
við Íslandsflug um sjúkra- og
áætlunarflug á Vestfjörðum á
komandi vetri.
Flugvél skal vera staðsett á
Ísafirði frá 1. október nk. og
út apríl á næsta ári og á hún að
sinna bæði sjúkraflugi og
áætlunarflugi. Þær upplýsingar fengust hjá Íslandsflugi að
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flugfélagið Mýflug yrði undirverktaki og myndi útvega
flugvél og annast allt flug.
Leifur Hallgrímsson hjá
flugfélaginu Mýflugi segir að
félagið komi til með að nota
Pa-31-350 Chieftain flugvél
til verksins. Segist hann vonast til að sama áhöfn verði á
vélinni og var í fyrra, en tekur
fram að eftir sé að ganga frá
samningum við flugmennina.
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– sjá viðtal í miðopnu við bolvísku
bræðurna, Gunnar og Hall Hallssyni sem
reka fyrirtækin Eddufell og VoiceEra
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Ísafjörður

Laxveiði

Sótt um aðstöðu fyrir
litboltavöll

208 laxar
komnir úr
Laugardalsá

Einkahlutafélagið Engill á
Seltjarnarnesi hefur leitað til
yfirvalda á Ísafirði eftir aðstöðu fyrir „ferðalitboltavöll“
dagana 17.-21. ágúst. Völlurinn er 30x60 m og umhverfis
hann er strengt fjögurra metra
hátt öryggisnet.
Þrátt fyrir hið milda nafn
fyrirtækisins mun litboltaleikur vera stríðsleikur þar sem
skotist er á með byssukúlum
sem innihalda málningu. Bæjaryfirvöld á Ísafirði hafa samþykkt umsókn Engils ehf. fyrir
sitt leyti „enda sé vellinum
fundinn staður þar sem ekki
verður ónæði af“.

Senn líður að því að skólastarfið hefjist á nýjan leik

Fjöldi nemenda við MÍ svipaður og á síðasta skólaári
Vel gengur að ráða kennara
við Menntaskólann á Ísafirði
að sögn Ólínu Þorvarðardóttur, skólameistara og bendir
allt til að búið sé að manna
allar stöður. Hún segir hlutfall
stundakennara vera nokkuð
hátt en kveðst að öðru leyti
vera nokkuð ánægð með stöðu

mála. ,,Það liggja ekki fyrir
endanlegar tölur yfir fjölda
nemenda en mér sýnist hann
verða svipaður og á síðasta
skólaári, að minnsta kosti er
engin augljós fækkun,“ sagði
Ólína. Menntaskólinn á Ísafirði verður settur sunnudaginn 26. ágúst nk.

Erfiðara hefur gengið að
manna kennarastöður við
Grunnskólann á Ísafirði þó
svo að endar séu að nást saman um þessar mundir.
,,Við höfum auglýst mikið
í júní og ágúst en þetta hefur
gengið nokkuð erfiðlega.
Fjöldi nemenda við skólann

er svipaður og áður eða um
550-560 nemendur. Skólinn
hefst 27. ágúst og geta nemendur og aðstandendur þeirra
fengið allar upplýsingar um
skólaárið á Skólatorginu á
Netinu,“ sagði Skarphéðinn
Jónsson, aðstoðarskólastjóri
í samtali við blaðið.

Laxveiði í ám við Ísafjarðardjúp hefur gengið
ágætlega það sem af er
sumri. Um sextíu laxar eru
komnir á land í Langadalsá
og hefur enginn farið fisklaus heim ennþá, að sögn
Kristjáns Steindórssonar
bónda á Kirkjubóli.
„Þetta hefur gengið
þokkalega nema hvað að
það vantar vatn í ána. Það
er búið að vera glampandi
sól dag eftir dag og við
erum farin að þurfa rigningu“, sagði Kristján.
Sigurjón Samúelsson á
Hrafnabjörgum hefur umsjón með Laugardalsá.
„Það hefur verið ágætis
reytingur hjá okkur. Það
eru komnir 208 laxar á land
sem er ágætt og talsvert
meira heldur en kom í fyrra
en þá veiddust 154 laxar.
Tímabilinu hjá okkur lýkur
1. sept.“, sagði Sigurjón.

Þingmenn Vestfjarða fundðu um horfur í atvinnumálum fjórðungsins eftir 1. september

„Ríkisstjórnin
gerir
sér
ekki
Haukur fór
holu í höggi grein fyrir alvöru málsins“
Tungudalsvöllur

Átján ára Ísfirðingur, Haukur Eiríksson, fór holu í höggi
á golfvellinum í Tungudal á
miðvikudagskvöld í síðustu
viku. Haukur var að leika á 6.
braut sem er par 3 og 132
metra löng er hann náði
draumahögginu.
,,Ég hef aldrei grísað á þetta
áður. Þetta er náttúrulega
ekkert annað en heppni. Maður reynir alltaf að slá boltanum
inn á flötina (,,grínið“) og svo
rúllar hún bara einhvern veginn. Í þetta skiptið rúllaði hún
ofan í holuna,“ sagði Haukur
í samtali við blaðið.

– segir Karl Valgarður Matthíasson þingmaður Samfylkingarinnar
Allir þingmenn Vestfjarða
að Kristni H. Gunnarssyni frátöldum komu saman til fundar
í Reykjavík í síðustu viku til
að ræða málefni smábátaeigenda og yfirvofandi kvótasetningu aukategunda krókabáta en lög þess efnis eiga að
taka gildi hinn 1. september
nk.
„Ég og Guðjón Arnar Kristjánsson vildum að þingmenn
Vestfjarða myndu beita sér
fyrir því að þing yrði kallað

saman, eða skorað yrði á ríkisstjórnina að setja á bráðabirgðalög“, sagði Karl V.
Matthíasson þingmaður að
fundi loknum.
„Ég held að ríkisstjórnin
geri sér ekki grein fyrir alvöru
málsins, hún virðist ekki vera
í neinum tengslum við fólkið
í landinu“, segir Karl. Aðspurður um hvort fundurinn
hefði staðið undir væntingum
sagði hann: „Hann stóð í það
minnsta ekki undir mínum

væntingum og ekki Guðjóns
heldur. Ég tel að það sé algert
grundvallaratriði að hafa öfluga smábátaútgerð á Vestfjörðum. Ríkisstjórnin virðist
hins vegar vera staðráðin í að
láta þessi lög taka gildi og er
forhert í þessu máli. Það virðist vera við ofurefli liðs að
etja.“
Einar Kristinn Guðfinnsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og formaður sjávarútvegsnefndar, segir í samtali

við Morgunblaðið að þingmennirnir hafi skipst á skoðunum en ekki komist að
ákveðinni niðurstöðu. Þeir
hafi hins vegar allir verið sammála um að ástandið væri
mjög alvarlegt og við svo búið
mætti ekki standa.
,,Óbreytt lög með þeim
veiðirétti sem þau fela í sér
eru algerlega óviðunandi fyrir
vestfirskar útgerðir. Við viljum styrkja stöðu smábátaútgerðarinnar en það eru skiptar

Mættum við fá meira að heyra (og sjá)
„Tækifærin bíða, það hefur enginn efni á að sleppa þeim“, segir markaðsstjóri
tölvu- og netþjónustufyrirtækisins Snerpu á Ísafirði, í nýútkomnu kynningarblaði um Ísafjarðarbæ, og kveður upp úr með að vaxtarmöguleikar fyrirtækja
ráðist af starfsfólki en ekki staðsetningu. Það er Ísafjarðarbær sem
stendur fyrir útgáfunni, tímabæru og þörfu framtaki.
„Hér eru mörg tækifæri fyrir ungt menntafólk“, er haft eftir ungum
hjónum sem fluttu vestur eftir nokkurra ára dvöl í höfuðborginni. Þau
segja marga á þeirra aldri hyggja á sama. Ungt fólk á vesturleið.
Tvennt vekur einkum athygli við lestur kynningarblaðsins. Annað er rauði
þráðurinn hjá öllum viðmælendum um bjartsýni og óbilandi trú á framtíð
Ísafjarðarbæjar og Vestfjarða, þrátt fyrir að fjórðungurinn hafi átt undir högg
að sækja á undanförnum árum. Hitt er að meginhluti viðmælenda er ungt fólk,
fullt af áhuga og krafti til að stuðla að frekari uppbyggingu bæjarfélagsins á
öllum sviðum.
Síðari ár hefur þeim stöðugt fjölgað sem leggja leið sína til Vestfjarða.
Vaxtabroddur í ferðaþjónustu hér um slóðir vitnar þar um. Í ljósi þess að nær
90% innlendra og um 70% erlendra ferðamanna telja líklegt að þeir muni

Frá útgefendum:

leggja leið sína aftur til Vestfjarða og yfir 80 af hundraði allra voru tilbúnir að
mæla með Vestfjörðum sem ferðamannasvæði, er hryggilegt að rekast á „hugarfarslega þröskulda“ sölufólks á ferðaskrifstofum í Reykjavík, sem ræður
fólki frá því að ferðast um Vestfirði að sumarlagi vegna þess að „þar
gæti hæglega snjóað“! Skemmdarverkum af þessu tagi verður ekki
lýst með prenthæfum hætti.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ, er einn þeirra
sem sneru aftur. Hann kveður reynsluna hafa sýnt þeim hjónum að þau gerðu
rétt í því að flytja vestur. Og hann er bjartsýnn á framtíð bæjarfélagsins þrátt
fyrir ógnanir er stafa af miklu brotthvarfi veiðiheimilda og að yfir vofi gildistaka laga um kvóta setningu á smábátum: „Allt sem er að gerast í Ísafjarðarbæ
í dag sýnir glöggt að hægt er að byggja upp sterka byggð sem býður upp á
áhugaverð tækifæri. Það er mikilvægt fyrir landið allt að hér sé raunverulegur
valkostur til búsetu.“
Góðar fréttir af landsbyggðinni þykja yfirleitt engar fréttir. Þess vegna verðum við sjálf að koma þeim á framfæri með sýnilegum hætti.
s.h.

LEIÐARI

skoðanir um hvaða leiðir eigi
að fara í þeim efnum,“ segir
Einar Kristinn. Hann sagði
einnig að ekki hefði náðst
samkomulag um tillögu Karls
um að kalla saman þing til að
ræða stöðu mála.
,,Stjórnarandstaðan studdi
ekki frestun gildistöku þessarar lagasetningar fyrir ári,
þannig að mér finnst dálítið
holur hljómur í þessari kröfu,“
sagði Einar Kr. Guðfinnsson,
alþingismaður.

