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Þegar
heimilið
er bátur
– sjá viðtal í miðopnu við bandaríska parið
Holly Hughes og George MacLeod sem búið hafa
um borð í 33ja feta skútu í hálft fimmta ár
og hyggjast hafa vetursetu á Ísafirði
Hver báturinn rekur annan hjá Ragnari Jakobssyni

Friðþjófur kom en Mjóni
fór heim í Ófeigsfjörð
Hagleiksmaðurinn Ragnar
Jakobsson frá Reykjarfirði á
Ströndum, sem búsettur er í
Bolungarvík, gerir upp hvern
árabátinn af öðrum af mikilli
list. Á sunnudag fékk hann í
hendur bringingarbát frá Miðhúsum í Reykhólasveit, sem
hefur legið þar á hvolfi svo
lengi sem elstu menn muna.

37.PM5

Hann heitir Friðþjófur, smíðaður af Ólafi Bergsveinssyni
í Hvallátrum í byrjun síðustu
aldar. Báturinn er illa farinn
og þeir sem þekkja ekki til
verka Ragnars trúa því naumast að hann geti orðið heill og
fínn á ný.
Pétur Guðmundsson (SelaPétur) í Ófeigsfirði kom með
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Friðþjóf á vörubíl en tók um
leið annan bát, Mjóna, sem
Ragnar hefur gert upp. Ferð
Mjóna var heitið heim í
Ófeigsfjörð en hann er í eigu
Péturs og þeirra bræðra. Hann
er systurbátur hákarlaskipsins
Ófeigs sem er í safninu á
Reykjum í Hrútafirði og var
smíðaður um 1870.

Friðþjófur kominn á leiðarenda í Bolungarvík á sunnudag.

19.4.2017, 09:42

Dýrafjörður

ASV gefur út „Vegvísi á vinnumarkaði“ á pólsku

Húsbruni
í Núpsdal

Drogowskazy
dla pracowników

Talsvert tjón varð þegar
geymsluhús við sumarbústað
í landi Hólakots í Núpsdal í
Dýrafirði brann til kaldra kola
í síðustu viku. Auk hússins
sjálfs eyðilagðist nokkuð af
byggingarefni og verkfærum.
Hér var um gamalt útihús að
ræða sem hafði verið gert upp.
Enginn var á staðnum þegar
eldurinn kom upp.
Eigandinn, Jón Bjarni
Geirsson í Bolungarvík, taldi
sennilegt að neisti hefði komist í torfþak út frá kyndingu
sem í húsinu var fyrir heitan
pott. Naumast hafði komið
dropi úr lofti í sumar og því
var torfið mjög þurrt. Hólakot
hefur verið í eyði í marga áratugi.

Tónlistarskóli Ísafjarðar

Starfar nú á
fimm stöðum
Innritun í Tónlistarskóla
Ísafjarðar er að ljúka og útlit
er fyrir að nemendur verði
yfir 200 þetta skólaár. Skólinn verður nú starfræktur á
fimm stöðum, þar sem tónlistarkennsla á Flateyri og
Þingeyri hefur verið sameinuð Tónlistarskóla Ísafjarðar.
Skólinn verður því starfandi
á Ísafirði, í Súðavík og á
Suðureyri eins og undanfarin ár, auk Flateyrar og
Þingeyrar.
Sigríður Ragnarsdóttir
skólastjóri Tónlistarskólans
segir að mikil festa hefði
verið í kennaraliðinu síð-

Bolungarvík

Fékk milljón
í happdrætti
Einn af aðalvinningum í
Happdrætti DAS í útdrættinum í síðustu viku, ein milljón
króna, fór til Bolungarvíkur.
Vinningshafinn, hálffimmtug
frú sem vill ekki láta nafns
síns getið, hefur átt miðann í
tíu ár.
Allir vinningar hjá DAS eru
skattfrjálsir og því er milljónin
í rauninni sem svarar til tæplega átján hundruð þúsund
króna í launum.

Ísafjörður

Þórlaug í
stað Tryggva
Vegna
brottflutnings
Tryggva Tryggvasonar, varamanns D-lista í hafnarstjórn
Ísafjarðarbæjar, hefur Þórlaug
Ásgeirsdóttir verið kosin til
að taka sæti hans.
Þetta var samþykkt á fundi
bæjarstjórnar í síðustu viku.

ustu ár og munu allflestir
sömu kennarar verða við
skólann og síðasta vetur.
Erfiðara hefur gengið að
manna kennslu á Vesturfjörðunum, en lengra komnir nemendur sem stunda
jafnframt nám í Menntaskólanum hafa tekið að sér
þá kennslu sem á vantaði.
Tónlistarskólinn býr við
mjög góða aðstöðu við
Austurveg á Ísafirði (gamli
Húsmæðraskólinn) og viðbyggingin með tónleikasalnum hefur breytt allri aðstöðu til hljómleikahalds.

Alþýðusamband Vestfjarða
hefur gefið út fræðslurit á
pólsku um íslenskan vinnumarkað og þjóðfélag. Ritinu
er ætlað að gefa verkafólki af
erlendum uppruna helstu upplýsingar sem varða starf og
búsetu hér á landi. Höfundar
ritsins eru Emil Ingi Emilsson
og Grazyna María Okuniewska. Útgáfu ritsins var
fagnað í Verkalýðshúsinu á
Ísafirði á sunnudag.
„Þetta er fyrsta ritið af þessu
tagi sem gefið er út af verkalýðsfélögunum og verður vonandi fyrirmynd að slíkri útgáfu
í framtíðinni“, sagði Pétur
Sigurðsson forseti ASV þegar
hann afhenti fyrstu eintök ritsins.
Fræðsluritið er gefið út í
samvinnu við Alþýðusamband Austurlands, og með
styrk frá Félagsmálaráðuneytinu. Í ritinu er fjallað um allar
hliðar vinnumarkaðarins, svo
sem vinnutíma, launamál, lífeyrissjóði, skattamál, verka-

Hlutur Tálknafjarðarhrepps í Orkubúi Vestfjarða

Engar kvaðir um ráðstöfun andvirðisins

„Í kauptilboði ríkissjóðs til
Tálknafjarðarhrepps var ekki
ein einasta króna tekin í félagslega húsnæðiskerfið né
heldur settar kvaðir um ráðstöfun fjárins. Með þetta tilboð á borðinu var ekki nokkur
leið að veita viðræðunefnd
Fjórðungssambands Vestfirðinga umboð til frekari viðræðna við ríkið, þar sem frekari
viðræðna var ekki þörf. Með

samþykkt Tálknafjarðarhrepps á sölu síns hluta er
ekki á neinn hátt tekið undir
þann gjörning ríkisins að taka
hluta söluverðsins hjá sumum
sveitarfélögum og greiða það
inn í félagslega húsnæðiskerfið.“
Þetta kveðst Ólafur M.
Birgisson, sveitarstjóri,
Tálknafjarðarhrepps, vilja
taka fram vegna þeirrar um-

lýðsfélög, skóla og menntamál, húsnæðismál og öryggismál. Þá er í ritinu rætt um
atvinnu- og dvalarleyfi, neyðarþjónustu og fleira sem erlendu verkafólki kemur að
notum hér á landi. Loks er í
ritinu orðalisti þar sem finna
má á pólsku öll helstu orð og
hugtök sem fjallað er um í
bæklingnum auk algengustu
setninga sem notaðar eru í
daglegum samskiptum.
Þess má geta að fyrir þrem
árum gaf ASV út kjarasamninga sína á pólsku.
Emil Ingi Emilsson sem
samdi vegvísinn í samvinnu
við starfsmenn ASV og Grazynu Maríu sagðist vona að
þetta væri aðeins fyrsta skrefið
í útgáfu slíkra fræðslurita.
Með samstarfi við aðra aðila
eins og fjölmenningarsetur,
svæðisvinnumiðlun
og
fræðslumiðstöð mætti halda
áfram slíkri útgáfu á ensku og
fleiri tungumálum, sem miðuðust við aðstæður hér á Vestfjörðum. Mikilvægt væri að
slík upplýsingarit virkuðu
sem hvatning fyrir þá sem
hingað koma, til að kynnast

ræðu sem skapast hefur varðandi ákvörðun Tálknafjarðarhrepps um sölu á eignarhlut
sínum í Orkubúi Vestfjarða.
„Það er von okkar að það
leysist úr þessu máli á farsælan hátt og sveitarfélögin
standi fjárhagslega sterkari á
eftir. Það var jú aðalástæðan
fyrir því að sveitarfélögin fóru
í gegnum allt þetta ferli með
Orkubú Vestfjarða.“

Ísafjörður

Stundvís til
Ólafsvíkur
Feðgarnir Gautur Hansen og Eiríkur Gautsson
hafa keypt Stundvís ÍS
883, 24 tonna stálbát frá
Ísafirði. Báturinn mun bera
Linni SH 303 og verður
hann gerður út af útgerðarfyrirtækinu Kóna í Ólafsvík.
Báturinn verður gerður
út á net en hann var auk
þess keyptur með búnaði
til togveiða. Með bátnum
var keyptur tuttugu tonna
kvóti.

Getum bætt við nokkrum nemendum í
harmóníkunám. Skólinn á stór og smá hljóðfæri til útleigu – ókeypis fyrsta námsárið.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu
skólans í síma 456 3926 kl. 13-16.
Skólastjóri.

Frá útgefendum:

Menn létu sér fátt finnast um hugsjónaskrif ritstjóra Morgunblaðsins á sínum
tíma. En þegar skrifin fóru að snúast um peninga tóku hjólin að snúast: „Um leið
og þú nefnir peninga fara menn að hugsa og þegar auðlindagjaldið var
orðið stefna Morgunblaðsins tóku kvótaeigendur við sér og fóru að ráðast á blaðið“, fyrir stefnu, sem „hefur verið algjörlega öndverð stefnu
Sjálfstæðisflokksins, eins og allir vita.“
Þarna liggur hundurinn grafinn.
Fiskveiðistjórnunarkerfið snýst nefnilega um peninga – mikla peninga. Svo
mikla peninga að venjulegt fólk áttar sig engan veginn á þeim himinháu fjárhæðum sem þar velta manna í millum á þess kostnað. Kvótahandhafar skilja þetta
hins vegar mætavel. Þess vegna kyrjar samkór þeirra sönginn um óbreytt ástand
og um hið frjálsa framsal veiðiheimilda, sem tilvera þeirra snýst um, kvótabraskið.
Hugdettan að sölu Arnarhóls og Austurvallar komst aldrei á prent. Eftir á að
hyggja hefði það verið einkar gaman. Hver man ekki eftir ævintýrinu um söluna
á stolti þeirra Reykvíkinga, Esjunni, og farsanum sem á eftir fylgdi?
s.h.

LEIÐARI

Höfundarnir ritsins, þau
Emil Ingi og Grazyna María.

Harmóníkunám

Arnarhóll og Austurvöllur
„Á þessum tíma fjallaði ég ekki um peningamál, heldur siðferðileg atriði
málsins. Selur maður það sem maður á ekki? Erfir maður það sem maður á ekki
tilkall til öðrum fremur? Veðsetur maður það sem maður á ekki? Ef svo
væri ætlaði ég nefnilega að óska eftir því að fá að selja bæði Arnarhól
og Austurvöll“, segir Matthías Johannessen, skáld og fyrrum ritstjóri
Morgunblaðsins, í viðtali við tímaritið Mannlíf fyrir skemmstu, aðspurður um skrif blaðsins gegn sjávarútvegsstefnunni allt frá árinu 1983.
„Mér finnst fráleitt að menn geti talið óveiddan fisk til eignar“, sagði Guðmundur
Guðmundsson, fyrrum skipstjóri og útgerðarmaður á Ísafirði, í viðtali við BB
fyrir nærri níu árum, en þá kröfðust yfirvöld þess af honum að svo yrði gert.
Um þetta er deilt.
Hvernig í ósköpunum geta menn talið óveiddan fisk sér til eignar? Hvernig í
ósköpunum má það vera að menn geti veðsett og eða selt það sem þeir eiga ekki?
Og hvernig má það vera að menn erfi það sem þeir eiga ekki tilkall til öðrum
fremur? Hvernig í ósköpunum getur þetta viðgengist í skjóli stjórnvalda, þvert
ofan í skýlaus ákvæði stjórnarskrár sjálfs lýðveldisins?

íslensku samfélagi og taka
virkan þátt í því.

Umboðsaðilar BB

Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þéttbýlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þorvaldsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðalgötu 20, sími 891 7738. Flateyri: Gunnhildur Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.
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er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.
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Átta tilboð í gerð sjóvar
na í Ísafjarðarbæ
sjóvarna

Norðurtak ehf. bauð lægst
Átta tilboð bárust í gerð sjóvarna á Ísafirði, Flateyri og í
Hnífsdal og var hæsta tilboðið
tvöfalt hærra en það lægsta.
Ákveðið hefur verið að taka

tilboði lægstbjóðanda, Norðurtaks ehf. á Sauðárkróki, upp
á 18,9 milljónir króna. Kostnaðaráætlun var kr. 24,7 milljónir. Hæsta tilboðið var frá

Klæðningu hf. í Garðabæ, kr.
37,6 milljónir.
Önnur tilboð voru frá Berglín í Stykkishólmi upp á kr.
19,9 millj.; Nóntindi, Stykkis-

að gjöf 100 eintök af nýútkominni Sálmabók barn-

anna. Í bókinni eru 149
sálmar og söngvar ásamt

hólmi, 24,7 millj.; Borgarvirki, Kópavogi, 26,8 millj.;
Kubbi, Ísafirði, 29,6 millj.;
Vesturvélum, 30,8 millj.; og
Arnarverki, 35,1 millj.

Bolungarvík

Framnes ÍS er nú farið til Póllands til viðgerðar.

