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Jón Guðbjartsson, útgerðarmaður

í Bolungarvík, hefur aðrar skoðan-
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mest áberandi hafa verið hér
 vestra.  Sjá viðtal í miðopnu.
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Um miðnæturbil að
kvöldi síðastliðins föstu-
dags, sem jafnframt var
gamlárskvöld fiskveiðiárs-
ins, skutu vestfirskir trillu-
karlar upp blysum og
kvöddu með því gamla árið
/ gamla kerfið. Um fátt hafa
staðið eins hatrammar deil-
ur hérlendis og stjórnkerfi

Nýtt kvótaár með nýj-Nýtt kvótaár með nýj-Nýtt kvótaár með nýj-Nýtt kvótaár með nýj-Nýtt kvótaár með nýj-
um leikreglum hafiðum leikreglum hafiðum leikreglum hafiðum leikreglum hafiðum leikreglum hafið

fiskveiða og harðastar hafa
þær deilur verið á Vestfjörð-
um.

Útgerð smábáta hefur skipt
vestfirskar byggðir verulegu
máli og sjá margir mikla vá
fyrir dyrum þegar hundruð
fólks missi atvinnu sína á fá-
mennu svæði sem á þegar
mjög í vök að verjast. Aðrir

sjá hér skref í átt að réttlæti og
telja að smábátamenn hafi get-
að valsað óheft í fiskinn og
stóraukið afla sinn á meðan
aðrir hafa sætt takmörkunum
og búið við sífellt þrengri kost.

Ekki verður dæmt í þeim
álitamálum hér. Einungis skal
látin í ljós sú von, að Vestfirð-
ingar geti lagað sig að breytt-

um aðstæðum hverju sinni og
fundið nýjar leiðir í atvinnu-

málum í stað þeirra sem
kunna að lokast.

Á gamlársdegi kvótaárs og lokadegi smábátaveiða eins og
þær hafa verið stundaðar. Myndin er tekin á Suðureyri
þar sem þeir Skarphéðinn Gíslason og Einar Valur Guð-
mundsson á Jóni Emil ÍS lönduðu síðasta afla gamla fisk-
veiðiársins á Suðureyri.
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Þverun MjóafjarðarÞverun MjóafjarðarÞverun MjóafjarðarÞverun MjóafjarðarÞverun Mjóafjarðar
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.
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Mörg ár eru liðin síðan Djúpvegur var opnaður fyrir umferð og langt um lengra
síðan hann kom fyrst á dagskrá hjá framsýnum mönnum, sem lengi vel töluðu
fyrir daufum eyrum. Skal ekki undra að mörgum hafi fundist seint miða, og þyki
enn. Margt vel hefur þó verið gert, einkum hin síðari ár.

Fyrir utan breiðari og betur lagða vegi til að standast íslenska veðr-
áttu miðar helsta breyting í vegalagningu á Íslandi að þeim tveimur
þáttum, sem mestu máli skipta í samgöngum á landi: Að vegalengdir séu sem
stystar og að vegir séu greiðfærir árið um kring. Rökrétt framhald af þessum
breyttu viðhorfum er að meta kostnað við samgöngumannvirki til lengri tíma
litið, í stað þess að einblína um of á beinan stofnkostnað. Á einföldu máli heitir
þetta að horfa til framtíðar.

Samgöngur skipta strjálbýlisfólk miklu máli. Þær eru lífæð búsetu í hinum
dreifðu byggðum. Stöðugur samdráttur á sér nú stað í þeim ferðamáta, sem í ár-
dögum flugs á Íslandi var talinn líklegur til að gera aðrar samgöngur nánast
óþarfar. Sífellt fækkar þeim stöðum á landsbyggðinni sem innanlandsflugið
þjónar og flugfargjöldin orðin flestu venjulegu fólki óbærileg.

Þegar horft er til þessa kemur ekki á óvart að tveir þriðju hlutar þeirra er

svöruðu spurningu blaðsins þessa viku: Viltu þverun Mjóafjarðar í Djúpi gegn
frestun vegabóta í Hestfirði? gáfu jáyrði sitt. Tæpur þriðjungur var andvígur. Fer
því ekki á milli mála hver skilaboð Vestfirðinga til Vegagerðarinnar um vegagerð

í Djúpinu eru: Þverun Mjóafjarðar. Og síðan vegur sem leið liggur fyrir
Vatnsfjörð og Reykjafjörð og Ísafjörð vestanverðan. Reyndar hefur
Vegagerðin uppi tvær tillögur um veg fyrir Reykjafjörð. Annars vegar á
núverandi vegstæði og hins vegar á vestanverðu Reykjanesi og er þá

gert ráð fyrir þverun Reykjafjarðarins.
Seinni tillagan er áhugaverð. Með þeim hætti kæmist Reykjanesið enn frekar

í þjóðbraut. Það hlýtur að vera keppikefli. Á því mikla jarðhitasvæði sem
Reykjanesið er, hljóta að vera möguleikar á ýmsum sviðum. Og vel vera má að
þverun Reykjafjarðar gefi einnig tækifæri til að nýta heita vatnið á nesinu. Þetta
þarf allt að skoða vel, ekki síst það sem lýtur að viðkvæmri náttúru á Reykjanesinu,
þar með töldu jarðhitasvæðinu.

Hestfjörðurinn getur beðið betri tíma um sinn. Allt þar til við ökum þjóðveg 61
um Reykjanes á leiðinni til og frá höfuðstað Vestfjarða.

s.h.

HeildarkvótinnHeildarkvótinnHeildarkvótinnHeildarkvótinnHeildarkvótinn

Vestfirðingar hafa aðeins
10,3% af heildarkvóta lands-
manna á nýbyrjuðu fiskveiði-
ári eða liðlega 29 þúsund
þorskígildistonn. Af einstök-
um kjördæmum er Norður-
land eystra með langmestan
kvóta eða rúmlega 68 þúsund
tonn en Reykjaneskjördæmi
og Vesturlandskjördæmi eru
hvort um sig með tæplega 49
þúsund tonn.

Austurland er með tæplega
41 þúsund tonn, Vestfirðir
með rúmlega 29 þúsund tonn,
Reykjavík með tæplega 28
þúsund tonn og Norðurland
vestra með tæplega 22 þúsund
þorskígildistonn.

EinungisEinungisEinungisEinungisEinungis
10,3% í hlut10,3% í hlut10,3% í hlut10,3% í hlut10,3% í hlut
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SuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyri

Enginn virð-Enginn virð-Enginn virð-Enginn virð-Enginn virð-
ist vita hvaðist vita hvaðist vita hvaðist vita hvaðist vita hvað

á að geraá að geraá að geraá að geraá að gera
Á mánudaginn voru aðeins

tveir bátar frá Suðureyri á sjó
þrátt fyrir blíðskaparveður á
miðunum. „Eftir því sem ég
heyri á sjómönnum hér virðist
enginn vita hvað á að gera
enda engin furða“, sagði
Hjalti M. Hjaltason hafnar-
vörður.

„Að mínu viti get ég ekki
annað séð en að ríkisstjórn
Davíðs Oddssonar hafi tekist
ætlunarverk sitt vel enda eru
fjöldauppsagnir á fólki í gangi
þessa dagana. Svo er það bara
stóra spurningin hvort Mathi-
esen á lausar eina eða tvær
stórar blokkir í Hafnarfirði til
þess að hýsa það fólk sem
verður að flýja úr hinum
dreifðu sjávarþorpum á lands-
byggðinni“, sagði Hjalti.

Starf sveitarstjóra SúðavíkurhreppsStarf sveitarstjóra SúðavíkurhreppsStarf sveitarstjóra SúðavíkurhreppsStarf sveitarstjóra SúðavíkurhreppsStarf sveitarstjóra Súðavíkurhrepps

Búist við ákvörðunBúist við ákvörðunBúist við ákvörðunBúist við ákvörðunBúist við ákvörðun
í þessari vikuí þessari vikuí þessari vikuí þessari vikuí þessari viku

Umsóknir um starf sveit-
arstjóra Súðavíkurhrepps
eru ennþá í athugun. Líklegt
er að haldinn verði hrepps-
nefndarfundur um málið í
þessari viku og tekin þar
ákvörðun um ráðningu nýs
sveitarstjóra. Sex sóttu um
stöðuna, þeir Egill Rúnar
Sigurðsson, Guðmundur

Rafn Geirdal, Jóhann M.
Hauksson, Jón Ingi Jónsson,
Sigfús E. Arnórsson og Vignir
Þór Jónsson.

Ágúst Kr. Björnsson, sem
gegnt hefur starfinu frá 1995,
segir óvíst hvenær nýr sveitar-
stjóri taki við. „Ég er mjög
bundinn af ákveðnum verk-
efnum hér sem er ekki lokið“,

segir Ágúst, en telur þó að
það muni varla hlaupa á
mánuðum. Ágúst segir ekk-
ert ákveðið hvað hann taki
sér fyrir hendur eftir að hann
hefur látið af starfi sveitar-
stjóra. Fyrir dyrum standi
barnsburðarleyfi og hann
ætli sér að taka það rólega á
næstunni.

Samþykkt var á Fjórðungs-
þingi Vestfirðinga á Reykhól-
um um fyrri helgi að halda
aukaþing um samgöngumál
fyrir lok október. Fyrir dyrum
stendur endurskoðun á veg-
áætlun á Alþingi og taldi
Fjórðungsþingið brýnt, að
sveitarfélög á Vestfjörðum
kæmu sér saman um sam-
ræmda stefnu í samgöngumál-

um áður en Alþingi samþykkir
endurskoðaða vegáætlun end-
anlega.

Á Fjórðungsþinginu á
Reykhólum var kynnt nýút-
komin skýrsla samgöngu-
nefndar Ísafjarðarbæjar.
Skýrslan var síðan lögð fram
á fundi bæjarráðs Ísafjarðar-
bæjar í fyrrakvöld.

Efnt til aukaþingsEfnt til aukaþingsEfnt til aukaþingsEfnt til aukaþingsEfnt til aukaþings
um samgöngumálum samgöngumálum samgöngumálum samgöngumálum samgöngumál

Fjórðungssamband VestfirðingaFjórðungssamband VestfirðingaFjórðungssamband VestfirðingaFjórðungssamband VestfirðingaFjórðungssamband Vestfirðinga

Bæjaryfirvöld Ísafjarðar-
bæjar ætla að taka upp niður-
greiðslu dagvistargjalda til
dagmæðra í Ísafjarðarbæ.
Skóla- og fjölskylduskrifstofa
bæjarins mun semja reglur um
niðurgreiðsluna og skulu þær
gilda frá 1. september sl.
Kostnað við þetta, sem áætl-
aður er kr. 680 þúsund til ára-
móta eða í fjóra mánuði, er

ætlunin að fjármagna með lán-
töku. Þetta var samþykkt á
fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæj-
ar í fyrrakvöld og verður lagt
fyrir bæjarstjórnarfund á
morgun til staðfestingar.

Á fund bæjarráðs í síðustu
viku komu þær Ingibjörg
María Guðmundsdóttir, for-
stöðumaður Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu, og Laufey

Jónsdóttir, formaður félags-
málanefndar, til viðræðna um
hugsanlega niðurgreiðslu dag-
vistargjalda til dagmæðra í
Ísafjarðarbæ. Lögð voru fram
gögn frá Skóla- og fjölskyldu-
skrifstofu um biðlista, kostn-
aðarútreikninga og saman-
burð við nokkur sveitarfélög.

Bæjarráð samþykkti þá að á
fundinum í fyrradag, 3. sept-
ember, yrði lögð fram tillaga
til bæjarstjórnar um að tekin
verði upp niðurgreiðsla dag-
vistargjalda til dagmæðra í
Ísafjarðarbæ. Bæjarstjóra var
falið að koma með tillögu að
fjármögnun.

Kostnaður áætlaðurKostnaður áætlaðurKostnaður áætlaðurKostnaður áætlaðurKostnaður áætlaður
170 þúsund á mánuði170 þúsund á mánuði170 þúsund á mánuði170 þúsund á mánuði170 þúsund á mánuði

Dagvistargjöld til dagmæðra í Ísafjarðarbæ verða niðurgreiddDagvistargjöld til dagmæðra í Ísafjarðarbæ verða niðurgreiddDagvistargjöld til dagmæðra í Ísafjarðarbæ verða niðurgreiddDagvistargjöld til dagmæðra í Ísafjarðarbæ verða niðurgreiddDagvistargjöld til dagmæðra í Ísafjarðarbæ verða niðurgreidd

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

HassmennHassmennHassmennHassmennHassmenn
handteknirhandteknirhandteknirhandteknirhandteknir

Í síðustu viku handtók
lögreglan á Ísafirði fjóra
unga karlmenn þar sem
þeir komu akandi frá
Reykjavík áleiðis til Ísa-
fjarðarbæjar. Grunur lék
á að mennirnir væru með
fíkniefni eða fíkniefna-
áhöld meðferðis. Leitað
var í bíl mannanna og á
þeim sjálfum. Í fórum
eins farþeganna fannst
hassreykingaáhald og
lítið eitt af hassi.

Engin önnur fíkniefni
fundust í bílnum eða á
hinum mönnunum. Hins
vegar viðurkenndu þrír
mannanna að hafa neytt
fíkniefna dagana á undan.
Mönnunum var sleppt að
lokinni leit og yfirheyrsl-
um en þremenningarnir
sæta ákæru.
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afgreiðslu SPVF, Aðalstræti 20, Ísafirði laus til umsóknar.afgreiðslu SPVF, Aðalstræti 20, Ísafirði laus til umsóknar.afgreiðslu SPVF, Aðalstræti 20, Ísafirði laus til umsóknar.afgreiðslu SPVF, Aðalstræti 20, Ísafirði laus til umsóknar.afgreiðslu SPVF, Aðalstræti 20, Ísafirði laus til umsóknar.

Starfssvið er m.a.:
• umsjón og eftirlit með skjalagerð og birgðahaldi verðbréfa.
• aðstoð vegna markaðssetningar Heima- og Fyrirtækjabanka.
• gerð greiðslumats, almenn fjármálaráðgjöf til einstaklinga.
• aðstoð við sparisjóðsstjóra vegna ýmissa verkefna.
• almenn banka- og ritarastörf.

Sparisjóður Vestfirðinga býður:
• fjölbreytt og umfangsmikið starf á ört vaxandi markaði.
• góða starfsaðstöðu í hópi framsækinna starfsmanna.
• starf innan sparisjóðafjölskyldunnar með áherslu á hag einstaklingsins.
• tækifæri til símenntunar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• alhliða reynsla af banka- eða skrifstofustörfum, stúdentspróf
  eða önnur sambærileg menntun.
• umsækjendur þurfa að hafa sjálfstæði, skipulagshæfileika
  og ríka þjónustulund ásamt hæfni í mannlegum samskiptum.
• reynsla eða áhugi á markaðs- og sölumálum æskileg.
• almenn tölvuþekking er skilyrði.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum S.Í.B.
og bankanna. Frekari upplýsingar veitir
Eiríkur Finnur Greipsson í síma 450 4900.

Umsóknir óskast sendar afgreiðslu SPVF,
Aðalstræti 20, 400 Ísafirði, eða á netfangið
efg@spvf.is fyrir 20. september 2001, merktar
,,Umsókn um starf deildarstjóra SPVF“. Farið
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál
og í samræmi við samninga bankanna og S.Í.B.
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Pétur Tryggvi Hjálmarsson gull- og silfursmiðurPétur Tryggvi Hjálmarsson gull- og silfursmiðurPétur Tryggvi Hjálmarsson gull- og silfursmiðurPétur Tryggvi Hjálmarsson gull- og silfursmiðurPétur Tryggvi Hjálmarsson gull- og silfursmiður

 kominn heim til Ísafjarðar eftir langa fjarveru kominn heim til Ísafjarðar eftir langa fjarveru kominn heim til Ísafjarðar eftir langa fjarveru kominn heim til Ísafjarðar eftir langa fjarveru kominn heim til Ísafjarðar eftir langa fjarveru

Slæmur í mark-Slæmur í mark-Slæmur í mark-Slæmur í mark-Slæmur í mark-
aðssetningunni!aðssetningunni!aðssetningunni!aðssetningunni!aðssetningunni!

Gull- og silfursmiðurinn
Pétur Tryggvi Hjálmarsson
fluttist nýverið frá Gentofte í
Danmörku til Ísafjarðar. Í vor
festi Pétur kaup á gamla skóla-
húsinu á Brautarholti í Skut-
ulsfirði, sem Kiwanisklúbb-
urinn Básar hafði lengi átt.
Þar ætlar Pétur bæði að búa
og hafa verkstæði, smíða
skartgripi úr ýmsum eðal-
málmum og stærri silfurhluti,
Silfurkorpus, eins og þeir eru
kallaðir.

Aðspurður um ástæðu
þess að hann flutti

til Ísafjarðar seg-
ist Pétur

hafa verið að staðna í Dan-
mörku. Á síðustu árum hefur
hann rennt hýru auga til Ísa-
fjarðar og að lokum kom ekki
til greina að flytja annað. „Ég
hef komið í heimsókn hingað
til Ísafjarðar síðustu ár og
hefur alltaf liðið mjög vel. Hér
á ég líka mikinn frændgarð.“

Fæddist áFæddist áFæddist áFæddist áFæddist á
GrænagarðiGrænagarðiGrænagarðiGrænagarðiGrænagarði

Pétur fæddist á Ísafirði
árið 1956, sonur
Unnar

Pétursdóttur og Hjálmars
Torfasonar (Hjartarsonar).
„Fljótlega flutti ég suður til
Reykjavíkur með foreldrum
mínum en var alltaf á Ísafirði
þegar ég var ekki í skólanum,
á sumrin og um páskana. Eftir
að ég stálpaðist vann ég á
Ísafirði nokkur sumur, bæði í
Netagerðinni og hjá Gunnari
frænda mínum og Ebenezer,
og svo einn vetur við skíða-
lyftuna.“

Pétur Tryggvi lærði gull-
smíði hjá föður sínum í

Reykjavík á sín-

um tíma og fékk sveinsprófið
árið 1979. „Síðan fór ég í Gull-
smíðaháskólann í Kaup-
mannahöfn árin 1981-1983.
Þar komst ég í kynni við silf-
ursmíði og fékk mikinn áhuga
á henni. En það er eins og
með margt annað, maður byrj-
ar fyrst að læra þegar maður
hefur lokið námi.