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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Tvö golfmót á Tungudalsvelli

Aðstaða fyrir ferðaþjónustubáta í Ísafjarðarhöfn

Lögmaður Hornstranda
ehf. kvartar yfir seinagangi
„Nú eru liðnar rúmar þrjár
vikur frá því að bréfið var ritað
en ákvörðuninni hefur ekki
enn verið komið til framkvæmda... Fyrir hönd umbjóðanda míns er óskað eftir
að henni verði komið til framkvæmda þegar í stað, þannig
að þeim aðilum sem reka
ferðaþjónustubáta verði búin
sambærileg aðstaða. Að öðrum kosti er brotið gegn jafn-

ræðisreglu stjórnsýslulaga...
Engin lögmæt sjónarmið eru
að baki því að veita einum
ferðaþjónustuaðila mun betri
aðstöðu en öðrum...“
Á fundi bæjarráðs í fyrra-

kvöld var bókað: „Bæjarráð
beinir því til hafnarstjórnar
að fyrirhugaðri stefnumótun í
málefnum Ísafjarðarhafnar
varðandi ferjusiglingar verði
hraðað.“

Íslandssögumótið í golfi
var haldið á Tungudalsvelli
á sunnudag og voru spilaðar
átján holur. Kristinn Kristjánsson sigraði á 79 höggum, í öðru sæti varð Hákon
Hermannsson á 82 höggum
og í þriðja sæti varð Haukur
Eiríksson á 84 höggum eftir
spennandi bráðabana við
Birgi Olgeirsson og Birki

46. Fjórðungsþing Vestfirðinga á Reykhólum um aðra helgi

Sveitarfélög greiði fyrir tilkynnta fulltrúa
Fjórðungsþing Vestfirðinga, hið 46. í röðinni, verður haldið á Reykhólum dagana 24. og 25. ágúst. Þinghaldið sjálft verður í grunnskólanum á Reykhólum en
gisting verður í Bjarkalundi
og víðar í Reykhólasveit. Í

bréfi Fjórðungssambands
Vestfirðinga til sveitarstjórna,
sem fylgir drögum að dagskrá
þingsins, er tekið fram „að
gefnu tilefni“ að sveitarfélög
verði að greiða fyrir fulltrúa
sem tilkynntir eru á þingið.
Áætlaður kostnaður vegna

fæðis og gistingar er tíu til
ellefu þúsund krónur fyrir
manninn.
Hið „gefna tilefni“ er afar
slæm mæting fulltrúa á þingið
á síðasta ári, sem haldið var í
Súðavík. Samþykkt var í
fyrrakvöld á fundi bæjarráðs

Henrý Bæringsson um borð
í bát sínum Önnu.

Aldraður maður í pílagrímsferð

Sonur Nisbets
trúboða í heimsókn á Ísafirði
Blaðinu hefur borist bréf
frá John Nisbet, öldruðum
manni í Skotlandi, sem kom í
heimsókn til Ísafjarðar í síðasta mánuði. Þeim sem hafa
kynnt sér sögu Ísafjarðar kemur nafnið Nisbet eflaust kunnuglega fyrir sjónir. Húsið
Hebron, sem nefnt er í bréfinu,
stendur við Sólgötu og varð
síðar betur þekkt sem Gúttó.
Nánari vitneskju um störf
Nisbethjónanna, foreldra
Johns, og samstarfsfólks
þeirra á Ísafirði fyrir tæpri öld
er að finna í Sögu Ísafjarðar
eftir Jón Þ. Þór. Bréf Johns
Nisbets er dagsett 2. ágúst sl.
og fer hér á eftir í lauslegri
þýðingu.
Mig langar að þakka öllum
þeim Ísfirðingum sem voru
mér innan handar þegar ég
kom í heimsókn fyrir skömmu
ásamt dóttur minni og manni
hennar. Ég kom í síðasta mánuði til Ísafjarðar vegna þess
að foreldrar mínir bjuggu þar
fyrir 90 árum og vonaðist til
að geta fundið upplýsingar um
starf þeirra þar. Einkum vil ég
þakka bókaverðinum og safnverðinum á Sjóminjasafninu
fyrir aðstoð þeirra, svo og

H. Sverrisson.
Með forgjöf sigraði Ingólfur Þorleifsson á 65 höggum.
Á laugardag var Kvennamótið haldið á Tungudalsvelli og voru spilaðar níu
holur. Sigurvegari bæði
með og án forgjafar var
Anna Ragnheiður Grétarsdóttir.

Ísafjarðarbæjar, sem fer
með völd bæjarstjórnar í
sumarleyfi hennar, að allir
bæjarfulltrúar skuli mæta
til Fjórðungsþings í samræmi við lög Fjórðungssambands Vestfirðinga.

Áskriftarsíminn er 456 4560

Bréf frá Vilhjálmi H. Vilhjálmssyni hrl., lögmanni
Hornstranda ehf., var lagt
fram á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar í fyrrakvöld (sbr.
baksíðu). Í bréfinu segir m.a.:
„Þann 19. júní ritaði umbjóðandi minn, Henry Bæringsson, bæjarráði bréf fyrir hönd
Hornstranda ehf. þar sem
kvartað var yfir því að Hornströndum ehf. væri búin mun
verri aðstaða við Ísafjarðarhöfn en Sjóferðum Hafsteins
og Kiddýjar ehf....“
Síðan minnir lögmaðurinn
á bréf það sem bæjarstjórinn
á Ísafirði ritaði Ísafjarðarhöfn
16. júlí sl. þar sem hann greinir
frá þeirri ákvörðun sinni að
Hornströndum ehf. verði gert
kleift að taka farþega og skila
af sér við flotbryggju þar sem
Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar hafa aðstöðu. Bréfi bæjarstjóra til Ísafjarðarhafnar lauk
þannig: „Vinsamlega komið
þessari ákvörðun undirritaðs
til framkvæmda.“
Lögmaður Hornstranda
segir síðan m.a. í bréfi sínu:

Anna Ragnheiður
og Kristinn sigruðu

prentaranum sem leyfði mér
að skoða mig um í húsinu
Hebron, sem foreldrar mínir
byggðu en hýsir nú prentsmiðju. Ég tók ekki niður
nöfnin en ég minnist aðstoðar
þeirra með þakklæti.
Faðir minn, James Love
Nisbet, kom til Ísafjarðar árið
1910 sem trúboði með The
Christian Mission og sem
læknir. Hann og móðir mín
komu á fót lítilli kirkju í húsinu Hebron og tveir af bræðrum mínum fæddust á Ísafirði.
Ég hafði aldrei komið að sjá
bæinn og bjóst ekki við að
þar væru neinar minjar um
störf þeira. Ég varð hins vegar
himinlifandi að finna margar
heimildir í hinu frábæra
skjalasafni ykkar – blaðafréttir og ljósmyndir. Ein af
myndunum var af bróður mínum ársgömlum árið 1913 og
ég gat hringt til hans í Skotlandi á 89 ára afmælisdegi
hans og deilt með honum
ánægjunni af að finna þetta.
Við ferðuðumst einnig um
norðanverða Vestfirði og áttum alveg dásamlegt sumarfrí.
Ef tök væru á að nefna þetta í
blaði ykkar, þá gæfist mér færi
á að láta í ljós þakklæti mitt.
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Fasteign vikunnar

Fasteignaviðskipti

Hlíðarvegur 8: 171,8 m² einbýlishús á tveimur hæðum,
ásamt bílskúr að Hlíðarvegi 9. Verð 12,5 m.kr.

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

Einbýlishús / raðhús

3ja herb. íbúðir

Bakkavegur 39: 201 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 26: 259 m² einb.hús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út. Verð 12,5 m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg
Verð 8,9 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt kjallara, háalofti og ræktuðum garði
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 4: 175,5 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 36 m²
bílskúr Verð 11,5 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði.
Húsið er allt að mestu endurnýjað. Tilboð óskast
Seljalandsvegur 72: 112 m² einbýlishús á tveimur hæðum, góður
sólpallur. Verð 8,2 m.kr.
Seljalandsvegur 85 - (Litla-býli):
118,5 m² einbýlishús á einni hæð
ásamt kjallara og tilheyrandi
lóðarleiguréttindum. Húsið er
mikið uppgert Verð 6,7 m.kr.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), allt uppgert. Húsið er
í hjarta bæjarins. Ræktuð eignarlóð. Verð 6,7 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Skoðum öll tilb. Verð 6,1 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Sunnuholt 6: 231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa 80
m² séríbúð á neðri hæð. Skipti á
minni eign á Eyrinni koma til
greina Verð 15,5 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt bílskúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

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

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

4-6 herb. íbúðir

sýnishorn af

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

Páll Harðarson, Benedikt Jónasson, Sigurborg Benediktsdóttir, Kristjana Jónasdóttir, Sigríður Bragadóttir og Guðbjörg
Ásgeirsdóttir voru á meðal gesta í Hlíðarvegspúkapartíinu.

Árlegt Hlíðarvegspúkapartý var haldið á laugardag

100 manns mættu til hátíðarinnar
Hlíðavegspúkar héldu sitt
árlega grillpartí á laugardag.
Púkarnir hittust þar sem eitt
sinn stóð leikskólinn Hlíðarskjól, grilluðu þar, sungu og
sögðu brandara.
„Þetta gekk mjög vel og
það rættist aldeilis úr veðrinu“, segir Sigurborg Benediktsdóttir, ein þeirra sem
skipulögðu veisluna. „Það
mættu um 100 manns, þar af
nokkrir brottfluttir Ísfirðingar
sem ólust upp á Hlíðarveginum.“
Þeir Rúnar Þór og Reynir
Guðmundsson léku tónlist
fyrir púkana. Gillið stóð til
hálf tólf, en þá fóru fullorðnir
í Krúsina og héldu áfram að
skemmta sér saman.

Þessar heiðurskonur létu sig ekki vanta í partíið. Fv. Rebekka Stígsdóttir, Mildrid Sigurðsson
og Svanfríður Gísladóttir.

Bolungarvík
Aðalstræti 21-23: 488m² verslunarhúsnæði, hæð og kjallari, til
sölu eða leigu. Tilboð óskast

Fasteignir
í þessari
auglýsingu
eru aðeins
söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar
eru veittar á
skrifstofunni að
Hafnarstræti 1

Steinþór Friðriksson (Dúi), Reynir Guðmundsson og Hörður Högnason höfðu um margt að spjalla.

Bjarndís Friðriksdóttir, ,,prímus-mótor“ hátíðarinnar bíður
gesti velkomna.

Formaður félags sumarbúa í Súðavík
vill reisa 5-6 metra hátt mósaíkverk

Til minningar um þá sem
fórust í snjóflóðinu í Súðavík
Uppi eru hugmyndir um að reisa 5-6 metra háan mósaíkklæddan minnisvarða um þá
sem fórust í snjóflóðinu í Súðavík. Hugmyndin fæddist á sýningu á afrakstri mósaíknámskeiðs sem haldið var í Súðavík um helgina. Ung stúlka úr Bolungarvík, Steinunn
Magnúsdóttir, smíðaði verkið sem sést hér á myndinni úr kolryðguðum járnklump
sem hún fann í Vélsmiðjunni Mjölni.
Þegar verkið var sýnt í Grunnskólanum kom að Jónas Ágústsson, formaður félags
sumarbúa í Súðavík, og hreifst mjög. Lagði hann til að reistur yrði 5-6 metra hár
minnisvarði líkur þessu verki og settur í hlíðina ofan Súðavíkur. Ljós yrði látið loga
allt árið um kring í þessu mikla mannvirki.
Verk Steinunnar Magnúsdóttur.
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Hlíf Ásgrímsdóttir, myndlistarkona opnaði sýningu í Slunkaríki á laugardag

smáar

Horn í vínkjallara og horn í ísskáp borin saman í vatnslita-ljósmyndaverki

Óska eftir að kaupa notað
æfingahjól í þokkalegu
lagi. Upplýsingar gefur
Laufey í síma 848 6413.

