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Kvóti viðbótarlána til húsnæðiskaupa í Ísafjarðarbæ búinn

Hafa hafa komið
í veg fyrir verðfall
– og orðið til þess að ungt fólk festi sér húsnæði
Fjármunir sem veittir voru
frá Íbúðalánasjóði til viðbótarlána í Ísafjarðarbæ eru upp
urnir. Þetta kom fram á síðasta
bæjarráðsfundi þar sem
Tryggvi Guðmundsson lögmaður vakti athygli á málinu
með bréfi til ráðsins. Segir
hann að viðbótarlánin hafi
komið í veg fyrir verulega
verðlækkun fasteigna á liðnu

ári og jafnframt hafi þau orðið
til þess að fleira ungt fólk festi
sér húsnæði í bænum.
Bæjarráð samþykkti að
kanna hvort mögulegt sé að
fá hækkaðan þann viðbótarlánakvóta sem Ísafjarðarbær
fékk á þessu ári. Á sama fundi
var einnig samþykkt að ganga
frá umsóknum vegna viðbótarlána fyrir árið 2002.

Slökkvitæki tekin úr göngunum

Dufti sprautað í Grunnskólanum á Suðureyri
Á sunnudag varð þess vart
að farið hafði verið inn í
Grunnskólann á Suðureyri og
sprautað þar dufti úr slökkvitækjum. Einnig kom í ljós, að
tvö slökkvitæki höfðu verið
fjarlægð úr Vestfjarðagöngum. Beinast liggur við að
álykta, að þau tæki sem þar
var stolið hafi verið notuð við
skemmdarverkin í skólanum.
Málið var í rannsókn hjá lögreglunni á Ísafirði þegar blaðið
fór í vinnslu.
Að sögn Önundar Jónssonar yfirlögregluþjóns er þjófnaður eða tæming á slökkvitækjum í jarðgöngunum verknaður sem er litinn mjög alvarlegum augum. Hér er um
öryggistæki að ræða, enda
þótt skemmdarvargarnir virðist ekki átta sig á því. Oftar en
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Tvær fjölskyldur úr
Bolungarvík
brugðu sér
á Old Trafford
– sjá frásögn og myndir
úr ferðinni í miðopnu

ekki nást þeir seku en samt
gerist þetta aftur og aftur.
Þess má geta, að sl. föstudag var ungur maður á Suðureyri dæmdur í Héraðsdómi
Vestfjarða vegna ölvunaraksturs aðfaranótt 22. febrúar á
síðasta vetri. Hann ók ölvaður
fram og aftur um jarðgöngin
og endaði með því að velta
bílnum. Jafnframt skildi hann
eftir sig duftský í göngunum
og var sjálfur hvítur frá hvirfli
til ilja af dufti úr slökkvitækjum sem hann tæmdi.
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Ísafjarðarbær

Dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða fyrir ölvunarakstur

Dagpeningamálinu
áfrýjað til
Hæstaréttar

Skal greiða 70 þúsund króna sekt
og málskostnað og sviptur ökuleyfi

Andrea S. Harðardóttir,
kennari við Grunnskólann á
Ísafirði, hefur áfrýjað til
Hæstaréttar máli sínu gegn
Ísafjarðarbæ varðandi greiðslu dagpeninga í skólaferðalagi vorið 1999. Ísafjarðarbær
var sýknaður af kröfu Andreu
í Héraðsdómi Vestfjarða 20.
júní sl. Dómurinn leit svo á,
að ferðin hafi ekki verið á
vegum skólans heldur ákveðins hóps nemenda, enda þótt
skólinn hafi lagt þeim lið með
ýmsu móti og áskilið sér agavald yfir þeim meðan ferðin
stæði.
Dómurinn taldi að nemendur hafi sjálfir, í skjóli lögráðamanna sinna, átt að bera alla
fjárhagslega ábyrgð af ferðakostnaðinum, þ.m.t. ferðakostnaði stefnanda sem fararstjóra, þrátt fyrir það að Ísafjarðarbær greiddi laun hennar
meðan ferðin stóð yfir.

Bridgemót

Einu stigi
munaði á
1. og 2. sæti
Jón Árnason og Hermann
Þorvaldsson á Patreksfirði
unnu afar nauman sigur á Vestfjarðamótinu í bridge, sem
fram fór í Félagsheimilinu á
Patreksfirði um helgina. Þeir
hlutu 554 stig en í öðru sæti
og einu stigi á eftir urðu þeir
Arnar Geir Hinriksson og
Guðmundur M. Jónsson frá
Ísafirði.
Í þriðja sæti með 546 stig
urðu þau Óskar Elíasson og
Sigríður Hrönn Elíasdóttir í
Súðavík. Tólf pör frá ýmsum
byggðum Vestfjarða kepptu á
mótinu og var keppnin spennandi allt til loka síðustu umferðar.

Tvítugur maður á Suðureyri
var sl. föstudag dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða til greiðslu
70.000 króna sektar en til vara
til að sæta 14 daga fangelsi,
greiðist sektin ekki innan fjögurra vikna frá birtingu dómsins. Hann var einnig sviptur
ökurétti í eitt ár og dæmdur til
greiðslu alls sakarkostnaðar.
Maðurinn var fundinn sekur
um ölvunarakstur í febrúar á
þessu ári. Með brotinu rauf
hann skilorð en dómurinn notaði heimild í lögum til að láta
skilorðsdóminn haldast.
Maðurinn var ákærður og
sakfelldur fyrir að hafa aðfaranótt fimmtudagsins 22. febrúar 2001 ekið bifreið, undir
áhrifum áfengis og án þess að
hafa öðlast ökuréttindi, frá

Aðalgötu á Suðureyri, „eftir
Súgandafjarðarvegi austur
Botnsdal, austur eftir Botnsdalslegg og norður Tungudalslegg í Vestfjarðagöngum,
áfram norður Tungudal eftir
Vestfjarðavegi, austur Skutulsfjarðarbraut að verslunarmiðstöðinni Ljóninu á Skeiði,
til baka vestur Skutulsfjarðarbraut og suður Vestfjarðaveg
að gangamunnanum í Tungudalslegg þar sem bifreiðin
lenti utan vegar“.
Ákærði játaði sök fyrir
dómi. Með játningu hans,
sem var í samræmi við rannsóknargögn lögreglu, taldi
dómurinn hann sannan að sök.
Í dómnum segir: Þann 21.
mars 1997 var ákærði dæmdur
í 20 daga varðhald, skilorðs-

bundið í tvö ár og til greiðslu
25.000 króna sektar og sviptur
ökurétti í 10 mánuði fyrir ölvunarakstur og fleiri umferðarlagabrot og nytjastuld. Þann
23. janúar 1998 var hann
dæmdur í 5 mánaða fangelsi,
skilorðsbundið í þrjú ár og til
greiðslu 90.000 króna sektar
og sviptur ökurétti í 6 mánuði
fyrir líkamsárás, nytjastuld,
þjófnað og ölvunarakstur.
Þann 8. maí 1998 var hann
enn dæmdur í 7 mánaða fangelsi, skilorðsbundið í þrjú ár
og til greiðslu 65.000 króna
sektar fyrir þjófnað, fjársvik,
líkamsárás, nytjastuld og
ölvunarakstur og sviptur ökurétti í sex mánuði. Þann 30.
október 1998 var hann dæmdur til greiðslu 50.000 króna

Hundrað ár liðin frá stofnun Taflfélags Ísafjarðar

„Skákmót aldarinnar“ um aðra helgi
Efnt verður til skákmóts á
Ísafirði annan laugardag í tilefni þess að um þessar mundir
er öld liðin frá stofnun Taflfélags Ísafjarðar haustið 1901.
Forgöngumenn þessa minningarmóts eru þeir Guðfinnur
R. Kjartansson og Einar S.
Einarsson, „gamlir“ Ísfirðingar sem hafa mjög lengi verið
búsettir syðra en hafa hugsað
meira um heimabæinn sinn,
veg hans og velferð en líklega
flestir aðrir.
Þeir félagarnir munu koma
vestur og hafa með sér í farangrinum nokkra virta skákmenn til viðbótar sem munu
heiðra mótið með þátttöku
sinni. Auk þeirra sem koma

lengra að munu heimamenn á
Ísafirði og skákmenn í grannbyggðunum taka þátt í mótinu, sem er öllum opið.
Mótið verður á Sal Menntaskólans á Ísafirði og hefst kl.
14 laugardaginn 28. september. Mótsstjóri verður Guðfinnur R. Kjartansson en umsjón með mótinu hefur skákklúbbur Menntaskólans á Ísafirði. Þátttaka tilkynnist ritara
MÍ í síma 456 3599 eða í
netfangið hermann@fvi.is
sem fyrst. Kaffi verður drukkið í borðsal MÍ og mun þar
Einar S. Einarsson, sem er
einn af fyrrverandi formönnum Taflfélags Ísafjarðar,
minnast afmælisbarnsins á

sektar fyrir brot gegn 1. mgr.
48. gr. umferðarlaga og þann
22. október 1999 í 10.000
króna sekt fyrir brot gegn áfengislögum. Ölvunarakstursbrot ákærða samkvæmt fyrrnefndum dómum hafa ekki
ítrekunaráhrif, þar sem hann
var ekki orðinn fullra 18 ára
þegar hann framdi þau, sbr. 1.
mgr. 71. gr. almennra hegningarlaga.

aldarafmælinu.
Þess má geta hér, að elsta
skák milli íslenskra skákmanna sem varðveist hefur
var tefld á Ísafirði. Hún birtist
í fyrsta íslenska skáktímaritinu, Í uppnámi, árið 1901 eða
sama ár og Taflfélag Ísafjarðar
var stofnað. Hins vegar var
hún tefld átta árum fyrr eða
árið 1893. Sama ár birtist hún
í skákdálki í dönsku blaði.
Þeir sem þarna áttust við voru
Ísfirðingarnir Helgi Sigurgeirsson gullsmiður og Þorvaldur Jónsson læknir. Þorvaldi lækni var margt afar vel
gefið og var hann m.a. einhver
sleipasti skákmaður landsins
á sinni tíð.

Á ystu nöf
„Og ef einhver vill refsa í nafni réttlætisins og höggva tré hins illa, kanni hann
fyrst rætur þess.“
Síðan grimmilegasta og mannskæðasta sjálfsmorðsárás sögunnar reið
yfir Bandaríkin fyrir rúmri viku hefur vaxandi ótti um viðbrögð Bandaríkjamanna og afleiðingar þeirra grafið um sig um heim allan. Skoðanakannanir vestra benda til einnar og sömu niðurstöðu: Bandarísku þjóðina þyrstir í hefnd.
Bush forseti hefur talað tæpitungulaust. Þjóðin stendur einhuga að baki honum.
Leiðtogar flestra þjóða hafa lýst yfir stuðningi við Bandaríkjamenn. Útlit er fyrir að
þjóðir heims ætli loks að taka höndum saman í baráttunni við hryðjuverkamenn,
óvini allra þjóða, alls mannkynsins.
Atlantshafsbandalagið telur árásina á Bandaríkin jafngilda árás á öll ríki bandalagsins. Ákvörðunin vekur vonir um að ekki verði gripið til gagnaðgerða nema að
vel yfirlögðu ráði. Þetta er afar mikilvægt. Leggjum á minnið orð bandaríska sendiherrans á Íslandi, Barböru Griffiths: „Við megum ekki láta sorg og reiði bera skynsemi ofurliði. Við megum ekki hefja aðgerðir fyrr en staðreyndir liggja fyrir.“
Íslendingar, sem þekkja það helst til stríðsmennsku í landi sínu sem lesa má um í

Í dómnum segir, að með
broti sínu nú hafi ákærði rofið
skilorð dómsins frá 8. maí
1998, en rétt hafi þótt, með
heimild í 60. gr. almennra
hegningarlaga, sbr. 7. gr. laga
nr. 24/1999 og 7. gr. laga nr.
22/1955, að láta skilorðsdóminn haldast, en dæma ákærða
refsingu nú sér í lagi.
Dóminn kvað upp Erlingur
Sigtryggsson, dómstjóri.

HÚSNÆÐI TIL LEIGU
Ísafjarðarbær auglýsir hér með til leigu
húsnæði hafnarsjóðs í Hafnarhúsi við
Suðurgötu á Ísafirði.
Um er að ræða efri hæð sem er alls um
116m² og skiptist í herbergi, sal, eldhús
og salerni. Yfir eldhúsinu og hluta af
sal er smá geymsluloft.
Húsnæðið hentar vel sem skrifstofuhúsnæði og er innréttað sem slíkt.
Önnur notkun er að sjálfsögðu möguleg.
Allar frekari upplýsingar veitir Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri.
Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.