Allir togarar HG lönduðu sama daginn

Framnesið í sex
vikna viðgerð
Svo sérkennilega vildi til
á þriðjudag í síðustu viku,
að allir togarar Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.
komu inn til löndunar sama
daginn.
Framnes landaði 32 tonnum af úthafsrækju á Ísafirði
en hélt síðan strax um
kvöldið áleiðis til Póllands
þar sem það fer í viðgerð í
Nauta-skipasmíðastöðinni í
Gdynia. Áætlaður verktími
er einn og hálfur mánuður.
Andey landaði í Súðavík
29 tonnum af úthafsrækju
og hélt aftur til veiða morguninn eftir. Stefnir landaði
í Súðavík 45 tonnum af

rækju og fór út aftur samdægurs. Afli rækjuskipanna
fékkst að mestu leyti norður
af Melrakkasléttu.
Páll Pálsson kom til Ísafjarðar með um 75 tonn af
blönduðum afla. Meirihlutinn var þorskur eða um 45
tonn. Páll fór aftur til veiða
síðdegis næsta dag. Júlíus
Geirmundsson kom til Ísafjarðar með um 250 tonn af
afurðum að verðmæti um
95 milljónir króna. Uppistaðan í aflanum var þorskur
sem fékkst á Austfjarðamiðum. Júlíus Geirmundsson
hélt aftur til veiða um helgina.

Lögreg
lan á Ísafirði
Lögreglan

Brotist inn í bílasjoppuna Krílið
Á sunnudagsmorgun
kom í ljós að brotist hafði
verið inn í bílasjoppuna
Krílið á Ísafirði. Brotin
hafði verið rúða og fleiri
skemmdir unnar og stolið
talsverðu af vörum að því
er virtist, einkum af tóbaki.
Einn maður hafði verið yfirheyrður vegna þessa máls í
gær og það var enn í rannsókn þegar síðast var vitað.
Liðin helgi var mjög erilsöm „sýnishornahelgi“ hjá
lögreglunni á Ísafirði, að
sögn Jóns Svanbergs Hjartarsonar varðstjóra. Upp
komu mál af hinu margvíslegasta tagi, allt frá venju-

legu ölæði til húsbrots og
ölvunaraksturs. Átta innsetningar voru í fangaklefa
lögreglunnar frá því á
fimmtudag og fram á aðfaranótt sunnudags, sem er
með því allra mesta sem
gerist.
Óvenjulega margt fólk
var úti að skemmta sér á
Ísafirði um helgina. Lögreglan fylgdist náið með
aldri og útivistartíma ungmenna og hellti niður nokkru af áfengi sem tekið var af
unglingum. Áfram verður
fylgst vel með því að reglur
um útivistartíma séu haldnar.

Kirkjuskólinn
í Hnífsdal byrjar á
sunnudaginn kl. 13.
Hnífsdalskapella.

Gjöf til
kirkju
Starfsmannafélög geta
látið gott af sér leiða þótt
viðkomandi fyrirtæki séu
liðin undir lok. Við fjölskylduguðsþjónustu í
Hólskirkju í Bolungarvík
á sunnudag afhentu
þannig fulltrúar starfsmannafélaga Nasco ehf.
og Bakka ehf. Hólskirkju

nótum fyrir barnastarf
kirkjunnar.

Ekki samstaða meðal vestfirskra sveitarfélaga varðandi sölu OV

Tálknfirðingar samþykktu tilboð ríkisins athugasemdalaust
– afþökkuðu afskipti Fjórðungssambands Vestfirðinga af málinu
Hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps samþykkti samhljóða á fundi sínum fyrir viku
að ganga að 124,2 milljón
króna kauptilboði ríkissjóðs í
2,7% eignarhlut hreppsins í
Orkubúi Vestfjarða hf. Jafnframt hvatti nefndin til þess,
að vandi félagslega húsnæðiskerfisins verði leystur á
landsvísu.
Á fundinum var einnig gerð
svohljóðandi bókun: Hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps
þakkar viðræðunefnd Fjórðungssambands Vestfirðinga

gott boð, en sér ekki ástæðu
til að gera athugasemd við
kauptilboð ríkisins í eignarhlut Tálknafjarðarhrepps í
Orkubúi Vestfjarða.
Ástæða þessarar bókunar
var sú, að á fundinum var lagt
fram bréf frá viðræðuhópi á
vegum Fjórðungssambands
Vestfirðinga vegna tilboðs ríkissjóðs í eignarhluti sveitarfélaga í Orkubúinu. Bréfið var
birt hér í blaðinu í síðustu
viku. Viðræðuhópurinn gerði
alvarlegar athugasemdir við
skilyrði ríkisins fyrir kaupum

og sagði í lok bréfsins:
„Óski sveitarfélög á Vestfjörðum eftir frekari aðkomu
viðræðunefndar FV að málinu
er þess óskað að þau fjalli um
málið og gefi viðræðunefndinni umboð til að halda áfram
viðræðum við ríkisvaldið.
Óskað er eftir svari eigi síðar
en 10. september nk. Svör berist til Fjórðungssambands
Vestfirðinga.“
Ætla má að afstaða Tálknfirðinga í þessu máli mótist af
því, að skilyrði ríkisins fyrir
kaupunum snerti þá langtum

minna en ýmis önnur sveitarfélög, sem fengju lítið eða
jafnvel ekkert í aðra hönd við
söluna þar eð andvirðið gengi
upp í skuldir vegna félagslega
húsnæðiskerfisins. Fjárhagur
Tálknafjarðarhrepps hefur á
undanförnum árum verið betri
en almennt gerist um a.m.k.
hin stærri sveitarfélög á Vestfjörðum. Sveitarfélagið nýtur
þess að hafa ekki verið með í
þeirri sameiningu þegar Vesturbyggð varð til á síðasta áratug.

Áform um stjór
nvalda um menningarhús á landsbyg
gðinni
stjórnvalda
landsbyggðinni

Endurbætur á félagsheimilum í stað nýbygginga?
Á Fjórðungsþingi Vestfirðinga á Reykhólum voru ítrekuð þau eindregnu tilmæli til
menntamálaráðherra, að hraðað verði vinnu við endurskoð-

un á lögum og reglum um
Menningarsjóð félagsheimila.
Samhliða fari fram endurskoðun á starfsemi Endurbótasjóðs menningarbygginga.
Vísað er til yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar frá því í janúar
1999 um fyrirhugaðar fjárveitingar til byggingar svokallaðra menningarhúsa utan höfuðborgarsvæðisins. Jafnframt
er fagnað viljayfirlýsingu ríkisstjórnar og menntamálaráðherra um að skapa aðstöðu til
að stunda fjölbreytt menningarstarf á landsbyggðinni.
Hins vegar telur Fjórðungs-

þing Vestfirðinga æskilegt að
ríkisstjórn og menntamálaráðherra endurskoði fyrri hugmynd um byggingu fimm til
sex menningarhúsa utan höfuðborgarsvæðisins og fram
fari viðræður við fulltrúa
sveitarfélaga um breyttar
áherslur. „Nú er svo komið,
að félagsheimilin víða um
land, sem hafa verið „musteri
félagasamtaka og lista“ hingað til, þarfnast verulegra endurbóta og viðhalds. Þröngur
fjárhagur félagasamtaka og
sveitarfélaga hefur verið þess
valdandi, að lítið fé hefur verið
lagt til viðhalds. Nú er komið

að kostnaðarsömum endurbótum á húsakosti þessara
menningarhúsa, svo þau geti
staðið undir nafni og gegnt
fyrra hlutverki sínu miðað við
breyttar kröfur nútímans.“
Fjórðungsþingið telur því
rétt að metinn verði kostnaður
við endurbætur eldri menningarhúsa (félagsheimila) og
samanburður gerður við
kostnað nýbygginga.

Eru orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er 456 4560

MIÐVIKUDAGUR 12. SEPTEMBER 2001

37.PM5

3

19.4.2017, 09:42

3

Fasteign vikunnar

Fasteignaviðskipti

Skólavegur 9: 127 m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr
og kjallara. Húsið er laust strax. Tilboð óskast

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

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

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

3ja herb. íbúðir
Hlíf II: 65,7 m² íbúð á 4ju hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Áhv. ca.
5,2 m.kr. Verð 7,3 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
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Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi) Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi.
Íbúðin er öll nýmáluð Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 4,9 m.kr.
Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og sameign. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 11: 80 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. 3,4 m.kr. Verð
5,6 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m² kjallaraíbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Tilboð óskast

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

Verslunarhúsnæði
Hrannargata 2: 164,1 m² verslunarhúsnæði á 1. hæð og kjallara.
Húsnæðið er tilvalið fyrir rekstur
verslunar og/eða videoleigu.
Verslunarinnréttingar geta fylgt
með. Verð 6,3 m.kr.

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

Íþróttafélagið Ívar fagnar tíu ára afmæli sínu og heldur Íslandsmót í boccia

„Stærsta verkefni
sem við höfum ráðist í“
– segir Harpa Björnsdóttir á Ísafirði, formaður félagsins
Íþróttafélagið Ívar hefur nú
starfað í tíu ár, en forveri
þess, Íþróttafélag fatlaðra á
Ísafirði, var stofnað 12. mars
1988. Æfingar á vegum
Ívars eru nú hafnar eftir
sumarhlé og var fyrsta
æfingin í boccia á föstudaginn í íþróttahúsinu á Torfnesi. Félagsmenn koma frá
Ísafirði, Bolungarvík og
Þingeyri og geta nýtt sér almenningssamgöngur milli
bæjanna til að komast á æfingar. Æft verður tvisvar í
hverri viku enda er nú aðeins mánuður í stærsta viðburð ársins í starfinu.
Að sögn Hörpu Björnsdóttur formanns félagsins er
margt á döfinni hjá félagsmönnum í vetur. Stærsta
verkefnið er Íslandsmótið í
einstaklingskeppni í boccia
sem haldið verður nú í október. Á vegum félagsins hefur einnig verið æft sund og
nýjungar eins og skíðasleðasvig og frjálsar íþróttir
munu fara af stað í vetur.

Hvað er boccia?
Boccia (frb boddsía) er
boltaleikur þar sem tveir
keppendur eða tvö þriggja
manna lið reyna að koma
boltum sínum, bláum eða
rauðum, sem næst hvítum

bolta sem allt snýst um, en
jafnframt skáka boltum andstæðingsins burtu frá þessum hvíta. Þetta á að gerast
innan afmarkaðs vallar og
mega boltarnir ekki fara út
fyrir hann. Reynir hér bæði
á útsjónarsemi og nákvæmni
þess sem kastar.
Boccia hefur verið
aðalgrein íþróttafélagsins
Ívars frá upphafi og æfðu
fimmtán meðlimir félagsins
greinina reglulega síðasta
vetur. Um tíma æfðu nokkrir
eldri borgarar á Ísafirði
íþróttina og kepptu þá við
Ívarsmenn, en þær æfingar
hafa nú legið niðri um skeið.
Þá hafa ísfirskir körfuboltamenn hlaupið í skarðið í
æfingakeppnum til að undirbúa lið Ívarsfélaga fyrir
Íslandsmót.

Íslandsmót
haldið á Ísafirði
Í byrjun október verður
haldið hér á Ísafirði Íslandsmót í einstaklingskeppni í
boccia. Er það í fyrsta sinn
sem slíkt mót fer fram hér á
Vestfjörðum. Keppendur á
mótinu verða um 250 og
með fararstjórum munu um
þrjú hundruð manns koma
til mótsins víðsvegar að af
landinu. Keppnin fer fram í

íþróttahúsinu á Torfnesi,
föstudag og laugardag, 5. og
6. október og verður keppt á
14 völlum. Sérstök setningarathöfn verður fimmtudaginn 4. október, þar sem
allir keppendur koma saman
ásamt fylgdarliði. Verður
athöfnin opin öllum sem
áhuga hafa, eins og keppnin
sjálf. Að keppni lokinni
verður haldi heljarmikið
lokahóf þar sem búast má
við á fjórða hundrað manns
með mat og dansleik á eftir.
Það verður sko rosalegt fjör
í íþróttahúsinu það kvöldið.

Tólf keppendur
frá Ívari
Fyrir hönd Ívars munu tólf
liðsmenn etja kappi í mótinu, þar af keppa tveir í
rennuflokki og taka þeir nú í
fyrsta sinn þátt í Íslandsmóti. Af hinum hafa tveir
meðlimir unnið sér rétt til
keppni í fyrstu deild, en aðrir spila í 3., 4. eða 6. deild,
þar sem byrjendur leika.
Þær sem náð hafa upp í
fyrstu deild eru þær Anna
Elín Hjálmarsdóttir úr
Hnífsdal, sem er reyndasti
keppandi félagsins, og
Matthildur Benediktsdóttir
úr Bolungarvík. Anna Elín
fór fyrir þrem árum til New
Haven í Bandaríkjunum og
keppti fyrir hönd Íslands á
Ólympíuleikum sem nefnast
Special Olympics. Kom hún
þaðan með þrenn verðlaun,
eins og sagt var frá í BB á
sínum tíma.
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Sund, frjálsar
og skíðasleðabrun
Harpa segir að félagsmenn Ívars séu á öllum aldri
og þeir sem hafa æft lengst
með félaginu hafi haldið
tryggð við boccia-boltaíþróttina. Yngri liðsmenn
hafi meiri áhuga á sundi og
öðrum íþróttagreinum. Síðasta vetur æfðu þrjár fatlaðar
sundkonur með Sunddeild
Vestra og gafst það mjög
vel. Einn keppandi frá Ívari
keppti á síðasta Íslandsmóti,
Elma Guðmundsdóttir, en
stefnt er að því að þrír keppi
á næsta móti í mars á næsta
ári. Á upphafsárum félagsins var því gefið borðtennisborð, en þær æfingar féllu
niður fyrir nokkrum árum og
er ekki vitað hvar borðið
geymir sig nú. Áhugi er fyrir
því að endurvekja þá grein.
Nú í haust fer af stað nýjung
hjá félaginu sem nefnist
„Fjör í frjálsum“, en það eru
fjölbreyttar innanhússíþróttir
svo sem hlaup, stökk og
kastgreinar, sem ætlaðar eru
fötluðum.
Önnur nýjung á vegum
félagins kom fyrir tveim
árum er keyptur var sérútbúinn skíðasleði. Síðustu tveir
vetur hafa hins vegar verið
svo snjólitlir, að sleðinn hefur ekki nýst sem skyldi. Um
leið og snjóar almennilega
hér fyrir vestan verður haldið námskeið í notkun sleðans og í framhaldi af því má
búast við að sjá ný andlit,
sem ekki hafa áður getað
stundað vetraríþróttir, bruna

niður brekkurnar og fá
þannig notið ánægjulegrar
útiveru og hressandi
svigbunu á skíðasvæði
Ísfirðinga.

