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Útlendingur
í tuttugu ár
– sjá viðtal í miðopnu við Valdimar Halldórsson úr Súgandafirði,
sem kominn er til starfa á Ísafirði eftir langdvalir í Danmörku

Hnífsdælskar kynjakartöflur

Nokkur sýnishorn af hnífsdælskum kynjakartöflum.
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Haustið er uppskerutími og
þá kemur sitthvað í dagsljósið
sem hvílt hefur í myrkri moldu.
Fremur torkennilegar kartöflur, svo ekki sé meira sagt,
komu upp úr garði Finnboga
Hermannssonar útvarpsmanns
og Hansínu konu hans við
Bakkaveginn í Hnífsdal í
síðustu viku, og þarf ekki
mikið hugmyndaflug til að sjá
þar ýmsar kynjaverur. Sumar
minna á dýr og aðrar á mennskar verur og frá nýju sjónarhorni
minna þær jafnvel á eitthvað
allt annað.
Kartöflur þessar eru af

tegundinni rauðar íslenskar.
Að sögn húsráðenda varð
mestöll uppskeran eins og
venja er til en undir fáeinum
grösum birtist þessi sérstæði
vöxtur. Kartöflurnar hafa
vakið kátínu jafnt meðal barna
og fullorðinna en á endanum
verða þær væntanlega settar í
pott og soðnar og síðan étnar,
að sögn garðeigenda.
Óneitanlega hlýtur þó að
teljast freistandi og forvitnilegt
að geyma þær í útsæði og
reyna að rækta upp nýjan stofn
af hnífsdælskum furðukartöflum.
– kristinn@bb.is

18.4.2017, 11:49
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Norðausturleiðin milli heimsálfa

Ísafjarðarbær

Innheimta
flutt suður?

Gæti boðið mikla möguleika fyrir Vestfirði
Utanríkisráðherra hefur sett
á fót starfshóp til að fjalla um
opnun norðaustur-siglingaleiðarinnar svokölluðu fyrir
Norðurheimskautið og mikilvægi hennar fyrir Ísland. Ekki
virðist ósennilegt að siglingar
flutningaskipa á þessari leið,
ef til kemur, geti haft í för með
sér þörf fyrir þjónustu á
Vestfjörðum og þá væntanlega
helst á Ísafirði. Samkvæmt
upplýsingum frá auðlindaskrifstofu utanríkisráðuneytisins styttir þessi leið siglingu
frá Norðaustur-Asíu til austurstrandar Norður-Ameríku um
4.300 sjómílur eða úr ríflega
13.000 sjómílum um Súesskurð í tæplega 8.900 sjómílur.
Þessa leið hafa Rússar siglt
með aðstoð ísbrjóta í þrjá til
fjóra mánuði á ári. Í ljósi þess

að þykkt norðurskautsíssins
hefur rýrnað um allt að 40% á
síðustu tveimur áratugum hafa
vísindamenn spáð því að innan
fimm ára opnist íslausar siglingaleiðir í tvo mánuði á
sumrin og fjóra til sex mánuði
árið 2015. Mun lengri tíma
verði fært verði fyrir styrkt
flutningaskip með aðstoð
ísbrjóta.
Rússar hafa látið í ljós vilja
til þess að opna leiðina fyrir
alþjóðasiglingum. Einnig er
talið að Súesskurðurinn taki
ekki við meiri umferð en um
hann fara nú um 14.000 skip
árlega.
Verði þessi siglingaleið
norðan við Ísland að veruleika
skapast miklir möguleikar við
þjónustu þessara skipa. Er þar
horft til áhafnaskipta og einnig

umskipunar á þeim tímabilum
þegar notuð verða styrkt skip
en þau verða ekki látin sigla
alla leiðina vegna olíukostnaðar.
Því skapast gríðarleg tækifæri fyrir lönd þau er liggja að
þessari siglingaleið. Þar verður
horft til Kólaskaga í Rússlandi,
Norður-Noregs og Íslands.
Það sem gæti verið Norðmönnum og Rússum til trafala
er hversu afskekktir þeirra
staðir eru t.d. gagnvart alþjóðaflugsamgöngum. Er því
ekki ólíklegt að kapphlaup
hefjist milli landa í þessu máli,
svo og milli byggðarlaga hér
innanlands.
Reiknað er með að starfshópurinn skili greinargerð um
málið fyrir næsta haust.
– hj@bb.is