Frá útgefendum:

fornsögum, þar sem ættir tókust á um auð og yfirráð og víga var krafist til að fullnægja stolti ættstórra kvenskörunga, eiga erfitt með að átta sig á því blinda hatri sem
knýr menn til slíkra voðaverka, að breyta farþegaþotum fullsetnum saklausu fólki í
hin ægilegustu eyðingarvopn.
Hryðjuverkahópar og sjálfsmorðsárásir urðu ekki fyrst til við árásina
á Bandaríkin. Um það vitna ótal illvirki liðinna áratuga og alda. En þegar
stórt er höggvið nærri hjartastað öflugasta herveldis heimskringlunnar
skyldi engan undra þótt viðbrögðin séu sterk.
Ef við ætlum okkur að uppræta tré hins illa verðum við að komast fyrir rætur þess.
Dansandi og fagnandi ungmenni á götum úti í Palestínu, látandi í ljósi andúð sína á
Bandaríkjunum, eru sláandi dæmi um það sem úrskeiðis hefur farið í samskiptum
þjóða. Þau eru skilgetin afkvæmi pólitískra átaka, hagsmunaátaka og trúarbragðaátaka
milli þjóða og þjóðarbrota, alin upp í taumlausu hatri. Þar liggja ræturnar að
fagnaðarlátum þessara ungmenna. Þær verðum við að uppræta ef komandi kynslóðir
eiga ekki að eiga yfir höfði sér endurtekningu á atburðunum í New York.
Á meðan það tekst ekki munum við áfram verða á ystu nöf – milli vonar og ótta.
(Tilvitnun: Spámaðurinn)
s.h.
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Almenningssamgöngur
innan Ísafjarðarbæjar
Nokkuð hefur verið fjallað
um útboð Ísafjarðarbæjar á
almenningssamgöngum og
skólaakstri innan Ísafjarðarbæjar sem auglýst var í byrjun
ágúst. Því miður hefur borið á
þeim misskilningi í umræðunni að ekki hafi allir setið
við sama borð þar sem lægsta
tilboði var ekki tekið. Eins og
flestum er kunnugt fer útboð
á verki fram eftir fyrirfram
ákveðnum leikreglum til að
tryggja jafna aðstöðu þeirra
sem bjóða í verkið. Starfsmenn bæjarins útbúa gögn
málsins og leggja fyrir bæjarráð til staðfestingar. Í þessu
tiltekna útboði voru gögnin
unnin af ráðgjafafyrirtækinu
Nýsi hf. og stuðst við staðalinn ÍST-30:1997 en hann segir
til um hvernig ferill útboðs
fer fram o.s.frv.
Í byrjun ágúst var með viku
millibili auglýst eftir tilboðum
í akstur almenningsvagna í

Ísafjarðarbæ ásamt skólaakstri í Skutulsfirði. Útboðsgögn
voru afhent frá og með 2. ágúst
og tilboðum átti að skila 15.
ágúst fyrir kl. 14:00 þar sem
þau yrðu opnuð í viðurvist
þeirra sem þess myndu óska.
Við opnun tilboða var óskað
eftir athugasemdum þeirra
sem buðu í verkið áður en
tilboðin voru opnuð. Bókað
var: „Aðspurðir gerðu mættir
ekki athugasemdir við útboðsgögn“. Eftir að búið var að
opna tilboðin fjögur og öllum
viðstöddum var ljóst í hverju
þau voru fólgin og upphæð
þeirra var að nýju óskað eftir
athugasemdum. Bókað var:
„Engar athugasemdir komu
fram eftir opnun“.
Haldinn var bæjarráðsfundur 17. ágúst þar sem tilboðin
voru lögð fram og ákveðið að
óska eftir frekari upplýsingum
frá öllum tilbjóðendum með
tilvísun í ÍST-30:1997, grein

7.5. Þeim upplýsingum verði
skilað á skrifstofu Ísafjarðarbæjar fyrir kl. 15:00 þann 23.
ágúst. Það er 6 daga frestur.
Samkvæmt staðlinum skal
fara með þessar viðbótarupplýsingar sem trúnaðarmál.
Á bæjarráðsfundi 27. ágúst
voru viðbótargögnin lögð
fram í bæjarráði og var niðurstaða bæjarráðs á þeim fundi
að taka næstlægsta tilboði.
Ákvörðun bæjarráðs var
byggð á þeim viðbótargögnum sem beðið var um og í
samræmi við staðalinn ÍST30:1997.
Þann 6. september sl. staðfesti bæjarstjórn þá niðurstöðu
bæjarráðs frá fundi þess 27.
ágúst sl., að taka tilboði Ferðaþjónustu Margrétar og Guðna
ehf. í almenningssamgöngur
í Ísafjarðarbæ. Var staðfestingin með öllum greiddum atkvæðum nema einu sem var
fólgið í hjásetu (8-0).

Fram hefur komið gagnrýni
á að útboðið hafi verið með
litlum fyrirvara og stuttur
frestur gefinn til að skila inn
gögnum. Taka má undir að
hægt hefði verið að bjóða fyrr
út en í byrjun ágúst þar sem
sú ákvörðun lá fyrir í vetur að
þetta verk yrði boðið út. Öllum sem buðu í verkið núna
hefur verið ljóst um nokkurn
tíma að til útboðs kæmi. Hins
vegar skal bent á að allir sem
buðu í verkið voru jafnsettir
hvað varðaði tíma til að skila
tilboði og gögnum. Ferlið í
heild tók 25 daga og er það
ekki óalgengt við útboð. Einnig er mikilvægt að fram komi
að ekki bárust athugasemdir
né heldur beiðni frá neinum
þeirra sem bauð í verkið um
að fá lengri frest. Þau gögn
sem beðið var um eru upplýsingar um viðkomandi fyrirtæki, rekstraráætlun, efnahagsreikningur (nema fyrir-

,,Mikilvægt er að almenningur
geti treyst stjórnsýslunni og
því er farið eftir fyrirfram
ákveðnum, þekktum leiðum
þegar mál eru afgreidd“
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri skrifar
tækið sé nýstofnað), yfirlýsing viðskiptabanka o.fl. Flest
þessara gagna eru væntanlega
til hjá bjóðanda á þessum tíma
því búið er að bjóða í verkið
og tilboðið hlýtur að vera
byggt á fyrirliggjandi rekstraráætlun.
Það segir sig sjálft að sá
sem býður út verk er að leita
hagstæðustu leiða til rekstrar
á þeim verkþætti. Þess vegna
er fyrsti valkostur ávallt lægsta
tilboðið að því tilskildu að
það standist allar kröfur útboðsins. Svo er að sjálfsögðu
einnig í þessu tilfelli. Munur
á lægsta tilboði og því sem
tekið var er 7,4 milljónir, lægsta tilboðið meira að segja
mun lægra en það sem verið
var að greiða verktökum skv.
samningum sem voru í gildi
fyrir útboð.
Upphæð tilboðsins sem tek-

ið var er 2,5 milljónum hærra
en sú fjárhæð sem greidd var
verktökum skv. eldri samningum. Að teknu tilliti til verðhækkana í þjóðfélaginu, var
allt eins búist við því að hækkunin yrði meiri.
Afgreiðsla tilboða er eins
og áður segir formlegt ferli,
því hefur verið reynt að vanda
til þessa verks eins og kostur
er. Mikilvægt er að almenningur geti treyst stjórnsýslunni
og því er farið eftir fyrirfram
ákveðnum, þekktum leiðum
þegar mál eru afgreidd. Sú
staðreynd að einn tilboðsgjafa
og sá er hreppti verkið er jafnframt bæjarfulltrúi breytir
vinnubrögðum stjórnsýslunnar ekki að neinu leyti, öðru en
því að viðkomandi bæjarfulltrúi situr ekki þá fundi þar
sem ákvarðanatakan fer fram.
– Halldór Halldórsson.

Einar Valur Kristjánsson framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf. varar við auðlindagjaldi

Ekkert annað en landsbyggðarskattur á allar greinar útgerðar
Framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.,
Einar Valur Kristjánsson, hefur sent bæjarráði Ísafjarðarbæjar bréf með tölum um
hugsanlega skiptingu auðlindagjalds á bæjarfélög á
landinu. Þar segir hann að umræðan um auðlindagjald muni
fara á fullt skrið á næstunni,
þegar endurskoðunarnefndin,
sem vinnur að endurskoðun

Súðavík

Jónas
byggir
skjólgarð
Jónas Jónbjörnsson
verktaki í Súðavík átti
lægsta tilboð í gerð skjólgarðs í suðurhöfninni í
Súðavík, tæplega 4,4 milljónir króna.
Tilboði hans var tekið
og hann er þegar byrjaður
á verkinu sem stendur líklega fram í nóvember. Vesturvélar ehf. í Súðavík buðu
5,9 milljónir og Græðir sf.
á Flateyri bauð 7,9 milljónir.
Kostnaðaráætlun var kr.
6,1 millj. króna.

fiskveiðilöggjafarinnar, skilar
af sér. Framkvæmdastjórinn
segir að útgerðin muni á næstunni eiga fullt í fangi með að
greiða af skuldum greinarinnar, svo ekki sé talað um að
„greiða eðlilegan arð eða
standa undir afskriftum og nýfjárfestingum“, eins og segir í
bréfinu.
Í bréfinu segir ennfremur
að margoft hafi verið bent á
að auðlindagjald sé ekkert
annað en landsbyggðarskattur
og að auðlindaskattur komi
jafnt niður á öllum sem fá
úthlutað aflaheimildum, allt
frá trillum og upp í togara. Í
fylgigögnum kemur fram að
ef greiddar yrðu 6 krónur af
hverju þorskígildiskílói í auðlindagjald myndu kvótahafar

í Ísafjarðarbæ greiða rúmar
98 milljónir í auðlindagjald,
eða 23.222 krónur á hvern
íbúa. Í Bolungarvík myndu
verða greiddar 23,5 milljónir,
eða 23.537 krónur á hvern
íbúa.
Sambærilegar tölur fyrir
Reykjavík eru 167 milljónir
(1.499 krónur á íbúa). Samkvæmt þessum gögnum sem
fylgdu bréfi Einars er reiknað
með að heildartekjur af veiðileyfagjaldi miðað við 6 krónur
á kvótakíló yrðu rétt tæpir
tveir milljarðar.
Eins og fram hefur komið
er H-G hf. langstærsti kvótahafi á Vestfjörðum. Bæjarráð
Ísafjarðar samþykkti að vísa
erindinu til umræðu á næsta
fundi bæjarstjórnar.

Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins–Gunnvarar hf.

Fólskuleg líkamsárás á Ísafirði

Hópur heimamanna réðst
á skipverja á Sæbjörgu
Fólskuleg líkamsárás var
framin á bak við Gamla bakaríið á Ísafirði aðfaranótt
sunnudags. Hringt var í Neyðarlínuna um hálffimmleytið
og tilkynnt um árás á mann.
Þegar lögreglan kom á staðinn

fann hún þar liggjandi skipverja af Sæbjörgu sem lá í
Ísafjarðarhöfn með Slysavarnaskóla sjómanna.
Hópur Ísfirðinga hafði ráðist á manninn og leikið hann
illa. Hann var fluttur á sjúkra-

húsið á Ísafirði til aðhlynningar.
Maðurinn fékk að fara af
sjúkrahúsinu í gærkvöldi.
Lögreglan er með málið til
meðferðar en fyrir liggur
hverjir frömdu árásina.

Aðalfundur
Ákveðið hefur verið að aðalfundur Útvegsmannafélags Vestfjarða árið 2001, verði
haldinn þriðjudaginn 25. september n.k. kl.
12:00 á Hótel Ísafirði.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Fulltrúar LÍÚ koma á fundinn.
Félagsmenn eru hvattir til að mæta.
Stjórnin.
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Fasteignaviðskipti

Jón Jónsson þjóðfræðingur – fræðamaður og
ferðaþjónustubóndi á Kirkjubóli við Steingrímsfjörð

„Nú er lag fyrir Vestfirði“
TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – Ísafirði
Símar: 456 3940 & 456 3244
Fax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.is

Einbýlishús / raðhús

3ja herb. íbúðir

Engjavegur 6: 223 m² einbýlishús á tveimur hæðum. Getur
selst í tvennu lagi, 5 herb. íbúð
á e.h. og 4ra herb. íbúð á n.h.
Tilboð óskast
Engjavegur 24: 126,4 m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust
1. ágúst 2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hjallavegur 19: 242 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Sér íbúð á n.h. Ýmis
skipti möguleg. Áhv. ca. 5 m.kr.
Verð 10,5 m.
Hlíðarvegur 8: 171,8 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr að Hlíðarvegi 9
Verð 7,5 m.kr.
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýlishús á tveimur hæðum, á
neðri hæð er 70 m² íbúð sem
hægt er að leigja út
Verð 12,5 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² raðhús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Laust fljótlega. Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur. Verð 8,2 m.kr.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), allt uppgert. Húsið er
í hjarta bæjarins. Ræktuð eignarlóð. Verð 6,7 m.kr.
Skólavegur 9: 127 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr og kjallara. Húsið er laust
strax. Tilboð óskast
Stakkanes 16: 226,2 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

Hlíðarvegur 33: 79,1 m² íbúð á
neðri hæð í fjórbýlishúsi ásamt
góðum bílskúr Verð 6,9 m.kr.
Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1. hæð
til hægri í fjölbýlishúsi. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 3,7 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.

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

2ja herb. íbúðir
Sundstræti 24: 69 m² skemmtileg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi Verð 4,5 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4 m.kr.

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

Bolungarvík
Hlíðarstræti 6: 113 m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr
Verð 7,9 m.kr.