Ég setti upp verkstæði í
Reykjavík þar sem mínar hug-
myndir byrjuðu að þróast í
rólegheitum og urðu að veru-
leika. Útkomuna fór ég með
til Þýskalands til að sjá hvort
vinna mín þyldi samanburð
við evrópska listhönnun. Í
þeirri ferð eignaðist ég
nokkra viðskipta-

vini.“
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Einbýlishús / raðhús

 4-6 herb. íbúðir

Fasteignir
í þessari

auglýsingu
eru aðeins

sýnishorn  af
söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar
eru veittar  á
skrifstofunni

að
Hafnarstræti 1

Engjavegur 24: 126,4 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust
1. ágúst 2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hafraholt 14: 144 m²  raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr
Verð 10,3 m.kr.
Hjallavegur 4: 242 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Fallegt útsýni. Skipti á
minni eign möguleg.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 8: 171,8 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr að Hlíðarvegi 9.
Verð 7,5 m.kr.
Hlíðarvegur 25: 152,6 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum. Húsið
er mikið uppgert. Áhv. ca. 6,4
m.kr. Verð 10,2 m.kr.
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út Verð 12,5 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum ásamt
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 ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýl-
ishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 48: 188 m²  ein-
býlishús 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 eignar-
lóð. Verð 6,7 m.kr.
Skólavegur 9: 27 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt kjallara og bíl-
skúr. Laus strax. Tilboð óskast.
Stakkanes 16:  226,2 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

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 her-
bergja íbúð á 3ju hæð í fjölbýlis-
húsi ásamt bílskúr. Íbúðin er
mikið uppgerð. Verð 7,8 m.kr.
Sundstræti 22: 140m²  4-5
herb.íbúð á miðhæð í fjórbýlis-
húsi ásamt 28 m² bílskúr. Áhv.
ca. 5 m.kr.  Verð  10,5 m.kr.

 3ja herb. íbúðir
Hlíðarvegur 33: 79,1 m² íbúð á
neðri hæð í fjórbýlishúsi ásamt
góðum bílskúr. Verð 6,9 m.kr.
Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi, sér inngang-
ur, 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 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.
Verð 5 m.kr.
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. Verð 2 m.kr.

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 fjölb.húsi.
Áhv. ca. 3,6 m.kr. Verð 6,5 m.kr.
Sundstræti 24: 69 m² skemmti-
leg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlis-
húsi ásamt sér geymslu.
Verð 4  m.kr.

Súðavík
Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt og
glæsilegt einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr, sólstofu og tveim-
ur sólpöllum. Verð 11.5 m.kr.

Bolungarvík
Aðalstræti 21-23: 488m² versl-
unarhúsnæði, hæð og kjallari, til
sölu eða leigu. Tilboð óskast
Hlíðarstræti 6: 113 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr
Verð 7,9 m.kr.
Vitastígur 25b: 101 m² fjögurra
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi. Sér
inngangur. Tilboð óskast

Atvinnuhúsnæði
Mánagata 4 -  (Herkastalinn):
Gistiheimili og/eða 6 leiguíbúðir.
Verðhugmynd 10 m.kr.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáarFlutti til DanmerkurFlutti til DanmerkurFlutti til DanmerkurFlutti til DanmerkurFlutti til Danmerkur
– Og hvernig var þér svo

tekið í Þýskalandi?
„Verkum mínum var vel

tekið og það gaf mér aukinn
kraft til að halda fast í mína
línu. Til að færa mig nær þeim
markaði og leita enn frekar
fyrir mér flutti ég til Danmerk-
ur 1988 og kom á fót vinnu-
stofu þar og hef verið ytra þar
til nú.

Ég hélt áfram að leita fyrir
mér, hélt einkasýningar og tók
þátt í samsýningum. Oft hef
ég verið á réttum stað á vit-
lausum tíma og öfugt. Svo
gerist það á sýningu í Japan
að ég er á réttum stað á réttum
tíma. Ég fékk góðar viðtökur
og hef þar umboðsmann sem
hefur unnið mjög gott starf
fyrir mig. Handverkið hefur
verið þýðingamikill þáttur í
minni hönnun, sem virðist
henta Japönum vel, því þeir
eru nákvæmir, vandvirkir og
gera miklar kröfur.“

Að elta eðaAð elta eðaAð elta eðaAð elta eðaAð elta eða
elta ekki tískunaelta ekki tískunaelta ekki tískunaelta ekki tískunaelta ekki tískuna

„Samkeppnin í skartgripa-
iðnaðinum er gífurlega hörð.
Það eru framleidd ógrynni af
skartgripum í heiminum og
það er útilokað fyrir mig að
taka þátt í þeim leik. Enda
byggist sala í dag fremur á
markaðssetningu en innihaldi
en þar get ég talist alger við-
vaningur.

Eini möguleikinn fyrir litla
hönnuði og handverksmenn
eins og mig er að gera betur
og finna sjálfan sig og halda
fast í. Það er sjálfsagt freist-
andi að smíða það sem er í
tísku þá og þá stundina. En
með því er verið að elta ein-
hverja gulrót sem útilokar ger-
andann í því að finna sjálfan
sig.“

Allt semAllt semAllt semAllt semAllt sem
þarf á Ísafirðiþarf á Ísafirðiþarf á Ísafirðiþarf á Ísafirðiþarf á Ísafirði

„Aðstaða til að smíða skart-
gripi á Ísafirði er engu síðri
en annars staðar í heiminum.
Ég hef verkfærin mín og eins
og samskiptatæknin er orðin
skiptir minna máli hvar ég sit.
Í nágrenninu þarf að vera póst-
hús, tollafgreiðsla, faxtæki og
tölva.

Allt er þetta á Ísafirði og
miklu meira sem ekki er til
annars staðar. Ég er því kom-
inn til að vera.“

Íbúð til söluÍbúð til söluÍbúð til söluÍbúð til söluÍbúð til sölu
Til sölu er mjög falleg 2ja herb. 92m² íbúð

í hjarta bæjarins að Aðalstræti 20 á Ísafirði.
Upplýsingar gefur Björn Jóhannesson hdl.,

í síma 456 4577.

Norðurál í Hvalfirði og hugsanleg orkukaup frá VestfjörðumNorðurál í Hvalfirði og hugsanleg orkukaup frá VestfjörðumNorðurál í Hvalfirði og hugsanleg orkukaup frá VestfjörðumNorðurál í Hvalfirði og hugsanleg orkukaup frá VestfjörðumNorðurál í Hvalfirði og hugsanleg orkukaup frá Vestfjörðum

– niðurstöður um hagkvæmni Glámuvirkjunar væntanlegar eftir áramót
Hugmyndir um virkjun

Hvalár í Ófeigsfirði á
Ströndum eru ekki nýjar af
nálinni hjá Orkubúi Vest-
fjarða. Virkjunarkostir um
alla Vestfirði hafa verið í
skoðun hjá fyrirtækinu um
langt skeið. Fram kom í
fréttum í síðustu viku að
Norðurál í Hvalfirði hefði
áhuga á kaupum á orku frá
Hvalárvirkjun. „Það er ekk-
ert nýtt í þessu. Við höfum
verið að athuga ýmsa kosti

og þó frekar Glámuvirkjun en
Hvalárvirkjun“, sagði Krist-
ján Haraldsson, fram-
kvæmdastjóri Orkubús Vest-
fjarða hf.

„Hagkvæmni þeirrar fyrr-
nefndu á að liggja fyrir eftir
áramótin“, segir Kristján.
„Við erum aðeins byrjaðir að
skoða Hvalána ásamt Ófeigs-
fjarðarheiði. Við höfum vís-
bendingar um það hvers má
vænta þar án þess þó að miklar
rannsóknir liggi þar að baki.“

Að sögn Kristjáns er reiknað
er með því að Hvalárvirkjun
geti gefið um 150 megavött
en Glámuvirkjun um 70
megavött.

Forsvarsmenn Norðuráls
hafa um nokkurt skeið verið
að skoða möguleika á auknum
orkukaupum vegna hug-
mynda um stækkun álversins
í Hvalfirði. Þar á meðal höfðu
þeir samband við Orkubú
Vestfjarða í vor og eru vænt-
anlegir vestur á næstunni.

„Þetta verður kynningar-
fundur þar sem við segjum
þeim hvaða möguleika við
sjáum hér vestra í virkjunar-
málum í framtíðinni“, segir
Kristján Haraldsson. „Til
hvers sá fundur gæti síðan
leitt veit maður ekkert.“

Ekki er inni í myndinni
að Norðurál fari að reisa
álver á Vestfjörðum. Fyrir-
tækið er einungis að leita
að orku fyrir stækkun verk-
smiðjunnar í Hvalfirðinum.

Hugmyndir um virkj-Hugmyndir um virkj-Hugmyndir um virkj-Hugmyndir um virkj-Hugmyndir um virkj-
un Hvalár ekki nýjarun Hvalár ekki nýjarun Hvalár ekki nýjarun Hvalár ekki nýjarun Hvalár ekki nýjar

Sumarleikur Námunnar hjá Landsbanka ÍslandsSumarleikur Námunnar hjá Landsbanka ÍslandsSumarleikur Námunnar hjá Landsbanka ÍslandsSumarleikur Námunnar hjá Landsbanka ÍslandsSumarleikur Námunnar hjá Landsbanka Íslands

Fær mánaðarlega vasapeningaFær mánaðarlega vasapeningaFær mánaðarlega vasapeningaFær mánaðarlega vasapeningaFær mánaðarlega vasapeninga
Fimmtán ára stúlka á

Patreksfirði var meðal sex
ungmenna sem unnu til
verðlauna í sumarleik í
Námunni, námsmanna-

þjónustu Landsbanka
Íslands. Hún heitir Sædís
Eiríksdóttir og fékk skjal
þessu til staðfestingar úr
hendi Hafsteins Sigurðs-

sonar í Landsbanka Ís-
lands á Ísafirði.

Í sumarleiknum gáfust
Námufélögum möguleikar

á því að vinna til verð-
launa sem koma að góðu

gagni í skólanum í vetur.
Tveir fengu vasapeninga
eða tíu þúsund krónur á

mánuði á haustönn, tveir
fengu bókakostnað

greiddan á haustönn og
tveir fengu skólagjöld

greidd fyrir haustönnina.
Námufélagar gátu skráð

sig í pott á heimasíðu
Námunnar og voru sex

nöfn dregnir úr pottinum.
Sædís var annar þeirra

nemenda sem fengu vasa-
peningana sem koma

eflaust að góðum notum. Sædís og Hafsteinn í Landsbankanum á Ísafirði.

Ásgeir G. Sigurðsson hefur látið af skólaakstri á ÍsafirðiÁsgeir G. Sigurðsson hefur látið af skólaakstri á ÍsafirðiÁsgeir G. Sigurðsson hefur látið af skólaakstri á ÍsafirðiÁsgeir G. Sigurðsson hefur látið af skólaakstri á ÍsafirðiÁsgeir G. Sigurðsson hefur látið af skólaakstri á Ísafirði

Hlýjar kveðjur frá börnunumHlýjar kveðjur frá börnunumHlýjar kveðjur frá börnunumHlýjar kveðjur frá börnunumHlýjar kveðjur frá börnunum
Ásgeir G. Sigurðsson bif-

reiðastjóri og bílaútgerðar-
maður hættir sl. föstudag
skólaakstri á Ísafirði, sem
hann hefur annast í fjölda ára
eða eins lengi og elstu börn
muna. Börnunum hefur jafnan
þótt vænt um Geira og hans
hlýja viðmót og þau hafa oft
sýnt það með því að færa hon-
um blóm eða aðrar gjafir af

ýmsu tilefni. Eftir hádegið síð-
asta daginn átti að færa honum
svolítinn þakklætisvott þegar
hann kæmi að Grunnskólan-
um á Ísafirði en þá brá svo
við, að hann hafði fengið ann-
an til að keyra fyrir sig.

Það var Sveinn Sörensen
og hann var beðinn um að
koma kveðjum og þakklæti
til Geira ásamt fallegum blóm-
um frá börnunum í skólanum.
Á myndinni er Sveinn að taka

við blómunum og kveðjunni
til Ásgeirs úr hendi Hildar
Maríu Halldórsdóttur, fulltrúa
barnanna í Grunnskóla Ísa-
fjarðar. Bæjarins besta leyfir

sér einnig að senda Geira hlýj-
ar kveðjur og bestu óskir um
góða heilsu og gæfuríka fram-
tíð.

Hildur María og Sveinn framan við strætóinn hans Geira.

Til leigu er lítil íbúð á Eyr-
inni á Ísafirði. Uppl. í sím-
um 456 3233 (Jón) og 456
3441 (Heiðar).

Til sölu er sem nýr Baikal
Cal. 30-06 með 3-9x40
sjónauka. Verð aðeins kr.
40 þús. Upplýsingar í síma
897 8900.

Til sölu er Toyota Corolla,
4X4, árg. 1992, ekin 123
þús. km. Verð kr. 350 þús.
Uppl. í síma 456 8209.

Óska eftir notuðum frysti-
skáp eða frystikistu fyrir
lítinn pening. Upplýsingar
í síma 456 8238.

Til leigu eða sölu er 3ja
herb. íbúð að Sólgötu 8 á
Ísafirði. Góð íbúð á góðum
stað. Laus 1. sept. Upplýs-
ingar í símum 892 2194
eða 456 3179.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Stórholti 13. Uppl. í sím-
um 456 6249 og 897 6293.

Til sölu er nýr miðstöðvar-
ketill, 18kw, túpur 3-6-9
kw, einfasa 220 og 440v.
Upplýsingar gefur Halldór
í síma 456 3791.

Til sölu er heilt bil í veiðar-
færaskemmu að Sindra-
götu 9 á Ísafirði, WC, heitt
vatn og harðsteypa í gólfi.
Uppl. í síma 456 3678.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
með aðgangi að eldhúsi og
sérinngangi. Upplýsingar í
síma 456 3678.

Vantar pössun fyrir tvo
drengi, eins og fimm ára
frá kl. 15:00-17:30, 2-3
daga í viku. A sama stað
fæst gefins baðborð sem
leggst yfir baðkar. Upplýs-
ingar í símum 456 4846 og
849 0108.

Til sölu er 80m² kjallara-
íbúð í Keflavík. Skipti koma
til greina. Upplýsingar í
síma 894 0944.

Til sölu eru felgur undan
Subaru Legacy með eða án
nagladekkja. Upplýsingar
í síma 894 9421.

Tek að mér að passa börn
á kvöldin. Upplýsingar í
síma 456 3862.

Óska eftir bíl á verðbilinu
0-10 þúsund. Verður að
vera beinskiptur. Uppl. í
síma 456 7161.

Til sölu er lítið tölvuborð
úr stáli. Selst ódýrt. Uppl. í
síma 456 3707.

Til sölu er 30m² sumarbú-
staður til flutnings frá
Súðavík. Upplýsingar í
síma 456 4936.

Ungbarnasund! Námskeið
í ungbarnasundi eru að
hefjast. Uppl. gefur Margrét
í síma 456 5082.

Öryrki óskar eftir frysti-
kistu, helst gefins eða fyrir
lítinn pening. Uppl. í síma
456 3770.

Til sölu er MMC L300, tur-
bo, dísel, árg. 96. Skipti á
ódýrari bíl koma til greina.
Uppl. í síma 862 4279.

Strákur á 17ári óskar eftir
vinnu, helst á Ísafirði.
Uppl. gefur Sindri í síma
690 9168.

Til sölu er Toyota Corolla
árg. 1988. Upplýsingar í
síma 862 4158.

Tapast hefur blá, 66° N,
barnaúlpa við Urðarveg á
Ísafirði. Finnandi hafi sam-
band í síma 456 3372.

Húseignin Skólavegur 9 í
Hnífsdal er til sölu. Uppl.
í síma 456 3637.

Til leigu er lítil einstakl-
ingsíbúð við Hlíðarveg á
Ísafirði. Upplýsingar í síma
456 4186.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í
Miðtúni á Ísafirði. Uppl. í
síma 868 1934.

Smáauglýsingar BB
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Alvarlegar athugasemdir gerð-Alvarlegar athugasemdir gerð-Alvarlegar athugasemdir gerð-Alvarlegar athugasemdir gerð-Alvarlegar athugasemdir gerð-
ar við skilyrði  fyrir  kaupumar við skilyrði  fyrir  kaupumar við skilyrði  fyrir  kaupumar við skilyrði  fyrir  kaupumar við skilyrði  fyrir  kaupum

– krafa ríkisins um að lánardrottnum sé mismunað er óeðlileg, segja fulltrúar Vestfirðinga

Krafan um niðurgreiðslu
lána hjá Íbúðalánasjóði, sem
fram kemur í tilboði ríkisins í
eignarhluti vestfirskra sveit-
arfélaga í Orkubúi Vestfjarða,
er óskynsamleg, ekki síst þar
sem viðkomandi sveitarfélög
eru með önnur og óhagstæðari
lán sem meiri þörf er á að
greiða niður. Þetta er álit við-
ræðuhóps Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga sem fjall-
aði um málið á fundi í síðustu
viku. Boðað var til fundarins
eftir óformlegar viðræður
sveitarstjórnarmanna á Vest-
fjörðum eftir að þeim höfðu
verið kynnt kauptilboð fjár-
mála- og iðnaðarráðuneyta.

Fundinn sátu Ágúst Kr.
Björnsson, sveitarstjóri Súða-
víkurhrepps, Guðni G. Jó-
hannesson, forseti bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar, Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar, Ólafur Krist-
jánsson, bæjarstjóri Bolungar-
víkurkaupstaðar, og Þór Örn
Jónsson, sveitarstjóri Hólma-
víkurhrepps. Frá Sambandi ís-
lenskra sveitarfélaga sátu auk
þess fundinn að beiðni nefnd-
arinnar þeir Gunnlaugur Júlí-
usson, sviðsstjóri hag- og
upplýsingasviðs, og Sigurður
Óli Kolbeinsson, sviðsstjóri
lögfræði- og kjarasviðs.

Í bréfi sem viðræðuhópur-
inn sendi sveitarstjórnum á
Vestfjörðum í framhaldi af
fundinum segir:

„Viðræðuhópur FV hefur
tekið til umfjöllunar tilboð
fjármála- og iðnaðarráðu-
neyta, dags. 23. ágúst sl., sem
sveitarfélög á Vestfjörðum
hafa fengið afhent á fundum
með fulltrúum ráðuneytanna.
Í tilboði ráðuneytanna er gert
ráð fyrir því að þau sveitarfé-
lög sem hafa neyðst til að
leysa til sín félagslegar íbúðir
greiði niður lán í samræmi
við tölur í reiknilíkani nefndar
félagsmálaráðherra um fé-
lagslega húsnæðiskerfið.

Í nefnd sem fjallar um
vanda sveitarfélaga vegna fé-
lagslega húsnæðiskerfisins
eiga sæti f.h. sveitarfélaganna:
Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri og Gunnlaugur Júlíus-
son. Af hálfu ríkisins sitja í
nefndinni: Ingi Valur Jóhanns-
son félagsmálaráðuneyti, for-
maður, Hallgrímur Guð-
mundsson fjármálaráðuneyti,
Guðmundur Bjarnason for-
stjóri Íbúðalánasjóðs og Her-
mann Sæmundsson félags-
málaráðuneyti. Óskar P. Ósk-
arsson lögfræðingur félags-
málaráðuneytis starfar með
nefndinni og Helgi Hjörvar á
sæti í nefndinni tilnefndur af
félagsmálaráðherra.