Hlíf Ásgrímsdóttir opnaði
sýningu í Slunkaríki á Ísafirði
á laugardag sem nefnist ,,Innihorn“. Þar sýnir Hlíf þrjú ljósmyndaverk sem fjalla um horn
í lofti, veggjum og á gólfi í
kjallara Slunkaríkis. Hún sýnir einnig níu vatnslita/ljósmyndaverk þar sem borið er
saman horn í vínkjallaranum
og horn í hversdagslegum ísskáp.
Hlíf segir í sýningarskrá að
eftir umhugsun hafi kviknað
hjá henni hugmynd um að
taka ljósmyndir af látlausum
en jafnframt heimilislegum
stað og bera saman við vatnslitamyndir af öllu innanstokks

Óska eftir vel með förnum
Hókus Pókus barnastól,
gefins eða fyrir lítinn pening. Uppl. í síma 848 6013.

í kjallara Slunkaríkis. Ísskápurinn varð fyrir valinu og útbjó
hún kyrralífsuppstillingu úr
plastpokum og plastboxum
inni í ísskápnum.
Í vatnslitamyndaröðinni
styðst Hlíf við ljósmyndir sem
hún tók af sýningarrýminu.
Hún teiknar nákvæma eftirlíkingu af innanhússrými kjallarans en leitast við að búa til
ímyndað rými með því að nota
symmetríuformið og samhverfa samsetningu þannig að
viðfangsefnið fær annan hugblæ en ljósmyndin.
Hlíf útskrifaðist úr Myndlista- og handíðaskóla Íslands
árið 1991 og stundaði fram-

Til söl er fuglabúr, ætlað
fyrir stærri gerð fugla. Selst
á kr. 8.000. Upplýsingar í
síma 456 4390.
Til sölu er MMC Pajero,
turbo, árg. 98, ekinn 78
þús. km. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 895 6057.
Til sölu er Jeep Cherokee
árg. 1988. Mikið yfirfarinn,
dökkblár á 33" dekkjum.
Uppl. í síma 896 0524.

Hlíf við nokkur verka sinna sem sýnd eru í Slunkaríki á Ísafirði.
haldsnám í Listaakademíunni hennar en hún hefur tekið þátt til 26. ágúst og er opin fimmtuí Helsinki árin 1994-1996. í fjölda samsýninga hér heima daga til sunnudaga frá kl. 16Þetta er sjöunda einkasýning og erlendis. Sýningin stendur 18.

Áhangendur hljómsveitarinnar The Rolling Stones á Ísafirði

Efndu til Stones-kvölds í Krúsinni
Það er orðinn siður meðal
þeirra Ísfirðinga sem hvað
best kunna að meta rokksveitina Rolling Stones að sameinast í aðdáun sinni á sveitinni
og halda svokölluð Stoneskvöld. Eitt slíkt var haldið í
Krúsinni á föstudagskvöld og
þótti takast mjög vel. Að sögn

Til sölu er vel með farinn,
gamall barnavagn, dúkkuvagn, 3ja gíra DBS kvenreiðhjól sem þarfnast lagfæringar og hvítt skatthol.
Uppl. í síma 895 3107.

Kristins Níelssonar, tónlistarstjóra kvöldsins, var setið í
öllum sætum og þurftu sumir
að standa.
Sýslumaðurinn á Ísafirði,
Ólafur Helgi Kjartansson, hélt
tölu um hljómsveitina þar sem
hann fjallaði aðallega um
fyrstu ár sveitarinnar og með-

Hvolpur fæst gefins. Uppl.
í síma 456 3172.
Til leigu er einstaklingsíbúð á Hlíðarvegi á Ísafirði.
Uppl. í síma 456 4186.
Hvers vegna að henda peningunum í húsaleigu ef þú
kemst hjá því? Til sölu er
björt 2-3ja herb. risíbúð við
Flókagötu í Reykjavík. Stutt
í allar áttir. Verð 9,5 milljónir króna. Upplýsingar í
síma 552 8046 eða 867
1806 og 563 8181.
Óska eftir dagmömmu á
kvöldin fyrir eins árs gamla
stelpu. Upplýsingar í síma
456 3030.
Til sölu er lítið notuð
harmonikka og hljómborð.
Uppl. í síma 456 4700.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
ásamt geymslu á eyrinni á
Ísafirði. Uppl. í síma 456
5264 og 690 2100.

Ísafjörður

Kinks og
Bach,
Mozart og
Hendrix
Kristinn Níelsson og Ólafur Helgi í góðum fíling.

Guðmundur Níelsson Stones-aðdáandi nr. 2 á Ísafirði tekur
lagið með hljómsveitinni.

Leiðrétting
Í viðtali við Ásgerði
Bergsdóttur í síðasta tölublaði BB mátti skilja að íslenskukennsla í framhaldsskólum hafi verið minnkuð
en það er ekki rétt.
Einingum í einstökum
áföngum hefur verið fækkað en áföngum þess í stað
fjölgað. Nemendur útskrif-

limi hennar. Svo minntist hann
heimsóknar Mick Jagger
söngvara bandsins og rifjaði
upp kynni sín af þeim merka
manni.
Þegar Ólafur Helgi hafði
lokið máli sínu var leikið
myndband sem sýndi ýmsa
stórviðburði úr sögu Rolling

Stones. Hljómsveit sem var
að mestu skipuð meðlimum
úr Gabríel lék svo nokkur lög
sem að sjálfsögðu voru eftir
Rolling Stones. Guðmundur
Níelsson málari og Stonesáhangandi söng eitt lag og
Ólafur Helgi Kjartansson,
þrjú.

Þegar menn höfðu hlustað
á lög Rolling Stones í nokkurn
tíma, horft á myndbönd af
köppunum og setið undir
ræðu um ágæti sveitarinnar
var komið að þeim félögum
Rúnari Þór og Reyni Guðmundssyni að leika fyrir
dansi.

ast með sama einingafjölda
og áður. Þetta á við um
Menntaskólann á Ísafirði
og fjölda annarra framhaldsskóla á landinu.
Með kveðju, Guðrún Á.
Stefánsdóttir, náms- og
starfsráðgjafi Menntaskólans á Ísafirði.

Tónlistarmaðurinn Rúnar Þór Pétursson var á meðal þeirra sem hlýddu á Stones-lögin á
föstudagskvöld. Hér er hann á spjalli við Sigmund Annasson.

Strengjadúettinn Fluga
heldur tónleika á Ísafirði
og á Hólmavík dagana 18.
og 19. ágúst (föstudag og
laugardag). Á Ísafirði
verða tónleikarnir í Edinborgarhúsinu en á Hólmavík verða þeir haldnir á
Café Riis. Á tónleikunum
verða leikin verk eftir
rokkhljómsveitina Kinks,
Jóhann Sebastian Bach,
Jimi Hendrix, Jón Múla
Árnason og Wolfgang
Amadeus Mozart, svo fáir
höfundar séu nefndir.
Strengjadúettinn Fluga
samanstendur af þeim
Hjörleifi Valssyni fiðluleikara og Björgvini Gíslasyni gítar- og sítarleikara.
Hjörleifur Valsson, sem
ekki síst er Ísfirðingum að
góðu kunnur frá fyrri tíð,
er nú búsettur og starfandi
á Íslandi eftir áralanga
dvöl erlendis.
Björgvin Gíslason er
einn virtasti gítarleikari íslenskrar rokksögu og lék
með hljómsveitum á borð
við Pelican, Náttúru, Pops
og fleirum.
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Bolvísku bræðurnir Gunnar og Hallur Hallssynir og fyrirtækin Eddufell og VoiceEra

Þeir fiska
sem róa
Bolvísku bræðurnir Gunnar og Hallur Hallssynir hafa
lítið getað leikið sér saman frá því sá síðarnefndi var
sjö ára gamall. Þá fluttist hann frá Bolungarvík ásamt
foreldrum sínum, en Gunnar, sem kominn var nokkuð
til vits og ára, ákvað að vera eftir í Víkinni. Gunnar
hefur sýslað margt og er Bolvíkingum kunnur í atvinnu- og félagslífi staðarins, rak meðal annars Shellskálann í tæpan áratug og er nú að reka eigið fyrirtæki
við annan mann. Heitir það Eddufell ehf. og er eins
konar úthringiþjónusta, ekki ósvipuð Íslenskri miðlun
sálugu.

Nú er Hallur kominn aftur
til Bolungarvíkur og starfa
þeir bræður hlið við hlið, hvor
í sínu fyrirtækinu að vísu.
Hallur rekur fyrirtækið VoiceEra sem vinnur að þróun
tölvuhugbúnaðar sem skilur
mælt mál. Til að hægt sé að
kenna forritinu íslensku þarf
að safna raddsýnum um eitt
þúsund manna. Þar koma
Gunnar og fyrirtæki hans
Eddufell inn í málið. Rétt er
að taka það fram að raddsýnin
verða ekki sett inn í hugbúnaðinn og þurfa menn því ekki
að hafa áhyggjur af því að
röddin í þeim heyrist. Hugbúnaðurinn ber hins vegar
saman hvernig fólk segir orðin
og kemst þannig að meðaltalsniðurstöðu.

Prófuðu hugbúnað
fyrir Microsoft
Eins og áður sagði fluttist
Hallur að vestan sjö ára gamall og vita Bolvíkingar lítið
um hans hagi. „Ég ólst upp
hjá foreldrum okkar í Reykjavík en fluttist svo út til Svíþjóðar tiltölulega ungur, eða
nítján ára gamall. Það gerði
ég með kærustunni minni þáverandi sem er sænsk.
Mér líkaði vistin ytra mjög
vel og komst fljótlega inn í
þennan tölvubransa. Faðir
okkar er mikill grúskari og ég
hef kannski erft eitthvað af
því. Ég hef að minnsta kosti
alltaf haft mjög gaman af því
að fikta í hinu og þessu. Ég
keypti mig inn í fyrirtæki í
Svíþjóð sem sá meðal annars
um að prófa hugbúnað fyrir
Microsoft. Við vorum svokallaðir beta-testarar en Microsoft
6
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lætur hina og þessa aðila um
allan heim prófa hugbúnað
áður en hann kemur á markað.
Við skiluðum inn okkar athugasemdum en hvort farið
var eftir þeim eða ekki var svo
annað mál.“

Kynntist konunni
gegnum Netið
„Þetta fyrirtæki úti í Svíþjóð
er ennþá starfandi en ég seldi
mig út út því 1997 þegar ég
fluttist aftur til Íslands. Ég
hafði þá skilið við konuna
mína og komist seinna í samband við kanadíska konu í
gegnum Internetið. Við hittumst fyrst á Íslandi í september 1997. Við giftum okkur
úti í Kanada í októbermánuði
og fluttum til Íslands í desember.
Þegar ég kom til landsins
byrjaði ég á því að vinna sem
Microsoft-ráðgjafi hjá Tæknivali og var með í því að byggja
upp sókn fyrirtækisins inn á
Microsoft-markaðinn, en þar
eru margir um hituna.
Ég var ekki lengi hjá Tæknivali og fór fljótlega að vinna
sem ráðgjafi hjá öðru tölvufyrirtæki í Reykjavík. Það fyrirtæki stækkaði líka mjög ört
á skömmum tíma.“