Undirbúningur og
dómaranámskeið
Undirbúningur Íslandsmótsins í boccia er nú
kominn á fullt. Undirbúningsnefndina skipa stjórn
Ívars, þau Harpa Björnsdóttir formaður, Kristjana
Jónasdóttir, Valdís Eiríksdóttir og Anna Elín Hjálmarsdóttir, og auk þeirra Jóna
Björg Guðmundsdóttir
þjálfari félagsins, Gylfi Þór
Gíslason, Laufey Jónsdóttir
og Björn Helgason. Það þarf
að huga að mörgu við skipulag svona fjölmenns móts,
gefa út mótsskrá, skipuleggja dómgæslu, sjá fyrir
gistirými og fleira.
Einn þáttur í undirbúningnum er að halda dómaranámskeið, því þörf er á sextíu dómurum, ef vel á að
vera, svo mótið geti gengið
sem best. Lionsmenn á Ísafirði og Bolungarvík hafa
ákveðið að leggja málinu
lið, og einnig er vonast eftir
nemendum úr Menntaskólanum, en þörf er á fleirum.
Þeir sem hafa áhuga geta
haft samband við Hörpu eða
aðra í undirbúningsnefndinni. Dómaranámskeiðið
verður haldið 22. september
og tekur þrjá klukkutíma.
Leiðbeinandi verður Ísfirðingurinn Þröstur Guðjónsson íþróttakennari á Akureyri, en hann á sæti í boccianefnd Íþróttasambands fatlaðra. Þröstur verður jafnframt yfirdómari mótsins.

Fyrirtækjakeppni
Í tengslum við mótið hefur verið leitað stuðnings
fyrirtækja á svæðinu, og eru
aðalstyrktaraðilar mótsins
Mjólkursamlag Ísfirðinga,

Orkubú Vestfjarða, Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf og
Íslenskir Aðalverktakar hf. Í
framhaldi af mótinu er svo
hugmyndin að bjóða fyrirtækjum og stofnunum að
taka þátt í fyrirtækjamóti í
boccia síðar í vetur. Fá þá
starfsmenn fyrirtækjanna að
spreyta sig í þessari skemmtilegu íþrótt. Jafnframt getur
þetta orðið íþróttafélaginu
Ívari nokkur fjáröflun í leiðinni. Hingað til hefur félagið
aflað fjár með jólakortasölu,
sem hefur verið vel tekið, og
svo með merkjasölu kringum kosningar. Með auknu
starfi þarf að leita nýrra
miða, eins og allir þekkja.

Starfið mikilvægt
fyrir félagsmenn
Harpa Björnsdóttir hefur
verið formaður Ívars síðastliðin sex ár. „Ég ákvað þá
ásamt fjórum öðrum að taka
þátt í þessu starfi, en þá
vantaði fólk í stjórn, eins og
oft vill verða. Þá var útlit
fyrir að starfið myndi detta
niður og mér varð hugsað til
þess að þegar dóttir mín færi
að hafa áhuga á íþróttum, þá
væri lélegt að ekkert félag
væri starfandi hér. Síðan
höfum við í stjórninni reynt
að halda uppi merki félagins
með öðrum félagsmönnum.
Satt að segja er ekki mikið félagslíf hjá fötluðum hér
á svæðinu, og sá fasti kjarni
sem hefur lengst af æft með
félaginu hefur verið gríðarlega áhugasamur. Þátttaka í
keppnum og ferðalög í
kringum þær hafa gefið hópnum mjög mikla ánægju.
Þegar maður upplifir þá
gleði og þakklæti sem því
fylgir, gefur það manni kraft
til að halda þessu starfi
áfram“, segir Harpa. Það er
vonandi að Íþróttafélagið
Ívar eigi eftir að vaxa og
dafna í framtíðinni og færa
liðsmönnum sínum aukinn
þroska og lífsgæði.

Íbúð 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.
Innritun á námskeiðin stendur
yfir til 21. september. Upplýsingar í bæklingi Fræðslumiðstöðvar, á vefsíðu LRÓ
(www.snerpa.is(edinborg/lro),
götuauglýsingum
og í Edinborgarhúsinu.

Opið hús föstudaginn 21.
september frá kl. 17-19.

smáar
Til sölu er MMC Lancer
GLX 1500 árg. 1991, ekinn
162 þús. km. Verð kr. 150
þús. stgr. Uppl. í símum
456 5154 eða 899 0756.
Til sölu er nýrmiðstöðvarketill, 18kw, túpur 3-6-9
kw, einfasa 220 og 440v.
Upplýsingar gefur Halldór
í síma 456 3791.

Húseignir ríkisins í Reykjanesi

Engin ákvörðun tekin
Ekkert var ákveðið til eða
frá á viðræðufundi á Ísafirði
sl. laugardag varðandi kaup á
húseignum Héraðsskólans í
Reykjanesi við Djúp. Á fundi
fyrri laugardag var ákveðið
að stefna að því að ákveða á

fundinum núna hvort stofnað
yrði hlutafélag um kaup á
eignunum með aðild einstaklinga og fyrirtækja hér vestra.
Ríkiskaup hafa undanfarið
átt samningaviðræður við
Sverri Jóhannesson, einn

bjóðenda í eignirnar, eftir að
eignarhaldsfélagið Traust
gekk úr skaftinu. Enn virðist
allmikið skorta á að saman
gangi um kaupin eða að meðeigendur finnist.

Súðavíkurhreppur vill lengri tilboðsfrest í OV hf.

Sveitarfélögin hafi samráð
í viðræðum við ríkisvaldið

Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps telur rétt að svo stöddu
að samráð verði á milli sveitarfélaga á Vestfjörðum í viðræðum við ríkisvaldið varðandi
efnisatriði þeirra kauptilboða
sem ríkissjóður hefur gert
sveitarfélögum á Vestfjörðum.
Þess vegna samþykkir hreppsnefnd að gefa viðræðuhóp
Fjórðungssambands Vestfirðinga umboð til að halda áfram
viðræðum við ríkisvaldið.

Hreppsnefnd telur ekki
hægt að ætla nokkrum sveitarfélögum á Vestfjörðum að
stíga svo afgerandi skref varðandi félagsíbúðarkerfið eins
og tilboð ríkisjóðs gerir ráð
fyrir, áður en sveitarfélög í
landinu hafa náð heildarsamkomulagi við yfirvöld um aðgerðir í þessu stóra máli.
Hreppsnefnd leggur áherslu á
að leitað verði eftir því við
ríkissjóð að tilboðsfresturinn

verði framlengdur.
Framangreind bókun var
gerð á fundi hreppsnefndar
Súðavíkurhrepps sl fimmtudag og samþykkt samhljóða
eftir nokkrar umræður. Á dagskrá var tilboð ríkissjóðs í
eignarhluta Súðavíkurhrepps
í Orkubúi Vestfjarða hf., dags
23. ágúst sl., ásamt bréfi viðræðuhóps F.V. dags. 28. ágúst.
Nokkrar umræður urðu um
tilboðið í hreppsnefndinni.

Kynning á möguleikum á evrópsku samstarfi

Evrópurútan til Ísafjarðar
Dagana 10.-21. september
nk. verður farið í öflugt kynningarátak á landsbyggðinni á
möguleikum Íslendinga í evrópsku samstarfi. Í Evrópurútunni svokölluðu, sem fer í
kringum landið með viðkomu
á tíu stöðum verða fulltrúar
14 Evrópuáætlana og þjónustuskrifstofa. Átakið er unnið í samstarfi við Byggðastofnun og atvinnuþróunarfélög um land allt. Evrópurútan
verður í Þróunarsetri Vestfjarða á Ísafirði miðvikudag-

inn 19. september kl. 13-16.
Þeir sem hafa hugmyndir
eða hafa áhuga á að taka þátt
í evrópsku samstarfi eru hvattir til að koma á fundinn og
kanna möguleika sína. Á
fundinum verður almenn
kynning á samstarfinu og síðan verður boðið upp á einstaklingsráðgjöf á sérstökum
kynningarbásum fyrir hverja
áætlun fyrir sig. Í Evrópurútunni verða fulltrúar frá eftirtöldum samstarfsáætlunum
ESB:

Leonardo da Vinci – starfsmenntaáætlun. Sókrates –
menntaáætlun. Rammaáætlun um rannsóknir og tækniþróun. Ungt fólk í Evrópu –
æskulýðsáætlun. Menning
2000 – um menningu og listir.
Media Plús – kvikmyndaáætlun. Daphne – samstarf gegn
ofbeldi. Rammaáætlun um
jafnrétti kynjanna.
Auk þess verða með í för
fulltrúar frá Euro Info upplýsingaskrifstofunni og Eures
vinnumiðlunarskrifstofunni.

Jafnræði skapað milli grunnskólahverfa í Ísafjarðarbæ

Nemendur á Þingeyri fá aðstöðu til að matast í hádeginu
Bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ hafa ákveðið að koma
upp aðstöðu við Grunnskólann á Þingeyri til heimilisfræðikennslu og mataraðstöðu nemenda í hádegi, eins
og nú er lögboðið samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla. Þar með á einnig að
skapa jafnræði milli skólahverfa í Ísafjarðarbæ hvað
varðar aðstöðu nemenda
sem koma langt að og til að
uppfylla lagaákvæði varð-

andi kennsluskyldu. Áætlun
um kostnað þetta var lögð
fram á fundi fræðslunefndar
Ísafjarðarbæjar í fyrri viku.
Grunnskólanum á Þingeyri
hefur boðist að nýta húsnæði
Slysavarnafélagsins á Þingeyri til frambúðar og verður
það gert í þessu skyni. Kostnaðaráætlun hljóðar upp á kr.
200 þúsund í búnað og kr.
615 þúsund í að gera stíg frá
skólanum að húsnæðinu.
Launakostnaður starfsmanns

fyrir 50% starf er áætlaður
kr. 240.000 fram að áramótum. Þar af er 14% stöðugildi
nú þegar fyrir hendi innan
skólans en 36% vantar.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að að bæta
við 36% stöðugildi við skólann og kaupa búnað fyrir
kr. 200 þúsund. Hins vegar
verði tillögu um stíg milli
skólans og mötuneytisins
vísað til fjárhagsáætlunargerðar.

Tapast hefur steingrár
hestur úr Hnífsdal. Ef einhver hefur séð hann, vinsamlegast látið vita í símum
456 3160 og 863 3801.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Hjallaveg á Ísafirði. Er
laus. Uppl. í síma 456 3016
á kvöldin.
Tek að mér að passa börn
á kvöldin. Upplýsingar í
síma 456 3862.
Kór Ísafjarðarkirkju. Leit
stendur yfir aðsöngfólki í
allar raddir til að syngja
við messur og útfarir. Æfingar fara fram á fimmtudagskvöldum kl. 20:00.
Uppl. gefur kórstjóri í símum 456 3135 og 456 3560.
Til sölu er mjög vandað
beyki hjónarúm, 150x200.
Selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 456 3884.
Til sölu er 3ja herb. íbúð
að Hlíðarvegi 33, neðri hæð
ásamt bílgeymslu. Gott verð
ef samið er strax. Uppl. gefur Ragnar í síma 892 0660.
Til leigu er 4ra herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði, frá 15.
septembernk. Sérinngangur, gott geymslupláss.
Sanngjörn leiga. Uppl. í
síma 867 5161 eftir kl. 16.
Til leigu er 3-4ra herb.
íbúð í Kópavogi, við Fossvogsdalinn. Fallegt útsýni
og stutt í skóla og þjónustu.
Laus frá 1. okt. Uppl. í síma
699 4559.
Til leigu er 140m² íbúðarhús í Arnardal, til lengri
eða skemmri tíma. Er með
húsgögnum. Upplýsingar í
síma 456 4282.
Til leigu er 4ra herb. íbúð
á góðum stað á Ísafirði.
Uppl. í síma 861 3321.
Til sölu er Toyota Corolla
árg. 1988. Uppl. gefur Siggi
í síma 862 4158.
Til leigu er 2ja herbergi og
eldhús með sérinngangi.
Innbú getur fylgt að mestu.
Uppl. í síma 456 3678.
Til sölu eða leigu er stórt
bil í veiðarfærageymslu við
Sundahöfn. Upplýsingar í
síma 456 3678.
Kór Hnífsdalskapellu. Okkur bráðvantar fleiri konur
til að syngja við messur
einu sinni í mánuði. Æfingar fara fram á þriðjudagskvöldum kl. 20:30. Uppl.
gefur kórstjóri í símum 456
3135 og 456 3560.
Til sölu er lítið tölvuborð
úr járni. Selst ódýrt. Uppl.
í síma 456 3707.
Til sölu er Siemenseldavél
með blástursofni. Fæst fyrir lítið. Upplýsingar í síma
861 8965.
Til leigu er 4ra herb. íbúð
í miðbæ Ísafjarðar. Uppl. í
síma 456 4119.
Óska eftir að kaupa kommóðu eða neðri skápa úreldhúsinnréttingu, ca. 60 cm
á hæð og 50 cm á breidd.
Uppl. í síma 456 6715.
Óska eftir bíl á verðbilinu
10-60 þús. kr. Þarf helst að
vera skoðaður. Upplýsingar
í síma 847 1925.
Til sölu eru tvær hryssur
4 og 5 vetra. Upplýsingar í
síma 456 7561.
Mig bráðvantar vel með farið sófasett. Upplýsingar í
síma 456 1308.
Til sölu er barnavagn og
DBS-kvenreiðhjól. Uppl. í
síma 895 3107.
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Ævintýrafólk á margra ára ferðalagi um veröldina