Aðferðafræðin sem byggt
er á í tilboði ráðuneytanna var
ekki samþykkt í ofangreindri
nefnd um félagslega húsnæð-
iskerfið. Kemur það m.a. fram
í minnisblaði félagsmálaráðu-
neytisins til Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga dags. 21.
maí 2001. Það var einhugur
meðal nefndarmanna um þá
aðferð að gera upp stöðu
fyrirhugaðra eignarhaldsfé-
laga um rekstur félagslegra
íbúða í hverju sveitarfélagi ár-
lega, í samstarfi ríkis og sveit-
arfélaga. Nefndin taldi sig
ekki hafa umboð til að semja
um slíka skiptingu en afstaða
fulltrúa sveitarfélaga í nefnd-
inni er sú að skiptingin verði
90% fjárframlag frá ríki á móti
10% framlagi sveitarfélaga ár-
lega eftir þörf hvers eignar-
haldsfélags. Nefndin lagði til
að næsta skref væri að við-
ræður væru teknar upp milli
ríkis og sveitarfélaga um fjár-
mögnun aðgerða og skiptingu
milli ríkis og sveitarfélaga. Í
tillögum nefndarinnar er fjall-
að um lausn vandans á lands-
vísu og þar var ekki fallist á
að leysa sérstaklega vanda
einhvers ákveðins landshluta
með öðrum hætti en annarra.

Viðræðuhópur FV bendir á
að krafa ráðuneytanna um nið-
urgreiðslu lána hjá Íbúðalána-
sjóði gerir ráð fyrir að hag-
stæðustu lán sveitarfélaganna
séu greidd niður. Slíkt er
óskynsamlegt með hliðsjón af
almennum rekstrarlegum
sjónarmiðum, ekki síst þar
sem viðkomandi sveitarfélög
eru með önnur og óhagstæðari
lán sem meiri þörf er á að
greiða niður. Með tilvísan til
bréfs Haraldar L. Haraldsson-
ar hjá Nýsi hf. dags. 22. nóv-
ember 2000 og svarbréfs Rík-
isendurskoðunar dagsett 19.
desember 2000 vill viðræðu-
hópurinn leggja sérstaka áher-
slu á að í tilboði ráðuneytanna
er ekki gert ráð fyrir að lán
Íbúðalánasjóðs séu færð til
núvirðis við uppgreiðslu
þeirra með hliðsjón af þeim
vaxtamun sem er á milli lána
Íbúðalánasjóðs annars vegar
og lánskjara á almennum
markaði hins vegar. Sjá nánar
skýringu í fyrrgreindum bréf-
um. Sem dæmi má taka að
100 millj. kr. lán á 1% vöxtum
er jafnverðmætt 51,7 millj.
sem ávöxtuð er með 5.1%
vöxtum sé reiknað með 40
ára lánstíma.

Í viðræðum sveitarfélaga á
Vestfjörðum við ríkisvaldið
var ávallt fallist á af hálfu
sveitarfélaganna að vanskil
vegna félagslega húsnæðis-
kerfisins væru gerð upp. Í

þessu sambandi vill viðræðu-
nefnd FV taka fram að gert
var ráð fyrir að dráttarvextir
vegna langvarandi vanskila
væru samningsatriði milli við-
komandi sveitarfélags og
Íbúðalánasjóðs en ekki alfarið
ákvörðun ríkisvaldsins að inn-
heimta fulla dráttarvexti. Van-
skil sveitarfélaganna eru í
flestum tilfellum vegna utan-
aðkomandi áhrifa sem sveitar-
félögin hafa ekki haft mögu-
leika til að hafa áhrif á.

Viðræðunefndin telur að
það sé óeðlileg krafa af hálfu
ríkisins að lánardrottnum
sveitarfélaga sé mismunað

með þeim hætti sem gert er
ráð fyrir í tilboði ráðuneyt-
anna. Þ.e. að tilboðið gerir
ráð fyrir að lán eins lánar-
drottins, Íbúðalánasjóðs, séu
greidd upp að verulegu leyti
þegar aðrir lánadrottnar eru
ekki nefndir til sögunnar.

Viðræðunefnd FV telur
eðlilegt að vestfirsk sveitar-
félög geri kröfu um að félags-
málaráðherra f.h. ríkisstjórn-
arinnar gangi frá tillögugerð
um lausn á vanda félagslega
íbúðakerfisins á landsvísu. Til
vara að sveitarfélög á Vest-
fjörðum taki tilboði ríkisins
með þeim fyrirvara að sá liður

tilboðsins sem fjallar um nið-
urgreiðslu lána hjá Íbúðalána-
sjóði verði samþykktur með
fyrirvara, fjárhæðin verði lögð
inn á biðreikning þar til ríki
og sveitarfélög hafa samið um
aðgerðir vegna félagslega
húsnæðiskerfisins á lands-
vísu.

Viðræðunefnd FV vill sam-
eina lið 3 og 4 í tilboðinu.
Ekki verði samþykkt að ríkið
haldi eftir greiðslu vegna fjár-
hagslegrar endurskipulagn-
ingar sveitarfélaga. Um er að
ræða samstarfsverkefni við-
komandi sveitarfélags og eft-
irlitsnefndar með fjármálum.

Óski sveitarfélög á Vest-
fjörðum eftir frekari aðkomu
viðræðunefndar FV að málinu
er þess óskað að þau fjalli um
málið og gefi viðræðunefnd-
inni umboð til að halda áfram
viðræðum við ríkisvaldið.
Óskað er eftir svari eigi síðar
en 10. september nk. Svör ber-
ist til Fjórðungssambands
Vestfirðinga.

Sú aðgerð vestfirskra sveit-
arfélaga að selja eign sem
þeim er mjög mikils virði
verður varla farin öðruvísi en
svo að staða þeirra batni veru-
lega við þá aðgerð.“
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„Við munum fylgjast mjög
rækilega með því að reglur
um útivistartíma barna og
unglinga séu virtar“, segir Ön-
undur Jónsson yfirlögreglu-
þjónn á Ísafirði, en núna um

mánaðamótin urðu breytingar
á leyfilegum útivistartímum.

Önundur bendir á, að Ísa-
fjörður sé langt undir lands-
meðaltali hvað fíkniefnanotk-
un ungs fólks varðar og segir

að ekki síst megi rekja það til
aðhalds af hálfu foreldra,
félagsmálayfirvalda og lög-
reglu. „Okkur er full alvara
og við munum hvergi slaka
þar á“, segir Önundur.

Strangt eftirlit og hvergi slakað áStrangt eftirlit og hvergi slakað áStrangt eftirlit og hvergi slakað áStrangt eftirlit og hvergi slakað áStrangt eftirlit og hvergi slakað á
Útivistartími ungmenna breyttist um mánaðamótinÚtivistartími ungmenna breyttist um mánaðamótinÚtivistartími ungmenna breyttist um mánaðamótinÚtivistartími ungmenna breyttist um mánaðamótinÚtivistartími ungmenna breyttist um mánaðamótin

Bílvelta varð við Borg í
Skötufirði í Ísafjarðardjúpi á
þriðjudag í síðustu viku. Lög-
reglan á Ísafirði fékk tilkynn-
ingu um slysið kl. 10:37 og
fór þegar á staðinn. Bandarísk

hjón voru í bílnum og voru
þau bæði í bílbeltum. Að sögn
lögreglunnar á Ísafirði virðist
sem ökumaðurinn hafi misst
stjórn á bifreiðinni í lausamöl
með þeim afleiðingum að hún

valt niður í fjöru.
Hjónin voru flutt á Fjórð-

ungssjúkrahúsið á Ísafirði til
skoðunar en þau kvörtuðu
undan eymslum í baki og á
hálsi

Bandarísk hjón sluppu lítið meiddBandarísk hjón sluppu lítið meiddBandarísk hjón sluppu lítið meiddBandarísk hjón sluppu lítið meiddBandarísk hjón sluppu lítið meidd
Enn ein bílveltan í Skötufirði í ÍsafjarðardjúpiEnn ein bílveltan í Skötufirði í ÍsafjarðardjúpiEnn ein bílveltan í Skötufirði í ÍsafjarðardjúpiEnn ein bílveltan í Skötufirði í ÍsafjarðardjúpiEnn ein bílveltan í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi

„Já, það er rétt. Ég er að
fara út til Edinborgar að
læra ensku“, sagði Ólafur
Kristjánsson, bæjarstjóri í
Bolungarvík í samtali við
blaðið í síðustu viku. „Ég
ætla að vera úti í Skotlandi
í fjórar vikur og nota sum-
arleyfið mitt til að hressa
upp á enskuna.

Þetta hefur lengi verið
draumur minn því að ég
hef fundið fyrir því hvað
það skiptir miklu máli að
vera góður í ensku. Ferðin
verður eins konar náms-,
vinnu- og sumarleyfisferð
vegna þess að um mán-
aðamótin september-októ-
ber verður fundur hjá Jöfn-
unarsjóði sveitarfélaga
haldinn þarna úti.“

Bæjarstjór-Bæjarstjór-Bæjarstjór-Bæjarstjór-Bæjarstjór-
inn ætlar íinn ætlar íinn ætlar íinn ætlar íinn ætlar í
enskunámenskunámenskunámenskunámenskunám

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík
Ólafur Kristjánsson.

Sigurður Pétursson sagn-
fræðingur hefur tekið til starfa
sem blaðamaður á Bæjarins
besta. Sigurður sem er Ísfirð-
ingur að ætt og uppruna er
nýfluttur til bæjarins ásamt
eiginkonu sinni, Ólínu Þor-
varðardóttur skólameistara.

Hann hefur síðustu ár starf-
að sem kennari við Verzlun-
arskóla Íslands og mun stunda
kennslu í Menntaskólanum á
Ísafirði jafnframt því að vera í
hálfu starfi hjá Bæjarins besta.
Þau hjón snúa nú aftur eftir
rúmlega tuttugu ára búsetu á
Húsavík, í Reykjavík og í
Danmörku. Sigurður er sonur

Péturs Sigurðssonar forseta
ASV og Hjördísar Hjartar-
dóttur. Hann er að eigin sögn
gamall Vestrapúki eins og fað-
irinn.

Fyrir tveimur vikum hélt
Hálfdán Bjarki Hálfdánsson
suður til náms í Háskóla Ís-
lands eftir nær tveggja ára
starf sem blaðamaður á Bæjar-
ins besta. Núna um mánaða-
mótin fór Albertína Elíasdóttir
einnig í háskólann eftir þrigg-
ja mánaða sumarvinnu á Bæj-
arins besta. Þeim skulu færðar
bestu þakkir fyrir samstarfið
og óskir um gott gengi í nám-
inu. Sigurður Pétursson.

Vestrapúki snýrVestrapúki snýrVestrapúki snýrVestrapúki snýrVestrapúki snýr
aftur til Ísafjarðaraftur til Ísafjarðaraftur til Ísafjarðaraftur til Ísafjarðaraftur til Ísafjarðar

Nýr blaðamaður á Bæjarins besta í stað þeirra sem hættaNýr blaðamaður á Bæjarins besta í stað þeirra sem hættaNýr blaðamaður á Bæjarins besta í stað þeirra sem hættaNýr blaðamaður á Bæjarins besta í stað þeirra sem hættaNýr blaðamaður á Bæjarins besta í stað þeirra sem hætta

Á næsta ári eru rétt hundrað
ár frá því að vélbátaöld gekk í
garð á Íslandi þegar mótorvél
var sett í bátinn Stanley hér
vestur við Ísafjarðardjúp. Fáir
kunna nú orðið áralagið sem
forfeðurnir við Djúpið höfðu
á valdi sínu í þúsund ár en í
fyrstu íþróttatímum Mennta-
skólans á Ísafirði á þessu

skólaári er krökkunum gefið
tækifæri til að kynnast lítið
eitt verklagi feðranna. Í blíð-
unni á föstudag var tekinn var
róðrarsprettur á sexæringi á
Pollinum framan við skólann
og fengu ungmennin þar ofur-
litla nasasjón af handtökum á
árabáti. Hætt er þó við að al-
varan hafi verið meiri fyrrum

þegar róið var til þess að afla
lífsbjargar af brýnni nauðsyn
en ekki til gamans.

En róðurinn gekk vel og
gæti einhver haldið að hæfi-
leikinn sé til staðar í genunum.

Að sögn Hermanns Níels-
sonar íþróttakennara eru þess-
ir róðratímar bæði til þess að
leyfa krökkunum að kynnast

róðrinum og að reyna að brjóta
upp hinn hefðbundna íþrótta-
tíma. „Við fengum lánaða tvo
sexæringa og fá allir krakkar
skólans að prófa þá í íþrótta-
tímum. Að auki standa þeir
þeim krökkum til boða sem
hafa áhuga á að bæta um betur
að nota bátana á kvöldin og
um helgar næsta hálfa mánuð-
inn. Síðan er aldrei að vita
nema að þetta eigi eftir að
vekja upp áhuga á að stofna
kappróðralið.

Í kjölfar nýju námskrárinnar
getur skólinn boðið fjölbreytt-
ara val fyrir nemendur í íþrótt-
um í samstarfi við aðila fyrir
utan skólann. Þannig má

nefna í vetur kajakróður,
körfuboltaval í samstarfi við
KFÍ, sundval í samstarfi við
Sundfélagið Vestra og skíða-
íþróttir í samstarfi við Skíða-
félag Ísafjarðar. Nemendur
eru þá í bóklegu námi hjá mér
en fá verklega hlutann hjá
þessum aðilum. Í þessu vali
er ekki einungis verið að ein-
beita sér að árangri í viðkom-
andi íþrótt heldur líka að hlut-
um sem viðkoma þjálfun í
henni sem nemendur fá tæki-
færi til að læra. Síðan fá krakk-
arnir einnig kennslu í uppeld-
is- og kennslufræðum“, sagði
Hermann.

Nemendur fá að kynnast áralaginuNemendur fá að kynnast áralaginuNemendur fá að kynnast áralaginuNemendur fá að kynnast áralaginuNemendur fá að kynnast áralaginu
Fjölbreytni í íþróttakennslu í Menntaskólanum á ÍsafirðiFjölbreytni í íþróttakennslu í Menntaskólanum á ÍsafirðiFjölbreytni í íþróttakennslu í Menntaskólanum á ÍsafirðiFjölbreytni í íþróttakennslu í Menntaskólanum á ÍsafirðiFjölbreytni í íþróttakennslu í Menntaskólanum á Ísafirði

Sexæringurinn skríður á Pollinum á Ísafirði fyrir áratökum nemendanna.

Aðalstræti 11 – Sími 456 4905

Tilboð!  Tilboð!
fimmtudag, föstudag og laugardag

Tvennar buxur
á verði einna.
Þú borgar fyrir

dýrari buxurnar
og færð hinar frítt!
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Jón Guðbjartsson, útgerðarmaður í Bolungarvík, hefur aðrar skoðanirJón Guðbjartsson, útgerðarmaður í Bolungarvík, hefur aðrar skoðanirJón Guðbjartsson, útgerðarmaður í Bolungarvík, hefur aðrar skoðanirJón Guðbjartsson, útgerðarmaður í Bolungarvík, hefur aðrar skoðanirJón Guðbjartsson, útgerðarmaður í Bolungarvík, hefur aðrar skoðanir

á fiskveiðistjórninni en þær sem mest áberandi hafa verið hér vestraá fiskveiðistjórninni en þær sem mest áberandi hafa verið hér vestraá fiskveiðistjórninni en þær sem mest áberandi hafa verið hér vestraá fiskveiðistjórninni en þær sem mest áberandi hafa verið hér vestraá fiskveiðistjórninni en þær sem mest áberandi hafa verið hér vestra

„Jafnræði verður að„Jafnræði verður að„Jafnræði verður að„Jafnræði verður að„Jafnræði verður að
gilda í fiskveiðistjórnun“gilda í fiskveiðistjórnun“gilda í fiskveiðistjórnun“gilda í fiskveiðistjórnun“gilda í fiskveiðistjórnun“
„Fjölmiðlar á svæðinu hafa barist með trillukörlum í þessu máli. Það er látið eins og hver einasti Vestfirðingur vilji
að kerfið sé þannig að menn geti veitt eins og þeir vilja, svo lengi sem bátarnir séu ekki yfir sex tonnum að stærð“

Bifvélavirkinn og útgerðar-
maðurinn Jón Guðbjartsson í
Bolungarvík hefur aðra skoð-
un á fiskveiðistjórnunarkerfi
Íslendinga en þá sem yfirleitt
virðist ríkjandi á Vestfjörðum.
Hann fagnar því að settur skuli
hafa verið kvóti á veiðar smá-
báta á ufsa, ýsu og steinbít,
sem hingað til hafa verið
frjálsar, en hefur alvarlegar at-
hugasemdir við færslu heim-
ilda milli skipaflokka til að
koma til móts við trillukarla
eins og sjávarútvegsráðherra
ákvað að gera.

Jón gerir út 150 tonna tog-
bát frá Bolungarvík og segist
hafa keypt kvóta á bátinn jafnt
og þétt síðan 1992, án þess þó
að veiðiheimildir hafi aukist
mikið í kílóum talið. Þetta seg-
ir Jón að sé vegna þess að
sumir hafi fengið að veiða eins
og þeir vilja, en aðrir ekki.

„Þegar keyptur er kvóti er
maður að kaupa ákveðinn
hluta af þeim heildarveiði-
heimildum sem eru í pakkan-
um. Ef sífellt er tekið meira
og meira úr pottinum, þá verð-
ur að sjálfsögðu minna eftir
til skiptanna. Þess vegna hafa
mínar heimildir lítið aukist,
þó að ég hafi verið duglegur
við að kaupa kvóta síðustu
níu árin.“

Megum ekki faraMegum ekki faraMegum ekki faraMegum ekki faraMegum ekki fara
kílói fram yfirkílói fram yfirkílói fram yfirkílói fram yfirkílói fram yfir

Jóni finnst hugsunargangur
margra Vestfirðinga varðandi
mál smábátaútgerðanna vera
ansi undarlegur. „Þar er ég
bæði að tala um hinn almenna
borgara og ekki síður ráða-
menn. Það er eins og menn
haldi að fiskurinn vaxi á trján-
um fyrir þá sem mega fiska
frjálst. Það segir sig þó sjálft
að það sem einum er fært er af
öðrum tekið.“

– Þú vilt ekki kannast við
að smábátasjómenn séu að
veiða fisk sem annars yrði
ekki veiddur?

„Það er bara della. Það hefur
verið veitt það mikið af ýsu
undanfarin ár að heildarpakk-
inn fyrir þá sem fá ekki að
veiða eins og þeir vilja hefur
verið skorinn úr 60.000 tonn-
um niður í 30.000. Þegar menn
eru komnir með þetta lítinn
kvóta á skip eins og Þorlák í
Bolungarvík eða Gunnbjörn

sem ég geri út, þá tekur því
tæplega að fara að sækja ýs-
una sérstaklega. Menn hafa
ýmist leigt sínar heimildir frá
sér eða tekið ýsuna sem með-
afla. Við getum ekki gert sér-
staklega út á ýsuna eins og
smábátasjómenn hafa verið að
gera.