Ekki ósvipað
Star Trek
„Það gerðist svo að kanadískur kunningi minn, Cameron að nafni, kom til Íslands
til að halda fyrirlestur um
gagnaöryggi. Við ákváðum þá
að fara út í bíssniss saman og
stofnuðum fyrirtækið VoiceEra. Nafnið samanstendur af

ensku orðunum voice og era,
eða rödd og tímabil. Það segir
vonandi margt um fyrirtækið
sem sérhæfir sig í þróun hugbúnaðar sem skilur raddskipanir og sér um að koma þeim
réttar leiðir.
Þennan hugbúnað verður
hægt að nota mjög víða. Menn
hafa eflaust séð í framtíðarmyndum þegar menn kalla
„tölva“ og tölvan svarar. Þetta
verður sennilega eitthvað
svipað. Menn geta skipað
tölvunni að kveikja ljósin,
hella upp á kaffi og svo framvegis. Þegar kerfið verður
komið í notkun verður þetta
ekki ósvipað því sem er í Star
Trek framtíðarmyndunum. En
það er þó nokkuð langt í að
hægt verði að rökræða við
tölvuna.“

Raddþekking
og gervigreind
„Við Cameron erum báðir
frekar framsæknir í hugsun
og viljum skilja eitthvað eftir
okkur í tölvubransanum. Þess
vegna ákváðum við að fara út
í þessa nýsköpun þó við séum
kannski ekki beinlínis að
finna upp hjólið. Við byggjum
að sjálfsögðu að miklu leyti á
annarra manna uppfinningum
en smyrjum svo ofan á þær
og búum til eitthvað nýtt og
erum þannig á ystu nöf tækninnar.
Venjuleg raddþekkingarforrit skilja eingöngu þann
sem hefur lagt til raddsýni í
hugbúnaðinn. Okkar forrit
mun hins vegar skilja alla sem
tala íslensku og það er kannski helsti munurinn. Við
blöndum saman raddþekk-

ingu og gervigreind og þá gerir forritið engan mun á því
hver er að tala. Þetta gefur
enn frekari möguleika í framtíðinni.
Menn geta ímyndað sér
hversu mikilvægt hjálpartæki
þetta gæti verið fyrir blinda
eða hreyfihamlaða einstaklinga í framtíðinni. Kerfið getur
til dæmis þekkt hver viðkomandi er og þannig opnað dyr,
kveikt ljós, aðlagað umhverfið
og látið vita til dæmis hvaða
tæki eru í gangi.“

Finna velvilja
VoiceEra er með höfuðstöðvar í Bolungarvík en útibú
í Reykjavík. Hallur segir
nokkrar ástæður hafa verið
fyrir því að hann ákvað að
koma með fyrirtækið vestur.
„Ég er fæddur og uppalinn í
Bolungarvík og veit að mér
líður vel hér. Ég var hérna
mikið á sumrin þó ég hafi
búið í Reykjavík. Þess vegna
vissi ég að mér myndi líka að
búa í Bolungarvík.
Ég vissi líka að það væri
einfaldlega hagstætt að hafa
fyrirtækið í Bolungarvík.
Húsnæði er ódýrara en fyrir
sunnan en það er alls ekki
eini kosturinn. Ég hef tekið
eftir því að starfsfólkið kemur
einfaldlega meiru í verk í
svona rólegu umhverfi. Svo
hefur velvilji bæjaryfirvalda
og íbúa staðarins í garð fyrirtækisins verið mikill. Okkur
hefur verið ofboðslega vel tekið og menn hafa verið fúsir að
greiða götu fyrirtækisins eins
og hægt er.“

Þægileg samskipti

Enn ein ástæðan fyrir því
að VoiceEra kom til Bolungarvíkur var svo samstarfið sem
komst á við Eddufell, fyrirtæki Gunnars Hallssonar.
„Þetta samstarf hefur gengið
mjög vel og eflaust hefur verkefnið gengið miklu hraðar en
ella út af nálægð fyrirtækjanna
tveggja. Við erum í sama húsi
og allar boðleiðir eru mjög
þægilegar. Vissulega væri
hægt að gera þetta í gegnum
símakapla en þetta er ennþá
betra svona.
Nú stefnir allt í að ég flytji
hingað til Bolungarvíkur á
næstunni og sjái um allt sem
fyrirtækinu viðkemur hér.
Cameron mun svo sitja í
Reykjavík og sjá um útibúið
þar.“

Passa sig að
vaða ekki of djúpt
Eldri bróðirinn Gunnar
Hallsson á fyrirtækið Eddufell
í félagi við Björgvin Bjarnason. Þeirra eina verkefni þessa
dagana er söfnun raddsýna
fyrir VoiceEra. „Einhvern tímann í vor sátum við Björgvin
að spjalli og vorum að velta
fyrir okkur atvinnuástandi
staðarins“, segir Gunnar. „Við
ræddum um örlög Íslenskrar
miðlunar og spáðum í það
hvað þyrfti til að svona fyrirtæki gæti þrifist á stað eins og
Bolungarvík.
Við vissum að menn voru
að gera svipaða hluti á Suðureyri með ágætum árangri og
höfðum trú á að ef rétt væri
staðið að hlutunum og lukkudísirnar létu eitthvað sjá sig
væri vel hægt að gera þetta í
Bolungarvík.
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Við keyptum þann búnað
sem þurfti og komumst svo í
samstarf við VoiceEra. Við
viljum passa okkur á því að
vaða ekki of djúpt og ætlum
að fara varlega af stað. Við
förum t.d ekki út í að stækka
fyrirtækið nema verkefnastaðan gefi tilefni til.“

Sækjum fram
á okkar forsendum
„Þetta raddsöfnunarverkefni kemur okkur vel af stað.
Því lýkur sennilega núna í
ágúst en strax er farið að ræða
um áframhald á því. Ég bind
vonir við að þessi tvö fyrirtæki
okkar bræðranna eigi ágæta
framtíð fyrir höndum í Bolungarvík og eigi eftir að vinna
nokkuð mikið saman.
Það eitt að fyrirtæki á sviði
hátækni reki sína starfsemi
hér í Bolungarvík er nokkuð
sem við eigum að fagna og
vona að það geti fest sig í
sessi hér. Ekki veitir okkur af
að auka fjölbreytni í atvinnulífinu.
Samhliða verkefnavinnu
fyrir VoiceEra er unnið markvisst að því að afla Eddufelli
frekari verkefna, bæði hér á
svæðinu og á höfuðborgarsvæðinu. Við erum að gera
okkur vonir um að við fáum
eitthvað út úr þeirri vinnu
þegar kemur fram á haustið.
Mér sýnist eins og staðan
er í atvinnumálum hjá okkur
að ekki þýði annað en að bíta
í skjaldarrendur og sækja fram
á okkar forsendum, full bjartsýni, með gamla máltækið í
huga – þeir fiska sem róa“,
sagði Gunnar Hallsson að lokum.

Lögreglan á Ísafirði
og í Bolungarvík

Námskeið í meðferð skotvopna
Námskeið í meðferð skotvopna verður
haldið í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði dagana
23.-26. ágúst 2001. Þátttakendur skulu
uppfylla skilyrði fyrir veitingu skotvopnaleyfis
sem eru:
1) Að hafa náð 20 ára aldri og hafa ekki
verið sviptur sjálfræði.
2) Að hafa ekki gerst brotlegir við ákvæði
almennra hegningarlaga, áfengislaga, laga
um ávana- og fíkniefni, vopnalaga eða laga
um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum
og villtum spendýrum.
3) Að hafa nægilega kunnáttu til þess að
fara með skotvopn, vera andlega heilbrigðir
og vera að öðru leyti hæfir til þess að fara
með og eiga skotvopn.
Umsóknareyðublöð fást á lögreglustöðvunum á Ísafirði og í Bolungarvík. Með umsókn
skal skila læknisvottorði og nýlegri passamynd. Þá skal fylgja umsókninni sakavottorð,
en þau eru pöntuð af lögregluembættunum
þegar umsókn er skilað á lögreglustöð.
Gjald vegna skotvopnanámskeiðs er krónur
12.500.- þar af kr. 1.500.- vegna sakavottorðs.
Námskeiðið hefst fimmtudaginn 23. ágúst
kl. 17:00.
Frestur til að skila inn umsóknum rennur
út sunnudaginn 19. ágúst.
Lögreglan á Ísafirði
Lögreglan í Bolungarvík.

Slökkviliðsmennirnir og fjölskyldur þeirra fyrir framan hluta af bílaflota slökkviliðsins.

Grillveisla hjá fjölskyldum slökkviliðsmanna á Ísafirði

Ljós tendruð og sírenur þandar
Á laugardag efndu slökkviliðsmenn á Ísafirði og fjölskyldur þeirra, alls um áttatíu
manns til grillveislu við
slökkvistöðina. Venja er að
efna til slíkrar veislu á
slökkvistöðinni á Ísafirði á
tveggja ára fresti. Gömul Ford
bifreið slökkviliðsins, sem
smíðuð var á fjórða áratug
síðustu aldar, var notuð sem
veisluborð. Þegar menn voru
orðnir mettir var farið „á rúnt-

inn“ með börnunum á öllum
bílum slökkviliðsins sem
staðsettir eru á Ísafirði.
Ljós voru tendruð á bílunum og sírenur þandar. „Krakkarnir eru alltaf að nöldra í okkur slökkviliðsmönnum um að
fá að kveikja á sírenunum.
Venja er að láta það eftir þeim
á þessum degi“, sagði Hermann Hermannsson slökkviliðsmaður.

Tveir tilvonandi slökkviliðsmenn prófa tækjabúnaðinn.

Slökkviliðsmenn grilla ofan í mannskapinn.

Hjólaferð á
Straumnesfjall
Sunnudaginn 19. ágúst nk. verður farin
dagsferð að Látrum í Aðalvík. Tilvalið er að
taka með sér hjólið og hjóla á Straumnesfjall.
Farið verður frá Ísafirði kl. 09:00 og komið
heim um kvöldið. Verð kr. 4.000.- á mann.
Upplýsingar og bókanir hjá Hornströndum
ehf. í síma 895 1190 og hjá Vesturferðum
ehf. í síma 456 5111.

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr söluskrá okkar, leitið nánari upplýsinga á skrifstofu.

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð. Laus.
Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð.
Verð kr. 3.000.000.- Laus.
Hlíðarvegur 14: Einbýlishús kjallari, hæð og óinnréttað ris.
Grunnflötur ca. 90m². Húsið er
nýuppgert að mestu.
Verð tilboð.
Hlíðarvegur 16: Lítil 3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.
Hrannargata 8: Rúmlega 70m², 3ja

herbergja íbúð. Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega.
Mjallargata 1: 70 m², 2-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari
ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.500.000,Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.

Ræstingar
Starfskraft vantar í 50% starf við ræstingu
frá 1. september nk.
Upplýsingar gefur ræstingarstjóri í síma
450 4500.
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ.

Traðarland 29, Bolungarvík: Tvílyft steinhús 182 m2 með innb. bílskúr. Húsið
er byggt 1982. Frágangi þess að öllu lokið. Nýjar eld-húsinnréttingar, fallegur
garður og sólpallur. Húsið getur losnað fljótlega. Verð kr. 8.600.00.

Austurvegur 13: Efri hæð og ris. Laus fljótlega. Verð kr. 6.500.000,-

íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.000.000,Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð
á 1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m².
Verð kr. 5.800.000,Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega. Verð kr.
6.900.000,Hlíf II: Rúmlega 50 m² íbúð á 3ju
hæð. Laus fljótlega.
Urðarvegur 70: Raðhús með
innbyggðum bílskúr alls um 195m².
Laust eftir samkomulagi. Verð tilboð.

Höfðastígur 6: Rúmlega 170m² íbúð
á efri hæð og séríbúð í kjall-ara.
Getur selst sitt í hvoru lagi.

FLATEYRI:
Ólafstún 12 og 14, Flateyri: 113
m² einbýlishús. Laus.
Verð: Ólafstún 12, kr. 6.200.000,Ólafstún 14, kr. 5.000.000,-.