Þegar heimilið er bátur
Marga dreymir eflaust um að geta lifað
áhyggjulausu lífi, geta siglt út um heimsins höf
og kannað ókunn lönd. Frá því í apríl 1997 eða
í hálft fimmta ár hefur bandaríska parið Holly
Hughes og George MacLeod frá fylkinu Nýju
Mexíkó í Bandaríkjunum búið um borð í 33ja
feta skútunni sinni sem heitir Hannah Brown.
Um borð er öllu haganlega fyrir komið og þrátt
fyrir lítið pláss virkar það einhvern veginn
miklu stærra en það er í raun og veru.
Báturinn ber það með sér að vera handsmíðaður, sérhvert smáatriði er nákvæmlega unnið
og með tilfinningu. Það var hagleiksmaður í
Bandaríkjunum sem smíðaði bátinn fyrir sig og
eiginkonu sína en þau kunnu ekki við sig á sjó
og ákváðu því að selja skútuna – sem betur fer
fyrir George og Holly. Þau eru um þessar
mundir stödd á Íslandi og mestar líkur eru á því
að þau hafi hér vetursetu.
Það vakti forvitni margra
bæjarbúa þegar þau sigldu
fyrir nokkru inn í höfnina á
Ísafirði á glæsilegri skútu
sinni og settust þar að um
tíma og stundum komu gestir
um borð. Það var gaman að
ræða við þau Holly og George
um lífið og tilveruna, siglingar og Ísland og raunar og hvað
sem er á meðan drukkið var
6
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Seldi fyrirtækin
til að ferðast

Nýju Mexíkó. „Ég hef aldrei
verið í vinnu hjá öðrum á allri
minni ævi. Ég hef þann eiginleika að getað lagað hluti
þannig að ég var alltaf sá sem
lagaði hlutina. Ég átti líka
verslanir, ég átti rafmagnsbúð
og heildverslun með iðnaðarvörur þar sem ég seldi loftpressur, pumpur og þvílíka
hluti. Ég var líka í tveggja
rása útvarpssamskiptatækni
og ýmsu öðru af því tagi.
Seinna réðst ég í að smíða
slökkviliðsbíla og lögreglubíla. Þeir keyptu bílana hráa
og síðan setti ég allan búnað í
þá. Árið 1990 komu tvö ólík
fyrirtæki til mín og buðust til
að kaupa af mér mín fyrirtækin og ég seldi þau. Síðan höfum við verið að ferðast.“
Holly og George ferðuðust
á reiðhjólum árum saman og
unnu að „community collaborative art projects“ eða eins
konar samfélagstengdri list
áður en þau keyptu bátinn. Á
þeim tíma ferðuðust þau yfir
56 þúsund kílómetra um Mexíkó, Gvatemala, Bandaríkin
og Bretland.

George MacLeod hlær við
slíku og svarar því til að hann
hafi verið athafnamaður í

Reiðhjól
á undan bátnum

kaffi á þilfari skútunnar. Flestum þótti liggja beinast við að
spyrja hvað þau geri eiginlega
sér til lífsviðurværis.

„Við ferðuðumst í fjögur ár
á reiðhjólum. Dag einn sáum
við bátinn en við höfðum aldrei verið á bát áður þannig
að við prófuðum þetta og okkur fannst skemmtilegt að sigla.
Í kjölfarið ákváðum við að
læra að sigla og keyptum síðan bátinn. Við vorum ekki góð
í siglingum í fyrstunni þannig
að við eyddum fyrsta árinu í
að sigla fram og aftur á vernduðu svæði. Þegar við vorum
orðin örugg á því sem við
vorum að gera fórum við til
Flórida og þaðan til Bahamaeyja þar sem við höfðum
vetursetu. Sumarið þar á eftir
sigldum við til Nova Scotia í
Kanada, síðan aftur til vetursetu á Bahama-eyjum og aftur
til Kanada og svo enn og aftur
sama rúntinn. Við vorum að
æfa okkur þarna við austurströndina í fjögur ár.
Þá fannst okkur við vera
tilbúin til að reyna eitthvað
öðruvísi og fara eitthvað annað og Ísland var næsti kostur.
Við ætluðum að fara til Grænlands en það var of mikill ís
því að við vorum of snemma
á ferðinni þannig að við komum hingað. Við ætluðum að
fara til Færeyja og fara síðan

til Skotlands til vetursetu en
það er alltof margt að sjá á
Íslandi. Þess vegna ætlum við
að vera hér í vetur til þess að
sjá meira af landinu.“

Hjólin með í bátnum
Þegar við ræddum við
Holly og George var ekki
komið alveg á hreint hvort
þau yrðu á Ísafirði í vetur.
„Við ætlum að skreppa til Akureyrar með rútu og sjá landið
í leiðinni – löng rútuferð“,
sagði George og andvarpaði.
„Akureyri gæti verið möguleiki. Við þurfum að taka tillit
til margra hluta. Mikilvægust
er skútan Hannah Brown af
augljósum ástæðum. Við þurfum að sjá hvar hún er öruggust
yfir veturinn því að þetta er
heimili okkar. Það eru nokkrar
spurningar um hvernig væri
að vera með hana hér en þetta
virðist vera einhver öruggasti
staðurinn.
Við höfum hjólin með okkur í bátnum. Við siglum þó
sennilega hér við strendurnar
til loka september en þá stoppum við þegar fer að kólna og
vetrarstormarnir að blása. En
við ætlum að eyða viku eða
tíu dögum á Hornströndum
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og við hlökkum mikið til að
koma þangað. Ef við ákveðum
að hafa vetursetu hér á Ísafirði,
þá munum við sigla hér í nágrenninu áður. Næsta sumar
förum við að austurströnd Íslands áður en við förum til
Færeyja þar sem við eyðum
sumrinu og förum síðan til
Skotlands eða Írlands til vetursetu“, sagði George.

Nýtt og gerólíkt líf
„Hver einasti dagur er ævintýri hjá okkur“, segir Holly.
„Ástríða okkar, ef það má orða
það svo, er að kanna og læra.
Margir spyrja hvað við séum
eiginlega að gera allan daginn,
bara tvö saman, en við erum
að læra um náttúruna og
menninguna á hverju svæði,
um jarðfræði, fuglana, vatnið
og fiskana.
Fyrstu fjögur árin þegar við
vorum að læra að sigla og
sigldum fram og aftur meðfram norðurströnd Bandaríkjanna var meginatriðið að
læra að búa í bátnum og gera
hann að heimili okkar. Fyrir
mig var erfiðast, sérstaklega
fyrstu tvö árin, að tilfinningin
var að sumu leyti eins og ég
væri að fara í frí. Þegar þú

ferð í frí, þá hugsarðu um hvað
þú þurfir að gera þegar þú
kemur aftur heim úr fríinu.
En þegar bátur er heimili
þitt, þá verðurðu að sinna jafnóðum því sem þú þyrftir að
gera heima hjá þér. Þú verður
að finna tíma til þess, þú þarft
að finna jafnvægið á milli þess
að vera að kanna heiminn og
að sinna því sem nauðsynlegt
er í daglegu lífi. Til dæmis
gerðist það fyrsta árið að við
dvöldumst í tvær vikur hjá
ættingjum okkar. Ég var með
nokkra kassa af pappírum og
öðru dóti sem mig langaði að
ganga frá. Ég tók alla kassana
frá borði en ég áttaði mig á
því að ég yrði að vera með
fólkinu og fór aftur með kassana um borð.
Þetta kenndi mér að maður
þarf að hafa ákveðinn sjálfsaga til að taka frá smátíma á
hverjum degi og sinna því sem
tilheyrir daglegu lífi þegar
maður er ekki í fríi. Það tók
svolítinn tíma að venja sig á
þetta. Fyrstu tvö árin fóru
eiginlega í að koma þessu í
upp í vana, fyrir utan að læra
almennilega á vélina, læra á
vatnsbirgðirnar og annað
bráðnauðsynlegt. Fyrir okkur
var það síðan algert ævintýri
að takast á við þessa miklu
ferð til Íslands sem tók tuttugu
daga, næstum þrjár vikur.
Þetta er lengsta ferð sem við
höfum farið og það var sérstakt ævintýri að vera bara
við tvö saman í félagi við sjóinn og fuglana.“

Íslenskan ...
„Og núna erum við komin
hingað! Menningin ykkar er
svo sérstök“, segir Holly. „Við
erum mjög hrifin af hinum
stöðunum sem við höfum
heimsótt en menning ykkar
er miklu meira spennandi en
við gátum ímyndað okkur.
Áður en við komum kynntum
við okkur landið þannig að
við vissum að Íslendingar geta
talað ensku þannig að það yrði
ekkert vandamál. Það sem var
hins vegar öðruvísi og kom
okkur á óvart var að í öðrum
löndum voru flestar merkingar og leiðbeiningar eins og í
Bandaríkjunum.
Á ferðalögum okkar í Mexíkó og löndum Suður-Ameríku
hafa allar merkingar yfirleitt
verið bæði á ensku og síðan
tungumáli viðkomandi þjóðar.
Það er ekki hér. Vissulega tala
hér margir ensku og það er
auðvelt að komast um en allar
almennar upplýsingar eru á
íslensku. Þannig má segja að
lærdómskúrfan sé brattari en
við áttum von á.“
Hér fá þau Holly og George
hina gamalkunnu og illræmdu
spurningu sem sprottin er af
rótgróinni vanmetakennd Íslendingsins: Há dú jú læk Æsland?
„Ó, við elskum Ísland, það
eru allir svo vingjarnlegir.
Sumum myndu reyndar finnast nöfnin ykkar erfið, myndu
halda að þau væru skrifuð aftur á bak eða eitthvað slíkt, en
mér finnast nafnavenjurnar
gera ykkur vingjarnlegri. Til
dæmis þegar þú ferð til læknis
– ég fór til læknis um daginn

– þá er bæði skírnarnafn og
föðurnafn á hurðinni hjá lækninum. Líka það að þið farið úr
skónum hvar sem þið komið,
til dæmis á sjúkrahúsinu er
farið úr skónum þegar þú kemur inn. Annað er líka að þegar
þú heimsækir einhvern, jafnvel þótt það sé í vinnuna, þá
er alltaf boðið upp á kaffibolla.“

Úlfar og Ína
„Það eru margir litlir hlutir
sem gera ykkur svo vingjarnleg. Það má segja að málefni
ykkar séu manneskjulegri
heldur en í Bandaríkjunum þar
sem allt snýst um viðskipti og
að græða. Þar er bara spurt
hvað sé hægt að gera fyrir þig
og síðan bara bless. Þegar við
komum fyrst í bæinn þá hittum á Úlfar á höfninni. Hann
sagði okkur að fara daginn
eftir og hitta konuna hans í
versluninni hennar, hana Ínu,
því að hún ætti bandaríska
vinkonu sem við hefðum
gaman af að hitta. Við komumst ekki þangað fyrr en
seinni partinn og hún var farin
heim þannig að við ætluðum
bara að fara og koma daginn
eftir. En sonur hennar vildi
endilega hringja í hana, þrátt
fyrir mótmæli okkar þar sem
að við vildum ekki gera neitt
vesen, en hann hringdi og
bauð okkur kaffibolla á meðan.
Tíu mínútum seinna kom
hún í búðina og bauð okkur
heim til sín. Þetta er ekki okkar
venja í Bandaríkjunum og við
hálfskömmuðumst okkar fyrir
að vera að trufla hana. Þegar
við komum heim til hennar
þá sáum við að hún hafði
greinilega verið að vinna í
garðinum. Þarna voru garðverkfæri og sláttuvél í garðinum og ég bað Ínu afsökunar á
því að við hefðum verið að
trufla hana. En hún sagði bara
nei, þetta er svona á Íslandi,
við elskum að hitta fólk.
Þessar viðtökur voru frábærar og Bandaríkjamenn eru
ekki svona. Ég held að Bandaríkjamenn lifi alltof hratt. Þeir
eru alltaf á þönum út um allan
bæ, skutla börnunum, gera
þetta og ég veit að þið Ísfirðingar kannist við þetta úr
Reykjavík þar sem allt er
miklu hraðara heldur en hér.
En með þessum hraða glötum
við tímanum og töpum fókusnum á það sem raunverulega
skiptir máli. Það hafa margir
spurt okkur, sérstaklega George, hvernig við getum gert
það sem við gerum. Ástæða
þess að við gerum þetta er
einfaldlega sú, að á ákveðnum
tíma í lífi okkar verðum við
að stoppa og segja: Heyrðu,
nú er ég búinn að fá nóg!
Mörg okkar vita ekki hvenær
þau hafa fengið nóg en við
verðum að átta okkur á því.“

félagstengd list“, hluti sem eru
tengdir náttúrunni og endurvinnslu og ég fékk fólk úr
samfélaginu til að taka þátt í
þessu. Ég heyri alltof oft að
fólk er mjög upptekið af takmörkunum sínum – oft er þar
um að ræða peningaleysi. En
í listaverk mín nota ég einkum
hluti sem fólk hefur kastað.
Þeir hlutir geta verið allt milli
himins og jarðar – tölvudiskettur, pennar, dollur, hvað sem
er.
Ég hef þennan hæfileika að
geta sett hlutina saman í form
þannig að fólk áttar sig ekki á
því að þetta er drasl. Ég reyni
líka stundum að skapa stað í
listinni þar sem ekkert er rétt
og ekkert rangt, þar sem fólk
á öllum aldri úr öllum menningarheimum getur verið saman og faðmast og opnað sál
sína. Málið er líka að gefa sér
tíma til þess að íhuga hverja
stund og lifa fyrir augnablikið.
Þá er hver mínúta lærdómur.
Ég einbeiti mér að andartakinu, heimurinn er stúdíóið
mitt. Ég ögra sjálfri mér til að
hlusta á hjarta mitt á meðan
við ferðumst og svo dveljumst
við einhvers staðar til að deila
listinni með fólkinu og samfélögunum á leiðinni.“

Við höfum allt
sem við þurfum
„Í Bandaríkjunum hef ég
unnið við mörg verkefni á
stórum opinberum stöðum,
það má sjá nánari upplýsingar
um vinnu mína á heimasíðunni okkar www.nmt.edu/
~bridge/homepage.html. Við
byrjuðum á heimasíðunni árið
1993. Ætli það séu ekki um
tvö hundruð manns sem fylgjast með ferðum okkur. Á síðunni má finna alls konar upplýsingar um okkur, listaverkin
mín og upplýsingar um þau.
Þá er allt um veru okkar í
skútunni. Við höldum dagbók
þar sem við segjum frá því
sem ber fyrir augu okkur og
þarna eru myndir og þarna er
heimspeki okkar. Frásagnir
okkar eru ekki bara um hvert
við fórum og gerðum heldur
erum við líka að segja frá fólkinu sem við hittum og tilfinningu okkar gagnvart ýmsum
hlutum.
Þetta er líf okkar núna. Við
erum hamingjusöm. Við höfum allt sem við þurfum.“
– AE.