Það er undarlegt að það er
ekkert sagt þó veiðar smábáta
fari 7.000 tonnum á ári yfir
það sem áætlað hefur verið,
en ef að við hinir förum einu
kílói fram yfir eru tekin af
okkur veiðiréttindin. Það er
ekkert eðlilegt að sjómenn
sem gera út frá sömu bryggju
og veiða oft á sömu veiðar-
færin búi við jafnólíkar regl-
ur.“

Togarasjómenn gerð-Togarasjómenn gerð-Togarasjómenn gerð-Togarasjómenn gerð-Togarasjómenn gerð-
ir að óbótamönnumir að óbótamönnumir að óbótamönnumir að óbótamönnumir að óbótamönnum

„Mér hefur fundist sérstak-
lega leiðinlegt í allri þessari
umræðu að togarasjómenn
hafa verið gerðir að einhverj-
um óbótamönnum. Hátíðar-
ræðan sem flutt var á sjó-
mannadeginum í Bolungarvík
snerist að mestu um það að
togararnir væru að drepa allan
fiskinn og eyðilegðu allt í
kringum sig.

Þetta er argasta rugl, togarar
hafa verið á sömu miðunum í
áratugi og ennþá er mest af
fiski þar. Troll hafa verið dreg-
in fram og aftur yfir Halamið
og Nesdýpi svo lengi sem
elstu menn muna og þetta eru
ennþá ein gjöfulustu fiskimið
í heimi.“

Rifið úr heild-Rifið úr heild-Rifið úr heild-Rifið úr heild-Rifið úr heild-
arpottinumarpottinumarpottinumarpottinumarpottinum

„Það er hjákátlegt að það
eru þingmennirnir okkar, sem
eiga að gæta jafnréttis, sem
hafa gengið hvað harðast fram
í því að taka af einum til að
láta annan hafa. Þeir vilja að
haldið verði áfram að skera
niður þær heimildir sem menn
hafa verið að kaupa sér og nú
hefur þeim tekist að fá sjávar-
útvegsráðherra til að taka
heimildir af stærri skipum til
að láta trillurnar hafa. Þegar
menn fjárfesta í kvóta ætlast
þeir til að fá ákveðið hlutfall
af veiðiheimildum og það er
virkilega erfitt að sætta sig

við það að menn séu alltaf að
rífa meira og meira út úr heild-
arpottinum.

Ég er búinn að vera í þessari
útgerð ásamt syni mínum síð-
an 1992. Allan þennan tíma
höfum við verið að kaupa
kvóta á okkar bát til að treysta
stoðirnar undir útgerðinni.
Það hefur samt lítið gengið
að auka veiðiheimildir, þær
eru skornar jafnharðan niður.
Eina aukningin í afla síðustu
ár hefur verið hjá trillunum,
enda er það ekkert skrítið þar
sem þeim eru engin takmörk
sett í kerfinu.“

Einsleit um-Einsleit um-Einsleit um-Einsleit um-Einsleit um-
fjöllun fjölmiðlafjöllun fjölmiðlafjöllun fjölmiðlafjöllun fjölmiðlafjöllun fjölmiðla

Jóni þykir umfjöllun vest-
firskra fjölmiðla um málið
hafa verið ansi einsleit. „Fjöl-
miðlar á svæðinu, hvort sem
það er Bæjarins besta, Svæð-
isútvarpið eða aðrir, hafa bar-
ist með trillukörlum í þessu
máli. Það er látið eins og hver
einasti Vestfirðingur vilji að
kerfið sé þannig að menn geti
veitt eins og þeir vilja, svo
lengi sem bátarnir séu ekki
yfir sex tonnum að stærð.

Þrátt fyrir þetta skil ég vel
áhyggjur manna af afleiðing-
um laganna sem tóku gildi nú
um mánaðarmótin. Það er
búið að byggja mikið upp í
kringum þessa lögleysu og
margir smábátar eru á sjó sem
hafa enga veiðireynslu frá
þessum viðmiðunarárum.
Mörg byggðarlög eiga því ef-
laust eftir að lenda í erfiðleik-
um. En það verður að gæta
réttlætis og þessar stjórnlausu
veiðar smábáta ganga ekki til
lengdar. Það var alltaf bara
spurning um hvenær en ekki
hvort veiðarnar færu inn í
kvótakerfið.

Menn geta ekkert látið eins
og þessi lög komi sem þruma
úr heiðskíru lofti. Samt fer öll
umræða fram á þeim nótun-
um, eins og einhverjir vondir
kallar hafi ákveðið í illsku-
kasti að drepa niður alla smá-
bátaútgerð, en þannig er það
alls ekki. Það er langt síðan
ákveðið var að fella smábáta-
veiðar inn í fiskveiðistjórn-
unarkerfið. Þetta vissu menn
og þess vegna áttu þeir sem
keyptu sér báta á síðustu árum

að reikna með því að þeir
fengju ekki að veiða óheft að
eilífu.“

Fiskurinn hlýðirFiskurinn hlýðirFiskurinn hlýðirFiskurinn hlýðirFiskurinn hlýðir
ekki mönnunumekki mönnunumekki mönnunumekki mönnunumekki mönnunum

Jón gefur lítið fyrir að smá-
bátar séu heppilegustu veiði-
tækin. „Það er engin tilviljun
að menn hættu að nota trillur
á sínum tíma. Menn fórust á
þessum bátum. Það var ekki
hægt að sækja fisk þegar blés
eitthvað að ráði og hráefnis-
öflun var óstöðug. Menn fóru
þess vegna smátt og smátt út í
það að sækja fiskinn á stærri

bátum.“
– En nú segja margir að

smábátar hafi skaffað vel af
hráefni og heilu fiskvinnslurn-
ar, til dæmis á Suðureyri, hafi
undanfarin ár unnið eingöngu
úr afla sem kemur af smábát-
um. Þar stöðvist vinnsla ekki
þó blási nokkra daga í röð.

„Það er einfaldlega vegna
þess að undanfarin ár hefur
verið ótrúlega mikil veiði á
grunnslóðinni og trillukarlar
hafa ekki þurft nema tvo eða
þrjá góða daga til að fylla
vinnslurnar. Það er langt í frá
að það hafi alltaf veiðst svona
vel á trillunum og það er ekk-
ert sem segir okkur að veiðin

verði áfram svona. Það er eng-
in leið að segja fiskinum að
halda sig á grunnslóðinni,
hann fer þangað sem hann vill
fara. Þá verða menn að hafa
stóra báta til að geta farið
lengra út að ná í fiskinn.“

Skiljanlegt að hafaSkiljanlegt að hafaSkiljanlegt að hafaSkiljanlegt að hafaSkiljanlegt að hafa
nýtt sóknarfærinnýtt sóknarfærinnýtt sóknarfærinnýtt sóknarfærinnýtt sóknarfærin

„Smábátaveiðar er ekki eitt-
hvað sem við Vestfirðingar
eigum að byggja á til lengri
tíma, enda segja trillusjómenn
í Bolungarvík að þegar veiðar-
nar verði felldar inn í kvóta-
kerfið muni þeir færa sinn
kvóta yfir á stærri báta. Ég
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skil fullkomlega að menn hafi
nýtt sér þau sóknarfæri sem
gáfust á trillunum og ég er
ekkert hissa á því að uppbygg-
ingin í smábátaútgerðinni hafi
verið svona mikil undanfarin
ár. Þetta voru bara þau úrræði
sem menn höfðu og það var
sjálfsagt fyrir þá að nýta sér
þau. En menn vissu alltaf að
þessar frjálsu veiðar gætu ekki
gengið til lengdar.

Það verður að gæta sann-
girni. Veiðar smábáta hafa
rúmlega fjórfaldast á síðustu
árum, úr 10.000 tonnum í 40-
50.000 tonn. Á sama tíma hef-
ur verið skorið niður hjá öðr-
um til að ekki gangi á fiski-
stofnana.“

Sniðugur leikurSniðugur leikurSniðugur leikurSniðugur leikurSniðugur leikur
hjá ráðherrahjá ráðherrahjá ráðherrahjá ráðherrahjá ráðherra

„Núna eftir mánaðamótin
eru allar veiðar sem betur fer
komnar undir einhvers konar
stýringu en ég get ómögulega
skilið hvers vegna ráðherra
ákvað að láta smábátasjó-
menn hafa enn meira af okkar
veiðiheimildum með þessari
svokölluðu sáttarlausn.
Stjórnlausar veiðar ganga
ekki, sama á hvernig bátum
menn veiða og sama hvaða
tegundir menn veiða.

Mér fannst það svolítið
sniðugur leikur hjá sjávarút-
vegsráðherra að segjast ætla
að gefa allar steinbítsveiðar
frjálsar. Þá fóru trillukarlar að
hrópa og kalla. Um leið og
einhverjir aðrir áttu að fá að
veiða eins þeir vildu, þá fannst
þeim allt vera komið í óefni.

Með þessum leik náði ráð-
herra að sýna fram á að frjálsar
veiðar ganga ekki. Ég held að
það hafi aldrei staðið til að
leyfa óheftar veiðar á steinbít,
þetta var bara til að sýna að
það þarf að takmarka veiðar
með einhverjum hætti.“

Færeyska leiðin ónýtFæreyska leiðin ónýtFæreyska leiðin ónýtFæreyska leiðin ónýtFæreyska leiðin ónýt

Jón hefur litla trú á fær-
eysku leiðinni svokölluðu, en
margir hafa litið til frændþjóð-
ar okkar í leit að heppilegu
fiskveiðistjórnunarkerfi.

„Færeyingar hafa aldrei haft
neina stjórn á sínum veiðum,
enda hrundi allt hjá þeim fyrir
nokkrum árum síðan. Þegar
það gerðist seldu Færeyingar
alla nýlegu bátana sína og

þess vegna er skipaflotinn hjá
þeim ekkert til að hrópa húrra
fyrir. Það er kannski þess
vegna sem þetta kerfi hjá þeim
virkar ennþá, þar sem bátun-
um er skipt í flokka – sumir
mega veiða hér, aðrir þar og
enn aðrir veiða alls staðar og
hafa 365 daga á ári til þess.

Ef Færeyingar myndu
kaupa sér fleiri nýja og góða
báta í þeim flokkum sem hafa
algert frjálsræði, eins og Vest-
firðingar hafa gert, myndi
kerfið hrynja því það er í raun
engin stýring á veiðunum. Það
verður að vera hægt að tak-
marka þann afla sem kemur
að landi með einhverjum
hætti.“

Frjálst framsalFrjálst framsalFrjálst framsalFrjálst framsalFrjálst framsal
nauðsynlegtnauðsynlegtnauðsynlegtnauðsynlegtnauðsynlegt

Jón gefur lítið fyrir byggða-
kvóta. „Slíkt pot er til lítils
annars en að valda deilum.
Þegar Ísafjarðarbær fékk
byggðarkvóta til úthlutunar
var hann allur settur á Þing-
eyri. Þessi kvóti er núna
veiddur á skipum frá Grinda-
vík sem vinna sem verktakar
fyrir fyrirtæki á Þingeyri. Og
af hverju var allur kvótinn sett-
ur á Þingeyri, af hverju ekki
eitthvað á Suðureyri eða Flat-
eyri? Minn bátur landar öllum
afla á Flateyri án þess að fá
neinn styrk til þess frá Ísa-
fjarðarbæ eða ríkinu. Það er
út í hött að ætla að fela sveit-
arstjórnarmönnum það hlut-
verk að úthluta kvóta, þá fyrst
fer rígur og öfund að gera vart
við sig. Fengju Bolvíkingar
til dæmis einhvern byggðar-
kvóta væri bæjarstjórinn ekki
öfundsverður af því að þurfa
að ákveða hvaða fyrirtæki í
bænum ætti að fá hann.“

Ekki er Jón heldur hrifinn
af því að svæðisbinda kvótann
með einhverjum hætti. „Það
verður að vera frjálsræði í
framsali á þessum veiðiheim-
ildum. Það er rangur hugsun-
arháttur hjá okkur að Vest-
firðingar séu einhverjir áskrif-
endur að veiðiréttinum. Við
verðum að hafa fyrir því að
sýna útgerðarmönnum, bæði
þeim sem fyrir eru og öðrum,
að það sé sniðugt og hag-
kvæmt að leggja upp frá höfn-
um á Vestfjörðum. Þannig get-
um við byggt upp vestfirskan
sjávarútveg til framtíðar.“

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfsfólk óskast til afgreiðslustarfa nú

þegar, eða eftir samkomulagi. Vinnutími
f.h., e.h. eða allan daginn. Möguleiki á
sveigjanlegum vinnutíma.

Upplýsingar gefa María, Rósa eða Ruth.

Samgöngunefnd Ísafjarðarbæjar hefur skilað álitsgerðSamgöngunefnd Ísafjarðarbæjar hefur skilað álitsgerðSamgöngunefnd Ísafjarðarbæjar hefur skilað álitsgerðSamgöngunefnd Ísafjarðarbæjar hefur skilað álitsgerðSamgöngunefnd Ísafjarðarbæjar hefur skilað álitsgerð

Heilsárshringtenging allraHeilsárshringtenging allraHeilsárshringtenging allraHeilsárshringtenging allraHeilsárshringtenging allra
byggðarlaga á Vestfjörðumbyggðarlaga á Vestfjörðumbyggðarlaga á Vestfjörðumbyggðarlaga á Vestfjörðumbyggðarlaga á Vestfjörðum

– öllum nýframkvæmdum í vegamálum í landshlutanum verði flýtt um tvö ár
Samgöngunefnd Ísafjarð-

arbæjar mælir með því að
öllum nýframkvæmdum í
vegamálum á Vestfjörðum
verði flýtt um tvö ár í ljósi
aukinna krafna um bættar
samgöngur. Einnig leggur
nefndin til að Reykjafjörður
í Djúpi verði þveraður. Hún
vill að áætluðum fram-
kvæmdum við veginn í Hest-
firði verði frestað en þess í
stað verði strax ráðist í þver-
un Mjóafjarðar. Nefndin vill
að framkvæmdir við jarð-
göng á leiðinni milli Dýra-
fjarðar og Barðastrandar
hefjist innan þriggja ára en
jarðgangagerð milli Engi-
dals í Skutulsfirði og Álfta-
fjarðar verði hafin eftir fimm
ár.

Bæjaryfirvöld í Ísafjarð-
arbæ skipuðu í vetur fimm
manna nefnd til þess að gera
úttekt á samgöngum við
sveitarfélagið og gera tillög-
ur til bæjarstjórnar í þeim
efnum. Nefndin hlaut nafnið
Samgöngunefnd Ísafjarðar-
bæjar og skipuðu hana Birna
Lárusdóttir, formaður, Ari
Sigurjónsson, Geir Sigurðs-
son, Ragnheiður Hákonar-
dóttir og Sæmundur Kr. Þor-
valdsson. Til grundvallar í
starfi sínu lagði nefndin til
grundvallar stefnumótun í
vegamálum, sem samþykkt

var á Fjórðungsþingi Vestfirð-
inga árið 1997. Nefndin kom
saman í fyrsta sinn í mars-
mánuði og skilaði af sér
skýrslu í síðustu viku. Nafn
skýrslunnar er Hugmyndir í
samgöngumálum / Samgöng-
ur í lofti, á sjó og á landi.

Í inngangi skýrslunnar
kemur fram að haldnir hafi
verið átta fundir í nefndinni,
auk samráðsfundar með full-
trúum Bolungarvíkurkaup-
staðar og Súðavíkurhrepps og
kynningarfundar með bæjar-
fulltrúum Ísafjarðarbæjar. Far-
ið var yfir stöðu mála í vega-
málum, flugsamgöngum og
hafnamálum og reynt að rýna
inn í framtíðina í hverjum
málaflokki fyrir sig.

„Mestum tíma var þó varið
í umfjöllun um vegamál enda
kjósa sífellt fleiri landleiðina
til ferða og flutnings, ekki síst
í kjölfar þeirra vegabóta sem
orðið hafa á Vestfjörðum á
undanförnum árum. Við vinnu
sína hafði nefndin það að
leiðarljósi að fyrir valinu yrðu
þær leiðir sem styttu vega-
lengdina milli sveitarfélagsins
og suðvesturhornsins mest í
kílómetrum talið. Nefndin tel-
ur farsælt að tekið verði upp
nýtt hugtak í vegasamgöngum
á Vestfjörðum með því að
vinna af kappi að heilsárs-
hringtengingu um Vestfirði

sem tengi saman allar byggðir
fjórðungsins og kallist Vest-
fjarðahringurinn.“

Varðandi flugsamgöngur er
niðurstaða nefndarinnar þessi:

„Nauðsynlegt er að tryggja
greiðar flugsamgöngur við
Ísafjarðarbæ til framtíðar þar
sem lega sveitarfélagsins gerir
það að verkum að samgöngur
á landi munu aldrei koma að
fullu í stað þessa skjótvirka
ferðamáta sem flugið er. Að-
staða til sjúkraflugs vegur þar
þungt auk þess sem mikilvægi
flugs í uppbyggingu atvinnu-
lífs á svæðinu er óumdeilt.
Brýnt er að búnaði til kvöld-
og næturflugs við Ísafjarðar-
flugvöll verði komið upp hið
fyrsta og að Þingeyrarflug-
völlur verði þannig útbúinn
að hann nýtist að fullu sem
varaflugvöllur fyrir Ísafjarðar-
flugvöll.“

Í greinargerð varðandi út-
tekt á flugsamgöngum eru
m.a. þessar athyglisverðu
upplýsingar:

„Nefndin fól bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar að senda þrjár
fyrirspurnir og kalla eftir upp-
lýsingum sem varpað gætu
skýrara ljósi á nýtingu Þing-
eyrarflugvallar sem varaflug-
vallar þar sem heimamönnum
fyndist sem völlurinn væri
ekki nýttur sem skyldi. Sú
fyrsta var send Flugmálastjórn

Íslands og var spurt hvort
„sérstakar ástæður eða
vandkvæði séu fyrir því að
síður sé flogið á Þingeyrar-
flugvöll“. Önnur fyrirspurn-
in var send Flugfélagi Ís-
lands og var hún á sömu
lund. Sú þriðja var send
Flugmálastjórn Ísafjarðar-
flugvelli og var óskað eftir
upplýsingum um lokun Ísa-
fjarðarflugvallar og Þing-
eyrarflugvallar vegna veð-
urs árið 2000 og það sem af
væri 2001 og hvort báðir
vellirnir hefðu verði lokaðir
samtímis.

Skemmst er frá því að
segja, að hvorki Flugmála-
stjórn Íslands né Flugfélag
Íslands sáu ástæðu til að
svara fyrirspurnunum, þrátt
fyrir ítrekanir. Öðru máli
gegndi um Flugmálastjórn
Ísafjarðarflugvelli, en skýr
og greinagóð svör bárust
tafarlaust frá Guðbirni
Charlessyni, umdæmis- og
flugvallarstjóra ...“

Auk þeirra atriða í vega-
málum, sem nefnd eru hér í
upphafi, er það vilji Sam-
göngunefndar Ísafjarðar-
bæjar að rannsóknum og
undirbúningi frekari fram-
kvæmda á Óshlíðarvegi
verði hraðað, svo og al-
mennt að auknu fé verði
varið til viðhalds vega.