SUÐUREYRI:
Hjallavegur 7: Húsið er 176m². Á
jarðhæð er séríbúð ca 60 fm. Selst í
einu lagi. Húsið er laust.
Eyrargata 3: 134m² einbýlishús.
Laust. Verð kr. 1.900.000,-

BOLUNGARVÍK:

ÞINGEYRI:

Þjóðólfsvegur 16: 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð. Laus. Verð kr.
1.300.000,Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einbýlishúsi koma til greina.
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.

Fjarðargata 34a: rúmlega 100m²
parhús. Húsið er laust.
Verð kr. 1.700.000,-

BÍLDUDALUR:
Dalbraut 12: 113m² einbýlishús.
Laust.

PATREKSFJÖRÐUR:
Brunnar 2: 178m² einbýlishús. Verð
5.200.000,-. Laust.
Stekkjar 14: 173m² tvílyft einbýlishús. Verð 4.700.000. Laust.
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Þátttakendur á mósaíknámskeiði á Listasumrinu í Súðavík

Fegruðu reykháf við rækjuvinnslu Hraðfrystihússins
Haldið var mósaíknámskeið fyrir mæðgur í tengslum
við listasumar í Súðavík um
helgina. Kennari var Kjuregej
Alexandra Argunova og hafði
hún ekki verið lengi í Súðavík
þegar hún kom auga á reykháf
við rækjuvinnslu Hraðfrystihússins-Gunnvarar í bænum.
„Þetta er strompur sem Súðvíkingar og nærsveitarmenn
hafa oft keyrt framhjá og eru
hættir að taka eftir. En glöggt
er gests augað. Kjuregej
fannst tilvalið að nota þennan

stromp undir listaverk og var
haft samband við yfirmenn
Hraðfrystihússins sem tóku
vel í hugmyndina“, segir Soffía Vagnsdóttir, einn aðstandenda listasumars og þátttakandi á mósaíknámskeiðinu.
Á strompnum má nú sjá
vestfirsk fjöll og kletta, fossa
og blóm ef grannt er skoðað.
„Við náðum því miður ekki
að klára þetta alveg. Við ætlum þó að hittast í byrjun september og leggja lokahönd á
verkið“, segir Soffía.

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Óskum að ráða starfsfólk strax til eftirtalinna starfa skólaárið 2001-02.
Kennsla:
Bryjendakennsla, ein staða.
Íþróttakennsla, ein staða.
Sérkennsla, ein staða.
Önnur störf:
Matráðskona í 85% starf í mötuneyti
nemenda.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í
síma 456 3044 eða í netfang:
grisa@isafjordur.is.
Skólastjóri.

Bakkavík hf.

Einbýlishús í
Seljalandshverfi

Atvinna

Til sölu er einbýlishúsið að Seljalandi 21 á
Ísafirði, sem er 189m², ef viðunandi til-boð
fæst.
Upplýsingar gefur Halldór í síma 894 6125.

Bakkavík hf. auglýsir eftir fólki til almennra
starfa.
Upplýsingar í síma 450 7500 milli kl. 09
og 13 virka daga.

Reykháfurinn fegraður með mósaík.

Byg
ging stórhýsis við Hafnarstræti á Ísafirði tefst
Bygging

Beðið eftir stálgrindum
Framkvæmdir við nýtt stórhýsi við Hafnarstræti á Ísafirði
hafa að mestu legið niðri að
undanförnu og er ljóst að einhver seinkun verður á því að
byggingin rísi.
„Ég er bara stopp“, segir
Ágúst Gíslason, framkvæmdastjóri Ágústar og
Flosa ehf. sem sér um byggingu hússins. „Við tókum
hálfs mánaðar sumarfrí í endaðan júlí og á meðan ætluðu

Bretarnir sem selja okkur
stálgrindurnar að klára hönnunina en stóðu ekki við það.
Stálgrindahönnuðurinn þarf
að ljúka sinni vinnu áður en
við getum byggt meira.“
Samkvæmt áætlun á stálgrindin að berast um miðjan
september. „Mér þykir líklegt
að afhendingunni muni seinka
um eina til tvær vikur, en fullyrði þó ekkert um það. Þangað
til munum við að mestu dunda

okkur í frágangi lóðarinnar.
Vegagerðin ætlar að leggja
klæðningu á bílaplan seinni
part ágústmánaðar og svo
verður farið í að leggja gangstéttar. Ólíklegt er að menn
sjái húsið rísa fyrr en í endaðan september“, segir Ágúst.
Erfitt er að fá upplýsingar
um hvaða fyrirtæki koma til
með að verða með rekstur í
húsinu. Ljóst er þó að Samkaup verður með 900 fermetra

pláss á jarðhæð og Héraðsdómur Vestfjarða verður með
aðstöðu á 2. hæð. Ýmis verslunar- og þjónustufyrirtæki
verða í húsinu. „Mikill áhugi
hefur verið fyrir húsinu og
það hefur ekki verið neitt
vandamál að fá menn inn. Þó
eru enn tvö sérverslunarpláss
laus. Megnið af húsnæðinu
verður selt, en eitthvað verður
þó leigt út“, segir Ágúst Gíslason húsasmíðameistari.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
hjálpsemi, samúð, hlýhug og vináttu við andlát
og útför eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður og afa

Sveins Pálssonar
Sundstræti 24, Ísafirði

Margrét Eyjólfsdóttir
Davíð Sveinsson Katla Guðlaugsdóttir
Þór Sveinsson
Elín Sveinsdóttir
Ylfa Örk Davíðsdóttir

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560

Kraftur – áræðni – framsýni

Á vegum bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar kom út fylgirit með Morgunblaðinu
á sunnudaginn. Framtakið er gott og blaðið hefur fremur jákvæð áhrif á lesandann. Myndir eru prýðilegar og uppsetning er öll með einkar fagmannlegum
hætti, viðtöl eru upplýsandi og veita svör við mörgum spurningum. Þó ekki
öllum. Ábyrgðarmaður blaðsins er bæjarstjórinn, Halldór Halldórsson, svo
ætla verður að framtakið sé bæjarstjórnar, enda leiðir Guðni G. Jóhannesson
forseti bæjarstjórnar blaðið. Ákveðið frumkvæði bæjarstjórnar er þakkarvert.
Viðtöl við þá sem eru í fyrirsvari atvinnulífs á Ísafirði og víð-ar gefa ótvírætt
til kynna að möguleikarnir eru fyrir hendi í bæjarfélaginu.
Jafnframt er rætt við skólastjóra Grunnskóla Ísafjarðar, sem
sótt hefur á og sýnt með áþreifanlegum hætti, að skólastarf
hefur fátt annað með landafræði að gera en það að sjá til þess
að hún verði kennd nemendum á besta mögulega hátt.
Einnig var viðtal einn starfsmanna Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða, sem er
að sækja í sig veðrið varðandi möguleika til háskólanáms í fjarkennslu, einkum í samstarfi við Háskólann á Akureyri. Ekki er hins vegar minnst á kennslu
á framhaldsskólastigi og engin viðtöl við skólameistara Menntaskólans.
Reyndar er ekki við því að búast að allt komist að í einu blaði og vandasamt
að velja þannig að allir verði ánægðir.
Bent er á ýmis atriði er máli skipta við búsetu og ber sem fyrr segir hæst
menntunarkosti, þótt gleymst hafi að greina milliliðinn á leiðinni frá grunnskóla

Netspurningin

til inngöngu í háskóla. Í leiðaranum er tæpt á atvinnustefnu í mótun, en hennar
að engu getið umfram það. Fyrir gesti og gangandi er blaðið góður upplýsingamiðill, en hafi ætlunin verið að laða að atvinnurekendur vantar herslumuninn
til að svo hafi tekist. Boðskapurinn er á hinn bóginn skýr, sá að í Ísafjarðarbæ
sé gott að búa, möguleikar góðir í ferðaþjónustu, en minna er gert úr afþreyingarkostum, einkum að sumarlagi, kjósi menn að verja tíma sínum ekki eingöngu til ferðalaga. Byggðasafnið í Neðstakaupstað er fjársjóður. Möguleikar
þess eiga enn á eftir að koma í ljós.
Gestir, sem höfundur þessa pistils hefur rætt við, dásama
bæjarstæði fyrrum Ísafjarðarkaupstaðar í Skutulsfirði, dást
að gömlum húsum og náttúrufegurðinni. Stundum er minnst
á að fjölbreytni sé ekki næg þegar að því kemur að næra búkinn. Vissulega er erfitt að gera öllum til hæfis, en hér skal minnt á eitt: Mótun
stefnu í ferðaþjónustu er einkar brýn. Sama gildir um þá atvinnustefnu er forseti bæjarstjórnar boðar. Væntanlega mun hvort tveggja líta dagsins ljós fyrr
en síðar.
Það er við hæfi að minnast á Bæjarins besta, eitt lífseigasta héraðsfréttablaðið, sem enn kemur út og láta þess að góðu getið. BB gefur mikla möguleika á opinni umræðu í framhaldi af útgáfu þessa ágæta blaðs, sem fjallar um
Ísafjarðarbæ við aldamót. Smám saman er nefnilega að koma í ljós að sameining sveitarfélaganna í eitt var rétt ákvörðun.

Stakkur skrifar

Spurt var:
Eiga Vestfirðingar að halda
sína eigin
þjóðhátíð líkt
og Vestmannaeyingar?
Alls svöruðu 392.
Já sögðu 229 eða 58,42%
Nei sögðu 152 eða 38,78%
Veit ekki 27 eða 6,14%

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

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Listasumarið í Súðavík,
sem nú var haldið í þriðja
sinn, gekk vonum framar að
sögn aðstandenda hátíðarinnar. Dagskrá hófst á
fimmtudag í síðustu viku
með mósaíknámskeiði fyrir
mæðgur sem fjöllistakonan
Kjuregej Alexandra Argunova stjórnaði og kvikmyndasýningu í félagsheimilinu.
Mannmargt var í bíó og
þurfti að hlaupa í næstu hús
og ná í kolla svo fleiri gætu
setið.
Á föstudegi flutti Jóhann
Breiðfjörð, Lego-hönnuður,
fyrirlestur um þá sérstöku
upplifun að hafa drukknað.
Einnig var boðið upp á
jazztónleika með söngkonunni Jóhönnu Vigdísi Arnardóttur og hljómsveit
hennar. Tónleikarnir voru
mjög vel sóttir og er talið að
um áttatíu manns hafi hlýtt á
tónlist Jóhönnu.
Feðgar þurftu að vakna
snemma á laugardag og fara
að kubba. Röðuðu þeir
saman Legókubbum allan
liðlangan daginn og segja
sjónarvottar að einbeitningin
hafi verið það mikil að heyra
hefði mátt saumnál detta.
Það var Jóhann Breiðfjörð
sem var leiðbeinandi á
námskeiðinu. Ekki er hægt
að segja að það sama hafi
verið uppi á teningnum hjá
mæðgunum í mósaíkinu
sem ,,skvöldruðu allar í kór
meðan þær röðuðu flísum á
veggi, strompa og járnklumpa,“ að sögn Soffíu
Vagnsdóttur, annars tveggja

Frá brekkusöngnum á laugardag.