Aðstæður óviðunandi
að mati foreldra
Foreldrar skólabarna í
Seljalandshverfinu á Ísafirði eru ósáttir við staðsetningu biðstöðvar á
gatnamótum við Skutulsfjarðarbraut. Biðstöðin með
biðskýli er sjávarmegin við
þessa miklu umferðaræð
sem liggur inn í miðbæ Ísafjarðar, rétt við gatnamót.
Þetta er jafnframt þjóðbrautin í gegnum Ísafjörð á
leiðinni til Hnífsdals og
Bolungarvíkur. Til þess að
komast á biðstöð skólabílsins verða börnin að fara yfir
þennan afar fjölfarna veg
þar sem hámarkshraði er
að vísu „aðeins“ 60 kíló-

Skólabörn bíða þess að komast að biðskýlinu.
metrar á klukkustund.
Aðstæður á þessum stað eru
ekki alltaf eins góðar og þegar
meðfylgjandi mynd var tekin
um miðjan dag. Í svartamyrkri
á morgnana er skyggnið öllu

verra, ekki síst þegar gatan
er regnblaut og gleypir
bæði götuljós og bílljós,
en börnin sæta færis að
skjótast yfir götuna á milli
bíla á þeim tíma þegar
flestir eru á leið til vinnu.
Þeir fulltrúar foreldranna
í Seljalandshverfi sem hafa
komið að máli við blaðið
segja að ár eftir ár eftir ár
hafi verið nuddað í yfirvöldum og beðið um breytt
fyrirkomulag. Langt sé síðan þau svör hafi fengist að
þetta væri „á teikniborðinu“ hjá tæknideild Ísafjarðarbæjar eða hjá Vegagerðinni. En ekkert gerist.

Upptökubrautir á Þingeyri og Flateyri

Samið við lægstbjóðendur
Bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ hafa ákveðið að taka
lægstu tilboðum í framkvæmdir við upptökubrautir fyrir smábáta á Þingeyri
og Flateyri.
Lægstbjóðandi í verkið
á Þingeyri var Sigmundur
Þórðarson byggingameistari á Þingeyri með tilboð
upp á kr. 1.667.600. Lægst-

bjóðandi í verkið á Flateyri
var verktakafyrirtækið Eiríkur
og Einar Valur á Ísafirði með
tilboð upp á kr. 1.672.000.
Kostnaðaráætlun Tækniþjónustu Vestfjarða var kr.
2.058.156 vegna framkvæmda á Þingeyri en kr.
2.066.405 vegna framkvæmda á Flateyri. Fjórir aðilar gerðu tilboð og buðu allir

í bæði verkin. Mjög lítill
munur var á tilboðunum
frá Sigmundi Þórðarsyni
og Eiríki og Einari Val í
hvort verk. Tilboð Ágústs
og Flosa voru nokkru
hærri, innan við 1.900 þúsund, en Trésmiðjan Hnífsdal átti hæstu tilboðin eða
liðlega tvær milljónir í
hvort verk.

Héraðssamband Vestfirðinga þakkar þeim
fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum
sem keyptu Landsmótsskjöldinn og gerðu
HSV mögulegt að senda 100 manna sveit
íþróttafólks á Landsmót UMFÍ á Egilsstöðum.
Frábær árangur á mótinu mun styrkja HSV
félagslega í starfi þess í framtíðinni.
Framleiddir voru 150 skildir.
Nokkrir eru enn óseldir og
verða boðnir til sölu næstu
daga. Missið ekki af einstökum
grip sem hefur bæði menningarlegt og söfnunarlegt gildi.
Stöndum saman um heildarsamtök okkar, HSV. Þeir sem
áhuga hafa á að eignast skjöldinn hafi samband við Hermann
Níelsson í síma 861 3248.

Landsmótsskjöldurinn
var hannaður og framleiddur
hjá Trésmiðjunni í Hnífsdal.

List úr „rusli“
Holly er myndlistarmaður,
rithöfundur og ljósmyndari.
„Hugur minn er fullur af sögum sem ég þarf skrifa og deila
með öðrum“, segir hún. „Áður
en við fluttum í bátinn vann
ég við það sem kallast „sam-

Biðstöð skólabar
na í Seljalandshverfinu á Ísafirði
skólabarna

Holly Hughes og George
MacLeod um borð í skútu
sinni í Ísafjarðarhöfn.

Framleiðum harðviðarstiga og eldhús- og baðinnréttingar, skápa
og fleira. Tökum einnig að okkur framleiðslu á ýmiskonar skiltum
og húsamerkingum. Aðstoðum við hönnun og hugmyndavinnu.
Gerum verðtilboð. Upplýsingar í síma 456 3622.
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Klúbbakeppni Vestfjarða í golfi í Bolungarvík á laugardag

Fjölmennasta golfmótið
Kvennasveitir Golfklúbbs
Patreksfjarðar (A- og B-sveit)
urðu í tveimur efstu sætunum
án forgjafar í kvennaflokki í
Klúbbakeppni Vestfjarða í
golfi, sem haldin var á golfvellinum í Bolungarvík á
laugardag. Í karlaflokki sigraði A-sveit Golfklúbbs Ísafjarðar án forgjafar.
Samkvæmt bestu heimildum hefur ekki áður verið haldið svo fjölmennt mót á Vestfjörðum en keppendur voru
samtals 80. Sveitirnar í keppninni voru 21, flestar með fjórum leikmönnum, en þrjú bestu
skor hverrar sveitar töldu.
Fjöldi þátttakenda endurspeglar þá vakningu sem átt
hefur sér stað í golfíþróttinni
á Vestfjörðum. Vegna fjöldans
þurfti að ræsa út í tveimur
hollum. Það fyrra hóf keppni
kl. 9 um morguninn en seinna
hollið var ræst út kl. 14. Síðasta sveit var ræst út kl. 15.30
og var mótinu ekki lokið fyrr
en kl. 20. Skipulagning mótsins og framkvæmd var í höndum Bolvíkinga og tókst það
allt með ágætum. Aðstæður
voru sömuleiðis hinar ákjósanlegustu og veðrið gott.
Keppt var í flokkum karla
og kvenna, með og án forgjafar.
Í kvennaflokki án forgjafar
sigraði A-sveit GP á 289 höggum, keppendur Björg Sæ-

Námskeið
Námskeið fyrir væntanlega veiðikorthafa.
Fyrirhugað er undirbúningsnámskeið fyrir
hæfnispróf veiðimanna í Stjórnsýsluhúsinu
á Ísafirði, laugardaginn 22. september kl.
13:00. Námskeiðinu lýkur með prófi.
Námskeiðagjald er kr. 6.000.Nánari upplýsingar og skráning á námskeiðið er hjá Veiðistjóraembættinu í síma 462
2820.
Veiðistjóri.

Til sölu!
A-sveit karla frá Golfklúbb Ísafjarðar sigraði án forgjafar: Haukur Eiríksson, Hákon Hermannsson, Magnús Gíslason og Kristinn Kristjánsson.
mundsdóttir, Helga Guðjóns- þriðja sæti varð B-sveit GP á son, Páll Guðmundsson og
Weera Khiasanthia.
dóttir og Rannveig Haralds- 235 höggum.
Í karlaflokki án forgjafar
Í karlaflokki með forgjöf
dóttir. Í öðru sæti varð B-sveit
GP á 304 höggum, keppendur sigraði A-sveit GÍ á 234 högg- sigraði D-sveit GBO á 193
María Ragnarsdóttir, Thelma um, keppendur Kristinn Krist- höggum, keppendur GuðB. Kristinsdóttir, Brynja Har- jánsson, Hákon Hermanns- bjartur Flosason, Jón Steinar
aldsdóttir og Bára Pálsdóttir, son, Haukur Eiríksson og Guðmundsson og Sigurjón
og í þriðja sæti varð A-sveit Magnús Gíslason. Í öðru sæti Rögnvaldsson. Í öðru sæti
GÍ á 305 höggum, keppendur varð A-sveit GBO á 239 högg- varð B-sveit GBO á 210 höggÁsa Grímsdóttir, Pimonlask um, keppendur Helgi Birgis- um og í þriðja sæti varð ARodpitak og Anna Ragnheið- son, Birgir Olgeirsson, Bjarni sveit GBO á 210 höggum.
Pétursson og Unnsteinn SigNándarverðlaun voru veitt
ur Grétarsdóttir.
Í kvennaflokkur með for- urjónsson, og í þriðja sæti varð á 3., 4., og 5. braut. Næstur
gjöf sigraði A-sveit GP á 228 B-sveit GBO á 257 höggum, holu á 3. braut var Bjarni Einhöggum, í öðru sæti varð A- keppendur Ingólfur Hall- arsson GGL, á 4. braut Hersveit GÍ á 232 höggum og í grímsson, Runólfur Péturs- mann Þorvaldsson GP og á 5.
braut Gísli Jón Hjaltason GÍ.
Veitt voru verðlaun fyrir
lengsta pútt á 9. braut. Þau
hlaut Hákon Hermannsson GÍ
sem átti glæsilegt pútt eða
8,90 metra frá holu.
Keppt er um farandbikara í
öllum flokkum. Verðlaun á
mótinu voru alls 52, öll gefin
af Sparisjóði Bolungavíkur
sem var styrktaraðili mótsins.

Kirkjuskólinn
á Ísafirði byrjar á
sunnudaginn kl. 11.
Ísafjarðarkirkja.

Bæjarins besta

Til sölu eru eftirtaldir lausamunir í eigu
þrotabús JM ehf., (Björnsbúðar):
Fjögur kæliborð fyrir matvöruverslanir, þrjár
vigtar/lagerkerfi fyrir strikamerkingar, vídeó
eftirlitskerfi, þrjú backup batterí og tvær tölvur.
Selst ódýrt ef samið er strax!
Nánari upplýsingar gefur Tryggvi Guðmundsson hdl., Hafnarstræti 1, Ísafirði, sími
456 3244, fax: 456 4547, tölvupóstur:
tryggvi@snerpa.is

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi

Valdimar Þorbergsson
frá Efri-Miðvík í Aðalvík,
Sundstræti 26, Ísafirði

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði föstudaginn 7. september sl.
Jarðsett verður frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 15. september kl. 14:00.
Ingibjörg Bjarnadóttir
Héðinn Valdimarsson
Birgir Valdimarsson María Erla Eiríksdóttir
Birna Valdimarsdóttir
og aðrir afkomendur

Orkubúið og húsnæðiskerfið
Sveitarfélögin á Vestfjörðum eru í vanda stödd. Íbúum fækkar og kvótasetning
á smábáta hefur í för með sér mikla óvissu, svo ekki sé meira sagt. Sá vaxtarbroddur sem best hefur dafnað í atvinnulífinu að undanförnu, smábátaútgerðin,
á sér ekki viðreisn að óbreyttu, að dómi margra. Í síðustu viku var fjallað um
ástandið á nýbyrjuðu kvótaári. Afleiðing fólksfækkunar og mikils brotthvarfs
kvóta hefur skert fjárhag sveitarfélaganna, ekki síst þeirra stærstu. Íbúar á Vestfjörðum eru nú rúm átta þúsund, svipað og í Garðabæ. Aðstæður eru hins vegar
allar aðrar. Vegalengdir eru miklar og þjónusta við íbúana því dýrari en þar sem
margir búa á litlu svæði. Arfur fortíðarinnar er sá að litlu
sveitarfélögin, sem síðar runnu saman í stærri, reyndu ótæpilega
að nýta sér möguleika á fjárframlögum úr sjóðum ríkisins, bæði
í formi styrkja og lána.
Stærsta einstaka eign sveitarfélaga á Vestfjörðum er Orkubú Vestfjarða, sem
lögum samkvæmt er að verða hlutafélag. Hlut sinn í því vilja sveitarstjórnarmenn
nú selja. Þeim er nauðugur sá kostur að leysa til sín allt það fé er unnt reynist að
breyta úr föstum eignum í lausa aura. Á liðnu vori undirrituðu forsvarsmenn
þeirra samning við ríkisvaldið um sölu. Sá böggull fylgdi skammrifi, að söluverðið
skyldi ganga til greiðslu á lánum þeirra í félagslega húsnæðiskerfinu. Undir
yfirlýsingu þess efnis rituðu fulltrúar seljenda. Nú halda þeir fram sínum skilningi og telja sig eingöngu hafa verið skuldbundna til þess að greiða gjaldfallin
lán, þ.e. afborganir og vexti. Ríkisvaldið telur samkomulagið eiga að ganga leng-

Netspurningin

ra, að sögn viðsemjendanna.
Erfitt er að spá, einkum um framtíðina. Sannast það nú á nýjan leik. Án þess
að ætla ráðuneytisstjórum iðnaðar- og viðskipta-, fjármála- og félagsmálaráðuneytis nokkuð illt, þá verður ekki annað skilið en forsvarsmenn sveitarfélaganna,
sem rituðu undir hagstæðan samning um söluverð, telji sig hafa verið plataða.
Ella leituðu þeir ekki liðsinnis stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga til þess
að endurskoða nýgerða samninga varðandi ráðstöfun andvirðis. Íbúar Vestfjarða
vænta þess að aðstoðin ásamt vinnu viðræðunefndar Fjórðungs-sambands
Vestfirðinga dugi til þess að stærri hluti en samningur gerir ráð
fyrir renni til sveitarfélaganna. Ekki veitir af til upp-byggingar
heima fyrir.
Spurningar vakna. Ein er sú, af hverju sú vinna sem nú fer af stað var ekki
unnin fyrir samningsgerð. Önnur er sú, af hverju sveitarfélögin standa ekki betur
að vígi, að eigin mati, í samningum við ríkisvaldið en látið er í veðri vaka. Sú
þriðja er einfaldlega þessi: Af hverju stöldruðu sveitarstjórnarmenn ekki við
þegar sú ríflega uppbygging félagslegs húsnæðis átti sér stað er raun varð á?
Svörin liggja ekki á lausu. Kapp er best með forsjá segir máltækið. Ákafi sveitarstjórnarmanna að komast yfir auðfengið fé er skiljanlegur, en réttlætir þó ekki að
þau verði að lúta afarkostum, sé fullyrðing þeirra um að verið sé að bjarga vandræðum Íbúðalánasjóðs rétt. Vandkvæði félagslega húsnæðiskerfisins verður að
leysa með sama hætti um allt land.