Skíðasvæði Ísfirðinga í Dölunum tveimurSkíðasvæði Ísfirðinga í Dölunum tveimurSkíðasvæði Ísfirðinga í Dölunum tveimurSkíðasvæði Ísfirðinga í Dölunum tveimurSkíðasvæði Ísfirðinga í Dölunum tveimur

Mjög góð aðstaðaMjög góð aðstaðaMjög góð aðstaðaMjög góð aðstaðaMjög góð aðstaða
verður ennþá betriverður ennþá betriverður ennþá betriverður ennþá betriverður ennþá betri

Undirbúningur fyrir vet-
urinn og miklar lagfæringar
hafa staðið yfir á skíðasvæði
Ísfirðinga í Tungudal og á
göngusvæðinu á Seljalands-
dal. Að sögn Björns Helga-
sonar íþrótta- og æskulýðs-
fulltrúa, hefur verið unnið
eftir áætlun sem gerð var
um frágang svæðanna.

„Jarðvegur hefur verið
fluttur til þannig að snjó-
söfnun verði betri. Auk þess
hefur brekkan við barnalyft-
una verið rétt af svo að hún
verði þægilegri fyrir byrj-
endur. Grasfræi er sáð í sárið
svo að þetta verði grænt og
fallegt“, segir Björn.

Gert er ráð fyrir að frá-
gangur klárist með aðstoð
Vegagerðarinnar. Að auki
hefur verið unnið við að
ganga frá göngusvæði,

hreinsa upp grjót og fleira og
nú er brautin orðin góð og
afmarkaðari en áður. Þá hefur
lýsingin á svæðinu verið lag-
færð og kominn er skáli uppi
á Seljalandsdal sem er í eigu

bæjarins en norrænugreina-
deild Skíðafélags Ísafjarðar
hefur umsjón með rekstri
hans. Til stendur að setja turn
á þennan skála þar sem tíma-
tökutækjum verður komið

fyrir. „Þetta verður geysi-
lega góð aðstaða sem
göngusvæðið verður með
og skíðasvæðið verður orð-
ið mjög gott fyrir veturinn“,
sagði Björn Helgason.

Frá skíðasvæðinu í Tungudal.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?

36.PM5 19.4.2017, 09:419
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„Ég mæli hiklaust„Ég mæli hiklaust„Ég mæli hiklaust„Ég mæli hiklaust„Ég mæli hiklaust
með golfi fyrir alla“með golfi fyrir alla“með golfi fyrir alla“með golfi fyrir alla“með golfi fyrir alla“
– segir Anna Ragnheiður Grétarsdóttir, hin bráðefnilega golfkona á Ísafirði þar sem allir í fjölskyldunni að heita má eru í þessu sporti

Anna Ragnheiður Grétars-
dóttir, 25 ára Ísfirðingur, er
ein þeirra kvenna sem eiga
framtíðina fyrir sér í golfi ef
rétt verður á spilunum/kylfun-
um haldið. Hún hefur verið
áberandi í golfinu á Ísafirði í
sumar og unnið hvert mótið
af öðru. Anna Ragnheiður er
dóttir hjónanna Grétars Sig-
urðssonar og Önnu G. Sigurð-
ardóttur á Ísafirð en þau eru
einnig mjög virk í golfinu.
Tveir yngri bræður Önnu, þeir
Trausti og Sigurður Fannar,
hafa líka verið að spila golf
og að auki er Jón Hálfdán
Jónasson unnusti Önnu Ragn-
heiðar kominn í golfið.

Þannig má með sanni segja
að um sé að ræða forfallna
golffjölskyldu. Í ljósi frábærs
árangurs Önnu Ragnheiðar í
sumar má búast við að hún
eigi eftir að ná langt á þessu
sviði. En hvernig stóð á því
að ung kona fór að æfa þessa
íþrótt sem lengi hefur verið
talin eitthvert mesta karlasport
í heimi?

Byrjaði fyrir 12 árumByrjaði fyrir 12 árumByrjaði fyrir 12 árumByrjaði fyrir 12 árumByrjaði fyrir 12 árum

„Ég byrjaði í golfi árið
1989. Þá fór pabbi að spila
golf og ég fór með honum
þrettán ára gömul og spilaði í
tvö sumur. Eftir það hætti ég
alveg í nokkur ár. Þegar ég
flutti síðan aftur vestur eftir
að hafa búið í Reykjavík vant-
aði mig eitthvað að dunda við
og ákvað að drífa mig í að
taka upp kylfurnar. Svo reynd-
ist ég standa á svo góðum
grunni að þetta gekk upp hjá
mér. Þetta er fjórða sumarið
núna sem ég er að spila fyrir
alvöru.

Þetta hefur alltaf verið mik-
ið karlasport en konurnar eru
svolítið að færast í aukana.
Og ekki bara konurnar, heldur
líka krakkarnir og unglingar-
nir. Þeirra flokkar eru að
stækka líka sem er mjög gott.
Til dæmis á þeim námskeið-
um sem við höfum verið með
í sumar, sérstaklega fyrir þau
yngri, átta til ellefu ára, þar
hafa stelpur verið í miklum
meirihluta þannig að það er
jákvætt.

Konur getaKonur getaKonur getaKonur getaKonur geta
náð sama árangrináð sama árangrináð sama árangrináð sama árangrináð sama árangri

Konur geta alveg náð sama
árangri og karlmenn í golfi,
það er búið að sýna sig að við
getum það. Til dæmis á Ís-
landsmeistaramótinu núna, þá
var Ragnhildur Sigurðardóttir
að spila fyrsta hring á sama

fjölda og þeir bestu í karla-
flokknum. Ég held að kynja-
skiptingin hafi í raun ekki svo
mikið að segja því að sveiflan
er númer eitt, tvö og þrjú. Auð-
vitað þarf maður að hafa
ákveðinn styrk en ekki þannig
að maður þurfi að nota kraft-
ana við þetta.

Okkur sem erum að spila
hér á Ísafirði er alltaf að fjölga.
Í móti sem við vorum að spila
í um daginn vorum við átta.
Við töldum að það væru fjórar
til fimm sem vantaði af þeim
sem eru að spila reglulega,
þannig að við erum um tólf til
fjórtán sem erum að spila. Ég
held að konur séu hálfhræddar
við að spila á mótum vegna
þess að þær séu heldur fastar
í fullkomnunaráráttunni.

Sumar fara aldrei í mót
heldur eru bara að gera þetta
fyrir sjálfar sig. Aðrar hugsa
það þannig að þær ætla að
taka þátt í mótum seinna þegar
þeim finnst þær vera tilbúnar
til þess.

Síðan eru enn aðrar sem
hella sér bara út í þetta. Það
var ein um daginn sem var
búin að fara nokkrum sinnum
í golf og ákvað að vera með í
mótinu upp á gamanið. Það er
mjög góður félagsskapur í
kringum þetta og við konurnar
hittumst alltaf á miðvikudög-
um klukkan 19.30 og spilum
saman. Það hefur verið á þess-
um sama tíma síðustu þrjú
sumur og verður það vonandi
áfram.“

FramhaldiðFramhaldiðFramhaldiðFramhaldiðFramhaldið

„Það hefur gengið mjög vel
hjá mér í sumar. Ég er búin að
ná að bæta forgjöfina mína og
byrjaði mjög vel í sumar. Síð-
an kom reyndar örlítið bakslag
og sveiflan gekk ekki eins og
hún átti að ganga en þetta er
allt að koma aftur.

Ég var búin að fara í golf á
hverjum einasta degi í allt
sumar en svo gerðist það að
axlirnar á mér klikkuðu aðeins
þannig að ég gat ekkert spilað
að ráði í þrjár vikur. Þetta ger-
ist alltaf á sumrin að ég bólgna
upp í vöðvafestingunum.
Þetta er eitthvað sem ég veit
að gerist en ég reyni að fara í
stúdíóið á veturna til að halda
þeim góðum. Ég stefni á að
fara á Íslandsmeistaramótið
einhvern tímann, hvort sem
það verður á næsta ári eða
eftir tvö ár. Ég er ákveðin í
því að ná lengra í golfinu. Ég
er með 23,6 í forgjöf núna en
ég ætla að ná niður fyrir 20
fyrir lok sumars.

Ég ætla heldur ekki að gera
það sem ég gerði síðasta vetur
– að hætta að æfa. Ég ætla að
æfa inni í vetur. Það er búið
að kaupa golfhermi sem á
reyndar eftir að setja upp og
fá húsnæði fyrir, en þegar það
verður komið þá getum við
haldið okkur í æfingu allan
veturinn og það breytir tals-
vert miklu.

Það er alveg ótrúlegt hvað
þetta er fljótt að detta niður.
Fyrsta skiptið sem ég fór í
golf eftir veturinn eitt sumarið
þá mundi ég ekki einu sinni
gripið á kylfunni þannig að
þetta skiptir mjög miklu máli
að halda sér í æfingu. Það er
heilmikið mál að byrja aftur
eftir átta mánaða hvíld. Þá er
maður hálft sumarið að ná aft-
ur því sem maður var búinn
að ná sumarið áður. Það verð-
ur því mjög mikill munur.“

Ánægð meðÁnægð meðÁnægð meðÁnægð meðÁnægð með
starfið á Ísafirði.starfið á Ísafirði.starfið á Ísafirði.starfið á Ísafirði.starfið á Ísafirði.

„Ég er mjög ánægð með
golfstarfið hér á Ísafirði og
völlurinn er búinn að vera í
mjög góðu ástandi í sumar.
Það vantar auðvitað alltaf eitt-
hvað upp á, það vantar bæði
starfsmenn og peninga til þess

að lagfæra ýmislegt. Mér
finnst hins vegar golfklúbb-
urinn vera búinn að standa
sig þvílíkt vel og eins móts-
stjórn og vallarnefnd. Þetta er
allt saman til sóma. Það hafa
verið mörg mót í sumar eða á
hverri helgi og þetta hefur
verið mjög gott hjá þeim.

Golf er mjög skemmtileg
íþrótt og í rauninni er það erf-
iðasta að læra að beita kylf-
unum rétt. Það tekur svolítinn
tíma fyrir fólk að átta sig á því
hvaða kylfu er best að nota í
hvert skipti. Fyrst þegar ég
fór á námskeið var mér sagt
að byrja bara með sjöuna. Það
er mjög gott að nota hana enda
ertu ekkert að ná svo miklum
vegalengdum fyrst þegar þú
byrjar að spila. Síðan verður
fólk að finna það sjálft hvað
er best að nota. Eftir smátíma
geturðu fundið hversu langt
þú ert að slá með hverri kylfu
og ferð að nota þær af meiri
nákvæmni.“

Golfið erGolfið erGolfið erGolfið erGolfið er
íþrótt fyrir allaíþrótt fyrir allaíþrótt fyrir allaíþrótt fyrir allaíþrótt fyrir alla

Annað er það sem golf hef-
ur en það er hollustan sem er
fólgin í því að ganga fleiri
kílómetra á hring. Það er við-
urkennt í dag og var viður-

kennt árið þegar árið 1770
þegar dr. Benjamín Rush
skrifaði svo um golfíþróttina:

„Golf er æfing sem er mikið
stunduð af herramönnum í
Skotlandi. Stórt landsvæði,
þar sem búið að er að útbúa
nokkrar litlar holur, er notað í
þeim tilgangi. Það er spilað
með litlum leðurboltum sem
eru fylltir með fjöðrum, og
kylfum. Sá sem setur kúluna í
holuna í sem fæstum holum
vinnur leikinn... Maður sem
spilar golf einu sinni eða
tvisvar í viku má búast við
því að lifa tíu árum lengur“,
sagði dr. Rush.

Skotland er reyndar talið
vera fæðingarstaður golfsins.
Þar var byrjað að spila golf
fyrir mörg hundruð árum og í
upphafi var golfið íþrótt allra,
ekki aðeins aðalsins. Skoska
þingið gerði þrjár tilraunir til
að bæla niður eða banna golfið
en allar þær tilraunir mistók-
ust.

Golfið var opið öllum, eng-
in gjöld að borga og allir gátu
tekið þátt. Þegar dregur nær
nútímanum breyttist golfið í
íþrótt hefðarmanna sem flykt-
ust saman í golfklúbba og spil-
uðu golf. Nú er hins vegar svo
komið að konur eru farin að
taka virkan þátt í golfi og farn-

ar að sanna sig á því sviði.

Hreyfing, útiveraHreyfing, útiveraHreyfing, útiveraHreyfing, útiveraHreyfing, útivera
og áreynslaog áreynslaog áreynslaog áreynslaog áreynsla

„Unnnusti minn, Jón Hálf-
dán, er með mér í golfinu.
Hann byrjaði eftir að ég gaf
honum sett, poka og kerru í
jólagjöf. Það hefur gengið
mjög vel hjá honum og sveifl-
an er mjög góð. Það er mjög
mikilvægt að hafa sameigin-
legt áhugamál, golfið tekur
svo rosalega mikinn tíma.

Ég mæli hiklaust með golfi
fyrir alla því þetta er mjög
mikið fjölskyldusport. Þannig
er öll fjölskyldan mín í golfi
og það geta allir spilað golf,
bæði ungir og aldnir. Þetta er
góð hreyfing, það er útivera
og áreynsla. Það er notalegt
að spila úti og svo er hægt að
fara um landið og spila á öðr-
um golfvöllum til að fá líka
tilbreytingu í spilamennsk-
una. Það er svo margt í þessu.

Annars vil ég bara hvetja
fólk til að prófa. Og þegar þú
nærð þessu eina góða höggi,
þá ertu alltaf að leita að því
aftur. Það heldur þér gang-
andi“, sagði Anna Ragnheið-
ur.
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Opna Ljónsbikarmótið í golfiOpna Ljónsbikarmótið í golfiOpna Ljónsbikarmótið í golfiOpna Ljónsbikarmótið í golfiOpna Ljónsbikarmótið í golfi

Gunnsteinn sigraðiGunnsteinn sigraðiGunnsteinn sigraðiGunnsteinn sigraðiGunnsteinn sigraði
Gunnsteinn Jónsson

GSE, sem reyndar er gam-
all Ísfirðingur, sigraði án

forgjafar á Opna Ljónsbik-
armótinu sem háð var á

Golfvelli Ísfirðinga í
Tungudal um helgina.

Gunnsteinn lék 36 holur-
nar á 157 höggum, í öðru
sæti varð Magnús Gautur
Gíslason GÍ (158), þriðji

Birgir Olgeirsson GBO
(160), fjórði Pétur Þór

Grétarsson GR (165) og

fimmti Hákon Hermannsson
GÍ (165). Með forgjöf sigr-

aði Eyþór Bjarnason GÍ á
135 höggum (183 án for-

gjafar), í öðru sæti varð
Anna Ragnheiður Grétars-

dóttir GÍ (138/180), í þriðja
sæti Haukur Eiríksson GÍ

(138/166), fjórði Runólfur
Kristinn Pétursson GBO

(139/177) og fimmti Birgir
Olgeirsson GBO (140/160).

Keppendur á Ljónsbikar-
mótinu voru alls 44. Gunnsteinn Jónsson.

Jakob Falur Garðarsson,
aðstoðarmaður samgönguráð-
herra, verður meðal framsögu-
manna á opnum fundi um
einkavæðingu Landssíma Ís-
lands hf. sem haldinn verður
á Ísafirði á sunnudag. Meðal
annars verður rætt um jöfnun
á aðgangi landsmanna að fjar-
skiptaþjónustu og áhrif tækni-
þróunar á kostnað við gagna-

flutninga. Framtíðarsýn Sím-
ans verður kynnt og rætt verð-
ur um fyrirkomulag væntan-
legrar sölu hlutafjár í Lands-
síma Íslands hf. Fram-
kvæmdanefnd um einkavæð-
ingu efnir til þessa fundar.

Á fundinn koma fulltrúar
frá Símanum, samgönguráðu-
neyti og framkvæmdanefnd
um einkavæðingu til að ræða

sölu hlutafjár ríkisins í Sím-
anum og sitja fyrir svörum
um áhrif einkavæðingarinnar.
Enn fremur munu yfirmenn
Símans á Vestfjörðum svara
fyrirspurnum.

Fundurinn verður í Stjórn-
sýsluhúsinu á Ísafirði og hefst
kl. 16 á sunnudag, 9. septem-
ber. Fundarstjóri verður Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri.

Opinn fundur í StjórOpinn fundur í StjórOpinn fundur í StjórOpinn fundur í StjórOpinn fundur í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirðinsýsluhúsinu á Ísafirðinsýsluhúsinu á Ísafirðinsýsluhúsinu á Ísafirðinsýsluhúsinu á Ísafirði

Fjallað um einka-Fjallað um einka-Fjallað um einka-Fjallað um einka-Fjallað um einka-
væðingu Símansvæðingu Símansvæðingu Símansvæðingu Símansvæðingu Símans

Um Orkubú Vestfjarða og skuld-Um Orkubú Vestfjarða og skuld-Um Orkubú Vestfjarða og skuld-Um Orkubú Vestfjarða og skuld-Um Orkubú Vestfjarða og skuld-
ir við félagslega íbúðakerfiðir við félagslega íbúðakerfiðir við félagslega íbúðakerfiðir við félagslega íbúðakerfiðir við félagslega íbúðakerfið

Jón Bjarnason, þingmaður Vinstri hreyf-
ingarinnar - græns framboðs skrifar

,,Mikilvægt er að íbúar Vest-
fjarða standi saman, verji
Orkubúið og krefjist þess að
vandi félagslega húsnæðis-
kerfisins verði leystur““

Þegar Alþingi fjallaði um
Orkubú Vestfjarða sl. vetur
lögðust þingmenn Vinstri
hreyfingarinnar – græns fram-
boðs eindregið gegn því að
rekstrarformi þess yrði breytt
í hlutafélag.

Öllum mátti vera ljóst að
megintilgangurinn með hluta-
félagsvæðingunni var sá að
gefa ríkisvaldinu tækifæri til
að þvinga einstök sveitarfélög
til að láta eignarhlut sinn í
Orkubúinu upp í skuldir vegna
félagslega íbúðarkerfisins.

EinhliðaEinhliðaEinhliðaEinhliðaEinhliða
ákvörðun Alþingisákvörðun Alþingisákvörðun Alþingisákvörðun Alþingisákvörðun Alþingis
Félagsíbúðirnar voru liður

í opinberri stefnu stjórnvalda
í húsnæðismálum. Ríkisvald-
ið, sveitarfélög, lífeyrissjóðir
og aðilar vinnumarkaðarins
sameinuðust um að hrinda
þeirri stefnu í framkvæmd
víða um land. Það var Alþingi
sem setti lögin og ákvað ein-
hliða hvar ábyrgðin ætti að
liggja. Sveitarfélögin gerðu
ekki annað en taka við því
verkefni sem Alþingi ákvað
að fela þeim. Og vissulega
voru þær íbúðir lyftistöng í
uppgangi vestfirskra byggða
fyrir daga þessarar ríkisstjórn-
ar.

Vestfirðingar eiga miklar
auðlindir til lands og sjávar.
En stefna stjórnvalda í nýtingu
þeirra hefur verið Vestfirðing-
um mjög andsnúin. Fólk hefur
flutt í burtu, útsvarsgjaldend-
um hefur fækkað og fjárhagur
sveitarfélaganna þrengst.
Íbúðirnar sem byggðar voru
af bjartsýni og trú á staðfasta
stefnu stjórnvalda standa nú
margar tómar.