Þriðja Listasumrinu í Súðavík lauk á sunnudag

Þátttakan aldrei verið betri
framkvæmdastjóra hátíðarinnar. Um kvöldið var
tendraður varðeldur í
fjörunni. Systurnar Soffía og
Pálína Vagnsdætur stjórnuðu
þar brekkusöng og leikjum.
Varpað var karmellum úr

Barnastjarnan Jóhanna Guðrún söng sig inn í hjörtu viðstaddra á kaffihlaðborðinu á sunnudag. Að sögnum loknum
hafði hún nóg að gera við að árita ljósmyndir af sér.

Framkvæmdastýrur hátíðarinnar, systurnar Soffía og Pálína
Vagnsdætur taka lagið ásamt bróður sínum Hauki.

flugvél við mikinn fögnuð
yngri gesta, og raunar þeirra
eldri líka. Á sunnudegi var
opnuð listsýning í Grunnskólanum þar sem afrakstur
mósaíks- og legógerðar var
sýndur. Tónlistarmessa var í

Súðavíkurkirkju og kaffihlaðborð í skólanum þar
sem barnastjarnan Jóhanna
Guðrún söng. ,,Þetta tókst
alveg frábærlega. Ég held að
helmingi fleiri hafi komið á
alla viðburði, fyrir utan

kannski brekkusönginn. Ég
held að fólk hafi haldið að
brekkan væri blaut og þess
vegna færri komið en ella.
Við fengum um 200 manns
á listasýninguna á sunnudeginum, áttatíu manns á

jazztónleikana og svo var
troðfullt á bíósýningu og
tónlistarmessu“, sagði
Soffía. Listahátíðin var samstarfsverkefni Súðavíkurhrepps, Sumarbyggðar í
Súðavík og FÍH.

Súðvíkingar og aðrir gestir á Listasumrinu í Súðavík sungu af innlifun í brekkusöngnum á laugardag.

Boðið var upp á svokallað sælgætisregn á laugardag og
vakti koma ,,nammiflugvélarinnar“ mikla lukku á meðal
yngri kynslóðarinnar.

Þessi ungi maður var á meðal þátttakenda á Lego-námskeiðinu sem Jóhann Breiðfjörð stóð fyrir.
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helgardagbókin

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg norðlæg átt.
Skýjað að mestu og sums
staðar dálítil súld öðru
hverju norðantil, en annars skýjað með köflum og
stöku skúrir. Hiti 6-15 stig,
hlýjast sunnanlands.
Horfur á föstudag:
Hæg vestlæg eða breytileg átt og skúrir, en sums
staðar þokuloft við sjóinn.
Hiti 7-16 stig, kaldast
norðaustantil.
Horfur á laugardag:
Fremur hæg suðlæg átt
og dálítil rigning sunnan
og vestantil, en annars
úrkomulítið. Hiti 8-15 stig.
Horfur á sunnudag:
Suðaustlæg átt og víða
dálítil rigning, einkum
sunnan- og vestanlands.
Heldur hlýnandi veður.
Horfur á mánudag:
Suðvestlæg átt og skúrir.
Hiti 10-16 stig.

netið

http://goustadir.simnet.is

Góustaðaættin í Skutulsfirði hefur komið sér
upp skemmtilegri og athyglisverðri heimasíðu á
Netinu. Þar eru til dæmis
fréttir af ættingjum hérlendis og erlendis, greint
frá ættarmóti og sagðar
gamansögur úr ættinni.
Tenglar eru á skemmtilegar heimasíður sem
ættarfólk hefur komið sér
upp auk þess sem finna
má myndir frá ýmsum
skemmtilegum viðburðum. Netfangaskrá ættarinnar er á góðum stað og
sagt er frá ættföður og
ættmóður og forfeðurnir
kynntir. Um er að ræða
mjög skemmtilega síðu
sem hefur heppnast mjög
vel og mætti nota hana
sem fyrirmynd fyrir þá
sem hafa áhuga á að
gera eitthvað svipað.

helgin
Edinborgarhúsið:
Strengjadúettinn Fluga
heldur tónleika í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á
laugardag. Á tónleikunum
verða leikin verk eftir
Kinks, Bach, Mozart og
Jimi Hendrix svo fáeinir
séu nefndir.
10
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Föstudagur 17. ágúst

Föstudagur 17. ágúst

17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (52:90)ur.
18.30 Falda myndavélin (7:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
19.58 Helstin
20.10 Lögregluhundurinn Rex
21.00 Stallsystur. (Frankie and Hazel)
Bæjarstjórnarmálin eru í ólestri í heimabæ stallsystra og önnur þeirra ákveður
að bjóða sig fram til bæjarstjóra þrátt
fyrir ungan aldur. Aðalhlutverk: Joan
Plowright, Mischa Barton, Ingrid Uribe,
Richard Yniguez, Anthony Marquez og
Michael Kopsa.
22.30 Gullmótið í Zürich. Sýnt verður
frá gullmóti í frjálsum íþróttum sem fram
fer í Zürich fyrr um kvöldið.
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

09.00 Glæstar vonir
09.30 Í fínu formi 4
09.45 Á Lygnubökkum (1:26) (e)
10.15 Stræti stórborgar (9:23) (e)
11.00 Lífið sjálft (20:21) (e)
11.45 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Ó, ráðhús (8:26) (e)
13.05 Shane
15.15 Ein á báti (3:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (13:24)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (12:23)
20.00 Hertoginn. (The Duke) Þessi
skemmtilega fjölskyldumynd fjallar um
hertoga nokkurn og hundinn hans Hubert. Hertoginn er dáður af flestum enda
gerir hann vel við fátæka. Á dánarbeði
sínu fréttir hertoginn þó af slæmum ráðagerðum svo hann breytir erfðaskránni
og eftirlætur hundinum Hubert allar eigur
sínar. Nú verður Hubert að standa sig
enda mörgum störfum að sinna. Aðalhlutverk: James Doohan, Courtnee
Draper, Winnie Cooper.
21.30 Blóðsugubaninn Buffy (22:22)
22.20 Ásókn dauðra. (Bringing Out the
Dead) Þessi frábæra mynd Martins Scorsese lýsir tveimur sólarhringum í lífi
sjúkraliðans Franks. Frank keyrir sjúkrabíl á Manhattan og er stöðugt eltur af
draugum þeirra sem honum tókst ekki
að bjarga. Við fylgjumst með þremur
nóttum á öngstrætum borgarinnar, kynnumst skrautlegum vinnufélögum Franks
og fylgjumst með geðheilsu hans hraka
hratt. Aðalhlutverk: John Goodman,
Nicholas Cage, Patricia Arquette.
00.25 Mæður og synir. (Some Mother´s
Son) Nýjasta myndin í röð írskra mynda
sem fjalla um fólk sem lendir eins og
milli steins og sleggju í þeirri vargöld
sem ríkt hefur á Norður-Írlandi. Þetta er
sannsöguleg mynd um unga menn í Írska
lýðveldishernum sem voru hnepptir í
varðhald en fóru í hungurverkfall til að
mótmæla því að farið væri með þá eins
og glæpamenn en ekki stríðsfanga. Sagan
er sögð frá sjónarhóli mæðranna sem
reyndu með öllum ráðum að bjarga lífi
sona sinna. Aðalhlutverk: Helen Mirren,
Fionnula Flanagan, Aidan Gillen.
02.15 Fegurð og fláræði. (Crowned and
Dangerous) Danielle Stevens er ung og
falleg en hefur alltaf þurft að lúta í lægra
haldi fyrir Shaunu Marx í fegurðarsamkeppnum sem og í lífinu. Danielle fellur
fyrir Riley Baxter sem er ríkur og myndarlegur en einnig fyrrverandi kærasti
Shaunu. Riley ákveður svo að taka aftur
saman við Shaunu þegar hún tilkynnir
honum að hún eigi von á barni hans.
Shauna finnst svo myrt og að sjálfsögðu
berast böndin að Danielle en ekki er allt
sem sýnist. Aðalhlutverk: Yasmine
Bleeth, Jill Clayburgh.
03.45 Ísland í dag
04.10 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 18. ágúst
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (54:90)
09.30 Mummi bumba (45:65)
10.00 Dýrabraut 64 (21:26)
10.12 Ristó (2:6)
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (32:40)
10.25 Pokémon (7:52)
10.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í Ungverjalandi.
12.20 Kastljósið
12.45 Skjáleikurinn
13.30 Íslandsmótið í tennis. Bein útsending frá úrslitaleikjum í einliðaleik
karla og kvenna við Tennishöllina í
Kópavogi.
16.00 Gullmótið í Zürich
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Fíklaskólinn (22:22)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.05 Kæru landar... (My Fellow Americans) Bandarísk bíómynd frá 1996.
Tveir fyrrverandi forsetar Bandaríkjanna, sem er í nöp hvorum við annan,
neyðast til að grafa stríðsöxina þegar
hneyksli kemur upp í Hvíta Húsinu. Aðalhlutverk: Jack Lemmon, James Gardner, Dan Akroyd, Lauren Bacall, John
Heard, Brad Whitford, Wilford Brimley
og Everett McGill.
21.45 Þrælahald - sagan af Fanny
Kemble. (Enslavement: The True Story
of Fanny Kemble) Sönn saga af baráttu
Fanny Kemble, hvítri hefðarfrú, sem
barðist fyrir réttindum þræla á nítjándu
öld. Aðalhlutverk: Jane Seymour.
23.35 Morð í smábæ. (Murder in a
Small Town) Bandarísk sakamálamynd
um leikstjóra sem aðstoðar lögregluna
við rannsókn morðmáls í smábæ í Connecticut. e. Aðalhlutverk: Gene Wilder,
Terry O´Quinn, Dierdre O´Connell, Mike
Starr og Frances Conroy.
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 19. ágúst
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disney - stundin
09.55 Prúðukrílin (54:107)
10.22 Babar (7:65)
10.45 Draumaduft (13:13)
10.50 Kastljósið
11.20 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Ungverjalandi.
14.15 Skjáleikurinn
16.20 Maður er nefndur
17.00 Geimferðin (10:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Vanja (1:2)
18.15 Lísa (13:13)
18.22 Hænuegg (10:13).
18.30 Linda lærir að synda (1:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Sofa urtubörn á útskerjum.
Fylgst er með lífsferli sela allt frá því að
urta kæpir á þarabeði og þar til þeir enda
aldur sinn. Myndin var þrjú ár í vinnslu
og tekin ofansjávar og neðan við strendur
Íslands, m.a. í Breiðafjarðareyjum, á
Vatnsnesi, á Ströndum og í Surtsey. e.
20.55 Fréttir aldarinnar
21.10 Fyrr og nú (14:22)
21.55 Helgarsportið
22.20 Draumaeyjan. (Tuvalu) Ný evrópsk kvikmynd, frumraun kunns stuttmyndahöfundar sem hlotið hefur lof
gagnrýnenda. Alla dreymir um að komast á draumaeyjuna Túvalú, en ekki er
víst hvort draumurinn rætist. Aðalhlutverk: Denis Lavant, Chulpan Hamatova.
23.50 Fótboltakvöld
00.10 Deiglan
00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 18. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.55 Hetjan Bartok
12.00 Gerð Fast and the Furious
12.25 Bob Dylan
12.50 Grínarinn Michael Richards
13.15 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
ensku úrvalsdeildinni.
16.05 Bette (11:18) (e)
16.35 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (12:24)
20.00 Ó, ráðhús (1:22)
20.30 Undraland. (Next Stop, Wonderland) Erin og Alan lifa ólíku lífi en eiga
það sameiginlegt að taka stöku sinnum
sömu lestina. Þau eru bæði einmana í leit
að tilbreytingu en þrátt fyrir að leiðir
þeirra liggi oft um svipaðar slóðir virðast
þau ekki ná saman. Heillandi og óhefðbundin, rómantísk gamanmynd. Aðalhlutverk: Hope Davis, Alan Gelfant.
22.05 Gildran. (Entrapment) Verðmætu
listaverki er stolið og böndin berast að
gömlum refi í faginu. Ung og falleg
kona, sem starfar hjá tryggingarfyrirtæki
safnsins, villir á sér heimildir og sannfærir roskna meistaraþjófinn um að hún
sé af hans sauðahúsi. Saman takast þau á
við minni verkefni þar til hin tælandi
kona fréttir af möguleika á risaráni.
Spurningin er hins vegar hver það er
sem platar hvern og stendur að lokum
uppi með fullar hendur fjár. Aðalhlutverk: Sean Connery, Will Patton, Ving