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

Fyrir réttu ári fluttust
hjónin Jón Jónsson þjóðfræðingur og Ester Sigfúsdóttir úr Reykjavík með
fjögur börn sín og settust að
á Kirkjubóli við Steingrímsfjörð, fornu höfuðbóli sem
stendur í þjóðbraut rétt
sunnan við Hólmavík. Þar
settu þau á fót bændagistingu með fimm vistlegum
herbergjum í öðru íbúðarhúsinu á bænum.
Jón var í vor kjörinn formaður Ferðamálasamtaka
Vestfjarða. Í tilefni þess að
nú fer haustið að garði má
spyrja hann hvernig ferðasumarið hafi gengið hér fyrir
vestan.

Gott sumar að baki
„Sumarið er búið að vera
gott“, segir Jón. „Það hefur
verið mikill straumur ferðamanna hér í sýslunni í sumar. Mun meiri en undanfarin
ár. Herbergjanýtingin hjá
okkur á Kirkjubóli í júlí var
um 80% og traffíkin hélst út
nær allan ágústmánuð. Það
er ekki lengur þannig að
ferðasumrinu sé lokið eftir
verslunarmannahelgi eins og
var fyrir nokkrum árum. Ég
held líka að það sé að verða
breyting í afstöðu landsmanna til Vestfjarða. Ég
held að þær áherslur sem
menn hafa verið að leggja
við kynningu á ferðaþjónustunni hér á Vestfjörðum
og sú ímynd sem byggt hefur verið á sé að skila sér í
auknum mæli. Vestfirðir eru
að auka hlut sinn í ferðamennskunni, það er alls ekki
aukning um allt landið. Ég
heyri það sama um allan
fjórðunginn. Vestfirðir eru
ofar í huga fólks en áður.
Það er bæði náttúran hér og
útiveran sem dregur fólk að,
og einnig margvíslegar
nýjungar í þjónustu og
afþreyingu.
Hér á Ströndum má nefna
nýjungar eins og Galdrasýninguna sem hefur haft
veruleg áhrif á fjölgun
ferðamanna hér á Ströndum
og fær þá einnig til að
staldra lengur við á svæðinu. Það er líka ljóst að hægt
er að nýta uppákomur eins
og t.d. hátíðina Galdrastef á
Ströndum til að lengja ferðamannatímann. Hér á svæðinu bættist þannig við ein
mjög góð helgi. Það hlýtur
reyndar að vera forgangsatriði hér fyrir vestan að
huga af fullum krafti að
lengingu ferðamannatímans,
vetrinum, vorinu og haustinu.“

Strandagaldurs sem opnaði
fyrsta áfanga Galdrasýningarinnar á Ströndum með
sýningarhúsi á Hólmavík í
fyrra. Sýningin hefur hlotið
hefur mikla umfjöllun í fjölmiðlum og annars staðar
fyrir velheppnaða og kraftmikla framsetningu.
„Í sumar hefur verið unnið
af krafti við annan áfanga
sýningarinnar, sem er sýningarhús við Hótel Laugarhól í landi Klúku í Bjarnarfirði. Það verður torfhús og
veggir húsanna voru hlaðnir
upp í sumar. Þeir verða svo
látnir síga í vetur til að
treysta þá, og vonandi verður svo hægt að koma húsunum undir þak næsta sumar og opna almenningi.
Svona framkvæmd kostar
mikið, enda er stefnt að því
að verkefnið sé í fremstu röð
við uppbyggingu menningartengdrar ferðaþjónustu á
landinu. Það fékkst fimmtán
milljóna styrkur til verkefnisins á fjárlögum þessa árs,
og vonandi fæst framhaldsstyrkur til að klára þennan
áfanga.
Verkið er unnið undir
stjórn Guðjóns Kristins-

Jón Jónsson, þjóðfræðingur.
sonar frá Dröngum, fremsta
hleðslumanns á landinu, og
Árna Páls Jóhannssonar
hönnuðar og leikmyndasmiðs, en hann var einnig

Bústaður
galdramanns
Jón er einn af stofnendum

4

38.PM5

MIÐVIKUDAGUR 19. SEPTEMBER 2001

4

19.4.2017, 09:42

hönnuður sýningarinnar á
Hólmavík. Í torfhúsinu
verður sýningarsalur þar
sem fjallað verður um
þekkta galdramenn sem

tengjast Bjarnarfirði og
svokallaða bændagaldra,
aðferðir bænda við að létta
sér lífið og búskaparbaslið.
Einnig verða afhýsi sem
eiga að sýna kotbústað
dæmigerðs galdramanns frá
17. öld. Húsin verða nokkuð
sérstök, byggð að Strandamannasið. Þau eiga frekar
að líkjast hrúgöldum sem
hróflað hefur verið upp en
veglegum torfbæjum, en það
var gömul hefð í Strandasýslu, að nota rekaviðinn
ótæpilega við byggingar því
nóg var af því byggingarefni. Húsin sjálf voru ekkert
sérlega vönduð.
Þetta undruðust aðkomumenn eins og þeir Eggert og
Bjarni segja frá í ferðabók
sinni frá 18. öld. En þó útlitið verði hrörlegt, þá verður vandað til verksins með
besta rekavið af svæðinu og
húsið sjálft á að standa
margfalt lengur en torfhúsin
gerðu fyrr á öldum.“

Heimildamyndir
og gæðaþróun
Hátíðin Galdrastef á
Ströndum sem haldin var
aðra helgi í ágúst tókst í alla
staði mjög vel. Dagskráin
var fjölbreytt og vönduð og
frægir listamenn komu þar
fram. Aðsóknin varð samt
ekki eins góð og vonast var
til, og varð nokkur halli af
hátíðinni. En þeir galdramenn láta ekki deigan síga.
Heimildamynd um hátíðina
er í smíðum og verður hún
jafnframt kynning á Galdrasýningunni. Höfundur
myndarinnar er Þorfinnur
Guðnason sem frægur er
fyrir myndir sínar af þeim
ólíku persónum Óskari
húsamús og Lalla Jones.
„Það er nú ekki meiningin
að halda slíka hátíð á hverju
sumri, enda erfitt að toppa
dagskrána frá því í sumar,
eins og sagt er. Það er nú
frekar hugmyndin að láta
þrjú eða fjögur ár líða, svona
eins og menn gera með ættarmótin“, segir Jón um
framhald hátíðahaldanna.
„En sú kynning sem fólst í
auglýsingum og umfjöllun
um Galdrastefið á eftir að
skila sér margfalt til okkar
hér, bæði á Galdrasýninguna
og til ferðaþjónustunnar á
næstu árum. Heimildamyndin á líka eftir að hafa
sömu áhrif, eins og aðrar
heimildamyndir sem sýndar
hafa verið í sjónvarpi af
náttúru og mannlífi á Vestfjörðum. Ég verð var við að
þess háttar umfjöllun getur
gert útslagið þegar fólk
ákveður hvert það ferðast
næst. Þetta er einn af þeim
þáttum sem við þurfum að
huga að við uppbyggingu
ferðaþjónustunnar.
Ferðaþjónustan hefur vaxið hratt á Vestfjörðum und-

anfarin ár. Hér í Strandasýslu einni eru ellefu staðir
sem bjóða ferðafólki gistingu. Störfum sem tengjast
ferðaþjónustu hefur fjölgað
hratt síðustu ár og þjónustan
er sífellt að batna. Á vegum
Ferðamálasamtaka Vestfjarða erum við að undirbúa
að ýta úr vör sérstöku gæðaþróunarverkefni í samstarfi
við fleiri aðila. Þá ætlum við
að bjóða fyrirtækjum í
ferðaþjónustu, sem flest eru
smá, stutt markviss námskeið á ýmsum sviðum og
síðan ráðgjöf í framhaldi af
því. Þarna er hugmyndin að
taka fyrir bæði þætti eins og
útlit fyrirtækjanna, skipulag
og kynningu og eins bókhald og rekstur. Þá erum við
að vinna að áætlunum um
markaðssetningu Vestfjarða
til lengri tíma.“

Þjóðfræðiveita
Jón er ekki einhamur, því
jafnframt því að laða ferðamenn að Ströndum rekur
hann fyrirtæki á sviði þjóðfræða sem hann kallar
Sögusmiðjuna. „Sögusmiðjan fæst fyrst og fremst við
miðlun fræðilegrar þekkingar, bæði við uppbyggingu
sýninga, vefsíðugerð og útgáfu fræðirita. Einnig tengjast mörg verkefni hugmyndavinnu við uppbyggingu menningartúrisma.
Verkefnin eru næg og get ég
nefnt fjögur sem dæmi, en
þau eru öll í vinnslu þetta ár
og næsta.
Þar er fyrst verkefni sem
heitir Grettistak og er unnið
fyrir aðila í Húnaþingi
vestra, hugmyndavinna um
viðamikið menningar- og
ferðaþjónustuverkefni þar
sem byggt verður á sögu
Grettis sterka Ásmundarsonar. Í öðru lagi má nefna
sýningar sem vinna er að
hefjast við í Safnahúsinu í
Borgarnesi, en þar er stefnt
að viðamikilli uppbyggingu
næstu árin. Þá er ég með í
smíðum ásamt fleiri þjóðfræðingum alfræðibók um
þjóðtrú sem hefur vinnuheitið Íslensk þjóðtrú fyrir
börn og unglinga. Þar verða
skýrð út hugtök og fjallað
um vofur, vættir og sögur úr
þjóðtrú okkar með dæmum,
bæði í gamansömum tón og
alvarlegri. Loks er unnið að
bók um Strandamenn og bújarðir í Strandasýslu síðustu
hálfa öldina undir nafninu
Strandir. Sú bók kemur út í
vetur.”
Jón er bjartsýnn á mannlíf
í Strandasýslu, þótt fækkað
hafi í sveitum sýslunnar
síðustu áratugi. „Það eru
ýmsar hugmyndir á lofti og
uppbygging á mörgum sviðum. Það er kraftur í mannlífinu hér“, segir Jón Jónsson ferðamálafrömuður og
fræðaþulur á Ströndum.

smáar

Til sölu er MMC Lancer
árg. 1999, ekinn 28 þús.
km. Einn með öllu. Verð
kr. 100 þús. + bílalán.
Uppl. í síma 861 4850.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg, öll nýuppgerð. Parket og flísar á
gólfum. Laus frá 1. okt.
Uppl. í síma 894 8630.

Sexæringar og kajakar á Pollinum á Ísafirði

Kappróðrakeppni
MÍ verður á föstudag
Kappróðrarkeppni Menntaskólans á Ísafirði verður haldin á föstudag kl. 15 á Pollinum
framan við skólann. Þegar
hafa tvær kvennasveitir og
tvær karlasveitir skráð sig til

keppninnar. Róið er á sexæringum en sjö eru í áhöfn, sex
ræðarar og stýrimaður. Ef
fleiri sveitir vilja verða með
skal tilkynna þátttöku í síðasta
lagi á morgun, fimmtudag, til

Íþróttafélags Menntaskólans
á Ísafirði.
Að róðrarkeppninni lokinni
munu nemendur í kajakáfanga MÍ sýna ýmsar kúnstir
á bátum sínum.

Minningartónleikar Sigríðar og Ragnars H. Ragnar

Silungakvintettinn í
Hömrum á sunnudag
Hinir árlegu minningartónleikar um hjónin Sigríði Jónsdóttur og Ragnar H. Ragnar
verða haldnir á sunnudaginn,
23. september, í Hömrum, sal
Tónlistarskóla Ísafjarðar, og
hefjast kl. 16. Að þessu sinni
eru tónleikarnir helgaðir
kammertónlist frá byrjun 19.
aldar. Fluttur verður píanókvintett eftir ungverska tónskáldið Johann Nepomuk
Hummel, strengjakvartett eftir
óperutónskáldið Gioacchino
Rossini og að lokum hinn sívinsæli Silungakvintett eftir
Franz Schubert.
Flytjendur á tónleikunum
eru Laufey Sigurðardóttir á
fiðlu, Þórunn Ósk Marínósdóttir á víólu, Richard Talkowsky á selló, Hávarður
Tryggvason á kontrabassa og
Anna Áslaug Ragnarsdóttir,
sem leikur á píanó, en hún er
dóttir Ragnars og Sigríðar.
Þau eru öll í fremstu röð íslenskra hljóðfæraleikara og
verður spennandi að fylgjast
með flutningi þeirra á sunnudaginn.
Tónleikarnir eru haldnir af

Til sölu er lítil og létt fólksbílakerra á kr. 15.000, og
árabátur úr plasti, lengd
240 cm, á kr. 10-15 þús. og
MMC Lancer árg. 1993,
ekinn 158 þús. km, þafnast
lagfæringar, á kr. 150 þús.
Uppl. í síma 456 3496.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
í Stórholti. Laus strax.
Uppl. í síma 892 5066.
Óska eftir notuðum bíl á
verðbilinu 350-400 þús.
Upplýsingar í símum 456
3658 og 868 7509.
Til leigu er húseignin að
Hrannargötu 1, Ísafirði.
Laus strax. Upplýsingar í
síma 690 7301.
Til sölu er Nissan Sunny
XLX, árg. ´92, með 1600
vél, er á nýjum sumar- og
vetrardekkjum. Mjög vel
með farinn og reyklaus bíll.
Uppl. í síma 868 9295.
Til sölu er einbýlishúsið
að Engjavegi 24, Ísafirði, 5
herb., hæð og kjallari,
126m², byggt árið 1947.
Húsið er laust nú þegar.
Leiga kemur til greina.
Uppl. í símum 456 4737
eða 868 6626.
Skíðaæfingar í alpagreinum eru að hefjast. Hringið
í svarhólf: 5-8 ára í 878
3200, 9-10 ára í 878 3300,
11-12 ára í 878 3400 og 13
ára og eldri í 878 3500.
Til sölu er MMC L-300,
turbo dísel, árg. ´96, með
mæli. Skipti á ódýrari bíl
koma til greina. Góður bíll
á góðu verði. Upplýsingar í
síma 862 4279.
Til sölu er ísskápur, 140
sm á hæð með sér frysti-hólfi.
Uppl. í síma 456 4048.
Óska eftir að kaupa barnarúm án rimla og trommusett. Uppl. í síma 456 4258.
Til sölu ergöngugrindsem
lítur út sem ný. Aðeins notuð í 3 mánuði. Uppl. í símum 456 5057 og 694 7376.