Lausn á landsvísuLausn á landsvísuLausn á landsvísuLausn á landsvísuLausn á landsvísu

Sveitarfélögin á Vestfjörð-
um eru ekki þau einu á landinu
sem eiga í fjárhagsvandræð-
um. Víða um land standa
sveitarfélög höllum fæti fjár-

hagslega. Félagslega íbúða-
kerfið á drjúgan þátt í vanda
þeirra.

Félagsmálaráðherra gat
þess á Alþingi í vetur að skip-
uð hafi verið nefnd til að móta
tillögur um hvernig ætti að
leysa fjárþörf félagslega
íbúðakerfisins heildstætt. Í
máli ráðherrans kom fram að
tekið yrði með samræmdum
hætti á þeim málum fyrir allt
landið – ekki búin til nein
„sér-vestfirsk“ leið. Nefndin
mun hafa skilað hugmyndum
í vor á minnisblaði til ráðherr-
ans, sem ekkert hefur síðan
verið gert með. Að svo búnu
virðist starf hennar hafa logn-
ast út af.

ÞvingunartilboðÞvingunartilboðÞvingunartilboðÞvingunartilboðÞvingunartilboð
ríkisvaldsinsríkisvaldsinsríkisvaldsinsríkisvaldsinsríkisvaldsins

23. ágúst sl. sendi ríkis-
stjórnin sveitarfélögunum á
Vestfjörðum tilboð sitt í Orku-
búið. Þar er vísað til einhliða
yfirlýsingar ríkisins við undir-
skrift samkomulagsins um
hlutafélagsvæðinguna frá 7.
febrúar sl. Í bréfinu frá 23.
ágúst stendur: „Með vísan til
ofangreinds gera fjármálaráð-
herra fyrir hönd ríkissjóðs og
iðnaðarráðherra, að höfðu
samráði við félagsmálaráð-
herra, svohljóðandi kauptil-
boð í hlut sveitarfélagsins í
Orkubúi Vestfjarða hf. ...“ Síð-
an eru taldir upp skilmálarnir.

Nú er ekki aðeins krafist
skuldajöfnunar gjaldfallinna
krafna Íbúðalánasjóðs heldur
einnig uppgjörs á lánum sem
eru í fullum skilum. Auk þess
er gerð krafa um fulla greiðslu
dráttarvaxta. Venja hefur verið
að leita samninga um slíkt.
Þá eru innheimt lán sem þegar
hafa verið  afskrifuð.

Tilboðin eru undirrituð af
ráðuneytisstjórum fjármála-
ráðuneytis og iðnaðarráðu-
neytis. Bréfinu lýkur svona:
„[nafn sveitarfélags] skal eigi

síðar en kl. 16 þriðjudaginn
25. september 2001 tilkynna
fjármálaráðuneyti með skrif-
legum hætti, ef gengið er að
tilboði þessu.“

Hvergi er boðið upp á samn-
inga eða viðræður um málið
heldur virðist hér um beina
þvingunaraðgerð að ræða. Að
mínu mati á ríkisstjórnin að
biðja Vestfirðinga afsökunar
á þeim hroka sem birtist í texta
bréfanna til sveitarfélaganna,
burtséð frá erindi þeirra.

Verjið OrkubúiðVerjið OrkubúiðVerjið OrkubúiðVerjið OrkubúiðVerjið Orkubúið

Sveitarstjórnum á Vest-
fjörðum finnst vafalaust, að
þær hafi verið blekktar. Þeim
bar engin nauðsyn til að breyta
Orkubúinu í hlutafélag. Hafi
einhver haldið því fram er það
ósatt. Samkvæmt skoðana-
könnun virtist mikill meiri-
hluti íbúa Vestfjarða vera afar
andvígur því að einkavæða
Orkubúið. Það gat að óbreyttu
malað íbúunum gull.

Sleppi Vestfirðingar hönd-
um af Orkubúinu nú og láti
það í hendur ríkisstjórnar sem
allt gefur falt, er eins líklegt
að það verði innan skamms
komið til fjarlægra eigenda,
jafnvel erlendra, sem einungis
hugsa um skammtímagróða
og eiginn hag. Orkuauðlindin
mun þá flæða óhindrað út úr
fjórðungnum án þess að íbúar-
nir njóti þar nokkurs.

Á hrokinn sérÁ hrokinn sérÁ hrokinn sérÁ hrokinn sérÁ hrokinn sér
engin takmörk?engin takmörk?engin takmörk?engin takmörk?engin takmörk?

Samband íslenskra sveitar-
félaga virðist sofa þyrnirósar-
svefni og snýr blindu auga að
fjárhagsvanda sveitarfélag-
anna vegna félagslega íbúða-
kerfisins. Maður skyldi þó
ætla að það ætti hér að ganga
fram fyrir skjöldu og berjast
fyrir hag þessara sveitarfé-
laga, umbjóðenda sinna. Að
vísu snertir þetta mál lítið

stærstu sveitarfélögin og er
þess vegna ef til vill ekki
áhugavert. Verkalýðshreyf-
inguna, samtök atvinnurek-
enda og opinbera aðila eins
og lífeyrissjóði og Íbúðalána-
sjóð ber einnig að kalla til
ábyrgðar á félagslega íbúða-
kerfinu.

Mikilvægt er að íbúar Vest-
fjarða standi saman, verji
Orkubúið og krefjist þess að
vandi félagslega húsnæðis-
kerfisins verði leystur með
samræmdum aðgerðum fyrir
öll sveitarfélög á landinu. Rík-
isstjórnin ber hér alla ábyrgð.

Lénsherrann fer nú um
landið  með fríðu föruneyti,

lénsherrann sjálfur af góðvild
sinni setti einhliða í upphafi.

– Jón Bjarnason, alþingis-
maður.

gengur í hús leiguliða sinna
og hefur með sér á brott bestu
kýrnar af básunum. Þannig
skulu landsetarnir standa skil
á leigumálunum sem reyndar

Góður afli hjá Suðureyrarbátum í lok fiskveiðiársinsGóður afli hjá Suðureyrarbátum í lok fiskveiðiársinsGóður afli hjá Suðureyrarbátum í lok fiskveiðiársinsGóður afli hjá Suðureyrarbátum í lok fiskveiðiársinsGóður afli hjá Suðureyrarbátum í lok fiskveiðiársins

Alls 5.316 tonn áAlls 5.316 tonn áAlls 5.316 tonn áAlls 5.316 tonn áAlls 5.316 tonn á
land á kvótaárinuland á kvótaárinuland á kvótaárinuland á kvótaárinuland á kvótaárinu

Afli var yfirleitt góður hjá
Suðureyrarbátum í liðinni
viku enda voru sumir að
bjarga því sem bjargað varð
vegna kvótasetningarinnar á
smábáta. Alls bárust liðlega
173 tonn af fiski til Suðureyrar

í vikunni og var uppistaðan í
aflanum ýsa.

Í ágústmánuði var Draupnir
aflahæstur báta á Suðureyri
með 52,3 tonn í 23 sjóferðum,
Hrefna var með 47,2 tonn í 19
sjóferðum og Hrönn með 47,1

tonn í 18 sjóferðum. Hæstu
handfærabátar í ágúst voru
Margrét með 21,3 tonn í 9
sjóferðum og Gammur með
18,4 tonn í 7 sjóferðum.

Á fiskveiðiárinu sem var að
ljúka bárust 5.316 tonn á land.

Sorpendurvinnslan Funi úr leik í nokkra dagaSorpendurvinnslan Funi úr leik í nokkra dagaSorpendurvinnslan Funi úr leik í nokkra dagaSorpendurvinnslan Funi úr leik í nokkra dagaSorpendurvinnslan Funi úr leik í nokkra daga

Eldur í sorpi semEldur í sorpi semEldur í sorpi semEldur í sorpi semEldur í sorpi sem
beið brennslubeið brennslubeið brennslubeið brennslubeið brennslu

Slökkviliðið á Ísafirði var
kallað út um fjögurleytið að-
faranótt sunnudags vegna elds
í sorpendurvinnslunni Funa í
Engidal. „Það sem gerðist hjá
okkur var að eldur komst í
sorp sem beið innmötunar í

ofn. Í tengslum við það varð
bilun í stjórnkerfi ofnsins
þannig að vaktmaður fékk
ekki ráðið við og varð að kalla
til slökkvilið þar sem stöðvar-
húsið fylltist af reyk“, sagði
Víðir Ólafsson, stöðvarstjóri

í Funa.
„Vel gekk að afstýra frekari

skemmdum og verið er fara
yfir stöðuna, en ljóst er að
ekki verður brennt í stöðinni í
nokkra daga“, sagði Víðir á
mánudag.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

„Aðgerðir stjórnvalda hörmulegar“„Aðgerðir stjórnvalda hörmulegar“„Aðgerðir stjórnvalda hörmulegar“„Aðgerðir stjórnvalda hörmulegar“„Aðgerðir stjórnvalda hörmulegar“ NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

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

Spurt var:

Alls svöruðu 388.
Já sögðu 257 eða 66,24%
Nei sögðu 114 eða 29,38%
Hlutlausir voru
17 eða 4,38%

Stefaníu Finnbogadóttur
frá Miðhúsum

Hans Valdimarsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vináttu
við andlát og jarðarför eiginkonu minnar, móður

okkar, fósturmóður, tengdamóður og ömmu

Sigmundur Sigmundsson
Jónína Hansdóttir Sigurgeir Garðarsson

Björg Hansdóttir Frosti Gunnarsson
Ásdís Hansdóttir Óskar Kárason
Þóra Hansdóttir Sigurður Ólafsson

Sigurður Karlsson Alma Guðmundsdóttir
og fjölskyldur

Saxófónmeistarinn Sigurður Flosason á leið vestur Saxófónmeistarinn Sigurður Flosason á leið vestur Saxófónmeistarinn Sigurður Flosason á leið vestur Saxófónmeistarinn Sigurður Flosason á leið vestur Saxófónmeistarinn Sigurður Flosason á leið vestur enn á nýenn á nýenn á nýenn á nýenn á ný

Útgáfutónleikar íÚtgáfutónleikar íÚtgáfutónleikar íÚtgáfutónleikar íÚtgáfutónleikar í
Bolungarvík í kvöldBolungarvík í kvöldBolungarvík í kvöldBolungarvík í kvöldBolungarvík í kvöld
– ásamt þeim Eyþóri Gunnarssyni píanóleikara og Lennart Ginman
kontrabassaleikara

Sigurður Flosason saxófón-
leikari er einn afkastamesti
jazzmaður landsins og hefur
leikið inn á fjölda geisladiska
bæði með eigin tónsmíðum
og annarra, hér á landi og er-
lendis. Hann lærði í Banda-
ríkjunum, þar á meðal hjá hin-
um virta tenórsaxófónleikara
George Coleman og hefur
sjálfur gegnt undanfarin tólf
ár yfirkennarastöðu við jazz-
deild Tónlistarskóla FÍH. Sig-
urður lék um hríð í kvintett
Guy Barker á Englandi og hef-
ur leikið með ýmsum erlend-
um tónlistarmönnum sem
hingað hafa komið og tekið
þátt í mörgum fjölþjóðlegum
verkefnum á sviði jazztónlist-
ar.

Áður hefur Sigurður sent
frá sér diskana Gengið á lagið
(1993) og Gengið á hljóðið
(1996) þar sem fjölþjóðlegur
kvintett lék tónsmíðar hans.
Himnastiginn kom árið 1999
og árið 2000 sendi Sigurður
ásamt Gunnari Gunnarssyni

kirkjuorganista og píanista frá
sér diskinn Sálma lífsins þar
sem þeir leika og spinna í
kringum nokkra ástsæla
sálma. Sá diskur fékk mjög
góðar viðtökur og hafa þeir
félagar ferðast vítt og breitt
um kirkjur landsins og leikið
fyrir fólk útsetningar sínar og
spunnið. Sama ár hlaut Sig-
urður tilnefningu til Tónlist-
arverðlauna Norðurlandaráðs.

Sigurður hélt tónleika í fjór-
um kirkjum á Vestfjörðum í
byrjun ágúst ásamt Gunnari
Gunnarssyni kirkjuorganista
og píanista þar sem þeir spil-
uðu lög af Sálmum lífsins í
bland við lög af óútkomnum
diski þeirra sem kemur út í
nóvember.

Sigurður er nú að koma aft-
ur og verður með tónleika í
Víkurbæ í Bolungarvík í
kvöld, miðvikudagskvöld kl.
21, ásamt félögum sínum Ey-
þóri Gunnarssyni píanóleik-
ara og Lennart Ginman
kontrabassaleikara.

– Hvað eru jazzstandardar?
„Jazzstandardar eru mjög

stór og ótilgreindur fjöldi af
lögum sem jazzleikarar út um
allan heim vinna. Til dæmis
ef ég hitti jazzleikara frá
Ástralíu á morgun og annan
frá Færeyjum og einn frá
Malasíu, þá getum við senni-
lega allir spilað saman ef við
erum allir á atvinnumanns-
plani, meðal annars vegna
þess að við kunnum sennilega
eitthvað af lögum sameigin-
lega. Það er það sem málið

snýst um, þessi banki eða
gullnáma af skemmtilegum
lögum sem allir kunna.

Við erum sem sagt ekki að
spila frumsamda tónlist, sem
ég geri reyndar líka stundum
og jazzleikarar gera mikið.
Hins vegar erum við að spila
lög sem eiga flest eða mörg
rætur að rekja til bandarískra
söngleikja og kvikmyndum,
lög sem jazzleikarar hafa lagt
út frá í marga áratugi.“

Aðgengileg tónlistAðgengileg tónlistAðgengileg tónlistAðgengileg tónlistAðgengileg tónlist

– Eins og fram kom hér í
byrjun hefur Sigurður að baki
langan feril í jazztónlist og
því má spyrja hvort hann finni
fyrir auknum jazzáhuga með-
al almennings ...

„Það sveiflast alltaf hægt
og rólega til og frá. Ég er
spurður um þetta í hverju ein-
asta viðtali. Þessi harði kjarni
er nú aldrei neitt voðalega stór
en það er alltaf svolítið af
lausafylgi sem mér finnst
stefna frekar upp á við núna
þó að það sé mjög erfitt að

Aftur og nýbúinnAftur og nýbúinnAftur og nýbúinnAftur og nýbúinnAftur og nýbúinn
Við tókum Sigurð í spjall

og fyrsta spurningin var: Þú
ert að koma aftur og nýbúinn
– hvernig var fyrri heimsóknin
og hvað ertu að koma með
núna?

„Okkur var mjög vel tekið
og það var ánægjulegt að ferð-
ast um Vestfirði og spila í þess-
um litlu kirkjum, meðal ann-
ars í Súðavík og í Mýrakirkju
í Dýrafirði, og svo spiluðum
við í kapellunni í Hnífsdal.

Þetta er allt önnur tónlist
og alls ólíkt verkefni sem ég
kem með vestur núna. Það
sem ég kom með um daginn
er saxófón- og kirkjuorgels-
dúó, þar sem málið snýst um
spuna út frá sálmatónlist, en
það sem ég er að koma með
núna er jazztríó. Það er alls
annars eðlis, þetta er  hefð-
bundin jazztónlist, svokallaðir
jazzstandardar. Þeir sem koma
með mér núna eru þeir Eyþór
Gunnarsson á píanó og danski
kontrabassaleikarinn Lennart
Ginman en þeir spiluðu með
mér á tríódisknum „Himna-
stiginn“, sem ég sendi frá mér
árið 1999 og innhélt jazz-
standarda líka. Tónleikarnir í
Bolungarvík eru eins konar
útgáfutónleikar fyrir tríódisk
sem ber heitið „Djúpið“ og er
nokkurs konar framhald
„Himnastigans“ en við spilum
á Akureyri líka og síðan förum
við á Jazzhátíð Reykjavíkur.“

Náma af skemmti-Náma af skemmti-Náma af skemmti-Náma af skemmti-Náma af skemmti-
legum lögumlegum lögumlegum lögumlegum lögumlegum lögum

Viltu þverun
Mjóafjarðar í
Djúpi gegn
frestun vega-
bóta í Hest-
firði?

Fyrirsögnin hér að ofan er höfð eftir Einari Oddi Kristjánssyni alþingismanni
Vestfirðinga um þær aðgerðir að setja veiðar svonefndra 6 tonna báta undir kvóta.
Fyrirsögnin er á frétt í DV síðasta mánudag. Einar Oddur segist líta á kvótasetnin-
garlögin á smábáta sem óskaplega ógæfu. Í viðtölum við smábátasjómenn í
Morgunblaðinu síðasta sunnudag kemur glöggt fram að mikill kvíði býr í huga
þeirra og framtíðin virðist mjög dökk að óbreyttum lögum.

Togurum hefur fækkað á Vestfjörðum og landvinnsla hefur minnkað en önnur
atvinna hefur ekki aukist að sama skapi. Skemmri tíma tekur að
leggja af atvinnustarfsemi en að hefja nýja. Margt hefur gerst í
sambandi við útgerð stærri skipanna, sem helst verður jafnað
við harmleik. Skipin hafa verið seld annað og seljendur og íbúar
höfðu gert sér vonir um að afla yrði landað á Ísafirði og kvótinn þannig vistaður
hér. Svo var um Guðbjörgina ÍS 46. Þær vonir brugðust hrapallega. Togaraútgerð
Ísafjarðar var í raun á forræði Ísafjarðarkaupstaðar en rann svo inn í Básafell hf.
og sveitarstjórnin missti tökin á kvótanum. Hið sama henti hlutafélögin sem
runnu inn í Básafell. Allt hvarf og eftir sátu íbúar með sárt ennið.

Vestfirðingar eru þrautseigir og sáu sér þann kost einan að byrja frá grunni og
nýta sér þá möguleika sem fólgnir voru í sóknarkerfi smábátanna. Í Morgunblaðinu
var meðal annars rætt við Skarphéðin Gíslason fyrrum togaraskipstjóra er sneri
sér að smábátaútgerð eins og fleiri starfsfélagar hans þegar togaraútgerðin dróst

saman. Nú er grundvöllurinn undir starfsemi hans og margra annarra að hrynja,
svo fremi lögum verði ekki breytt. Það er von að Einar Oddur Kristjánsson sé
þungorður. Ekki er leyfilegt að skjóta upp neyðarblysum nema í neyð. Nú er neyð
fyrir dyrum hjá smábátaútgerðinni eins og Guðrún Pálsdóttir útgerðarmaður á
Flateyri sagði í Morgunblaðinu á sunnudaginn. Í sama streng tók Ólafur Ragnars-
son, sem einnig gerir út smábát á Flateyri. Fjárfestingar þessa fólks og margra
annarra eru að renna út í sandinn. Þær verða verðlausar ef kvótinn er svo lítill að

enginn glóra er í því að gera út. Forsendur eru þá brostnar.
Þess vegna skutu smábátasjómenn upp neyðarblysum á

miðnætti þegar nýtt kvótaár gekk í garð 1. september. Hvort sú
aðgerð dugar til breytinga á kerfinu og hvort auglýsing

Landssambands smábátaútgerðarinnar dugi, skal ósagt látið.
Vestfirðingar hafa gengið í gegnum miklar hremmingar og sorg af völdum

náttúruhamfara undir lok síðustu aldar. Samstaða þjóðarinnar með okkur var þá
skært ljós og vakti von og dug í brjóstum flestra. Landbúnaður á Íslandi hefur
mátt þola miklar breytingar á undanförnum árum og afkoma þeirra sem hann
stunda versnað. Framundan sýnast miklu verri hörmungar í þeirri atvinnugrein
sem hefur staðið undir efnahagslífi í sjávarþorpunum síðustu ár. Nú vantar
samstöðu Íslendinga til þess að koma í veg fyrir að smábátaútgerðin hrynji.
Hörmulegt væri að hún hryndi.
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meta það. En í því samhengi
má segja frá því að þessi tón-
list sem við erum að spila er
frekar aðgengileg. Sumir eru
hræddir við jazz og halda að
hann sé svo flókinn og erfiður
en þetta er mjög aðgengileg
músik sem ég held að allir
geti haft gaman af, hvort sem
áheyrendur eru jazzgeggjarar
eða ekki.“

Að vera músíkalskurAð vera músíkalskurAð vera músíkalskurAð vera músíkalskurAð vera músíkalskur

– Þarf maður að hafa eitt-
hvað sérstakt til að bera til
þess að verða góður jazzari?