Stakkur skrifar

Spurt var:
Finnst þér viðhorf
til búsetu á Vestfjörðum hafa
breyst á undanförnum mánuðum?
Alls svöruðu 379.
Já, til hins betra sögðu
170 eða 44,85%
Já, til hins verra sögðu
128 eða 33,77%
Sé enga breytingu sögðu
81 eða 21,37%

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

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

Áhugi Bolvíkinga á heilsurækt hefur aukist
– og flestir telja að þeir geti sjálfir bætt heilsu sína
Nærri tveir þriðju hlutar
Bolvíkinga á aldrinum 18-80
ára segjast stunda reglulega
hreyfingu af ýmsu tagi. Flestir
þeirra eða sjö af hverjum tíu
ganga reglulega, liðlega þrír
af hverjum tíu iðka sund og
tæplega sjötti hver stundar líkamsrækt. Tæplega 42% segja
áhuga sinn á heilsurækt hafa
aukist á síðustu 12 mánuðum.
Rúmlega 56% segja áhugann hafa staðið í stað en rúm
2% segja hann hafa minnkað.
Mikill meirihluti, eða meira
en 90%, er jákvæður gagnvart
verkefninu „Heilsubærinn
Bolungarvík“. Þeir sem segja
áhuga sinn á heilsurækt hafa
aukist á síðustu 12 mánuðum,
auk þeirra sem stunda reglulega hreyfingu, eru að jafnaði
jákvæðari gagnvart verkefninu en aðrir.
Þetta er meðal þess sem
fram kemur í viðhorfsrann-

sókn sem Gallup á Íslandi
gerði fyrir Heilsubæinn Bolungarvík. Markmiðið var að
kanna viðhorf fólks til heilsubæjarverkefnisins í Bolungarvík og þátttöku fólks í því.
Gerð var símakönnun og var
upphaflegt úrtak 692. Endanlegt úrtak var 627 og var fjöldi
svarenda 459 og svarhlutfallið
73,2% en ekki náðist í 117
manns og 51 neitaði að svara.
Helstu niðurstöður fara hér á
eftir.
Tæplega 42% svarenda
segja að áhugi þeirra á heilsurækt hafi aukist á síðustu 12
mánuðum. Rúmlega 56%
segja áhuga sinn hafa staðið í
stað, en rúm 2% segja hann
hafa minnkað.
Tæplega 36% þeirra sem
segja áhuga sinn á heilsurækt
hafa aukist, segja ástæðu þess
vera átakið í bænum. Tæplega
11% nefna meiri umræðu sem

ástæðu, en færri nefndu aðrar
ástæður.
Rúmlega 76% svarenda
telja að einstaklingar geti bætt
heilsu sína mikið. Á hinn bóginn telja rúmlega 23% að einstaklingar geti bætt heilsu sína
nokkuð eða lítið, en tæpt 1%
telur að heilsa sín sé ekki í
eigin höndum.
Fólk í elsta aldurshópnum
og þeir sem eru með lágar
tekjur hafa síður trú á því að
þeir geti haft áhrif á eigin
heilsu.
Þegar svarendur voru inntir
eftir því hvaða leið þeir teldu
besta til að bæta eigin heilsu,
kom í ljós að tæplega 39%
nefndu hreyfingu.
Tæplega 31% nefndi mataræði, en rúmlega 29% nefndu
göngu. Færri nefndu aðrar
leiðir.
Tæplega 65% svarenda
stunda reglulega hreyfingu.

Bráðhressir Bolvíkingar í ratleik á vegum heilsubæjarverkefnisins.

Manndómsvígsla nýnema í Menntaskólanum á Ísafirði

Trjáplöntur jafnmargar
busunum gróðursettar
Nýnemar við Menntaskólann á Ísafirði voru formlega
teknir í nemendahópinn á
föstudag. Busarnir máttu þola
ýmsar kárínur af hálfu eldri
nemenda dagana á undan en
geta nú andað léttar. Um
morguninn voru þeir dregnir
út úr stofum sínum, bundnir
saman og leiddir inn í skógræktarreit við Seljaland, undir
skörulegri og hárbeittri leiðsögn eldri nema. Þar voru,
eins og venja hefur verið síðustu ár, gróðursettar á annað
hundrað trjáplöntur, eða jafnmargar busunum.
Að lokum var vætt í busunum og þeir teknir í hóp virðulegri nemenda. Vonandi lifa
sem flestar plantnanna og
þroskast til að verða nytsam-

Frá busavígslunni á föstudag.
legir einstaklingar, rétt eins leik og systraþeli var snætt og
og busarnir, nú þegar þeir hafa uppi höfð skemmtan. Að lokgengið í gegnum manndóms- inni vígslunni geta nýnemar
vígsluna.
nú gengið með bakið beint og
Um kvöldið settust nem- horft framan í eldri nemendur
endur eldri sem yngri saman og aðra meðbræður sína.
til veislu og með bróðurkær-

Bolungarvík. Myndin er tekin ofan af Erninum í gönguferð á vegum Heilsubæjarverkefnisins.

Flestir, eða tæplega 70%
þeirra sem stunda reglulega
hreyfingu ganga.
Ríflega 3 af hverjum 10 iðka
sund, en tæplega 16% stunda
líkamsrækt.
Mikill meirihluti, eða meira
en 90%, er jákvæður gagnvart
verkefninu „Heilsubærinn
Bolungarvík“. Á hinn bóginn
eru 8% hvorki jákvæð né neikvæð, en tæplega 2% eru neikvæð.
Þeir sem segja áhuga sinn á
heilsurækt hafa aukist á síðustu 12 mánuðum, auk þeirra
sem stunda hreyfingu reglulega, eru að jafnaði jákvæðari
gagnvart verkefninu en samanburðarhóparnir.
Tæplega 39% svarenda
segja verkefnið hafa hvatt sig

mikið til heilsueflingar.
Tæplega 19% segja verkefnið hvorki hafa hvatt sig
mikið eða lítið, en ríflega 42%
segja verkefnið hafa haft lítil
eða engin hvatningaráhrif á
sig þegar kemur að heilsueflingu.
Þegar svarendur voru
spurðir um þátttöku sína í
verkefnum heilsubæjarins,
sögðust ríflega 30% hafa
gengið eða hjólað. Rúmlega
10% sögðust hafa mætt á fyrirlestur, en ríflega 6% sögðust
hafa tekið þátt í átakshópi og
sama hlutfall í skíða- eða
sleðaferð.
Á hinn bóginn höfðu ríflega
55% ekki tekið þátt í neinu
verkefni.
Ríflega 88% svarenda telja

að verkefnið hafi styrkt félagslífið í Bolungarvík.
Þeir sem segja áhuga sinn á
heilsurækt hafa aukist á síðustu 12 mánuðum og þeir sem
eru mjög jákvæðir gagnvart
verkefninu, eru almennt líklegri til að telja verkefnið hafa
styrkt félagslíf bæjarins en
viðmiðunarhóparnir.
Slétt 99% svarenda vilja að
verkefnið haldi áfram.
Tæplega 26% telja að verkefnið sé gott eins og það er og
eigi að halda áfram á sömu
braut. Tæplega 22% vilja að
áhersla sé lögð á hreyfingu
almennt, en tæplega 18% vilja
áherslu á heilsueflingu, þ.e.
að hvetja almenning til heilbrigðs lífernis.
Færri nefndu aðra þætti.

Átt þú samleið með Evrópu?
Evrópurútan – kynning
á möguleikum á evrópsku samstarfi

Miðvikudaginn 19. september nk.
verður Evrópurútan í Þróunarsetri Vestfjarða
frá kl. 13-16. Í Evrópurútunni verða fulltrúar
fjórtán Evrópuáætlana og þjónustuskrifstofa á
Íslandi. Þeir munu kynna þá möguleika sem
standa fyrirtækjum, félagasamtökum
og einstaklinum til boða.
Einnig verður boðið upp á aðstoð og ráðgjöf
um hvernig best sé að móta hugmyndir
og umsóknir um verkefni og styrki.
Kynningin er öllum opin.
Nánari upplýsingar á heimasíðu
Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða www.atvest.is
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veðrið
Horfur á fimmtudag:
Suðlæg eða breytileg átt
3-8 m/s. Bjartviðri norðaustan og austanlands,
en fer að rigna síðdegis á
Suður- og Vesturlandi. Hiti
8-13 stig að deginum.
Horfur á föstudag:
Fremur hæg vestlæg eða
breytileg átt og skúrir, en
þurrt að mestu austanlands. Hiti 7-15 stig,
hlýjast austantil.
Horfur á laugardag:
Norðanátt og rigning eða
súld á norðanverðu landinu, en víðast léttskýjað
sunnantil. Kólnandi veður.
Horfur á sunnudag:
Norðanátt og rigning eða
súld á norðanverðu landinu, en víðast léttskýjað
sunnantil. Kólnandi veður.
Horfur á mánudag:
Austlæg átt og rigning
víða um land.

netið

www.islandia.is/
e1967/aetfraedi.htm
Gaflarar og púkar –
heimasíða Guðmundar
Fylkissonar lögreglumanns og Elínar Illugadóttur í Hafnarfirði. Guðmundur er „púki“, þ.e.
Ísfirðingur að uppruna,
sonur Fylkis Ágústssonar
og Ingibjargar Guðmundsdóttur frá Ófeigsfirði á
Ströndum. Ættir þeirra
Guðmundar og Elínar eru
raktar í ýmsar áttir á
síðunni. Þar kennir ýmissa annarra grasa, t.d.:
Við eigum enn íbúð á
Ísafirði og höfum ekki náð
að selja hana. Vegna
þessa safnar Gummi nú
skeggi og neitar að raka
það fyrr en íbúðin selst.
Og: Fasteignasalan
Hraunhamar. Það er alveg ljóst að ég mun ekki
leita eftir þjónustu þessarar fasteignasölu og
einnig mun ég forðast að
kaupa fasteign hjá þeim.
Ég hef einu sinni keypt
hús hjá þeim...