Sigríður Jónsdóttir og Ragnar H. Ragnar.
Tónlistarfélagi Ísafjarðar og 1984 og naut til þess fulltingis
njóta stuðnings og velvildar Sigríðar konu sinnar. Undir
einstaklinga og fyrirtækja. þeirra stjórn varð skólinn öflMinningartónleikar þeirra ug stofnun, landsþekktur fyrir
hjóna hafa ávallt verið mjög góða kennslu og kraftmikla
fjölsóttir og hafa tónlistarunn- stjórn við erfiðar aðstæður.
endur þannig átt þess kost að Ragnar var einnig organisti
heiðra minningu Ragnars og Ísafjarðakirkju og stjórnaði
Sigríðar. Vonandi láta tónlist- Sunnukórnum og Karlakór
arunnendur ekki sitt eftir ligg- Ísafjarðar um áratuga skeið.
ja að þessu sinni og fjölmenna
Sigríður kenndi um árabil
í Hamra. Aðgangseyrir er kr. við Tónlistarskólann. Hún var
1.500 en aðgangur er ókeypis einnig einn ástsælasti kennari
fyrir nemendur 20 ára og Barnaskólans, auk þess sem
yngri.
hún var mjög virk í félagslífi
Ragnar H. Ragnar stjórnaði á ýmsum sviðum. Ragnar lést
Tónlistarskóla Ísafjarðar frá 24. desember árið 1987, en
stofnun hans 1948 til ársins Sigríður féll frá 10. mars 1993.

Slysavarnarkonur! Föndurvinnan er hafin, öll
þriðjudagskvöld kl. 19:30
að Mjallargötu 5, uppi.
Til sölu er ný kofareyktur
rauðmagi. Upplýsingar í
síma 696 7452.
Vantar tölvuskjá gefins
eða fyrir lítinn pening.
Uppl. í síma 895 7119.
Óska eftir að kaupa píanó,
verðhugmynd kr. 350 þús.
Uppl. gefa Þórunn eða Kolbeinn í símum 456 2616
eða 895 8011.
Óska eftir ódýrri þvottavél. Upplýsingar í símum
437 2221, 692 8531 eða
456 3044.
Óska eftir gamalli Nintendo tölvu og Playstation
1 tölvu. Uppl. í síma 692 6529.

Vestfirskir Ásatrúarmenn kveðja sumarið

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

Síðsumarblót í Arnardal

Hlýðninámskeið fyrir
hvolpa verður haldið á Ísafirði í september ef næg
þátttaka fæst. Uppl. og
skráning í síma 862 8671.

Síðsumarblót á vegum Vestfirðingagoðorðs Ásatrúarmanna verður á morgun,
fimmtudag (eða Þórsdag, eins
og Ásatrúarmenn nefna hann
að fornum sið) í Skatnavör í
Arnardal við utanverðan Skutulsfjörð. Blótið er helgað goðmögnum og vættum lífs og

náttúru, skipan veraldar og
mannlegs samfélags, eins og
segir í tilkynningu.
„Einnig helgast það frjósemi lands og sjávar, Nirði,
Frey og Freyju. Heiðnir menn
kveðja sumarið og hugleiða
margbrotið spil lífs og dauða,
þar sem tvíhyggja andstæð-

unnar gott / illt dregur skammt
til skilnings á fjölbreytileika
náttúru og tilveru. Þar grípur
hvað inn í annað og ekkert er
einhlítt.“ Blótið hefst kl. 18 í
vörinni fram undan Arnardal.
Þar er öllu friðelskandi fólk
velkomið að njóta saman
kyrrlátrar stundar við sjóinn.

Síðsumarblót verður á
morgun, Þórsdag 20. sept.
kl. 18 í Skatnavör í Arnardal. Vestfirðingagoðorð
Ásatrúarmanna.
Óska eftir vel með förnum
Hókus Pókus stól, helst
gefins eða fyrir lítinn pening. Upplýsingar í síma 891
9253.
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Að fara í heimsókn
á Old Trafford
í Manchester er
miklu, miklu
meira en að
horfa á einn fótboltaleik
Tvær fjölskyldur úr Bolungarvík brugðu sér á völlinn
um fyrri helgi og horfðu á
fótboltaleik. Það væri naumast í frásögur færandi nema
vegna þess, að áhorfendur á
leiknum töldust vera 67.534.
Meira en átta sinnum fleiri en
allir Vestfirðingar. Tvö hundruð sinnum fleiri en allir íbúar
í dæmigerðu sjávarplássi á
Vestfjörðum. Og verðið á
sumum leikmönnunum er
eins og það kostar að smíða
einn og jafnvel tvo frystitogara
af fullkomnustu sort.
Það var margt sem kom á
óvart í þessari ferð. Ekki síst
hversu auðvelt það var að
komast í návígi við þessa fokdýru menn sem voru innan
um annað fólk og eins og annað fólk. Sjálfur Alex Ferguson
gaf sér allan þann tíma sem
þurfti til að heilsa upp á gesti
og gefa eiginhandaráritanir og
notaði meira að segja bakið á
bolvískum skipstjóra sem púlt
til að skrifa á. Engir lífverðir
og engin öryggisgæsla.
Bolvíkingarnir sem hér um
ræðir voru annars vegar þau
Sigrún Sigurðardóttir og Jón
Þorgeir Einarsson endurskoð-

andi og börn þeirra þrjú, Ingibjörg Þórdís, Elías og Nikulás,
og hins vegar þau Hrönn Sigurðardóttir og Ólafur Jens
Daðason skipstjóri og börn
þeirra tvö, Sigurður Páll og
Helena. Þeir frændurnir Jón
Þorgeir og Jenni hafa lengi
verið miklir áhugamenn um
knattspyrnu en aðrir í fjölskyldunum virðast hreint engir eftirbátar þeirra.

Á kontórnum í
gulltreyju United
Jón Þorgeir situr við tölvur
og tölur á skrifstofu sinni í
Bolungarvík í léttum og þægilegum búningi – að sjálfsögðu
treyju Manchester United,
gullbúningnum nýja, vel að
merkja. Sú treyja er þannig
að henni má snúa við og þá er
hún hvít en ekki gullin á lit en
allar sömu auglýsingarnar eru
á henni. „Það voru eiginlega
konurnar sem skipulögðu
ferðina. Þær sáu um að panta
og það var ekki fyrr en viku
áður en við fórum sem við
vissum að við yrðum ein í
ferðinni. Það var ekki næg
þátttaka og þess vegna var

enginn fararstjóri. En það var
alls ekki erfitt. Hótelið okkar
var rétt við Old Trafford eða
aðeins sjö til átta mínútna
gang frá leikvanginum.“
Bolvíkingarnir gátu ekki
verið allir á sama stað í stúkunni. Og það gerði raunar ekkert til. Þarna var um að ræða
miða sem ferðaskrifstofan
kaupir af fólki sem á áskriftarmiða en kemst ekki á viðkomandi leik og selur þá. „Við
vorum á þremur stöðum“,
segir Jón Þorgeir, og bætir því
við að íslensku fánarnir sem
þau voru með hafi komið að
góðum notum í leikslok. „Þá
veifuðum við fánunum til þess
að finna hvert annað.“ Ekki
var laust við að mannskapurinn hafi verið dálítið stoltur af
íslensku fánunum sínum í
ljósi sigursins á Tékkum
skömmu áður, þótt tapið fyrir
Norður-Írum hafi skyggt þar
nokkuð á.

„Jú“, svaraði Ninni
Þó að áhorfendur á Trafford
gamla hafi verið eins margir
og áður sagði, þá kom þar enn
og aftur í ljós hvað heimurinn

Strákarnir himinlifandi eftir að hafa fengið eiginhandaráritun og heilsað upp á Sir Alex
Ferguson, framkvæmdastjóra Manchester United.
er lítill. Maður nokkur ávarpaði Jón Þorgeir og spurði hvort
hann væri Íslendingur. Hann
gat ekki neitað því og spurði
manninn hvort hann ætti
heima í Reykjavík. „Nei, ég á
heima á Ísafirði“, sagði hinn.
„Ekki heitirðu Ninni?“ spurði
Jón Þorgeir. „Jú“, svaraði
Ninni. Hann er á togaranum
Júlíusi Geirmundssyni, ári
eldri en Jón Þorgeir og var

Að leik loknum. Það er ótrúlega lítill íburður í búningsklefunum, snagarnir eins og í íþróttahúsinu í Bolungarvík.
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Tilbúin í sjónvarpsviðtal. Þarna eru viðtöl við leikmenn og
framkvæmdastjóra tekin eftir leik.
þarna með unga dóttur sína. feðgana tala saman. Þetta var
Þegar leikurinn var að hefj- starfsmaður Vífilfells, sem
ast kom í ljós að nokkrir af hafði verið á fundum í London
bestu mönnum Manchester en brugðið sér þriggja tíma
United voru á varamanna- lestarferð til þess að fara á
bekknum í byrjun, svo sem völlinn.
Beckham, Giggs og NistelSöngur og
rooy. Jón Þorgeir ávarpar
manninn sem situr við hliðina
fagnaðarlæti
á honum á ensku og segir sem
Jón Þorgeir segir að það
svo, að Beckham sé ekki í
liðinu í dag. „Þú getur nú al- hafi verið „svakalegt upplifveg talað íslensku“, segir þá elsi“ að koma upp hringstigmaðurinn, sem hafði heyrt ana og inn á áhorfendasvæðið
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Beckhams og Victoríu, en fótboltanum sjálfum. Á einum
stað er skjöldur á vegg með
nöfnum þeirra blaðamanna
sem fórust í flugslysinu þegar
vélin með liði Manchester
United fórst í München 1958.
Við hliðina á þessum skildi er
mynd af Ryan Giggs að kljást
við Hermann nokkurn Hreiðarsson, varnarmann hjá Ipswich.
Beðið eftir að vera skipt inn á af varamannabekknum hjá
Manchester United.

Brynjar Björn fékk
læri að heiman
Fyrir utan er stytta af sir
Matt Bushby, framkvæmdastjóra Manchester United þegar flugslysið mikla í München
varð fyrir liðlega fjórum áratugum, manninum sem gerði
félagið að stórveldi. Styttan
af honum virðist vera svolítið
Jóns Sigurðssonarleg tilsýndar. Sir Matt dó fyrir tæpum
áratug, þegar núverandi sigurganga félagsins var nýbyrjuð.
„Hún er vonandi ekki hætt“,
segir Jón Þorgeir.
Skammt frá er gríðarleg

verslunarmiðstöð, líklega eins
og tíu eða tuttugu Smáralindir.
Þar rákust Bolvíkingarnir á
Brynjar Björn Gunnarsson,
leikmann Stoke, sem hafði
brugðið sér til Manchester
ásamt kærustunni. Talið barst
að matnum í Englandi og
nautakjötinu sem Íslendingar
þora helst ekki að borða þar.
Brynjar Björn sagði að
mamma hans væri í heimsókn
í Stoke og hún hefði komið
með lambalæri með sér að
heiman.

Skemmtilegra
að MU vann ...
„Nei, úrslitin skipta ekki
öllu máli“, segir Jón Þorgeir.
„Auðvitað er samt skemmtilegra að liðið okkar vann. En
upplifunin er stórkostleg.
Maður er búinn að fylgjast
með þessu frá æsku en ég
held að héðan í frá horfi maður
á leikina með öðrum hætti en
áður. Og það er sérstaklega
gaman að hafa hitt Ferguson
nokkrum mánuðum áður en
hann hættir.“

Juan Sebastian Veron, leikmaður Manchester United í verslunarferð með eiginkonu sinni og barni. Myndin er tekin af
myndbandi sem Jón Þorgeir tók.
og sjá yfir þennan mikla leikvang. Það tekur ekki nema
átta mínútur að tæma áhorfendasvæðin og fólkið byrjar
ekki að koma í sætin fyrr en
stundarfjórðungi fyrir leik.
Sem betur fer komu stórstjörnurnar inn á þegar leið á
leikinn. Andstæðingarnir voru
liðsmenn Everton. Manchester United vann með fjórum
mörkum gegn einu.
Kannski skiptir það ekki
mestu máli hverjir andstæðingarnir voru og jafnvel ekki
einu sinni hvernig leikurinn
fór. Mestu máli skiptir að hafa
komið á Old Trafford og fundið andblæinn, heyrt áhorfendasæginn kyrja söngva
sína, heyrt hann fagna mörkum og tíðindum af öðrum
leikjum. Þarna eru kyrjaðir
ákveðnir frasar sem allir
kunna. Fagnaðarbylgjur fara
um leikvanginn þegar slæmar
fréttir berast af Liverpoolmönnum. Þeir eru erkiféndurnir ásamt Manchester City.