„Ég held að það sé eins og
með alla aðra tónlist, að fólk
þarf að vera músíkalskt að
upplagi og vinna vel sína
heimavinnu, með æfingum,
hlustun og öllu öðru sem þarf.
Það er enginn ákveðinn galdur
í sambandi við jazztónlist
frekar en klassíska tónlist eða
einhverja aðra tónlist. Fólk
þarf náttúrlega að vera hæft
til að gera það sem það er að
gera og þarf að geta miðlað
tónlistinni til áheyrenda og
náð til þeirra á einhvern hátt,
vera heiðarlegt og einlægt í
sinni túlkun. En þetta er eitt-
hvað sem ég held að eigi við
um allar tegundir tónlistar. En
það sem greinir jazzinn síðan
frá öðru er það að hann inni-
heldur spuna og hluti sem eru
ekki fyrirfram ákveðnir. Mun-
urinn á því að vera jazzáheyr-
andi er sá að fólk sér hlutina
verða til fyrir augunum á sér,
eitthvað sem að það hefur
aldrei heyrt áður og gerist
aldrei aftur – getur ekki gerst
aftur. Það er það sem er svo
spennandi og sérstakt við
jazzinn fyrir mér. Það gildir
bæði fyrir flytjandann og
áheyrandann.“

– Í sambandi við spunann í
tónlistinni, þarf tónlistarmað-
urinn þá ekki að vera tilbúinn
til að sleppa sér?

„Já og nei, það þarf að gera
það að vissu leyti en það þarf
líka að hafa lappirnar á jörð-
inni og vita hvar maður er
staddur í laginu og hvað hinir
eru að gera. Þannig að þetta
er ákveðið sambland af skipu-
lagi og óreiðu sem þarf að
vera fyrir hendi“, sagði Sig-
urður.

VestfirskirVestfirskirVestfirskirVestfirskirVestfirskir
áheyrendur fíniráheyrendur fíniráheyrendur fíniráheyrendur fíniráheyrendur fínir

– Eru vestfirskir áheyrendur
eitthvað öðruvísi en aðrir
áheyrendur?

„Vestfirskir áheyrendur eru
alveg ljómandi fínir, ekkert
ólíkir öðrum íslenskum áheyr-
endum. Það er mjög gaman
að koma til Vestfjarða og það
var alveg sérstaklega gaman
núna síðast. Ég er að vona að
ég sjái eitthvað að sama fólk-
inu á tónleikunum núna. Það
var gaman þegar við spiluðum
í Súðavík um daginn. Ég var
líka að spila þar á öðrum tón-
leikum í sambandi við Lista-
sumar í Súðavík en þá var ég
að spila með Jóhönnu Vigdísi
Arnardóttur söngkonu úr
Borgarleikhúsinu í Reykjavík.
Það var gaman að sjá á þeim
tónleikum í Súðavík og eins í
messunni þar sem við tókum
þátt í hvað það var mikið af
fólki frá Ísafirði og annars
staðar að á Vestfjörðum. Nú
spilum við í Bolungarvík á
miðvikudaginn sem er nátt-
úrulega mjög skemmtilegt og
fyrsta skipti sem ég spila jazz
í Bolungarvík. Við erum að
vona að fólk drífi sig nú þang-
að frá Ísafirði og öðrum stöð-
um þar sem að þetta er nú allt
orðið svo þægilegt.“

Hlakkar til að komaHlakkar til að komaHlakkar til að komaHlakkar til að komaHlakkar til að koma
– Útgáfutónleikar fyrir

vestan þegar þú ert að fara á
stórviðburð eins og Jazzhátíð
í Reykjavík – hvers vegna var
ekki byrjað þar?

„Það er nú eiginlega bara
tilviljun hvernig hlutirnir rað-
ast niður. Tónleikar eru settir
niður á Jazzhátíðinni í Reykja-
vík og síðan fer maður að
horfa á hverju er hægt að raða
þarna í kring. Oft eru spilarar-
nir uppteknir um helgar og þá
er oft auðveldara að koma í
miðri viku eins og við erum
að gera núna. Það skiptir í
rauninni engu fyrir okkur í
hvaða röð hlutirnir gerast. En
ég hlakka til að koma vestur
og ég vona að fólk drífi sig til
Bolungarvíkur á tónleikana
hjá okkur.“

LEIKSKÓLINN GRÆNIGARÐUR
Á FLATEYRI

Óskum eftir að ráða leikskólakennara,
leikskólasérkennara eða leiðbeinendur
í eina og hálfa stöðu við leikskólann.
Leikskólinn er tveggja deilda með
sveigjanlegum vistunartíma. Græni-
garður er í nýju og fallegu bjálkahúsi
sem býður upp á mikla möguleika
fyrir börn og starfsfólk. Unnið er eftir
hugmyndafræði Hjallastefnunnar og
aðalnámskrá leikskóla.
Upplýsingar veitir Erna Káradóttir,
leikskólastjóri í síma 456 7775 eða á
netfangi graenigardur@isafjordur.is
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 8. september kl. 13:50

Landssímadeildin: Sýnt frá leik í 16. umferð

 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn

Miðvikudagur 5. september kl. 18:50
Undankeppni HM 2002: Norður–Írland – Ísland

Miðvikudagur 5. september kl. 22:50
Undankeppni HM 2002: Argentína – Brasilía

Laugardagur 8. september kl. 13:40
Íslenski boltinn: Grindavík – ÍA

Sunnudagur 9. september kl. 12:45
Hnefaleikar: Tim Austin gegn Steve Dotse

Jóhanna af Örk, eða The Messenger: The Story Of Joan Arc, er stórmynd eftir
franska leikstjórann Luc Bessons. Hann leikstýrir einvalaliði og bregður upp
stórbrotinni mynd af ævi og örlögum Jóhönnu af Örk. Stúlkan var aðeins 13
ára þegar hún fékk sína fyrstu vitrun og fáeinum árum síðar fékk hún stafest-
ingu á því að hlutverk hennar væri að bjarga Frakklandi undan oki Englendinga.
Hún blés baráttuanda í herinn og í kjölfarið snerist baráttan Frökkum í vil. Ör-
lög Jóhönnu voru hins vegar ólík hetjudáðum hennar. Í aðalhlutverkum eru
Milla Jovovich, Dustin Hoffman og Faye Dunamey. Myndin er sýnd kl. 22:35 á
laugardagskvöld á Stöð 2.

tombólatombólatombólatombólatombóla

www.bjorn.is
Björn Bjarnason
menntamálaráðherra
verður að teljast einn af
helstu frumkvöðlum net-
notkunar hérlendis. Þar á
meðal má nefna, að hann
opnaði heimasíðu fyrir um
sex og hálfu áru og hefur
verið manna iðnastur við
að skrifa þar pistla, bæði
persónulega og pólitíska.
Björn er mjög pennafær
(tölvufær) og hvort sem
fólk er sammála skrifum
hans eða hjartanlega
ósammála er oft forvitni-
legt að líta inn á síðuna
hans.

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðvestan 5-10 m/s og
skúrir norðan- og austan-
lands, en annars skýjað
með köflum og þurrt.
Hiti 6 til 11 stig.
Horfur á föstudag:
Norðlæg eða breytileg átt,
5-8 m/s. Skýjað að mestu
og stöku skúrir norðan-
lands, en dálítil rigning
með suðurströndinni.
Hiti 7 til 12 stig.
Horfur á laugardag:
Suðaustlæg átt og rigning
sunnan- og vestanlands,
en úrkomulítið norðaustan
til. Fremur milt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Suðaustlæg átt og rigning
sunnan- og vestanlands,
en úrkomulítið norðaustan
til. Fremur milt í veðri.
Horfur á mánudag:
Suðaustlæg átt og rigning
sunnan- og vestanlands,
en úrkomulítið norðaustan
til. Fremur milt í veðri.

Föstudagur 7. september
17.00  Fréttayfirlit
17.03  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stubbarnir (55:90)
18.30  Falda myndavélin (10:60)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.10  Leyndarmálið. (Secret Witness)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1988 um
stelpu og strák sem gera sér að leik að
gægjast á glugga eyjarskeggja þar sem
þau dveljast í sumarleyfi.  Aðalhlutverk:
David Rasche, Paul LeMat, Leaf Phoe-
nix, Kellie Martin, Barry Corbin, Paddi
Edwards og Deborah Wakeham.
21.20  Lögregluhundurinn Rex
22.10  Taggart. (Taggart: Football
Crazy) Arftakar Taggarts glíma við erfitt
sakamál þegar virtur skurðlæknir og for-
stjóri knattspyrnufélags, sem átt hefur
undir högg að sækja, finnst myrtur með
rautt spjald í hendi.  Rannsókn leiðir í
ljós að framámenn í félaginu hafa ekki
hreinan skjöld.
23.50  Það helgasta. (Private Parts)
Bandarísk bíómynd þar sem ævi útvarps-
mannsins Howards Sterns er rakin frá
erfiðum æskuárum til þess tíma er hann
verður frægur og umdeildur fjölmiðla-
maður. Aðalhlutverk: Howard Stern,
Robin Quivers og Mary McCormack.
01.35  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 8. september
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (57:90)
09.25  Mummi bumba (48:65)
09.30  Dýrabraut (24:26)
09.40  Litlu skrímslin (9:52)
09.50  Ristó (11:13)
09.55  Pokémon (10:52)
10.15  Krakkarnir í stofu 402 (37:40)
10.50  Kastljósið
11.20  Skjáleikurinn
13.50  Íslenska knattspyrnan. Bein út-
sending frá leik í 16. umferð.
16.00  Skjáleikurinn
17.45  Sjónvarpskringlan
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (3:22)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Dularfulla bréfið. (Mr. Rice´s
Secret) Kanadísk sjónvarpsmynd frá
1999 um tólf ára gamlan pilt sem sér á
eftir góðum vini en finnur bréf til sín
sem hann skildi eftir sig og reynist lær-
dómsríkt. Aðalhlutverk: David Bowie og
Bill Switzer.
21.35  Bretinn. (The Limey) Bandarísk
bíómynd frá 1999 um fyrrverandi bresk-
an fanga sem býður glæpalýð Los Ange-
les byrginn til að hefna fyrir lát dóttur
sinnar. Aðalhlutverk:Terence Stamp,
Lesley Ann Warren, Luis Guzman og
Peter Fonda.
23.05  Veislan. (Festen) Dönsk bíómynd
frá 1998. Afmælisveisla fjölskylduföður
fer úr böndunum þegar hulunni er lyft af
leyndarmálum fjölskyldunnar. Aðalhlut-
verk: Henning Moritzen, Ulrich Thom-
sen, Thomas Bo Larsen, Paprika Steen
og Birthe Neumann.
00.50  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 9. september
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Eyjan hans Nóa (5:13)
10.20  Babar (10:65)
10.45  Tsitsi (3:5)
10.55  Kastljósið
11.20  Skjáleikurinn
15.05  Sjónvarpskringlan
15.20  Stigamót í frjálsum íþróttum
16.20  Maður er nefndur
17.00  Geimferðin (13:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Kent Ove
18.15  Jarðarberjahæð (3:6)
18.22  Hænuegg (13:13)
18.30  Ósýnilega húsið (1:3)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Deiglan
20.00  Endurreisnin og almúginn (2:3)
Nýr íslenskur heimildarmyndaflokkur.
21.00  Fréttir aldarinnar
21.10  Fyrr og nú (17:22)
21.55  Helgarsportið
22.20  Tregafulla lagið. (Ein Lied von
Liebe und Tod) Þýsk bíómynd frá 1999
sem gerist í Búdapest á fjórða áratugnum.
Frægðarorð fer af kaffihúsi vegna
sönglags sem píanistinn tileinkar öðrum
eiganda þess, ungri konu. Aðalhlutverk:
Joachim Król, Stefano Dionisi, Ben
Becker, Erika Marozsán, Sebastian Koch
og Ulrike Grote.
00.10  Deiglan
00.30  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 7. september
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Stræti stórborgar (12:23) (e)
10.20 Chicago-sjúkrahúsið (5:24) (e)
11.05 Á Lygnubökkum (4:26) (e)
11.35 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Ó, ráðhús (24:26) (e)
13.00 Smiley
14.50 Simpson-fjölskyldan (2:23) (e)
15.15 Ein á báti (6:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Caroline í stórborginni (4:22)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (15:23)
20.00 Framtíðarmaðurinn. (Bicentenn-
ial Man) Þessi skemmtilega fjölskyldu-
mynd fjallar um vélmanninn Andrew
sem ráðinn er til Martin-fjölskyldunnar
sem heimilishjálp. Í fyrstu virðist hann
vera eins og hvert annað heimilistæki en
brátt verður fjölskyldan þess vör að vél-
mennið þróast og fær smám saman til-
finningar og aðra mannlega eiginleika.
Andrew er þó ekki ánægður því hann
eldist ekki eins og mannfólkið og það
tekur hann sárt að missa ástvini.  Aðal-
hlutverk: Robin Williams, Sam Neill, Im-
beth Davidtz.
22.15 Blóðsugubaninn Buffy (1:22)
23.05 Í draumi. (In Dreams) Þessi æsi-
spennandi tryllir fjallar um Claire Cooper
sem dreymir undarlega hluti. Nótt eina
dreymir hana að lítilli stúlku sé rænt. Í
kjölfarið er dóttur hennar rænt og hún
drepin. Claire verður þess áskynja að
hugur hennar og morðingjans tengjast
og hún sér fyrir illvirki hans. Áfallið
verður því þeim mun meira þegar hana
dreymir fyrir morðið á manni sínum.
Aðalhlutverk: Annette Bening, Robert
Downey Jr., Aidan Quinn, Stephen Rea.
00.50 Á rangri hillu. (Safe Men) Tveir
hæfileikasnauðir söngvarar ramba inn í
bæinn Providence. Leiðtogi undirheim-
anna telur þá vera meistaraþjófa og neyð-
ir þá til að ganga til liðs við sig. Þeir gera
sitt besta til að standa undir kröfunum en
samstarfið við hina þrjótana gengur upp
og ofan.  Aðalhlutverk: Michael Lerner,
Sam Rockwell, Steve Zahn.
02.15 Sahara. Áhöfn bandarísks skrið-
dreka berst hatrammri baráttu við Þjóð-
verja á auðnum Sahara í seinni heims-
styrjöldinni.  Aðalhlutverk: Jim Belushi,
Mark Lee.
04.00 Ísland í dag
04.25 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 8. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.30 Búálfarnir
12.55 Best í bítið
13.35 Alltaf í boltanum
14.00 Í guðs nafni
16.35 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (15:24)
20.00 Ó, ráðhús (3:22)
20.30 Flugdólgar. (Pushing Tin) Gam-
anmynd um Nick Falzone og vinnufé-
laga hans hjá flugumferðarstjórn Tracon-
flugvallar í New York. Nick er talinn sá
besti í bransanum en það breytist þó
þegar Russell Bell mætir á svæðið ásamt
konu sinni. Þetta nýja par virðist ekki
falla almennilega inn í hópinn og brátt
hefst hörð samkeppni um að taka
ákvarðanir sem varða líf þúsunda manna
í háloftunum á degi hverjum.  Aðalhlut-
verk: John Cusack, Billy Bob Thornton,
Angelina Jolie, Cate Blanchett.
22.35 Jóhanna af Örk. (Joan of Arc)
Luc Besson leikstýrir einvalaliði í þessari
stórmynd um ævi og örlög Jóhönnu af
Örk. Hún var einungis þrettán ára þegar
hún fékk sína fyrstu vitrun og fáeinum
árum síðar fékk hún staðfestingu á því
að örlög hennar væru fólgin í að bjarga
Frakklandi undan oki Englendinga. Hún
blés baráttuanda í herinn og í kjölfarið
snerist baráttan Frökkum í vil. Laun
Jóhönnu voru hins vegar lítil því hún var
brennd á markaðstorgi Rúðuborgar árið
1431, einungis 19 ára að aldri.  Aðalhlut-
verk: Milla Jovovich, John Malcovich,
Dustin Hoffman, Faye Dunaway.
01.20 Titanic. Stórmynd James Camer-
ons í öllu sínu veldi. Saga um ást, hug-
rekki, trú og fórnir sem hlaut alls 11
Óskarsverðlaun.  Aðalhlutverk: Leonar-
do DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.
Leikstjóri: James Cameron.
04.30 Ísland í dag
04.55 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 9. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport 2001 (e)
12.40 Andre Riou (e)
13.45 Kitty Kitty Bang Bang
16.05 Simpson-fjölskyldan (3:23) (e)
16.30 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (16:18)
20.25 Vonarneisti. (A taste of Sunshine)
Þessi verðlaunamynd lýsir lífi ungverskr-
ar gyðingafjölskyldu á viðsjárverðum
tímum. Fylgst er með þremur kynslóðum
þar sem stríð, trúarskipti, fjölskylduátök
og svik koma við sögu. Myndin hlaut
þrenn verðlaun á Evrópsku kvikmynda-
hátíðinni árið 1999.  Aðalhlutverk: Ralph
Fiennes, Rachel Weisz, Rosemary Harris.
23.20 Eldur kraumar undir. (Fire
Down Below) Háspennumynd. Alríkis-
lögreglumaðurinn Jack Taggart er stað-
ráðinn í að finna morðingja starfsbróður
síns. Leitin ber hann að friðsælum stað í
Kentucky þar sem ákveðnir menn hafa
óhreint mjöl í pokahorninu. Efnaúrgangi
er komið fyrir á svæðinu í óþökk yfir-
valda og ljóst að það verður að stöðva í
eitt skipti fyrir öll. Jack Taggart er hvergi
banginn þótt við ofurefli virðist að etja.
Aðalhlutverk: Steven Seagal, Marg Helg-
enberger, Harry Dean Stanton, Kris
Kristofferson.
01.05 Norður og niður (10:10) (e)
01.45 Ísland í dag
02.10 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 9. september
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 Trufluð tilvera (29:31)
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Saga tveggja borga. (A Tale of
Two Cities) Fjögurra stjarna mynd sem
er byggð á kunnri skáldsögu eftir Charles
Dickens. Sögusviðið er Frakkland á tím-
um byltingarinnar. Charles Darnay er
sakaður um njósnir og á dauðadóm yfir
höfði sér. Lögmaðurinn Sydney Carton
tekur að sér mál hans en Carton er fullur
réttlætiskenndar og hrífst þar að auki að
unnustu Darnays, Lucie Manette. Mynd-
in var tilnefnd til Óskarsverðlauna.  Að-
alhlutverk: Ronald Coleman, Elizabeth
Allan, Edna May Oliver, Reginald
Owen, Basil Ratbone.
01.55 Vatnsberarnir. (Ice Pirates)
Gamansöm ævintýramynd sem gerist í
framtíðinni. Aðalsöguhetjurnar eru tveir
sjóræningjar. Þeir eru handteknir og
seldir prinsessu sem leitar föður síns.