Bringing Out The Dead
Meistari Martin Scorsese fær einvala lið úrvalsleikara til liðs við sig í Ásókn
dauðra eða Bringing out the dead sem Stöð 2 sýnir kl. 22:20 á föstudagskvöld.
Myndin lýsir þremur sólarhringum í lífi Franks sem keyrir sjúkrabíl á Manhattan.
Draugar þeirra sem Frank tókst ekki að bjarga ásækja hann sífellt og hann
hefur misst trúna á eigið ágæti. Hann reynir að hætta en finnur lífsviljann einungis í félagsskap hinna látnu. Frumlegt handbragð Scorsese og frábærir
leikarar gera þessa kvikmynd að einstöku augnakonfekti. Með aðalhlutverk
fara Nicolas Cage og John Goodman.
Rhames, Catherine Zeta Jones.
00.00 Einhvern til að elska. (Somebody
to Love) Mercedes er viðkvæm en fjörug
stúlka í leit að ameríska draumnum. Hana
dreymir um að verða kvikmyndastjarna
en þangað til starfar hún sem dansari í
skuggalegum klúbbi. Hún heldur við
frægan leikara sem er að vísu giftur en
gefur henni innsýn í heim þotuliðsins.
Ungur innflytjandi verður ástfanginn af
Mercedes en draumar hennar gætu líklega aldrei ræst með honum. Aðalhlutverk: Anthony Quinn, Harvey Keitel,
Rosie Perez.
01.40 Umsátrið 2. (Under Siege 2)
Háspennumynd. Casey Ryback er fyrrverandi sjóliði í Bandaríkjaher. Hann er
nú á ferðalagi með frænku sinni og þau
láta fara vel um sig í hraðlest. Svo óheppilega vill til að hryðjuverkamenn hafa
augastað á hraðlestinni og ætla henni
lykilhlutverk í vafasömum aðgerðum
sínum. Þrjótarnir eiga ekki von á neinni
mótspyrnu frá gestunum en Casey er
ekki maður sem lætur vaða yfir sig. Hann
býður þeim birginn og fram undan er
barátta upp á líf og dauða. Aðalhlutverk:
Steven Seagal, Eric Bogosian, Everett
McGill, Katherine Heigl.
03.20 Ísland í dag
03.45 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 19. ágúst
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport 2001 (e)
12.40 Bandarískar blökkuprinsessur
14.10 Konan sem hljóp
15.40 Oprah Winfrey (e)
16.30 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (13:18)
20.25 Að eilífu. (Ever After) Þessi rómantíska mynd er eins konar öskubuskusaga og fjallar um stúlkuna Danielle sem
er ráðskona hjá stjúpmóður sinni. Stjúpsystur hennar eru ekkert sérstaklega vingjarnlegar en samt tekst Danielle að vaxa
svo úr grasi að sjálft konungsefni Frakklands sýnir henni áhuga. Danielle þykist
vera af fínum ættum til að ganga í augu
prinsins og tekur fullan þátt í kapphlaupinu um ástir hins konungborna. Aðalhlutverk: Anjelica Huston, Drew Barrymore, Dougray Scott.
22.30 Ófegruð fortíð (1:6) (Secrets of
the Dead)Anasazi-fólkið er almennt talið
hafa þróað með sér friðsælt samfélag
þar sem menning var á háu stigi. Þess
vegna hefur það ætíð reynst mönnum
ráðgáta hvers vegna þetta fólk gerðist
mannætur á hátindi velmegunar og stöðugleika frá 990-1150. Í þessum merka
heimildaþætti er gerð tilraun til að leysa
þessa aldagömlu ráðgátu.
23.20 Sex dagar, sjö nætur. (Six Days,
Seven Nights) Blaðakonan Robin Monroe er í rómantísku fríi á suðrænni eyju
með kærastanum þegar hún er beðin um
að skrifa grein um nálæga eyju. Eini
möguleikinn til að komast að eyjunni er
með aðstoð önuga flugmannsins Quinns
Harris og fjörgamallar rellu hans. Þau
brotlenda og verða að gera allt til að

forðast þær hættur sem leynast á eyjunni
og ekki síst til að þola návist hvort annars.
Aðalhlutverk: Harrison Ford, David
Schwimmer, Anne Heche.
01.00 Norður og niður (7:10) (e)
01.40 Ísland í dag
02.05 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 18. ágúst
Föstudagur 17. ágúst
17.30 Heklusport
18.00 David Letterman
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Hestar 847
20.30 Kraftasport
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Heimsins besti elskhugi.(World´s
Greatest Lover, The) Gene Wilder og
Carol Kane eru frábær í þessari fjörugu
gamanmynd. Hér segir af sjálfumglöðum
manni sem á sér þá ósk heitasta að slá í
gegn í heimi þöglu kvikmyndanna í
Hollywood. Aðalhlutverk: Gene Wilder,
Carol Kane, Dom Deluise.
01.15 Uppnám. (The Runner) Vestrænn
fréttamaður og tökulið eru nýkomin
heim eftir erfiða þriggja mánaða dvöl í
Miðausturlöndum. Hópurinn er þreyttur
en eftir stutta hvíld er eins og vakni þörf
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fyrir frekari spennu. Nú er áfangastaðurinn lítil eyja undan norðurströnd Kanada.
Verkefnið virðist ekki sérlega áhugavert
í fyrstu en brátt kemur í ljós að dvölin í
Miðausturlöndum var barnaleikur miðað
við það sem fram undan er. Á eyjunni er
hópur hermanna sem grípur til vopna
við minnstu grunsemdir. Aðalhlutverk:
Terence Ford, Paris Jeffers, Raymond
Johnson.
02.50 Dagskrárlok og skjáleikur

19.4.2017, 09:40

17.00 Íþróttir um allan heim
18.00 Golf - Meistaramótið US PGA.
Bein útsending frá Atlanta í Bandaríkjunum. Til leiks eru mættir allir fremstu
kylfingar heims en Tiger Woods freistar
þess að verja titilinn.
23.00 Klámmyndastjarnan. (The Girl
Next Door) Einstök heimildamynd um
klámmyndaleikkonuna Stacy Valentine.
Þessi þrítuga kona frá Oklahoma lifði
ósköp venjulegu lífi fram til ársins 1995.
Þá sendi hún nektarmyndir af sér til birtingar í blöðum og tímaritum og ári síðar
lék hún í fyrstu alvöru klámmynd sinni.
Í dag er hún stjarna í þessum geira kvikmyndaiðnaðarins og á aðdáendur um
allan heim. Aðalhlutverk: Stacy Valentine.
00.25 Stílistinn. (The Stylist) Erótísk
kvikmynd.
01.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 19. ágúst
14.45 Enski boltinn. Bein útsending frá

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 18. ágúst kl. 10:50
Formúla 1: Sýnt frá tímatökunni í Ungverjalandi
Laugardagur 18. ágúst kl. 13:30
Íslandsmótið í tennis í Kópavogi
Sunnudagur 19. ágúst kl. 11:20
Formúla 1: Sýnt frá keppni í Ungverjalandi

Sýn
Miðvikudagur 15. ágúst kl. 20:10
Landsleikur í knattspyrnu: England – Holland
Laugardagur 18. ágúst kl. 18:00
US PGA Meistaramótið í golfi

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

Ásgeir úr COR frá Flateyri og vinir hans í
hljómsveitinni Sólon eru komnir vestur aftur
og skemmta á föstudagskvöld
Á Eyrinni
Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884

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

kirkja

fjölmiðlar

Holtskirkja:
Kvöldguðsþjónusta með
altarisgöngu og miklum
söng fyrir allar sóknir
Önundarfjarðar laugardaginn 18. ágúst kl. 20:30.
Kirkjukór Bergstaða-,
Bólstaðarhlíðar- og Holtastaðasókna í Skagafjarðarprestakalli og sr.
Magnús Erlingsson
heimsækja Holtsprestakall og annast kvöldmessuna. Kirkjukaffi.

Cher selur draumahúsið
Trail Blazer í stað Blazers
Chevrolet Blazer frá General Motors naut mikilla
vinsælda á Íslandi (og víðar) á áttunda áratug liðinnar aldar. Öfugt við flestar aðrar bílagerðir
minnkuðu þeir síðan en þóttu samt hinir þokkalegustu jeppar. En nú er sagan öll hjá Chevrolet
Blazer. Í staðinn kemur Chevrolet Trail Blazer
sem á að koma á Evrópumarkað í næsta mánuði.
Þetta er svokallaður SUV (Sport Utility Vehicle)
og verður með 4,2 lítra 6 strokka línumótor sem
gefur 273 hestöfl.

leik Manchester United og Fulham.
17.00 Kraftasport
17.30 Hestar 847
18.00 Golf - Meistaramótið US PGA.
Bein útsending frá Atlanta í Bandaríkjunum. Til leiks eru mættir allir fremstu
kylfingar heims en Tiger Woods freistar
þess að verja titilinn.
23.00 Íslensku mörkin
23.30 Leyndarmál og lygar. (Secrets
and Lies) Bresk verðlaunamynd sem
hlotið hefur einróma lof gagnrýnenda.
Ung, vel menntuð blökkukona stendur á
tímamótum í lífinu. Fósturforeldrar
hennar eru báðir fallnir frá og hún ákveður að nú sé tímabært að hefja leit að kynforeldrum sínum. Henni verður vel
ágengt en sannleikurinn kemur henni
vægast sagt í opna skjöldu. Móðirin,
sem hún finnur eftir nokkra leit, verður
sömuleiðis fyrir nokkru áfalli en í sameiningu reyna þær að gera gott úr öllu
saman og eru staðráðnar í að koma á
frekara sambandi. Aðalhlutverk: Brenda
Blethyn, Phyllis Logan, Timothy Spall,
Marianne Jean-Baptiste, Claire Rushbrook.
01.50 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 17. ágúst
16.30 Yes Dear

Draumahúsið sem söngkonan Cher
hefur verið að byggja síðastliðin átta ár er
ekki fyrr fullbúið en hún vill selja það – fyrir 25 milljónir dollara eða sem svarar um
tveimur og hálfum milljarði íslenskra
króna. Húsið er í hinu virðulega Malibuhverfi í Los Angeles. Lóðin er einn hektari
en húsið er 1.260 fermetrar og flestan efnivið og innréttingar mun Cher hafa valið
sjálf. Svefnherbergin eru sjö og bílskúrinn
tekur sex bíla. Að sjálfsögðu fylgja bæði
sundlaug og tennisvöllur. Cher ætlar að
sögn að minnka við sig en hér er tilvalið
tækifæri fyrir íslenska kvótagreifa að eignast sumarbústað á skemmtilegum stað.