Alex Ferguson
„Við fórum heim á hótel
eftir leikinn en komum svo
fljótlega aftur að Old Trafford
og gengum þar í kring“, segir
Jón Þorgeir. „Leikmennirnir
voru farnir en þarna í undirgöngum sáum við fallegan
Benz og fólk á vakki þar í
kring með pappír og penna.
Við spurðum hver ætti þennan
bíl og okkur var sagt að það
væri Alex Ferguson og það
væri von á honum út. Við
ákváðum að bíða. Við héldum
að hann myndi einfaldlega
koma sér inn í bíl og bruna af
stað en það var öðru nær. Hann
gaf sér mjög góðan tíma og
gaf öllum eiginhandaráritanir
sem þess óskuðu og heilsaði
krökkunum og leyfði þeim að
vera á myndum með sér.
Strákarnir okkar voru aldeilis
roggnir þegar hann var búinn
að heilsa þeim.
Þetta kom svolítið á óvart –

þetta er nú einu sinni maður
sem stjórnar ríkasta félagi í
heimi. Maður hefði haldið að
hann hefði einkadræver eins
og íslensku ráðherrarnir en
hann settist bara undir stýri
og veifaði og flautaði til okkar
þegar hann ók af stað. Það var
ekki eins og þetta væri maður
undir miklu álagi.“

Bara ómerkilegir
snagar ...
Daginn eftir leikinn var aftur farið á Old Trafford og þá í
skoðunarferð. Bolvísku gestirnir fengu að tylla sér á varamannabekkinn þar sem Beckham og félagar höfðu setið
daginn áður þangað til þeir
voru sendir inn á völlinn.
Bekkirnir eru sannarlega ekki
af flottara eða dýrara taginu
fremur en önnur aðstaða þessara leikmanna sem kosta jafnvel tvo, þrjá eða fjóra milljarða
króna. Búningsklefarnir voru
skoðaðir og þóttu ekki sérlega
merkilegir hjá svona ríku félagi. Þar eru engir skápar heldur eingöngu fremur ómerkilegir snagar eins og heima í
Bolungarvík.
Bílarnir þessara manna eru
hins vegar fremur fínir. Margir
þeirra voru á feitum Benzum.
Vitað er að Beckham að minnsta kosti á marga glæsibíla.
Á Old Trafford er stórverslun (megastore) þar sem fást
ótal hlutir með merki Manchester United. Þar er líka
sögusafn með bikurum og
myndum og minjagripum. Þar
er herbergið þar sem blaðamannafundir eru haldnir. Áður
sátu framkvæmdastjórinn og
fjórir leikmenn fyrir svörum
og síðan framkvæmdastjórinn
og bara tveir leikmenn.
Allra síðustu árin hafa engir
leikmenn verið þar heldur
bara framkvæmdastjórinn.
Þessu var breytt vegna þess
að blaðamennirnir höfðu
helsti oft meiri áhuga á einkalífi leikmannanna, ekki síst

Í stærstu verslunarmiðstöð Evrópu þar sem í eru 280 verslanir, hittu Bolvíkingarnir Brynjar Björn Gunnarsson, landsliðsmann og leikmann Stoke City og konu hans sem hér
sjást ásamt þeim Elíasi og Nikulási, sonum Jóns Þorgeirs.

Komur sérfræðinga
til Ísafjarðar
Augnlæknir verður með móttöku á Ísafirði
dagana 24.-28. september nk.
Háls-, nef- og eyrnalæknir verður með
móttöku og aðgerðir á Ísafirði dagana 27.29. september nk.
Tímapantanir frá og með fimmtudeginum
20. september í síma Heilsugæslustöðvarinnar 450 4500 á milli kl. 08:00 og 16:00
alla virka daga.

Tríó Björ
ns Thoroddsen
Björns

Tónleikar á
fjórum stöðum
Tríó Björns Thoroddsen
og Egill Ólafsson verða á
ferð um Vestfirði dagana
24.-28. september nk. Þeir
munu koma fram á fjórum
tónleikum sem allir hefjast
kl. 21. Sá fyrsti verður á
veitingastaðnum Á Eyrinni
á Ísafirði, mánudaginn 24.
september. Kvöldið eftir
skemmta þeir í Víkurbæ í
Bolungarvík, þá á Rabbabar
á Patreksfirði og síðan á
Café Riis á Hólmavík.
Hljómsveitinga skipa þeir
Björn Thoroddsen á gítar,
Gunnar Hrafnsson á bassa,
Ásgeir Óskarsson á trommur og Egill Ólafsson sem
sér um sönginn. Tríó Björns
Thoroddsen og Egill Ólafsson hefur verið starfandi frá
árinu 1993 og gefið út einn

geisladisk ,,Híf opp“.
Hljómsveitin hefur haldið tónleika víða um heima
m.a. í Bandaríkjunum, Kanada, Færeyjum, Þýskalandi,
Spáni og Rússlandi.
Liðsmenn tónlistarhópsins eru allir vel þekktir tónlistarmenn hérlendis. Björn
Thoroddsen hefur verið í
fremstu röð íslenskra gítarleikara um árabil og hefur
hann leikið með mörgum
erlendum stórstjörnum. Egill Ólafsson er löngu búinn
að syngja sig inn í hjörtu
þjóðarinnar og Gunnar
Hrafnsson er án efa einn
eftirsóttasti kontrabassaleikari landsins í dag. Ásgeir Óskarsson hefur verið
í framvarðarsveit íslenskra
trommuleikara um árabil.

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

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

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð. Laus.
Austurvegur 13: Efri hæð og ris.
Verð kr. 6.500.000,Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð.
Verð kr. 3.000.000.- Laus.
Hlíðarvegur 14: Einbýlishús kjallari, hæð og óinnréttað ris.
Grunnflötur ca. 90m². Húsið er
nýuppgert að mestu.
Verð tilboð.
Hlíðarvegur 16: Lítil 3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.

Hrannargata 8: Rúmlega 70m², 3ja
herbergja íbúð. Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega.
Mjallargata 1: 70 m², 2-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari
ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.500.000,Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.

Seljaland 9, Ísafirði: Einbýlishús, byggt úr lerki 1995, 154,8 m2 auk bílskúrs,
garðhúss og svala. Verð tilboð.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi. Höfðastígur 6: Rúmlega 170m² íbúð
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.000.000,- á efri hæð og séríbúð í kjall-ara.
Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð Getur selst sitt í hvoru lagi.
á 1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m².
FLATEYRI:
Verð kr. 5.800.000,Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3. Ólafstún 12 og 14, Flateyri: 113
hæð. Laus fljótlega. Verð kr. m² einbýlishús. Laus.
6.900.000,Verð: Ólafstún 12, kr. 6.200.000,Hlíf II: Rúmlega 50 m² íbúð á 3ju Ólafstún 14, kr. 5.000.000,-.
hæð. Laus fljótlega.
Urðarvegur 70: Raðhús með
SUÐUREYRI:
innbyggðum bílskúr alls um 195m². Hjallavegur 7: Húsið er 176m². Á
Laust eftir samkomulagi. Verð tilboð. jarðhæð er séríbúð ca 60 fm. Selst í
einu lagi. Húsið er laust.
Eyrargata 3: 134m² einbýlishús.
Laust. Verð kr. 1.900.000,-

BOLUNGARVÍK:

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

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

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

BÍLDUDALUR:
Dalbraut 12: 113m² einbýlishús.
Laust.

PATREKSFJÖRÐUR:
Brunnar 2: 178m² einbýlishús. Verð
5.200.000,-. Laust.
Stekkjar 14: 173m² tvílyft einbýlishús. Verð 4.700.000. Laust.
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Fýkur yfir hæðir
Fallegt torg, sem nú er komið við enda Skutulsfjarðarbrautar, gleður augu vegfarenda, þegar þeir aka inn í Ísafjarðarbæ. Þökk sé öllum
þeim, sem þar hafa lagt hönd
að verki.
Þegar Ísfirðingar fögnuðu
100 ára afmæli bæjarstjórnar
Ísafjarðar sumarið 1966,
færðu fulltrúar Reykjavíkurborgar Ísfirðingum að gjöf fallegt listaverk eftir Ásmund
Sveinsson, myndhöggvara.
Það kom í hlut frú Auðar Auðuns, sem þá var forseti borgarstjórnar Reykjavíkur, að afhenda gjöfina. Í ræðu, sem
frú Auður flutti þá í veizlu
bæjarstjórnar, sagði hún, að

Ásmundur hefði ekki sjálfur
valið styttunni nafn. Það gerði
ungur drengur, vinur listamannsins og heimagangur á
vinnustofu hans. Drengurinn
sagði, er hann sá listaverkið í
fyrsta sinn: Þessi myndastytta
á að heita Fýkur yfir hæðir.
Hann hefir sennilega, sagði
frú Auður, verið nýbúinn að
lesa eða heyra kvæði Jónasar
og fundizt myndin minna á
það.
Nú eru liðin þrjátíu og fimm
ár síðan frú Auður Auðuns
færði fæðingarbæ sínum þetta
fallega verk Ásmundar. Ég er
einn þeirra bæjarbúa, sem
finnst að bæjaryfirvöld hafi
oft sýnt þessari gjöf takmark-

aðan sóma. Árum saman var
verkið á hálfgerðum flækingi
frá einum stað til annars.
Fyrsta sumarið stóð það við
Gagnfræðaskólann, síðan var
það sett niður úti í horni á
Austurvelli, þar sem það var
falið undir tré og enginn veitti
því athygli. Fyrir nokkrum árum var það svo flutt nær götunni, þar sem vegfarendur
njóta þess betur, en þá var
platan með nafni verksins og
nafni gefanda glötuð. Þeirri
hugmynd er hér með varpað
fram, hvort ekki færi vel á
því, þegar fallegt torg er komið
við innkeyrsluna til bæjarins,
að setja verkið niður á torgið.
Þar yrði verkið bæjarprýði og

vegfarendum til yndisauka.
Og meðal annarra orða,
hvernig væri að lýsa upp hið
fallega listaverk Einars Jónssonar, Úr álögum, sem sr. Jón
Auðuns gaf fæðingarbæ sínum, til minningar um foreldra
sína, Margréti Jónsdóttur og
Jón Auðunn Jónsson, alþingismann? Það myndi örugglega
njóta sín betur á kyrrum haustkvöldum, ef það væri upplýst.
Þessum hugmyndum er
varpað hér fram í þeirri von,
að bæjaryfirvöld taki þær til
vinsamlegrar athugunar og
skoðunar.
– Jón Páll Halldórsson.
Listaverkið ,,Fýkur yfir hæðir“ sem nú er á Austurvelli.