Sjóræningjarnir eiga að finna pabbann
en hann lumar á upplýsingum sem koma
yfirvöldum illa. Það er því næsta víst að
leit þeirra félaga fellur í grýttan jarðveg
hjá mörgum. Aðalhlutverk: Ian Aber-
crombie, Dolores Albin, Gary Brockette,
John Carradine, Mary Crosby, Anjelica
Huston.
03.25 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 8. september
13.40 Símadeildin
16.00 Tónleikar í garðinum. (Party In
the Park) Upptaka frá frábærum sumar-
tónleikum í London. Á meðal þeirra sem
komu fram voru Tom Jones, Ronan Keat-
ing, Geri Halliwell, Ricky Martin og
Destiny´s Child.
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Babylon 5 (21:22)
20.00 Hnefaleikar - Mike Tyson. Vill-
ingurinn Mike Tyson mætir danska tröll-
inu Super Brian Nielsen í beinni.
23.00 Rocky. Þessi frábæra mynd fékk
þrenn Óskarsverðlaun og var tilnefnd til
fjölda annarra árið 1977. Þetta er myndin
sem kom Sylvester Stallone á kortið og
fjallar um boxarann Rocky Balboa. Hann
vinnur í verksmiðju en fær stóra tækifær-
ið þegar þungavigtarmeistarinn Apollo
Creed heimsækir heimaborg Rockys.
Sýndarbardagi er settur á svið til að auka
hróður meistarans en Rocky gerir sér
grein fyrir að þetta er eina tækifærið
hans og leggur því allt í sölurnar.  Aðal-
hlutverk: Sylvester Stallone, Burt Young,
Talia Shire.

01.00 Blossi í borginni. Erótísk kvik-
mynd.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 9. september

12.45 Ítalski boltinn
14.55 Enski boltinn. Bein útsending.
17.00 Meistarakeppni Evrópu
18.00 Hestar 847
18.30 Sjónvarpskringlan
19.00 Golfmót í Bandaríkjunum
20.00 Ameríski fótboltinn
22.30 Í hundana. (Dog Park) Þessi róm-
antíska gamanmynd fjallar um nokkur
ungmenni og endalausa leit þeirra að
ástinni. Andy er í ástarsorg og til að bæta
gráu ofan á svart þarf hann að deila for-
ræðinu yfir hundinum með fyrrverandi
ástkonu sinni. Andy kynnist loks konu
sem hann kolfellur fyrir en hún beinir
allri sinni orku að hundinum sínum eftir
að síðasta samband hennar fór út um
þúfur.  Aðalhlutverk: Janeane Garofalo,
Luke Wilson, Natasha Henstridge, Bruce
McCullogh.
00.00 Klíkan. (Hangin´With the Home-
boys) Það er föstudagskvöld og félagar-
nir í Bronx-hverfinu, Willie, Tom, Vinny
og Johnny, eru á leiðinni út á lífið. Áætl-
anir þeirra fyrir framtíðina eru enn ómót-
aðar og lífið snýst að stórum hluta um að
skemmta sér. En þetta föstudagskvöld
verða þeir fyrir nýrri upplifun og lífið
verður ekki það sama og áður.  Aðalhlut-
verk: Doug E. Doug, Mario Joyner, John
Leguizamo, Nestor Serrano.
01.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Jóhanna af Örk

Vinkonurnar Hildur María
Halldórsdóttir og Helga
Jónína Halldórsdóttir á
Ísafirði héldu fyrir nokkru
tombólu fyrir utan Bónus
á Ísafirði. Þar kenndi
ýmissa grasa og sitthvað
var til sölu sem Bónus var
ekki með. Ágóðann færðu
þær síðan Rauða krossin-
um.
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Messa sunnudaginn
9. september kl. 11:00.

Jögvan Purkhús, fram-
kvæmdastjóri Gideon

predikar.
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Á Eyrinni
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Föstudagur 7. september
16.00 Muzik.is
17.00 Myndastyttur (e)
17.30 Conan O’Brien (e)
18.30 Þátturinn
19.30 King of Queens. Bandarísk gaman-
þáttaröð um Doug Hefferman, sendil í
New York sem gerir ekki miklar kröfur
til lífsins.
20.00 Charmed. Heillanornirnar í Char-
med eru heillandi sem aldrei fyrr og halda
ótrauðar áfram baráttu sinni fyrir betri
heimi. Systurnar reyna að ná tökum á lífi
sínu sem nornir og nútímastúlkur en tekst
það misjafnlega.
21.00 Kokkurinn og piparsveinninn.
Piparsveinninn Þórhallur Gunnarsson vill
ná sér í konu og festa ráð sitt og það fljótt.
Eftir að hafa reynt pöbbana án árangurs
talar hann við kokkinn, vin sinn, og spyr
hann ráða. Kokkurinn býðst til að kenna
honum að elda og redda fyrir hann stelp-
um á æfingastefnumót. Við fáum að fylgj-
ast með því..
22.00 Djúpa Laugin. Þórey og Júlíus
Hafstein koma Íslendingum á stefnumót
öll föstudagskvöld. Þrír einstaklingar
keppa um að komast á stefnumót við að-
ila af hinu kyninu sem þeir hafa aldrei
séð! Viku síðar fá áhorfendur svo að sjá

hvað gerðist á óvissustefnumóti parsins.
Þátturinn er í beinni útsendingu.
22.50 Malcom in the Middle (e)
23.30 CSI (e)
00.00 Grounded for Life (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 City of Angels (e)
02.30 Muzik.is

Laugardagur 8. september
12.00 Yoga
12.30 Dateline
13.30 Law & Order
14.30 Jay Leno
15.30 Djúpa Laugin
16.30 Small Town X
17.30 Þátturinn
18.30 Charmed
19.30 Two Guys and a Girl
20.00 Grounded for Life.  Barnaupp-
eldi er erfitt, ekki síst þegar börnin ala í
raun upp foreldrana! Sean Finnerty er
ungur faðir sem gerir sitt besta til að ala
upp þrjú börn um leið og hann reynir
að hafa hemil á fagurri eiginkonu, gagn-
rýnum föður og bróður sem í besta falli
getur kallast ónytjungur.
20.30 Everybody Loves Raymond
21.00 Íslendingar. Nýr, íslenskur
spurninga- og spjallþáttur um hegðun,
atferli og skoðanir Íslendinga. Hér
reynir fyrst og fremst á hyggjuvit og al-
mennar ályktanir þannig að fjölskyldan
heima í stofu getur vel tekið þátt í leikn-
um.
22.00 Saturday Night Live. Nýr og
heimsfrægur stjórnandi í hverjum þætti
og skærustu stjörnur dægur-tónlistar-

innar troða upp. Skemmtiþáttur af bestu
gerð.
23.00 City of Angels
23.30 Law & Order - SVU (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Queer as Folk (e)
02.30 Muzik.is

Sunnudagur 9. september
12.00 Yoga
12.30 CBS – special news
13.30 Stark Raving Mad
14.00 Kokkurinn og piparsveinninn (e)
15.00 Malcolm in the Middle (e)
15.30 Providence (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e) Þáttur um allt
sem snertir daglegt líf Íslendinga.
19.30 Dateline. Einn vinsælasti frétta-
skýringaþáttur heims. Nokkrir af frægustu
fréttamönnum Bandaríkjanna kafa ofan í
málefni dagsins með sannleikann einan
að leiðarljósi.
20.30 King of Queens. Bandarísk gaman-
þáttaröð um Doug Hefferman, sendil í
New York sem gerir ekki miklar kröfur
til lífsins.
21.00 Practice
22.00 CBS – special news
23.00 Íslendingar (e)
00.00 Jay Leno (e)
01.00 Muzik.is

Sunnudagur 9. september kl. 12:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 9. september kl. 14:55

Enski boltinn: Charlton Athletic – Fulham
Sunnudagur 9. september kl. 20:00

Ameríski fótboltinn: St. Louis Rams – Philadelphia Eagles
Þriðjudagur 11. september kl. 18:15

Meistarakeppni Evrópu: Roma – Real Madrid
Þriðjudagur 11. september kl. 20:40

Meistarakeppni Evrópu: Mallorca – Arsenal
Miðvikudagur 12. september kl. 18:35

Meistarakeppni Evrópu: Feyenoord – Bayern München
Miðvikudagur 12. september kl. 20:40

Meistarakeppni Evrópu: Olympiakos – Manchester United

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Björn Jóhannesson,

lögmaður á Ísafirði
svarar:

,,Ég nota
netið talsvert
bæði í vinn-

unni og
heima. Í vinn-

unni fer ég
reglulega inn

á síðu Hæstaréttar
www.haestirettur.is til að
skoða nýja dóma og leita

að dómum, einnig nota ég
lagasafnið á síðu Alþingis
www.althingi.is og síðan
nálgast ég margt á síðum

ráðuneytanna í gegnum
www.stjr.is. Þegar ég er

heima fylgist ég mikið með
enska boltanum, síðum

eins og www.soccernet.com
og www.teamtalk.com en

þó sérstaklega með síðu
míns liðs í boltanum www.
burnleyfootballclub.com

en ég hef fylgst grannt
með mínum mönnum í

Burnley í yfir 25 ár og er
sennilega eini stuðnings-
maður liðsins hér á landi.
Ég hef einnig gaman að

fylgjast með gengi Íslend-
ingaliðsins Stoke á síðunni

www.stokecityfc.com.
Ég fylgist einnig með

körfuboltanum á síðunni
www.kki.is og síðan með
fréttunum á www.mbl.is.

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir
Bolvíkingur áBolvíkingur áBolvíkingur áBolvíkingur áBolvíkingur á
aukaþing SÞaukaþing SÞaukaþing SÞaukaþing SÞaukaþing SÞ

Sautján ára Bolvíkingur,
Haukur Sigurðsson, fer á

næstunni til New York til
að sitja aukaallsherjarþing
Sameinuðu þjóðanna um

velferð barna. Að sögn
Sigríðar Schram, forstöðu-
manns Gamla Apóteksins,

bárust þrjár umsóknir frá
ungu fólki hér vestra um

að fara þessa ferð.

Þýska járnbrautarlestin ICE 3 (ICE: Intercity-
Express) náði tilætluðum 330 kílómetra ferðahraða
án nokkurra vandræða í reynsluakstri á mánudag-
inn. Mesti hraði sem náðist að þessu sinni var
reyndar miklu meiri eða 368 km/klst. Ekin var 120
km leið milli Wolfsburg og Rathenow. Í lok þessa
árs er stefnt að því að sækja um leyfi til viðkomandi
yfirvalda til þess að nota þessa lest á 330 km
ferðahraða.

Lest á 330 km hraðaLest á 330 km hraðaLest á 330 km hraðaLest á 330 km hraðaLest á 330 km hraða

Hawking vill endur-Hawking vill endur-Hawking vill endur-Hawking vill endur-Hawking vill endur-
bæta mannkyniðbæta mannkyniðbæta mannkyniðbæta mannkyniðbæta mannkynið

Eðlisfræðingurinn og rithöfundurinn
heimsfrægi, Stephen Hawking, telur
nauðsynlegt að mannkynið verði endur-
bætt og gáfur þess auknar með erfða-
tæknilegum aðferðum. Í samtali við frétta-
tímaritið Focus sagði Hawking, að með
stöðugum framförum í tölvugreind ykist
jafnframt hættan á því að tölvur öðluðust

sjálfstæðar gáfur
og tækju völdin í
heiminum. Ef
mannkynið vildi
halda völdunum
yrði það þess
vegna að fara
þessa leið til þess
að viðhalda yfir-
burðum sínum yf-
ir tölvunum. Með
m a r k v i s s u m
breytingum á

erfðamengi væri hægt að gera mann-
skepnuna fullkomnari en það tæki að
vísu nokkrar kynslóðir.

Karlmenn!
Óskum eftir

blygðunarlausum,
frjálslegum
og stæltum

karlmönnum
í áheyrnarpróf.

Aldur:
18-65 ár.
Staður:

Edinborgarhúsið,
laugardaginn
8. september

kl. 13:00

Litli leikklúbburinn

Konukvöld laugardaginn 8. september
Sjá nánar auglýsingu á bls. 13

36.PM5 19.4.2017, 09:4115



ÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember Stofnað 14. nóvember 19841984198419841984• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang:• Sími 456 4560 •Fax 456 4564 • Netfang: bb bb bb bb bb@@@@@bbbbbbbbbb.is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. 200200200200200 m/ m/ m/ m/ m/vvvvvsksksksksk

Skólaakstur milli hverfa á ÍsafirðiSkólaakstur milli hverfa á ÍsafirðiSkólaakstur milli hverfa á ÍsafirðiSkólaakstur milli hverfa á ÍsafirðiSkólaakstur milli hverfa á Ísafirði

FMG í stað ÁsgeirsFMG í stað ÁsgeirsFMG í stað ÁsgeirsFMG í stað ÁsgeirsFMG í stað Ásgeirs
G. SigurðssonarG. SigurðssonarG. SigurðssonarG. SigurðssonarG. Sigurðssonar

Ferðaþjónusta Margrétar
og Guðna ehf. (FMG) byrj-
aði skólaakstur og strætis-
vagnaakstur á Ísafirði á
mánudagsmorgun sam-
kvæmt samningi sem gerður
var við fyrirtækið í fram-
haldi af útboði fyrir stuttu.

Ásgeir G. Sigurðsson hef-
ur annast þennan akstur í
fjölda ára og var síðasti dag-
urinn hjá honum á föstudag.
FMG verður með þrjá bíla
skólaakstrinum en allt að

120 nemendur þurfa akstur úr
Holtahverfi og allt að 40 úr
Hnífsdal.

Fyrirtækið er nú þegar með
tvo 50 og 55 sæta bíla í akstr-
inum en lögð hafa verið drög
að því að kaupa strætisvagn
af fullri stærð. Þangað til sá
bíll kemur annast Sophus
Magnússon akstur fyrir FMG
með tveimur minni bílum.

Um áramót tekur FMG við
almenningssamgöngum milli
Ísafjarðar og Suðureyrar og

Ísafjarðar og Þingeyrar sam-
kvæmt fyrrgreindu útboði.
Samkvæmt heimildum blaðs-
ins er líklegt að þeir sömu og

annast þann akstur nú verði
þá undirverktakar hjá FMG,
þ.e. Friðfinnur Sigurðsson á
milli Ísafjarðar og Þingeyrar

en Sophus Magnússon á
leiðinni milli Ísafjarðar og
Suðureyrar.

Annar af skólabílum FMG í akstri á Ísafirði. Þetta er svokölluð hópferðaútfærsla af
strætisvagni.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur veitt viðurkenningar fyr-
ir fegurstu garðana í byggðum
Ísafjarðarbæjar eins og venja
er á hverju ári. Eftirtaldir að-
ilar fengu viðurkenningu fyrir
árið 2001:

Á Þingeyri fengu Nanna
Magnúsdóttir og Jónas Ólafs-
son, Aðalstræti 11 viðurkenn-
ingu  fyrir mjög gróinn og
fallegan garð.

Á Flateyri fengu Guðrún
Bjarnadóttir og Guðmundur
Hagalínsson og Kristín
Björnsdóttir, Brimnesvegi 22
og 22a viðurkenningu fyrir
skemmtilega garða sem spila
saman.

Á Suðureyri fengu Ásta
Björk Friðbertsdóttir og Kjart-
an Þ. Kjartansson, Sætúni 5
viðurkenningu fyrir gróinn og
fallegan garð með skemmti-

legum skreytingum.
Í Hnífsdal fengu Theodora

Kristjánsdóttir og Björn Elías
Ingimarsson, Bakkavegi 13
viðurkenningu fyrir gróinn og
snyrtilegan garð.

Á Ísafirði fengu annars veg-
ar Ingibjörg Ólafsdóttir og
Rúnar Þór Brynjólfsson,
Tangagötu 4 viðurkenningu
fyrir snyrtilegan og fallegan
garð og gott samspil húss og

garðs og hins vegar Guðlaug
Stefánsdóttir og Þorleifur
Pálsson fyrir gróinn og mjög
snyrtilegan garð.

Sérstök verðlaun hlutu
Ásthildur Cesil Þórðardóttir
og Elías Skaftason, Selja-
landsvegi 100, Ísafirði, fyrir
mjög vel heppnað samspil
lóðar, húss og garðplöntu-
stöðvar.

Garðaverðlaunin 2001 veittGarðaverðlaunin 2001 veittGarðaverðlaunin 2001 veittGarðaverðlaunin 2001 veittGarðaverðlaunin 2001 veitt
Hinn græni og gróðursæli ÍsafjarðarbærHinn græni og gróðursæli ÍsafjarðarbærHinn græni og gróðursæli ÍsafjarðarbærHinn græni og gróðursæli ÍsafjarðarbærHinn græni og gróðursæli Ísafjarðarbær

Frá afhendingu viðurkenningarinnar að Sætúni 5 á Suðureyri: Guðni G. Jóhannesson, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðar-
bæjar, Ásthildur Cesil Þórðardóttir garðyrkjustjóri, Ásta Björk Friðbertsdóttir garðeigandi og Kristján Kristjánsson for-
maður umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Lyfjum ogLyfjum ogLyfjum ogLyfjum ogLyfjum og
fleiru stoliðfleiru stoliðfleiru stoliðfleiru stoliðfleiru stolið
úr togaraúr togaraúr togaraúr togaraúr togara
Stolið var lyfjum úr

sjúkraskáp, myndbands-
tæki og einhverju fleiru í
innbroti í togarann Baldur
Árna RE í Ísafjarðarhöfn
aðfaranótt laugardags.

Tveir ungir menn sem
grunaðir voru um verkn-
aðinn voru handteknir á
laugardag þar sem þeir
voru staddir á Hótel Ísa-
firði. Þeir voru teknir til
yfirheyrslu og gátu ekki
gert viðhlítandi grein fyrir
ferðum sínum.

Mennirnir voru síðan
látnir lausir þegar maður
gaf sig fram við lögreglu
snemma á sunnudags-
morgun og viðurkenndi
innbrotið í skipið. Hann
mun ekki hafa staðist mát-
ið þegar hann vissi að aðrir
sátu inni saklausir grun-
aðir um þennan verknað.
Hann vísaði á þýfið og
var látinn laus að yfirheyr-
slu lokinni og telst málið
upplýst.
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