17.00 Get Real
17.45 Two guys and a girl
18.15 City of Angels
19.00 Jay Leno (e)
20.00 Charmed. Bandarísk þáttaröð
um fjölkunnugar systur. Að þessu sinni
mæta Prue, Phoebe og Piper sínum öflugasta andstæðingi; ævafornum ára sem
drepur nornir heimsins með kerfisbundnum hætti og sogar töframáttinn úr fórnarlömbum sínum.
21.00 Hestar
21.30 Titus. Bandarísk gamanþáttaröð
um tryllitækjasmiðinn Titus og skrautlegt líf hans. Að þessu sinni stendur til
að útskrifa móður hans af geðspítala en
Titus reynir að sannfæra nefndina um
að hún hafi enga heilsu til þess. En það
vefst fyrir honum...
22.00 Entertainment Tonight
22.30 Jay Leno
23.30 Hjartsláttur (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 18. ágúst
10.00
12.00
12.30
13.30
14.00
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00

2001 nótt
Jóga
Dateline (e)
Son of the Beach (e)
Nítró
Saturday Night Live (e)
Stark raving mad (e)
Deadline (e)
The Practice (e)
Charmed (e)
Brooklyn South

Fyrsti umferðin í enska
boltanum á þessu keppnistímabili hefst á laugardag. Leikur helgarinnar
er án vafa viðureign
Englandsmeistara
Manchester United og
nýliðanna Fulham sem
fram fer á Old Trafford á
sunnudag kl. 14:45.
Sunnudagur 19. ágúst kl. 14:45
Enski boltinn: Manchester United – Fulham
Sunnudagur 19. ágúst kl. 18:00
US PGA Meistaramótið í golfi
Mánudagur 20. ágúst kl. 18:45
Símadeildin í knattspyrnu: Leikur óákveðinn
Þriðjudagur 21. ágúst kl. 18:50
Enski boltinn: Arsenal – Leeds United

Stöð 2
Laugardagur 18. ágúst kl. 13:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

netið
Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Ólafur Helgi Kjartansson
sýslumaður á Ísafirði
svarar:

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. Stjórnandi
SNL að þessu sinni er Lara Flynn Boyle,
auk þess sem Lou Reed lítur í heimsókn.
Hljómsveit kvöldsins er Bon Jovi.
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 19. ágúst
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 2001 nótt
12.00 Jóga
12.30 Boðorðin 10
13.30 Titus (e)
14.00 Nítró
15.30 Law & Order - SVU (e)
16.30 CBS – special news (e)
17.30 Brooklyn South (e)
18.30 Hestar (e)
19.00 Will & Grace (e)
19.30 Yes Dear (e)
20.00 Deadline. Bandarísk þáttaröð um
harðsvíraðan blaðamann sem sérhæfir sig
í sakamálum. Wallace rannsakar að þessu
sinni umsvif rússnesku mafíunnar í New
York eftir upplýsingar sem hann fær hjá
vini sínum. Skrif hans hafa veruleg áhrif
á líf fjölda fólks.
21.00 Boðorðin 10. Í lokaþætti Boðorðanna 10 verður fjallað um boðorðin 10 í
heild, gildi þeirra fyrir líf okkar og menningu, hvernig við fylgjum þeim og
hvernig við sniðgöngum þau. Einnig
verður fjallað um önnur boðorð, til dæmis
Krists og Miltons Friedmans.
22.00 The Practice. Bobby þarf að velja
milli þess að hafa samband við lögregluna
eða leyna gögnum í hugsanlegu morðmáli. Lindsay og Jimmy verja mann sem
sakaður er um morð til að bjarga eigin
skinni og Rebecca fær fíkniefnasala sýknaðan eftir ótrúverðugan framburð lögreglumanns í vitnastúkunni.
23.00 Dateline
00.00 CSI
00.45 Will & Grace
01.15 Everybody Loves Raymond
01.45 Óstöðvandi tónlist

Gerist
áskrifendur
í síma
456 4560

Sigurjón Sighvatsson og fleiri

Hafa áhuga á frystihúsi
í Flatey á Breiðafirði
Sigurjón Sighvatsson, fjárfestir með meiru segir í samtali við Morgunblaðið í síðustu viku að til hafi staðið að
ákveðinn hópur mann keypti
gamalt frystihús í Flatey á
Breiðafirði og hafi m.a. verið
rætt um að vera með hótel í
því. Hann segist í samtali
við blaðið ekki geta tjáð sig
um hvort til standi að kaupa
húsið á næstu misserum.
Hafsteinn Guðmundsson,

bóndi í Flatey og eigandi
hússins, segir að salan á
húsinu hafi fyrst komið til
tals fyrir um ári. Segir hann
að settar séu 4-5 milljónir
króna á húsið sem er á
tveimur hæðum og um
200-300 fermetrar að
stærð. Um er að ræða hús
sem byrjað var að reisa árið
1946 og þarfnast það töluverðra lagfæringa.

Ég fer inn á
bb.is á hverjum degi, auk
mbl.is og
visir.is. Svo
eru síður eins
og iorr.org
sem er
vefútgáfa tímarits-ins It’s
Only Rock’n Roll. Þar eru
mjög fínar teng-ingar í
allar upplýsingar um
Rolling Stones. Á rotary.is
má finna allar upplýsingar
um Rótarý-hreyfinguna
auk tenginga inn á Rotary
Norden sem er tímarit
Rótarýhreyfing-arinnar á
Norðurlöndum og inn á
Rotary Internati-onal. Ég
fer stundum inn á
wavelengthltd.co.uk/
index.htm en þetta er
heimasíða tímarits sem er
tileinkað Van Morrison.
Þarna má finna upplýsingar um allt sem viðkemur Van Morrison, tónleikahald og tenglar í aðrar síður. Önnur tónlistarsíða er
www.bishopstock.co.uk
sem er heimasíða bresku
tónlistarhátíðarinnar Bishopstock sem halda átti í
maí en var frestað vegna
gin- og klaufaveiki-faraldursins í Bretlandi. Ég fer
síðan einstaka sinnum inn
á ronniescotts.co.uk sem
er jazzklúbbur í London.
En ein af mínum mest
notuðu síðum er
althingi.is . Þá er stjr.is
líka góð fyrir þá sem þurfa
að nálgast upplýsingar. Að
lokum nefni ég police.is.
Þar má finna upp-lýsingar
sem viðkoma lögreglunni
á Íslandi.
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Ísafjarðarbær vill samnýta hafnaraðstöðu við Sundahöfnina á Ísafirði

Verið að svipta mig allri aðstöðu
– segir Hafsteinn Ingólfsson annar tveggja eigenda Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar ehf. á Ísafirði
Ísafjarðarbær hefur ákveðið
að ráðast í samnýtingu á hafnaraðstöðu þeirri sem Sjóferðir
Hafsteins og Kiddýjar hafa
haft til umráða um tveggja
ára skeið. Hefur bærinn áskilið sér rétt til að svipta fyrirtækið aðstöðunni en að sögn
Þorleifs Pálssonar, bæjarritara
og staðgengils bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar, hafa engar
breytingar hafa þó enn verið
ákveðnar.
„Ætlunin er að gera bryggjuna að þjónustuaðstöðu en
ekki leguplássi svo fleiri geti
nýtt sér aðstöðuna. Samkvæmt hafnarreglugerðum
hafa hafnarstjórnir rétt til að
gera þetta“, segir Þorleifur.
Hafsteinn Ingólfsson hjá
Sjóferðum Hafsteins og Kiddýjar er mjög ósáttur við þessa
ákvörðun. „Ég er með skeyti í
höndunum þar sem stendur

að búið sé að svipta mig allri
aðstöðu. Ég er mjög ósáttur
og ætla aldrei að færa mig til
á höfninni. Ef ég þarf að fara
eitthvað, þá fer ég úr bænum
með allt saman. Þetta er önnur
árásin sem bæjaryfirvöld gera
á mig síðan ég flutti í bæinn
árið 1970. Sú fyrri var þegar
ég rak skíðasvæðið á Seljalandsdal. Þá skilaði ég góðum
hagnaði síðustu tvö árin og
það mátti ég að sjálfsögðu
ekki. Þá var svæðið fært undir
rekstur áhaldahússins. Sá sem
stóð fyrir þeirri árás, Hans
Georg Bæringsson, er einmitt
eldri bróðir þess sem veitist
að mér núna“, segir Hafsteinn.
„Þessi aðstaða væri ekki á
höfninni hefði ég ekki barist
fyrir henni og fylgt málinu
eftir. Ég held að bærinn hafi
bara þurft að borga 250.000
krónur í þessu, Siglingamála-

Hafsteinn Ingólfsson um borð í bát sínum Guðrúnu Kristjáns.
stofnun borgaði restina“, segir um er að okkur verði úthlutuð Það er langt í frá að það sé
Hafsteinn.
almennileg hafnaraðstaða og mér eitthvað kappsmál að SjóHenrý Bæringsson hjá það sem bærinn hefur hingað ferðir Hafsteins og Kiddýjar
Hornströndum ehf. segir fyrir- til boðið okkur er bara alls verði svipt sinni aðstöðu, ég
tæki sitt lengi hafa leitað eftir ekki nógu gott. Við höfum vil bara fá eitthvað sambærialmennilegri hafnaraðstöðu. þurft að vera á löndunarplan- legt“, segir Henrý.
„Það eina sem ég hef beðið inu hjá Miðfelli allan tímann.

Góð verkefnastaða hjá Trésmiðjunni ehf. í Hnífsdal

Smíðar innréttingar fyrir nýjan skóla
í Kópavogi og Háskólann í Reykjavík
Starfsmenn Trésmiðjunnar
ehf. í Hnífsdal geta varlað
kvartað undan verkefnaleysi
þessa dagana því fyrir um
mánuði gerði fyrirtækið
samning um smíði innréttinga
í nýjan barnaskóla í Kópavogi
og fyrir viku var undirritaður
samningur milli fyrirtækisins
og Háskólans í Reykjavík um
smíði á innréttinum í skólann.
,,Við erum að smíða innréttingar fyrir Salaskóla og er hér
um að ræða fyrsta áfanga af
sex og hljóðar samningurinn
upp á 12 milljónir króna. Við
reiknum síðan með að vera
með í hinum áföngunum,“
sagði Magnús Helgason,
framkvæmdastjóri Trésmiðjunnar ehf. í samtali við blaðið.
,,Fyrir rúmri viku var síðan
undirritaður samningur um

33.PM5

Magnús Helgason og Guðjón sonur hans. Magnús heldur á Ferrari merki sem vélin skar út eftir teikningu.
smíði á innréttingum fyrir fyrirtækið O.G.–Bygg ehf. og okkur um.“
,,Það hefur verið nóg að verkHáskólann í Reykjavík upp á smíðum í raun allar innréttTrésmiðjan ehf. festi kaup efnum fyrir vélina og mér sýn8 milljónir króna. Svo eru ingar fyrir þá sem við ráðum á tölvustýrðri tréskurðarvél á ist hún vera fullbókuð fram til
fleiri samningar á leiðinni. Við við. Til þessa höfum við ekki síðasta ári og segir Magnús áramóta,“ sagði Magnús.
vinnum mikið fyrir verktaka- komist yfir allt sem þeir biðja vélina hafa reynst vel til þessa.
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