,,Listaverkið ,Fýkur yfir
hæðir“ yrði bæjarprýði á nýja torginu

Mikil fjölgun ferðamanna í Barðastrandarsýslum í sumar

„Sumarið alveg meiriháttar“
– segir Birna Mjöll Atladóttir í Breiðuvík. Sama gildir um hótelin í Flókalundi og Bjarkalundi
Það er samdóma álit þeirra
sem talað er við í ferðaþjónustunni á Vestfjörðum að
sumarið hafi verið það gjöfulasta sem menn muna. Veðrið hefur leikið við Vestfirðinga
í sumar og fjölgun ferðamanna hefur verið mjög mikil,
bæði erlendra og innlendra.
Blaðið gerði könnun á
þremur gististöðum í Barðastrandarsýslum – Hótel
Bjarkalundi, Hótel Flókalundi
og Ferðaþjónustunni Breiðuvík, og niðurstaðan er alls
staðar sú sama: Mikil aukning
frá fyrra ári.
Í Breiðuvík hafa Birna
Mjöll Atladóttir og bóndi
hennar rekið ferðaþjónustu
síðustu þrjú árin. Hún var
mjög ánægð með sumarið.
„Gistinætur eru orðnar yfir tvö

þúsund, sem er met hér hjá
okkur. Næsta sumar lofar
mjög góðu, því þegar hafa
verið pantaðar eitt þúsund
gistinætur fyrirfram. Það er
miklu meira en við höfum áður séð. Álagið er mest á júlímánuð og við verðum að taka
íbúðarhúsið undir gistingu
hluta úr sumrinu til að mæta
því. Það var mjög áberandi í
sumar hvað mikið var um
barnafólk á ferðinni, bæði Íslendingar og útlendingar.
Þetta er það fólk sem við viljum sjá, fólk sem hefur áhuga
á að njóta náttúrunnar og umhverfisins hér.“
Birna Mjöll segir forgangsmál að lengja ferðamannatímann hér fyrir vestan. Þannig
þyrfti að fá ferðamenn fyrr á
vorin, þegar fuglinn er að

koma í bjargið og varptíminn
stendur yfir.
Sævar Pálsson hótelhaldari
í Flókalundi í Vatnsfirði sagði
áberandi meiri umferð ferðamanna hefði verið í sumar en
í fyrra. Þetta er annað sumarið
sem Sævar rekur Hótel Flókalund. Hótelið hefur verið endurnýjað að stórum hluta síðustu tvö árin, og býður nú 15
tveggja manna herbergi með
bestu aðstöðu sem völ er á.
„Nýtingin í sumar er betri
en í fyrra. Það byrjaði strax
um miðjan júní, sem er fyrr
en við erum vön, og hélst alveg fram í miðjan ágúst. Mest
áberandi var hvað Íslendingar
lögðu margir leið sína hingað
vestur, margir í fyrsta skipti.
Fólk var mjög ánægt með
þjónustuna og veðrið í sumar

hjálpaði auðvitað til.“ sagði
Sævar.
„Sumarið gekk framar öllum vonum. Það höfðu aðeins
tveir hópar bókað þegar við
opnuðum, báðir frá Bandaríkjunum, en það rættist aldeilis úr, og við erum mjög
ánægð með útkomuna“, sagði
Einar Sveinbjörnsson sem rak
Bjarkalund í sumar ásamt
Ástu Sjöfn Kristjánsdóttur.
„Ferðamannatímanum lauk
frekar snögglega eftir miðjan
ágúst, en við fengum nokkurn
sumarauka þegar Fjórðungsþing Vestfirðinga var haldið..
Við sáum um veitingar á þinginu og tókum marga í gistingu
þá helgi,“ sagði Einar. Hann
eins og aðrir í ferðageiranum
hér fyrir vestan er bjartsýnn á
næsta sumar.

Hefnd eða refsing?
Skelfilegasta hryðjuverki sögunnar var beint gegn varnarlausum almennum
borgurum starfandi innan ríkis, sem ekki átti í stríði við árásarmennina eða ríki
er þeir heyra undir. Þriðjudagurinn 11. september 2001, svartasti dagur flugsögunnar, verður lengi í minnum hafður. Saklausir borgarar tóku sér far með áætlunarflugi að morgni dags. Enginn gat séð fyrir atburðarásina, að flugvélum í
borgaralegu flugi yrði breytt í flugskeyti. Hryðjuverkamennirnir gættu þess
sérstaklega að ræna flugvélum á leið í fimm klukkustunda langflug, yfir þver
Bandaríkin. Bensíngeymar þeirra voru fullir og þær því hentugri
til þess að valda hámarkstjóni. Það tókst og heimurinn verður
ekki samur á ný. Byggingarnar í World Trade Center á Manhattan
í New York voru meðal þeirra hæstu í heimi og þúsundir manna
komnar til starfa. Athæfið er svívirðilegt ekki síst í ljósi þess að í turnunum
tveimur starfaði fólk af mörgu þjóðerni. Árásin kom því ekki við Bandaríkin ein.
Fjórum farþegaflugvélum í flugi innan Bandaríkjanna var rænt af samviskulausum mönnum, sem sýnilega hafa hneigst til islamskrar ofsatrúar, og þeim breytt
í ægileg drápstæki. Viðbrögð heimsins hafa ekki látið á sér standa. Meira að
segja andstæðingar Bandaríkjanna í áratugi, eins og Fidel Castro, lýstu yfir samstöðu og andstyggð á verkinu, sem og Yasser Arafat leiðtogi Palestínumanna.
Allt kapp er lagt á að finna ábyrgðarmenn árásarinnar sem hafa ekki gefið sig
fram og munu sennilega ekki gera. Óvinurinn er án andlits og beitir sér gegn almennum borgurum til þess eins að valda mesta mögulegu manntjóni. Það er

Jón Páll Halldórsson á Ísafirði skrifar

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Uppboð á
lausafjármunum
Lausafjáruppboð verður haldið í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, Hafnarstræti 1, 4.
hæð, fimmtudaginn 27. september 2001
kl. 17:00.
Seldar verða:
Vörubirgðir verslunarinnar Skrínsins, úraog skartgripaverslunar. Um er að ræða ýmis
konar úr, klukkur, skartgripi o.fl. Vörurnar
verða seldar í kassavís.
Uppboðið á sér stað eftir kröfu Sýslumannsins á Ísafirði.
Greiða skal við hamarshögg.
17. september 2001,
Sýslumaðurinn á Ísafirði,
Unnur Brá Konráðsdóttir ftr.

Netspurningin

markmiðið.
Stríð er skelfilegt. En sé það rekið án sýnilegs óvinar og úr felum er það til þess
að ekki sé hægt að bregðast við. Vestræn ríki, Rússland, Kína og Arabaríkin hafa
öll lýst yfir að þau muni berjast gegn hryðjuverkamönnum. Pakistan er í þeirra
hópi, eitt örfárra ríkja sem hefur viðurkennt ógnarstjórn Talibana í Afganistan.
Sendimenn pakistönsku stjórnarinnar fóru á fund stjórnar Talibana til þess að
tilkynna þeim úrslitakosti bandrískra stjórnvalda að framselja Osama Bin Laden
eða þola ella árás.
Skilsmunur hefndar og refsingar hefur orðið mörgum
hugleikinn síðustu daga. Refsing hlýtur að fylgja þessari
skelfilegu árás. Sumir kalla það hefnd að bregðast við. Allir
ætlast til þess að lögregla bregðist við árásum á almenna borgara á Íslandi og
dugar að rifja upp umræður um löggæslu í miðborg Reykjavíkur. Það að maður
sé grunaður og handtekinn jafngildir ekki refsingu verði mál hans rannsakað og
flutt fyrir dómstólum. Almenningur krefst þess gjarnan að einstaklingar séu
teknir úr umferð, þótt ekki hafi sannast á þá glæpurinn. Sama er uppi á teningnum
nú. Hagsmunir eru miklir og varða allan heiminn. Aðstaðan er ný, óvenjuleg og
daglegt líf almennra borgara í heiminum kann að vera að veði. Að sitja og bíða
getur kostað enn meiri hörmungar og hver verður næstur veit enginn. Eitt er ljóst
að heimurinn er á hvörfum og ýmis gildi munu breytast. Refsing kann að verða
skilgreind að nýju.

Stakkur skrifar

Spurt var:
Eiga sveitarfélögin að hafa
meiri áhrif á
málefni lögreglunnar en nú
er?
Alls svöruðu 263.
Já sögðu 98 eða 37,26%
Nei sögðu 143 eða 54,37%
Veit ekki sögðu
22 eða 8,37%

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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Þessi miði gildir sem inneign á eina flík!

Erum að taka upp
mikið af nýjum fötum!
Verið velkomin!
Aðalstræti 11 – sími 456 4905

Dýnudagar!
Umboðsaðili frá Jensen dýnuframleiðandanum verður á Húsgagnaloftinu föstudaginn 24. september
og laugardaginn 25. september
og aðstoðar með val á rúmum
og rúmdýnum.
Kynningarafsláttur á Royal
og Comfort rúmum og dýnum.
Opið föstudag kl. 10-19.
Opið laugardag kl. 10-16.

Ýmis tilboð á
Haustdögum!
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helgardagbókin

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg suðlæg eða
breytileg átt og rigning
með köflum eða skúrir.
Hiti 7 til 12 stig.
Horfur á föstudag:
Fremur hæg suðlæg eða
breytileg átt og rigning
með köflum eða skúrir.
Hiti 7 til 12 stig.
Horfur á laugardag:
Norðlæg átt og dálítil rigning norðantil, en skýjað
með köflum sunnanlands.
heldur kólnandi veður.
Horfur á sunnudag:
Norðlæg átt og dálítil rigning norðantil, en skýjað
með köflum sunnanlands.
heldur kólnandi veður.
Horfur á mánudag:
Norðlæg átt og dálítil rigning norðantil, en skýjað
með köflum sunnanlands.
heldur kólnandi veður.

netið

www.jon-ur-vor.com
J ón úr Vör er eitt af

helstu ljóðskáldum Íslendinga á nýliðinni öld.
Þekktasta verk hans er
ljóðabókin Þorpið, sem
sem mótuð er af Patreksfirði, heimabæ Jóns. Bókin fjallar um lífsbaráttuna í
þorpi við sjávarsíðuna og
þá sýn sem skáldið hefur
á lífinu. Hún lýsir því
harðræði sem fylgdi því
að lifa við fátækt og vonleysi kreppuáranna. Jón
úr Vör var heiðursfélagi
Rithöfundasambands Íslands, hann var sæmdur
riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu og hlaut
heiðurslaun listamanna
frá 1986 til dauðadags
árið 2000.

helgin
Félagsheimilið Hnífsdal:
Uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar verður
haldin á sunnudag kl. 14.
Þar verður haldið upp á
starfslokin í sumar og
veittar viðurkenningar.
Aðalfundur Slysavarnadeildarinnar í Hnífsdal
verður haldinn laugardaginn 29. september kl. 14.
Félagar eru hvattir til að
mæta. Nýir félagar eru
sérstaklega velkomnir á
fundinn. Stjórnin.
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Föstudagur 21. september
16.45 Sjónvarpskringlan
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (57:90)
18.30 Falda myndavélin (12:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Sæbúarnir. (Sea People) Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1999 um unga
stúlku sem hefur alist upp í fiskimannaþorpi þar sem sagnir fara af hafmeyjum
og öðrum mennskum sjávarbúum. Aðalhlutverk: Joan Gregson, Tegan Moss og
Shawn Roberts.
21.40 Bræðrabönd. (Small Faces)
Bresk sjónvarpsmynd frá 1995 um þrjá
ólíka bræður á táningsaldri í Glasgow
árið 1968. Lex er yngstur og veit ekki
hvort hann á að taka hinn ofbeldisfulla
Bobby eða hinn viðkvæma og listhneigða Alan sér til fyrirmyndar. Aðalhlutverk: Iain Robertson, Joseph Mc
Fadden, J.S. Duffy og Laura Fraser.
23.30 Á suðurleið. (Goin´ South)
Bandarísk bíómynd frá 1978 um útlaga
sem kona bjargar frá lífláti með því skilyrði að hann giftist henni og vinni á býli
hennar. Aðalhlutverk: Jack Nicholson,
Mary Steenburgen og John Belushi.
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 22. september
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (59:90)
09.25 Mummi bumba (50:65)
09.30 Dýrabraut (26:26)
09.40 Litlu skrímslin (11:52)
09.50 Ristó (13:13)
09.55 Pokémon (12:52)
10.15 Krakkarnir í stofu 402 (39:40)
10.50 Kastljósið
11.20 Undir þaki - Zink fasteignir
11.30 Skjáleikurinn
13.35 Sjónvarpskringlan
13.50 Íslenska knattspyrnan. Bein útsending frá leik í lokaumferðinni.
16.00 Skjáleikurinn
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Vinsældir (5:22)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Kraftaverkið. (Something to believe in) Hugljúf kvikmynd sem fjallar
um Maggie sem á við alvarleg veikindi
að stríða og ákveður að freista gæfunnar
á Ítalíu og heldur í trúna að kraftaverk
gæti bjargað sér. Aðalhlutverk: Maria
Pitillo, William McNamara, Tom Conti
og Ian Bannen.
21.55 Í dauðafæri. (Grosse Pointe
Blank) Minnie Driver, John Cusack, Alan Arkin og Dan Aykroyd fara með aðalhlutverk í grínmyndinni Í dauðafæri.
Myndin fjallar um Martin Blank (John
Cusack) sem hittir skólafélaga sína á tíu
ára útskriftarafmæli þeirra. Málið flækist
þegar hann þarf að útskýra fyrir gömlu
félögunum og æskuástinni við hvað hann
vinnur, því hann er leigumorðingi.
23.45 Fangarapp. (Slam) Bandarísk
bíómynd frá 1998 um ungan mann sem
er tekinn fastur fyrir fíkniefnabrot en
kynnist konu sem kennir honum að rækta
rapphæfileika sína. Aðalhlutverk: Saul
Williams og Sonja Sohn.
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 23. september
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Eyjan hans Nóa (7:13)
10.20 Babar (12:65)
10.45 Tsitsi (5:5)
10.55 Kastljósið
11.20 Skjáleikurinn
15.00 Undir þaki - Zink fasteignir
15.10 Þyrstan dreymir vatn.
16.20 Maður er nefndur
17.00 Geimferðin (15:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Tosia
18.15 Jarðarberjahæð (5:6)
18.20 Tómas og Tim
18.30 Ósýnilega húsið (3:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Fyrr og nú (19:22)
20.50 Fréttir aldarinnar
21.00 Lalli Johns.Heimildarmynd Þorfinns Guðnasonar sem hlotið hefur frábæra dóma. Í myndinni er fylgst með
grátbroslegum ferli síbrotamannsins Lárusar B. Svavarssonar, betur þekktur sem
Lalli Johns. Lalli er alþekktur í undirheimum Reykjavíkur og aðstandendur
myndarinnar fylgdust með honum í
fimm ár og sýnt verður frá baráttu hans
við kerfið og tilraunum hans til þess að
sigrast á mótlætinu í lífinu.