kirkja
Ísafjarðarkirkja:
Messa sunnudaginn
16. september kl. 11:00.
Sr. Magnús Erlingsson,
sóknarprestur predikar.
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17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (56:90)
18.30 Falda myndavélin (11:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Tímaskekkja. (Out of Time)
Myndin fjallar um mann nokkurn sem
vaknar eftir 20 ára væran blund og sér að
margt hefur farið á verri veg í heimabæ
hans. Aðalhlutverk: James McDaniel,
Mel Harris, August Schellenberg og Karen Holness.
21.45 Óþelló. (Othello) Kvikmynd frá
1997 byggð á samnefndu leikriti eftir
William Shakespeare. Aðalhlutverk:
Laurence Fishburne, Irene Jacob, Kenneth Branagh, Nathaniel Parker og Michael Maloney.
23.45 Reiðufé. (Cash in Hand) Kvikmynd frá 1998. Atvinnulaus maður í
kyrrlátum bæ er orðinn leiður á fásinninu.
Á leið heim af kránni rekst hann á járnkassa sem reynist geyma fúlgu fjár og
mannshönd. Aðalhlutverk: Charley
Boorman, Richard E. Grant, Sharon
Devlin og Nick Holder.
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Stræti stórborgar (13:23) (e)
10.20 Chicago-sjúkrahúsið (10:24)
11.05 Á Lygnubökkum (5:26) (e)
11.35 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.30 Í fínu formi 5
12.45 Dharma & Greg (5:24) (e)
13.10 Uppgrip. (The Killing) Johnny
Clay er loksins laus úr fangelsi og kemst
að þeirri niðurstöðu að það er ekki áhættunnar virði að fremja einhvern smáglæp.
Hann ákveður að ræna veðhlaupabraut
þar sem er að finna mikla fjármuni og
áætlun hans virðist vera pottþétt. Hann
getur þetta hins vegar ekki einn og eftir
því sem fleiri koma að málinu því fleiri
verða brestirnir í þessari snilldaráætlun.
Aðalhlutverk: Vince Edwards, Sterling
Hayden, Coleen Gray.
14.45 Ein á báti (7:24) (e)
15.30 Simpson-fjölskyldan (6:23) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Caroline í stórborginni (9:22)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (16:23)
20.00 Zeus og Roxanne. Mary Beth er
sjávarlíffræðingur og rannsakar höfrunginn Roxanne sem lifir í flóanum. Mary
býr við óþolandi nágranna og rytjulegan
hund þeirra Zeus. Viðhorf hennar til
þeirra breytist þó þegar hundurinn og
höfrungurinn tengjast einstæðum vináttuböndum. En einhver reynir að spilla
vináttunni og brátt verða nágrannarnir
að taka höndum saman gegn illmenninu.
Aðalhlutverk: Steve Guttenberg, Kathleen Quinlan.
21.45 Blóðsugubaninn Buffy (2:22)
22.35 Lagt á ráðin. (A Simple Plan)
Jacob, Hank og Lou finna rúmar fjórar
milljónir dala í flaki flugvélar. Þeir hirða
peningana og ákveða að ef rannsókn
yfirvalda varpi ekki ljósi á málið muni
þeir skipta fengnum á milli sín. En oft
fara hlutirnir öðruvísi en ætlað er. Aðalhlutverk: Bill Paxton, Bridget Fonda,
Gary Cole, Billy Bob Thornton.
00.35 Saklaus sál. (First Strike) Hörkumynd með austurlenska bardagamanninum Jackie Chan í aðalhlutverki. Söguhetjan er lögreglumaður sem reynir að
spilla vænlegri vopnasölu rússnesku
mafíunnar. Aðdáendur góðra slagsmálamynda með vænum skammti af gríni
inni á milli ættu ekki að verða sviknir af
þessari. Aðalhlutverk: Jackie Chan.
02.00 Newton-bræður. (The Newton
Boys) Newton-bræðurnir eru fátækir
bóndasynir sem uppgvötva að bankarán
geta verið býsna arðvænleg. Þeir verða
brátt alræmdir og hyggjast komast á
spjöld sögunnar þegar þeir reyna að
fremja stærsta lestarrán í sögu Bandaríkjanna. Aðalhlutverk: Ethan Hawke, Skeet
Ulrich, Matthew McConaughey.
04.00 Ísland í dag
04.25 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 15. september
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (58:90)
09.25 Mummi bumba (49:65)
09.30 Dýrabraut (25:26)
09.40 Litlu skrímslin (10:52)
09.50 Ristó (12:13)
09.55 Pokémon (11:52)
10.15 Krakkarnir í stofu 402 (38:40)
10.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í Monza
á Ítalíu.
12.20 Kastljósið
12.50 Skjáleikurinn
17.45 Sjónvarpskringlan
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Vinsældir (4:22)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.05 Ég gerði það ekki. (C´est pa ma
Faute) um lítinn hrakfallabálk, Martin
sem er 11 ára, og allt sem hann kemur
nálægt fer úrskeiðis. Honum er boðið í í
sumarfrí með skólafélaga sínum og
foreldrum hans og ekki líður á löngu þar
til Martin lendir í margvíslegum óvæntum ævintýrum sem eiga eftir að verða til
vandræða. Aðalhlutverk: Thierry Lhermitte, Gautier Kusnierek og Arielle Dombasler.
21.35 Simpatico. Kvikmynd frá 1999
sem byggð er á leikriti eftir Sam Shepard.
Tveir vinir hittast eftir 20 ára aðskilnað
og annar þykist eiga hinum grátt að
gjalda. Aðalhlutverk: Nick Nolte, Jeff
Bridges, Sharon Stone, Catherine Keener
og Albert Finney.
23.20 Skotbardaginn. (Gunfight at the
O.K. Corral) Vestri frá 1957 um Wyatt
Earp og Doc Holliday og átök þeirra við
Clanton-fjölskylduna í bænum Tombstone árið 1881. Aðalhlutverk: Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda Fleming
og Lee Van Cleef. e.
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Eyjan hans Nóa (6:13)
10.20 Babar (11:65)
10.45 Tsitsi (4:5)
10.55 Kastljósið
11.20 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Monza á Ítalíu.
14.00 Íslenska knattspyrnan. Bein útsending frá leik í 17. umferð og sýnt
verður frá viðureign ÍA og Fylkis.
16.00 Skjáleikurinn
16.45 Sjónvarpskringlan
17.00 Geimferðin (14:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jónatan og Þaba
18.20 Jarðarberjahæð (4:6)
18.30 Ósýnilega húsið (2:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Endurreisnin og almúginn (3:3)
20.50 Fréttir aldarinnar
21.00 Fyrr og nú (18:22)
21.45 Helgarsportið
22.00 Fótboltakvöld
22.20 Heimur tískunnar
23.10 Deiglan.
23.30 Emmy verðlaunahátíðin. Bein
útsending frá Emmy verðlaunahátíðinni.
Margir þættir, sem sýndir eru hjá Sjónvarpinu, eru tilnefndir til verðlauna og
það verður forvitnilegt að sjá úrslitin.
03.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 15. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.45 Anastasía
13.15 Best í bítið
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Middlesbrough og Arsenal í ensku
úrvalsdeildinni.
16.05 Alltaf í boltanum
16.35 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (16:24)
20.00 Ó, ráðhús (5:22)
20.30 Náttúruöflin. (Forces of Nature)
Rómantísk grínmynd um Ben Holmes
sem er að fara að gifta sig. Flugvélin sem
átti að færa hann í brúðarfaðminn bilar
hins vegar svo hann verður að leigja bíl
til þess að komast á leiðarenda. Svo
skemmtilega vill til að aðlaðandi sérvitringur að nafni Sarah er einmitt að fara
sömu leið. Þau leggja því upp í fjörugt
ferðalag þar sem gengur á ýmsu. Þau
dragast hvort að öðru og standa brátt
frammi fyrir erfiðri ákvörðun. Aðalhlutverk: Maura Tierney, Sandra Bullock,
Ben Affleck.
22.20 Ströndin. (The Beach) Frábær
mynd frá þríeykinu sem stóð að Shallow
Grave og Trainspotting. Richard er ungur
maður sem er búinn að fá nóg af yfirborðslegri fjöldamenningunni og leitar
því á nýjar slóðir. Á vegi hans verður lifaður maður sem teiknar fyrir hann kort
af paradísareyju. Richard telur tvo ferðalanga á að slást í för með sér til eyjunnar
fyrirheitnu sem í fyrstu stendur undir
væntingum. Undir niðri leynast þó

DiCaprio á ströndinni
Ströndin, eða The Beach, er frábær mynd frá þríeykinu sem stóð að Shallow
Grave og Trainspotting. Myndin styðst við skáldsögu Alex Garlands og segir
frá ungum Bandaríkjamanni sem er búinn að fá nóg af yfirborðslegri fjöldamenningunni og leitar því á nýjar slóðir. Á vegi hans verður maður sem teiknar
fyrir hann kort af paradísareyju. Hann telur tvo ferðalanga á að slást í för með
sér til eyjunnar fyrirheitnu sem í fyrstu stendur fullkomlega undir væntingum.
Undir niðri leynast þó skuggahliðar mannlegs eðlis og brátt breytist fagur
draumur í hreina martröð. Með aðalhlutverk fara Leonardo DiCaprio og Guilllaume Canet. Myndin er sýnd á Stöð 2 kl. 22:20 á laugardag.
skuggahliðar mannlegs eðlis og brátt
breytist fagur draumur í hreina martröð.
Aðalhlutverk: Leonardo DiCaprio,
Guillaume Canet, Virginie Ledoyen,
Tilda Swinton.
00.20 Fuglabúrið. (The Birdcage) Armand Goldman rekur næturklúbb fyrir
klæðskiptinga ásamt kærasta sínum,
Albert. Einn góðan veðurdag tilkynnir
Val, sonur Armands, honum um trúlofun
sína og Barböru Keely sem er dóttir öldungadeildarþingmanns. Fjölskylda þingmannsins er væntanleg í heimsókn til að
kynnast Val og foreldrum hans sem hún
heldur að séu grískir diplómatar. Aðalhlutverk: Gene Hackman, Robin Williams, Nathan Lane.
02.20 Róbinson Krúsó. (Robinson Crusoe) Skip ferst á hafi úti og sá eini sem
kemst lífs af er Róbinson Krúsó. Hann
nær landi á eyðieyju sem virðist í fyrstu
algjörlega óbyggð. Róbinson þarf að læra
að lifa á því sem náttúran býður en smám
saman kemur líka í ljós að það eru fleiri
á eyjunni. Spennandi ævintýramynd sem
gerð er eftir sígildri sögu Daniels Dafoes.
Aðalhlutverk: Pierce Brosnan, William
Takaku.
03.50 Ísland í dag
04.15 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport 2001 (e)
12.40 Fjölskyldumál. (A Family Thing)
Earl Pilcher er kominn af léttasta skeiði
og býr ásamt fjölskyldu sinni í Arkansas.
Þegar háöldruð móðir hans deyr skilur
hún eftir sig bréf þar sem segir að hún sé
ekki móðir hans heldur sé hann sonur
blökkukonu sem dó af barnsförum og
að hann eigi hálfbróður í Chicago. Earl
afræður að heimsækja þennan hálfbróður
sinn en fær heldur kuldalegar móttökur í
fyrstu. Aðalhlutverk: Robert Duvall,
James Earl Jones, Michael Beach, Irma
P. Hall.
14.25 Allt fyrir ástina
15.50 Oprah Winfrey (e)
16.35 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (17:18)
20.25 Ástarbréfið. (The Love Letter)
Rómantísk gamanmynd um hjartaköldu
konuna Helen. Hún finnur ljóðrænt og
fallegt bréf sem bræðir hjarta hennar.
Hún heldur að Johnny vinur sinn hafi
skrifað ástarjátninguna og hefja þau ástarsamband. Allt er á misskilningi byggt
því Johnny heldur að hún hafi skrifað
bréfið til sín. Á bak við turtildúfurnar
sveima svo mamma Helen og gamall
vinur sem einnig er ástfanginn af henni.
Loks kemur í ljós hver höfundur bréfsins
er og breytast þá hlutirnir til muna. Aðalhlutverk: Tom Selleck, Kate Capshaw,
Blythe Danner, Geraldine McEwan,
Ellen Degeneres.
22.00 Ófegruð fortíð (4:6)
22.55 Enski sjúklingurinn.(The English
Patient) Ógleymanleg bíómynd sem
hlaut níu Óskarsverðlaun, þar á meðal
sem besta mynd ársins 1996. Myndin
gerist í síðari heimsstyrjöldinni og fjallar

um mann sem liggur milli heims og
helju eftir að flugvél hans hrapar í afrískri
eyðimörk. Kanadísk hjúkrunarkona hlúir
að manninum og smám saman skýrist
saga hans. Stórkostleg mynd með Ralph
Fiennes, Juliette Binoche og Willem
Dafoe í aðalhlutverkum. Aðalhlutverk:
Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Kristin
Scott Thomas, Willem Dafoe.
01.30 Ísland í dag
01.55 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 14. september
17.30 Heklusport
18.00 David Letterman
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Fífl og furðufuglar (1:18)(Freaks
and Geeks) Dramatískur gamanþáttur.
Lífið í Willam McKinley miðskólanum
er ekki alltaf dans á rósum. Við fylgjumst
með systkinunum Lindu og Sam og baráttu þeirra við kennara sína og foreldra.
Unglingsárin eru mörgum erfið og það
er mikilvægt að falla inn í hópinn.
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Ást og uppgjör.(Prisoner of Love)
Ofurfyrirsætan Naomi Campbell fer með
aðalhlutverkið í þessari spennandi og
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nautnafullu kvikmynd. Hún leikur konu
að nafni Tracy sem verður óvart vitni að
morði. Glæpaforinginn Walt skipar smábófanum Johnny að myrða hana svo
hún geti ekki borið vitni. Johnny verður
hins vegar ástfanginn af stúlkunni og til
að bjarga henni verður hann að ræna
henni og læsa hana inni. Aðalhlutverk:
Naomi Campbell, Eric Thal.
01.15 Vertu sæll, herra Chips. (Goodbye Mr. Chips) Söngvamynd um lærimeistarann Chips og lífshlaup hans.
Chips kenndi latínu í enskum drengjaskóla þar sem hann lagði sig allan fram.
Í byrjun gekk á ýmsu en Chips var fljótur
að vinna traust strákanna og kleif sjálfur
upp metorðastigann. Hann varð skólameistari og naut mikillar virðingar sem
slíkur. Utan skólastarfsins átti Chips sitt
einkalíf og áhorfendur fá einnig að
kynnast því í myndinni. Aðalhlutverk:
Peter O´Toole, Petula Clark, Michael
Redgrave, George Baker.
03.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 15. september
10.45 Enski boltinn.
17.20 Toyota-mótaröðin í golfi
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Babylon 5 (22:22)
20.00 Eitt sinn þjófur (6:22)
20.50 Reyfari. (Pulp Fiction) Víðfræg
bíómynd um lífið undir draumkenndu
yfirborði Hollywood. Sögum úr undirheimunum er fléttað saman á snilldarlegan hátt. Aðalsöguhetjurnar eru hrottarnir Vincent og Jules sem vinna skít-

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 15. september kl. 10:50
Formúla 1: Sýnt frá tímatökunni í Monza á Ítalíu.
Sunnudagur 16. september kl. 11:20
Formúla 1: Sýnt frá kappakstrinum á Monza á Ítalíu.
Sunnudagur 16. september kl. 14:00
Íslenski boltinn: ÍA – Fylkir

Sýn
Miðvikudagur 12. september kl. 18:35
Meistaradeild Evrópu: Feyenoord – Bayern München
Miðvikudagur 12. september kl. 20:40
Meistarakeppni Evrópu: Olympiakos – Manchester United

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

Pizzutilboð!