22.25 Helgarsportið
22.50 Fótboltakvöld
23.15 Galni gesturinn. (Gadjo Dilo)
Kvikmynd frá árinu 1999 eftir Tony
Gatlif sem unnið hefur til fjölda verðlauna. Stéphane er ungur Frakki á ferð
um Rúmeníu í leit að söngkonu sem faðir hans hélt upp á. Í þorpi einu býður
gamall sígauni honum gistingu og Stéphane heillast af menningu sígaunanna
og ekki síður af hinni villtu og ástríðufullu Sabínu. e. Aðalhlutverk: Romain
Duris, Rona Hartner og Izidor Serban.
00.55 Deiglan
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 21. september
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Stræti stórborgar (14:23) (e)
10.20 Chicago-sjúkrahúsið (15:24)
11.05 Á Lygnubökkum (6:26) (e)
11.35 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Dharma & Greg (10:24) (e)
13.00 Reiði í réttarsal
15.15 Ein á báti (8:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Caroline í stórborginni (13:22)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (17:23)
20.00 Klaufar í keilu.(Alley Cats Strike)
Skemmtileg fjölskyldumynd um hóp
krakka sem eru dálítið utanveltu í daglega
lífinu. Ástríða þeirra er keila og þau
hanga langtímum saman í keiluhöll bæjarins. Þau lenda í sviðsljósinu í íþróttakeppni milli tveggja skóla. Staðan er
jöfn og það á einungis eftir að keppa í
keilu. Þau hafa fáa daga til að stilla saman
strengi sína og gera aðalíþróttahetju skólans keilufæra. En þau uppgötva einnig
hvað frægðin getur verið fallvölt. Aðalhlutverk: Kyle Schmid, Robert Richard,
Kaley Cuoco.
21.30 Blóðsugubaninn Buffy (3:22)
22.20 Öskur 3. (Scream 3) Draugar fortíðar ásækja Sidney enn og aftur í síðasta
Scream-tryllinum. Hún hefur gert sitt
besta til að forðast athygli og umtal í
kjölfar fyrri morða en nú lokkar morðingi hana til sín með því að myrða fólk á
tökustað kvikmyndarinnar Stab 3. Fórnarlömbin eiga það sameiginlegt að hafa
myndir af mömmu Sidney í fórum sínum
og eftir því sem hún kemst nær lausninni
koma ýmis atriði varðandi lát móður
hennar í ljós. Aðalhlutverk: Neve Campbell, David Arquette, Courtney Arquette.
00.15 Kynlífsklandur.(Opposite of Sex)
Dedee Truitt, 16 ára, er kræf stelpa. Hún
flytur til hálfbróður síns Billys sem er í
sambúð með öðrum karlmanni, Matt að
nafni. Dedee flekar Matt sem snýr baki
við kærastanum sínum. Billy lendir svo
í frekari vandræðum þegar hann er ranglega sakaður um kynferðislega áreitni
og hann leggur upp í ferðalag með Luciu
systur sinni til þess að hafa uppi á Dedee
og Matt til þess að geta hreinsað nafn
sitt. Aðalhlutverk: Christina Ricci, Martin Donovan, Lisa Kudrow, Lyle Lovett.
01.55 Martröð. (The Manchurian Candidate) Sveitir kommúnista tóku Ben
Marco og Raymond Shaw til fanga í
Kóreustríðinu og þeir voru heilaþvegnir.
Mörgum mánuðum seinna heima í
Bandaríkjunum fær Marco skelfilegar
martraðir. Draumurinn er alltaf sá sami:
Shaw myrðir tvo af félögum sínum.
Marco getur ekki bægt þessum hugsunum frá sér og ákveður að kanna málið til
hlítar. Aðalhlutverk: Frank Sinatra,
Laurence Harvey, Janet Leigh.
04.00 Ísland í dag
04.25 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 22. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Best í bítið
12.50 Bette (5:18) (e)
13.10 Simpson-fjölskyldan (8:23) (e)
13.35 Glæstar vonir
15.35 Alltaf í boltanum
16.00 Enski boltinn
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (17:24)
20.00 Ó, ráðhús (6:22)
20.30 Mumford. Fjörug grínmynd um
mann sem hættir að vinna hjá skattinum
og flytur til smábæjarins Mumford. Hann
breytir nafni sínu í nafn bæjarins og
verður frægur á svipstundu hjá bæjarbúum. Hann villir á sér heimildir og hefur
störf sem sálfræðingur. Ráð hans eru
hins vegar í róttækari kantinum og tekur

Í leit að ódæðismönnum
Danski liðsaukinn, eða Rejseholdet, þefar uppi glæpamenn sem aldrei fyrr
og kastar á bak við lás á slá. Þessi vaski hópur ferðast vítt og breitt um Danaveldi og aðstoðar staðarlögreglu við óleysta glæpi. Illverkin eru af öllum toga
og virðist ótíndum illvirkjum ekkert heilagt þegar gróðrafíknin rekur þá áfram.
Resjeholdet, sem sýnd er á Stöð 2, kl. 20:50, annað kvöld, fimmtudag, hefur
farið sigurför um Evrópu og þykir fylgja vel eftir þeirri hefð sem þungavigtarmenn á borð við Lars Von Trier og Tomas Vinterberg hrundu af stað.
bæjarfélagið stakkaskiptum vegna misgóðra ráðlegginga skattmannsins fyrrverandi. Aðalhlutverk: Martin Short, Ted
Danson, Loren Dean, Jason Lee, Hope
Davis.
22.25 Sleepy Hollow. Æsispennandi
gotneskur tryllir um lögreglumanninn
Ichabod Crane sem fer til smábæjarins
Sleepy Hollow árið 1799 til að leysa
flókna morðgátu. Íbúar bæjarins halda
því fram að höfuðlaus hestamaður gangi
berserksgang í skóginum og afhausi
fórnarlömb sín í hefndarskyni. Ichabod
er í eðli sínu rökhyggjumaður og hefur
rannsóknina eftir slíkum leiðum. Allar
bjargfastar vísbendingar og staðreyndir
hverfa þó þegar hann stendur andspænis
hestamanninum höfuðlausa og trylltri
óhemju hans. Aðalhlutverk: Johnny
Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson.
00.15 Brúður á flótta. (Runaway Bride)
Rómantísk gamanmynd. Maggie Carpenter er enn ógift og það er gert gys að
henni í bænum. Ekki vantar tækifærin.
Ótal sinnum hefur hún verið trúlofuð og
nokkrum sinnum hefur hún farið alla
leið upp að altarinu en hætt við. Ike Graham er blaðamaður í New York sem
heyrir af þessari óvenjulegu konu. Hann
er ákveðinn í að kynnast henni og segja
lesendum sínum sögu hennar. Aðalhlutverk: Julia Roberts, Richard Gere, Joan
Cusack, Rita Wilson.
02.10 Ekki í okkar bæ. (Not in This
Town) Tammy Schnitzer er gyðingatrúar
og fer í viku hverri með börn sín í bænahús. Eiginmaður hennar er ekki jafn trúaður og tekur því með jafnaðargeði þegar
ofstækismaðurinn Henry Whithead og
fylgismenn hans fara að ofsækja minnihlutahópa í heimabæ hjónanna. Tammy
gerir sér hins vegar grein fyrir alvöru
málsins og vill stöðva ofsóknirnar áður
en allt fer úr böndunum. Aðalhlutverk:
Kathy Baker, Adam Arkin, Ed Begley.
03.45 Ísland í dag
04.10 Tónlistarmyndbönd

yfirborðinu. Aðalhlutverk: Emma Thompson, Phyllida Law, Sheila Reid.
22.05 Ófegruð fortíð (5:6)
23.00 Á bláþræði. (The Edge) Milljónamæringur og tískuljósmyndari týnast í
óbyggðum Alaska og þurfa á öllum sínum kröftum að halda til þess að komast
af. Ótt bjarndýr hundeltir þá og þeir
komast að því að þeir eiga mun fleira
sameiginlegt en ætla mætti í fyrstu. Aðalhlutverk: Alec Baldwin, Anthony Hopkins, Elle Macpherson.
00.55 Þögult vitni (1:6) (e)
01.45 Ísland í dag
02.10 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 22. september

Föstudagur 21. 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 (2:18)
20.45 HM í ralli
21.15 Með hausverk um helgar
23.15 David Letterman
00.00 Tómir lygarar. (All Men Are
Liars) Áströlsk gamanmynd. Það ríkir
upplausn á heimilinu því að húsbóndinn
seldi píanó fjölskyldunnar og það var
meira en konan hans þoldi. Hún gekk út

Sunnudagur 23. september
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport 2001 (e)
12.40 Út í opinn dauðann
14.50 Oprah Winfrey (e)
15.35 Orðspor (3:9) (e)
16.30 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Lífið er einfalt. Í Lífið er einfalt
eru rifjuð upp eftirminnileg atvik úr þáttum síðasta vetrar. Í Viltu vinna milljón?
koma einatt upp spennuþrungin augnablik og keppendur þurfa að taka erfiðar
ákvarðanir. Ekki bætir úr skák áhrifamikil tónlist og stingandi augnaráð stjórnandans Þorsteins J.
20.15 Inn úr kuldanum. (The Winter
Guest) Vetur konungur ríkir í skosku
sjávarþorpi. Ung kona syrgir eiginmann
sinn, móðir hennar reynir að hugga hana,
ungir elskendur draga sig saman, eldri
konur spá í jarðarfarir og tveir piltar
skrópa í skólanum. Eftirminnilegar svipmyndir úr daglegu lífi fólks í hljóðlátum
bæ þar sem tilfinningahiti ólgar undir
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og nú verða feðgarnir Barry og Mick að
bjarga sér sjálfir. Sonurinn Mick ákveður
að endurheimta píanóið en beitir til þess
heldur óvenjulegri aðferð. Aðalhlutverk:
Toni Pearen, David Price, John Jarrott,
Jamie Patterson.
01.30 Sérfræðingurinn. (Expert) John
Lomax er ekki ánægður þegar morðingi
systur hans sleppur við dauðadóm og
fær lífstíðarfangelsi í staðinn. Lomax
ákveður því að taka málið í sínar hendur
og brjótast inn í fangelsið til að fullnægja
réttlætinu. Aðalhlutverk: Jeff Speakman,
James Brolin, Michael Shaner.
03.05 Dagskrárlok og skjáleikur

19.4.2017, 09:42

13.30 Símadeildin
16.15 Toyota-mótaröðin í golfi
17.00 Íþróttir um allan heim
18.00 Íslensku mörkin
18.50 Lottó
19.00 Babylon 5 (22:22)
20.00 Eitt sinn þjófur (7:22)
20.45 HM í ralli
21.15 Eldvagninn. (Chariots of Fire)
Þessi frábæra Óskarsverðlaunamynd
segir sögu tveggja breskra frjálsíþróttamanna sem æfa fyrir Ólympíuleikana
árið 1924. Annar er skoskur trúboði sem
hleypur Guði til dýrðar en hinn er nemi
af gyðingaættum sem hleypur fyrir frægð
og til að losna undan fordómum. Aðalhlutverk: Ben Cross, Nigel Havers.
23.15 Hnefaleikar (e)
01.15 Godiva klúbburinn. Erótísk kvikmynd.
02.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 22. september kl. 13:50
Íslenski boltinn: Sýnt frá leik í lokaumferðinni

Stöð 2
Laugardagur 22. september kl. 16:00
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 19. september kl. 16:45
Coca Cola bikarinn: ÍA – Fylkir
Miðvikudagur 19. september kl. 18:50
Meistarakeppni Evrópu: B. Dortmund – Liverpool

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

SIGGI BJÖRNS skemmtir á föstudagskvöld
Hljómsveitin GABRÍEL heldur uppi
Á Eyrinni
þrumustuði á laugardagskvöld
Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884

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

fjölmiðlar

kirkja

Peugeot Moonster

Ísafjarðarkirkja:
Messa og altarisganga á
sunnudag kl. 11:00.
Hnífsdalskapella:
Kirkjuskóli á sunnudag
kl. 13:00. Messa og
altarisganga á sunnudag
kl. 14:00.

Á alþjóðlegu bílasýningunni sem nú
stendur yfir í Frankfurt í Þýskalandi
getur að líta rúmlega þúsund farartæki
og mörg þeirra óneitanlega framúrstefnuleg með ýmsum hætti. Eitt af
þeim sérkennilegustu er þessi Peugeot
framtíðarinnar sem ber auknefnið
Moonster – það vísar eflaust bæði til
tunglsins og þess hversu ófrýnilegur
bíllinn er.

netið

Fólk á flótta

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Smári Haraldsson, forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða
svarar:
,,Sú síða sem
ég fer oftast
inn á er
heimasíða
Fræðslumiðstöðvarinnar,
snerpa.is/
frmst/ en
ástæðan fyrir því er tvíþætt. Annars vegar kemur
þessi síða sjálfkrafa hjá
mér þegar ég fer inn á netið og hins vegar vinn ég
inni á henni og set þar inn
upplýsingar. Næstoftast
fer ég inn á fréttavefinn
bb.is. Ég nota mikið leitarvélar og af innlendum
nota ég mest leit.is en af
erlendum leitarvélum nota
ég mest askjeeves.com.
Síðan fer ég oft inn á
mbl.is og hlaupasíðuna
hlaup.is og síðu menntamálaráðuneytisins,
stjr.is/mrn.