12" pizza með tveimur
18" pizza með tveimur áleggsáleggstegundum, stór
tegundum, 16" hvítlauksbrauð
skammtur af brauðog 2 ltr. Coke á kr. 2.450.16" pizza með tveimur áleggstegundum, stöngum og 1 ltr. Coke á
kr. 1.500. ásamt fjölda
stór skammtur af brauðstöngum
annarra tilboða
og 2 ltr. Coke á kr. 1.950.-

Hafið samband
í síma 456 5525

Mánagötu 1 – Ísafirði

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

Laxveiðin í ám í Ísafjarðardjúpi

Meiri en í fyrra
Laxveiðimenn í Ísafjarðardjúpi hafa sett í fleiri laxa
í sumar en undangengin ár.
Í Laugardalsá þar sem veiðitímabilinu lauk 1. september komu á land 258 laxar í
sumar. En það er 104 fiskum
fleira en í fyrra. Í Langadalsá eru líka komnir á land
fleiri laxar en í fyrra, en
veiðinni þar lýkur 20. þessa
mánaðar.
Sigurjón Samúelsson á
Hrafnabjörgum sagði að
daginn sem opnað var í
Laugardalsá þann 12. júní
hefðu strax veiðst tveir laxar, annar 10 pund en hinn
15 punda, stærsti fiskur
sumarsins. Það hefði slegið
verkin fyrir mikilsmetinn glæpaforingja.
Aðalhlutverk: John Travolta, Samuel L.
Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel.
23.20 Hnefaleikar - Mike Tyson.
00.50 Hnefaleikar. Bein útsending frá
bardaga Trinidad og Hopkins.
03.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 16. september
13.40 Símadeildin
16.00 Enski boltinn
18.00 Íslensku mörkin
18.25 Ítalski boltinn
20.30 Meistarakeppni Evrópu
21.30 Golfmót í Bandaríkjunum
22.30 Rómeó og Júlía. Sígilt leikrit
Shakespeares er fært til nútímans í hreint
magnaðri útfærslu. Aðalhlutverk: Claire
Danes, Leonardo DiCaprio, Brian Dennehy, John Leguizamo.
00.30 Trufluð tilvera (2:17)
01.00 Heimsfótbolti með West Union
01.30 Dagskrárlok og skjáleikur

tóninn fyrir sumarið. Árið
1998 veiddust 353 laxar í
Langadal, en síðan hefði
veiðin minnkað mikið
næstu tvö sumur.
Langadalsá hefur hins
vegar verið nánast þurr í
sumar, að sögn Kristjáns
Steindórssonar á Kirkjubóli. „Allir lækir og öll gil
hafa verið þurr. Menn sem
komið hafa í ána sumar
eftir sumar hafa aldrei séð
hana svona,“ sagði Kristján í samtali við BB. Í
Langadalnum eru þó komnir á land 85 laxar, en í
fyrra var veiðin rétt rúmir
70 laxar. Þá hafa veiðst yfir
90 bleikjur í ánni.
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 stelpum á æfingastefnumót. Við
fylgjumst með...
21.50 Fréttir. Helstu fréttir dagsins frá
fréttastofu Dagblaðsins og Viðskiptablaðsins.
21.55 Málið. Andrés Magnússon lætur
gamminn geysa í kvöld.
22.00 Djúpa Laugin. Þórey og Júlíus
Hafstein koma Íslendingum á stefnumót
öll föstudagskvöld. Þrír einstaklingar
keppa um að komast á stefnumót við
aðila 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 15. september
Föstudagur 14. september
16.30 Muzik.is
17.30 Conan O’Brien (e)
18.30 Þátturinn
19.30 King of Queens
20.00 Charmed

12.00 Yoga
12.30 Dateline
13.30 Law & Order
14.30 Jay Leno
15.30 Djúpa Laugin
16.30 Small Town X. Þátturinn gerist í
litlum smábæ þar sem allt gengur sinn
vanagang þar til framið er hrottalegt

Laugardagur 15. september kl. 10:45
Enski boltinn: Everton – Liverpool
Laugardagur 15. september kl. 15:45
Coca Cola bikarinn: Breiðablik – Valur (kvennaflokkur)
Laugardagur 15. september kl. 01:10
Hnefaleikar: Felix Trinidad gegn Bernard Hopkins
Sunnudagur 16. september kl. 13:40
Íslenski boltinn: KR – Fram
Sunnudagur 16. september kl. 16:00
Enski boltinn: Ipswich Town – Blackburn Rovers
Sunnudagur 16. september kl. 18:25
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Mánudagur 17. september kl. 18:50
Enski boltinn: Leicester City – Middlesbrough

Stöð 2
Laugardagur 15. september kl. 13:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

smáar

netið

Til sölu eru tvö falleg
barnarúm með springdýnum. Einnig tveir Ajungilak
kerrupokar. Uppl. í síma
456 3888 á kvöldin.

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Arnór Jónatansson,
umdæmisstjóri Flugfélags Íslands á Ísafirði
svarar:

Óska eftir manneskju til að
þrífa á heimili einu sinni
í viku. Upplýsingar í síma
456 4088 eftir kl. 17.

,,Ég þarf mikið að nota
vefinn okkar,
flugfelag.is,
síðan fer ég
mikið inn á
bb.is og
mbl.is. Vefur Skíðafélags
Ísfirðinga er ekki virkur yfir
sumarið en ég nota hann
þeim mun meira yfir veturinn. og síðan er það vefur
Flugleiða, icelandair.is.

Til sölu er lítið notuð
harmonika. Upplýsingar í
síma 456 4700.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Stórholti 13, Ísafirði.
Laus strax. Uppl. í símum
456 6249 eða 897 6293.
Starf í Kaupmannahöfn!
Óskum eftir að ráða stúlku
sem fyrst til að gæta tveggja
barna, bara með þau í og úr
leikskóla og sinna léttum
heimilisstörfum. Viðkomandi þarf að vera minnst
18 ára og vera sjálfstæð.
Bjóðum upp á góða aðstöðu,
stór herb. tölvu og sjónvarp.
Uppl. í síma 557 7901.

fréttir

morð. Bæjarbúar taka höndum saman í
leit af hinum seka – en hver er morðinginn?
17.30 Þátturinn
18.30 Charmed
19.30 Two Guys and a Girl
20.00 Grounded for Life. 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, gagnrýnum 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. Hjón, par, systkini, feðgar, feðgin, mæðgur, mæðgin
eða bara mjög góðir vinir etja kappi við
annað lið og reyna í sameiningu að giska
á eða meta hversu algeng tiltekin hegðun
eða skoðun er eða hver munurinn er á
milli hópa, landshluta eða kynja í mismunandi mannlegri hegðun, atferli eða
skoðunum. Hér reynir fyrst og fremst á
hyggjuvit og almennar ályktanir þannig
að fjölskyldan heima í stofu getur vel tekið þátt í leiknum.
22.00 Saturday Night Live
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

Afmæli hjá
Vélvirkjanum
Vélvirkinn-smiðja, Hafnargötu 8 í Bolungarvík
fagnar 25 ára afmæli sínu
um þessar mundir og Vélvirkinn-verslun, sem er í
eigu sömu aðila, fagnar 5
ára afmæli sínu á sama
tíma. Af þessu tilefni bjóða
eigendur fyrirtækjanna
upp á kaffi og meðlæti í
versluninni að Aðalstræti
13-15, föstudaginn 14.
september frá kl. 14-18.

Sunnudagur 16. september
12.00 Yoga
12.30 CBS – special news
13.30 Stark Raving Mad
14.00 Kokkurinn og piparsveinninn.
15.00 Malcolm in the Middle (e)
15.30 Providence
16.30 Innlit-Útlit.
17.30 Judging Amy
18.30 Fólk – með Sirrý
19.30 Dateline. Einn vinsælasti fréttaskýringaþáttur heims. Nokkrir af frægustu
fréttamönnum Bandaríkjanna kafa ofan í
málefni dagsins með sannleikann einan
að leiðarljósi.
20.30 King of Queens. Bandarísk gamanþáttaröð um Doug Hefferman, sendil í
New York sem gerir ekki miklar kröfur
til lífsins.
21.00 Practice. The Practice er með vinsælustu sjónvarpsþáttum heims, enda um
að ræða vandað og ögrandi lögfræðidrama
sem höfðar til allrar fjölskyldunnar. The
Practice hefur hlotið Emmy-verðlaun sem
bestu þættirnir og leikarar þáttanna hafa
einnig unnið til fjölda verðlauna.
21.50 Mál vikunnar
22.00 CBS – special news
23.00 Íslendingar (e)
00.00 Jay Leno (e)
01.00 Muzik.is

Eru orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er 456 4560

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

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

Óvenjuleg
sjón í Víkinni
Það vakti athygli Bolvíkinga á mánudagsmorgun,
að frystitogarinn Júlíus
Geirmundsson ÍS var kominn inn undir Brjótinn í Bolungarvík. Að sögn Sverris
Péturssonar, útgerðarstjóra hjá Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru hf. í Hnífsdal, var skipið að skila af
sér viðgerðarmönnum
sem fóru út með skipinu í
byrjun túrs á laugardag og
voru að vinna í búnaði um
borð. Júlíus hefur verið að
veiðum á Halanum frá því
að hann fór út en búast
má því að nýbyrjaður túr
verði um mánuður.
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Vestfirðir

Hefur greitt
meginhluta
skuldarinnar
Fyrrum framkvæmdastjóri Fjórðungssambands
Vestfirðinga hefur greitt
meginhlutann eða um
70% af þeirri skuld sem
var á viðskiptareikningi
hans hjá sambandinu þegar hann lét af starfi eða
4,5 milljónir af alls 6,5
milljónum króna. Þetta
kom fram á Fjórðungsþingi Vestfirðinga á Reykhólum.
Ekki voru talin efni til
þess að framkvæmdastjórinn greiddi allt það fé
sem út af stóð á viðskiptareikningnum. Launakjör
hans höfðu ekki verið endanlega frágengin á meðan
hann gegndi stöðunni og
var ágreiningur um einstaka þætti.
Framkvæmdastjórinn
gegndi starfinu frá 1998
og þar til á síðasta vetri.

Súðavík

Friðgerður
sveitarstjóri
Friðgerður S. Baldvinsdóttir, starfsmaður á skrifstofu Súðavíkurhrepps,
mun gegna starfi sveitarstjóra til loka kjörtímabilsins á næsta ári.
Þetta var niðurstaðan á
fundi hreppsnefndar fyrir
helgina, þar sem ákveðið
var að ráða engan af þeim
sex körlum sem sóttu um
stöðuna.
Friðgerður hefur þegar
tekið við starfinu.

Regnbogamessa í Hólskirkju
Vetrarstarf Hólskirkju í Bolungarvík hófst á sunnudaginn
með svonefndri „regnbogamessu“. Hér var um þematengda fjölskyldumessu að
ræða þar sem þemað var regnboginn. Seint á fimmtudagskvöld bárust blaðinu upplýsingar um messuna og vetrar-

starfið í Hólskirkju og var
mælst til þess að þeim yrði
komið á fréttavef blaðsins,
allra helst ásamt einhverri fallegri regnbogamynd.
Mjög árla morguninn eftir
þegar starfsmaður blaðsins,
sem búsettur er í Bolungarvík,
var að leita á internetinu að

heppilegri regnbogamynd leit
hann út um glugga og þá blasti
við regnbogi yfir Hólskirkju.
Enga úrkomu var nokkurs
staðar að sjá nema á litlu
svæði í kringum Hól.
Tækifærið var þegar í stað
notað að taka myndir í tilefni
regnbogamessunnar. Jafn-

skjótt og myndatökunni lauk
hvarf þessi staðbundni úrkomuvottur og regnboginn að
sjálfsögðu líka. Myndasmiðurinn hefur verið búsettur í
Bolungarvík í hálft þriðja ár
og hefur aldrei séð þar regnboga fyrr.

Deilan um aðstöðu fyrir farþegabáta í Ísafjarðarhöfn

Harkan í málinu hörmuð

Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar „harmar þá hörku sem komin er í þetta mál og bendir á að
stjórnendur hafna ákveða nýtingu þeirra“. Þetta var bókað
á síðasta fundi hafnarstjórnar

og varðar deilu um aðstöðu
fyrir farþegabáta í Ísafjarðarhöfn. Ferðaþjónustufyrirtækið Hornstrandir ehf. hefur leitað lögfræðiaðstoðar til þess
að fá aðstöðu til jafns við Sjó-

ferðir Hafsteins og Kiddýjar
ehf. og hafa klögumálin gengið á víxl. Báðir aðilar telja á
sér brotið eða að reynt sé að
brjóta á sér í þessu máli.
„Það verður allt kapp lagt á

að finna viðunandi úrræði í
samráði við hagsmunaaðila í
ferðaþjónustu fyrir upphaf
næsta ferðamannatímabils“,
segir einnig í bókun hafnarstjórnar.

Bæjarstjór
n Ísafjarðarbæjar ekki samhljóða í afstöðu sinni um málefni Orkubús Vestfjarða
Bæjarstjórn

Ekki fallist á að blanda sölu Orkubúsins saman við lausnir í húsnæðiskerfinu
Á fundi sínum sl. fimmtudag staðfesti bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar afgreiðslu bæjarráðs frá því fyrr í vikunni
varðandi tilboð ríkissjóðs í

37.PM5

eignarhluta vestfirskra sveitarfélaga í Orkubúi Vestfjarða
hf. Bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ vilja að viðræðunefnd
Fjórðungssambands Vestfirð-
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inga ræði við ríkisvaldið um
þá aðferð sem kynnt er í tilboði
þess um niðurgreiðslur lána í
félagslega húsnæðiskerfinu.
Afstaða Ísafjarðarbæjar er

óbreytt, þannig að ekki er
fallist á að blanda saman hugsanlegri sölu OV við lausnir í
félagslega húsnæðiskerfinu
sem leysa þarf á landsvísu.

Afgreiðsla þessi var staðfest bæjarstjórn með fimm atkvæðum gegn tveimur en tveir
bæjarfulltrúar greiddu ekki
atkvæði.
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