Afleiðinga hryðjuverkanna í Bandaríkjunum
gætir með ýmsum hætti um allan heim. Ef það er
rétt, að Osama bin Laden standi fyrir verkaðinum
og hyggist með þessu bæta hag múslima í
heiminum, þá er hætt við að sá tilgangur snúist í
andhverfu sína. Á myndinni er múslimsk fjölskylda
í Afganistan á flótta eitthvert út í bláinn af ótta við
hefndarárásir Bandaríkjamanna. Eigurnar eru ekki
miklar – á hjólbörunum fer mest fyrir geymi með
drykkjarvatni.

Sunnudagur 23. september
12.45 Ítalski boltinn
14.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik West Ham og Newcastle.
17.00 Meistarakeppni Evrópu. Farið
er yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 Sjónvarpskringlan
19.15 Einkaspæjarinn (2:14) (Dellaventura) Anthony Dellaventura hefur
sagt skilið við lögregluna og starfar nú
sem einkaspæjari. Hann tekur að sér mál
sem lögreglan getur ekki leyst og nýtir
sér áralanga reynslu við að handsama
glæpamenn. Aðferðir hans eru ekki alltaf
til fyrirmyndar en þær skila undantekningarlaust góðum árangri.
20.00 Kraftasport
20.30 HM í ralli
21.00 Með sigursöng. (Paradise Road)
Sannsöguleg kvikmynd. Þegar Japanar
lögðu undir sig Singapúr árið 1942 var
fjöldi kvenna og barna settur í fangabúðir. Hér segir af konum sem hrósuðu happi
yfir að hafa haldið lífi en þær vissu ekki
að martröðin var rétt að byrja. Þessar
ólíku konur urðu að reiða sig hver á aðra
til þess að halda styrk sínum og lifa af
ömurlega vist í fangabúðunum. Aðalhlutverk: Glenn Close, Frances McDormand, Pauline Collins, Cate Blanchett.
23.00 Saklaus fegurð. (Stealing Beauty)
Rétt tæplega tvítug bandarísk stúlka
ferðast til Toscana-héraðsins á Ítalíu og
ætlar að verja þar sumrinu. Tvennt vakir
einkum fyrir henni: Að endurnýja kynni

við strákinn sem smellti á hana ógleymanlegum kossi nokkrum árum áður og
komast að meiru um móður sína sem
mátti lítið vera að því að sinna börnum
á blómaskeiði sínu. Aðalhlutverk: Liv
Tyler, Jeremy Irons, Joseph Fiennes,
Sinead Cusack, Rachel Weisz.
01.00 Dagskrárlok og skjáleikur

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.
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 22. september

Föstudagur 21. september
16.30 Muzik.is
17.30 Conan O’Brien (e)
18.30 Þátturinn
19.30 King of Queens
20.00 Charmed
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
21.55 Málið
22.00 Djúpa Laugin. Þórey og Júlíus
Hafstein koma Íslendingum á stefnumót
öll föstudagskvöld. Þrír einstaklingar

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 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.
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

Sunnudagur 23. september

Leikur helgarinnar í
enska boltanum fer fram
á Upton Park í London kl.
16:15 á sunnudag en þá
taka liðsmenn West Ham
United, sem er í neðsta
sæti úrvalsdeildarinnar á
móti Newcastle United.
Miðvikudagur 19. september kl. 20:40
Meistarakeppni Evrópu: Lazio – Nantes
Sunnudagur 23. september kl. 13:30
Íslenski boltinn - lokaumferð: ÍBV – ÍA
Sunnudagur 23. september kl. 16:15
Enski boltinn: West Ham – Newcastle United
Sunnudagur 23. september kl. 18:25
Ítalski boltinn: AC Milan – Lazio
Mánudagur 24. september kl. 18:50
Enski boltinn: Southampton – Aston Villa

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. Providence er skemmtileg en einlæg lýsing á lífi samheldinnar
fjölskyldu og flaggar einni eftirtektarverðustu sjónvarpshetju sem fyrirfinnst.
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 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

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Innilegar þakkir viljum við færa öllum þeim sem
sýndu okkur samúð, hlýhug og stuðning við andlát
og útför ástkærs sonar okkar og bróður

Ragnars Freys Vestfjörð
Holtagötu 11, Súðavík

Vilborg Arnarsdóttir Halldór Már Þórisson
Sindri Vestfjörð
Elísa Vilborg Halldórsdóttir Þórir Garibaldi Halldórsson
Andri Már Halldórsson Birgitta Björk Halldórsdóttir
og aðrir aðstandendur

Héðinn Kristinsson,
Heiðarbraut 2, Hnífsdal,
verður sjötugur þriðjudaginn 25. september. Af því
tilefni tekur hann á móti
gestum í síðdegiskaffi á
sunnudag, 23. september
kl. 15, í Kiwanishúsinu
(áður Sigurðarbúð) á
Ísafirði.

MIÐVIKUDAGUR 19. SEPTEMBER 2001
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Aðveitulögn virkjunar Dalsorku í Súgandafirði tilbúin

Héraðsdómur

Skipstjóri
dæmdur fyrir
brot á lögum
Skipstjóri í Ísafjarðarbæ
var á föstudag dæmdur í
Héraðsdómi Vestfjarða til
að greiða 50 þúsund króna
sekt til ríkissjóðs fyrir brot
á lögum um eftirlit með
skipum og lögum um atvinnuréttindi vélamanna á
skipum með því að hafa,
að morgni sunnudagsins
22. október 2000, sem
skipstjóri á m/b Mími ÍS30, lagt skipinu úr höfn í
Bolungarvík óhaffæru
vegna þess að það hafði
hvorki haffærisskírteini né
gilt mælibréf og án þess að
um borð væri maður með
vélgæsluréttindi.
Landhelgisgæslan hafði
afskipti af skipinu um kl.
12:45 sama dag þar sem
það var að veiðum undan
Deild. Í niðurstöðu dómsins segir: ,,Ákærði sótti
ekki þing er málið var þingsett þrátt fyrir að honum
hefði verið birt fyrirkall þar
sem þess var getið að fjarvist hans yrði metin sem
viðurkenning hans á þeirri
háttsemi sem honum er
gefin að sök, með heimild
í 1. mgr. 126 gr. laga nr. 19/
1991 um meðferð opinberra mála. Samkvæmt
þessu og með skírskotun
til rannsóknargagna þykir
ekki varhugavert að telja
ákærða sannan að sök um
þá háttsemi sem rakin er í
ákæruskjali.“
Dóminn kvað upp Erlingur Sigtryggsson, héraðsdómari.

Bolungarvík

Kæra vegna
líkamsárásar á stúlku
Stúlka búsett á Ísafirði
kom á laugardag til lögreglunnar á Ísafirði og lagði
fram kæru vegna líkamsárásar í heimahúsi í Bolungarvík nóttina áður.
Hún var með áverka í
andliti eftir barsmíðar, að
því er virtist. Málið er í
rannsókn.

38.PM5

Raforkuframleiðsla ætti að
hefjast nálægt áramótum
Í Botni í Súgandafirði var
að ljúka framkvæmdum við
aðveitulögn nýju raforkuvirkjunarinnar hjá bændunum
þar, en fyrirtækið nefnist Dalsorka Eins og kunnugt er hefur
Orkubú Vestfjarða samið við
bændur í Botni um að kaupa
raforkuna frá nýju virkjuninni.
Er það í fyrsta sinn sem
orka frá heimarafstöð bænda
er seld inn á almenna dreifikerfið. Framkvæmdir hafa
staðið yfir í sumar og fyrir
helgi var verið að leggja síðustu hönd á aðveitulögnina.
Hún er tveir kílómetrar á lengd
frá gangamunnanum í Súgandafirði og niður að bænum
í Botni. Fallhæðin er 138 metrar og mun virkjunin geta

framleitt 220 til 550 kílówött,
allt eftir vatnsmagni í ánni.
Eins og ljóst má vera af
myndinni sem tekin var sl.
fimmtudag eru handtökin
mörg við framkvæmdina. Tólf
metra löng trefjarör eru skeytt
saman og hefur lögnin silast
þetta um eitt hundrað metra
upp eftir hlíðinni þegar vel
hefur gengið. Síðan er eftir að
moka að rörunum og slétta og
tyrfa yfir. Allar steypuframkvæmdir við inntak og stöðvarhús eru búnar en fljótlega
verður farið að vinna í stöðvarhúsi við klæðningu og frágang. Í desember er von á túrbínunni og reiknað er með að
virkjunin verði komin í gagnið um næstu áramót.

Helga Guðný Kristjánsdóttir bóndi í Botni II, Svavar Birkisson í Birkihlíð og Albert Óskarsson við lagningu aðveituröranna í Botni í Súgandafirði.

Óvenjulegt snjóleysi á skíðasvæðinu við Ísafjörð á liðnum vetri

Stefnt að útboði á rekstrinum
Stefnt er að því að bjóða út
rekstur skíðasvæðisins við
Ísafjörð á næsta ári. Hins vegar er ákveðið að reksturinn í
vetur verði með sama hætti
og var á síðasta vetri. Á fundi
fræðslunefndar Ísafjarðarbæjar fyrir skömmu var lögð fram

greinargerð rekstrarhóps
nefndar um uppbyggingu
skíðasvæðisins og kom þar
m.a. fram, að rekstur svæðisins var óvenjulegur á síðasta
vetri vegna snjóleysis og þar
með fáir opnunardagar. Hins
vegar var ágætur snjór í skíða-

vikunni um páskaleytið eins
og jafnan er á þeim tíma.
Jafnframt tiltekur hópurinn
upplýsingar sem hann telur
að liggja þurfi fyrir svo hægt
verði að útbúa útboðsgögn,
svo sem atriði er varða rekstur
á lyftum og troðurum. Fræð-

slunefnd leggur áherslu á að
forstöðumanni skíðasvæðis
verði falið að afla og skrá þær
upplýsingar er hópurinn telur
að liggja þurfi fyrir svo hægt
verði að taka afstöðu til hugsanlegs útboðs á rekstri skíðasvæðisins.

Útboð vegna skólaaksturs og almenningssamgangna í Ísafjarðarbæ

Stjörnubílar óska eftir rökstuðningi frá Ísafjarðarbæ
Trausti M. Ágústsson f.h.
Stjörnubíla ehf. á Ísafirði, sem
gerðu tilboð í almenningssamgöngur í Ísafjarðarbæ og
skólaakstur í Skutulsfirði nú í
haust, hafa óskað eftir skriflegum rökstuðningi bæjaryfirvalda fyrir þeirri ákvörðun að
taka ekki tilboði fyrirtækisins,
„þrátt fyrir að Stjörnubílar hafi
verið lægstbjóðendur við opnun tilboða“. Bréf Trausta
þessa efnis var lagt fram á
fundi bæjarráðs á föstudagskvöld.
Í bréfi sínu vísar Trausti til
þess rökstuðnings bæjarráðs
fyrir ákvörðun sinni á málinu,
að ekki hafði komið fram þær
fjárhagslegu upplýsingar í
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gögnum Stjörnubíla ehf., er
ótvírætt gæfu til kynna að fyrirtækið gæti staðið við eða
fjármagnað þá þjónustu sem
um ræddi. Einnig að engar
upplýsingar hafi legið fyrir um
eignarstöðu fyrirtækisins eða
upplýsingar um hvort og þá
hvar það væri í bankaviðskiptum. Upplýsingar frá öðrum
tilboðsgjöfum hafi verið mun
ítarlegri og gefið nokkuð góða
mynd af fjárhagslegri stöðu
þeirra ásamt yfirlýsingum viðskiptabanka.
Í ljósi framanritaðs óska
Stjörnubílar eftir að fá ljósrit
af þeim gögnum, sem Ferðaþjónusta Margrétar og Guðna
ehf. lagði fram í verkið og

Trausti M. Ágústsson.
voru umfram gögn Stjörnubíla
ehf. Einnig er spurt, hvort Ísafjarðarbær hafi auglýst umrætt

útboð annars staðar en í blaðinu Bæjarins besta þann
01.08.2001. Enn fremur er
vísað til þess að eignaraðili
að Ferðaþjónustu Margrétar
og Guðna ehf. sé bæði bæjarfulltrúi og bæjarráðsmaður í
Ísafjarðarbæ, og því sé nauðsynlegt að fá fram svör við
tilteknum spurningum til að
hægt sé að eyða allri óvissu
og sjá með vissu að öllum
formsatriðum t.d. um vanhæfi
í málinu hafi verið framfylgt í
meðförum bæjaryfirvalda.
Á fundi sínum sl. föstudagskvöld fól bæjarráð Ísafjarðarbæjar bæjarstjóra að svara erindi Trausta M. Ágústssonar
f.h. Stjörnubíla ehf.
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