Magnús Reynir Guðmundsson bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ (F) gerði á síðasta
bæjarstjórnarfundi athugasemdir við hugmyndir sem
hafi verið uppi um að semja
við fyrirtæki í Reykjavík um
innheimtu fyrir Fasteignir
Ísafjarðarbæjar ehf. Magnús
kveðst mótfallinn flutningi
innheimtustarfa úr bænum.
Á fundinum lagði Magnús
fram eftirfarandi fyrirspurn:
„Í annars ágætu yfirliti frá
Fasteignum Ísafjarðarbæjar,
dagsettu 10. september 2003,
kemur ekki fram með hvaða
hætti innheimtumálum hjá
einkahlutafélaginu er háttað.
Fram hefur komið áður, að
til tals hafi komið að semja
við fyrirtæki í Reykjavík eða
á höfuðborgarsvæðinu um
innheimtu reikninga og um
svonefnda milliinnheimtu.
Undirritaður hefur látið í ljós
andstöðu við þau áform að
flytja úr bænum slík verkefni
sem hér um ræðir, ekki síst í
ljósi atvinnuástands á svæðinu. Því er nú spurt: Hver er
staða þessara mála hjá Fast-

Vestnorden-ferðakaupstefnan

Vestfirðir fengu
góðar undirtektir
Rúnar Óli Karlsson, atvinnu- og ferðamálafulltrúi
Ísafjarðarbæjar, segir Vestfirði
hafa hlotið góðar undirtektir
gesta á Vestnorden-ferðakaupstefnunni, sem að þessu sinni
var haldin í Þórshöfn í Færeyjum fyrir skömmu.
Á Vestnorden koma saman
kaupendur ferða til Íslands,
Færeyja og Grænlands og
þykir hún mikilvægur vettvangur til að koma á tengslum
við erlendar ferðaskrifstofur.
Auk Rúnars sáu þrír fulltrúar
um kynningu á Vestfjörðum,
þau Dorothee Lubecki, ferðamálafulltrúi Atvinnuþróunar-

félags Vestfjarða og Greipur
Gíslason og Gylfi Ólafsson frá
Vesturferðum.
„Við finnum fyrir mjög jákvæðri breytingu á viðmótinu
gagnvart Vestfjörðum. Fyrir
nokkrum árum fengum við
mjög einfaldar spurningar eins
og hvar Vestfirðir væru. Núna
kynnir sig fólk sem er á leiðinni á svæðið með hópa og
spyr t.d. hvað það sé sniðugt
að gera í nágrenni Ísafjarðar
fyrir hádegi á fimmtudegi.
Þetta er vísbending um að við
séum að komast á kortið. Við
finnum fyrir því að margir í
ferðaþjónustu hafa kynnt sér

svæðið og eru farnir að þekkja
það“, segir Rúnar.
Eins og oft tíðkast við
ráðstefnuhald stóð gestum á
Vestnorden til boða að fara í
kynnisferðir bæði fyrir og eftir
kaupstefnuna sjálfa. Rúnar Óli
og Dorothee skipulögðu að
þessu sinni ferð um Vestfirði
eftir kaupstefnuna og fóru átta
fulltrúar frá erlendum ferðaskrifstofum um svæðið fyrir
síðustu helgi.
Einnig var boðið upp á
ferðir til Grænlands og Færeyja auk annarrar ferðar um
Ísland.
– kristinn@bb.is

eignum Ísafjarðarbæjar ehf.
og hefur slík innheimta sem
að ofan greinir vegna annarra
bæjarstofnana eða bæjarsjóðs komið til?“
Gísli Jón Hjaltason, framkvæmdastjóri Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf., sagði í
samtali við blaðið að svokallaðri milliinnheimtu á
vegum Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf. sé sinnt af fyrirtækinu Intrum í Reykjavík.
Með milliinnheimtu er átt
við þann hluta innheimtuferilsins þegar send eru
kurteisleg áminningarbréf til
skuldara eftir gjalddaga.
Gangi milliinnheimta ekki
er málið send í lögfræðiinnheimtu. Að sögn Gísla Jóns
var samið við Intrum á
Íslandi ehf. í Reykjavík um
þessa þjónustu þar sem
ekkert fyrirtæki býður þessa
þjónustu hér vestra.
Svör við fyrirspurn Magnúsar Reynis komu ekki fram
á áðurnefndum fundi. Þeirra
má vænta á næsta fundi
bæjarstjórnar.
– hj@bb.is

Ferðaskrifstofufólkið í Sjóminjasafninu í Neðstakaupstað á
Ísafirði.

RITSTJÓRNARGREIN

Við megum ekki við öðru
Þegar BB kemur úr prentsmiðjunni að þessu sinni er verið að messa yfir
alþingismönnum og brýna fyrir þeim að gæta þess vel sem þeim er trúað fyrir þegar
þeir taka sæti á eitthundrað og þrítugasta Alþingi Íslendinga; þar sem fjárlagafrumvarpið
verður á byrjunarreit að venju og flokkar og þingmenn munu keppast við að skáka
lagafrumvörpum og þingsályktunum upp á borðið til að missa ekki af lestinni með þau.
Í utandagsskrárumræðum munu kosningaloforðin, sem sum hver fleyttu mönnum inn
á þing, að mætra manna yfirsýn, verða rifjuð upp.
Einar K. Guðfinnsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, segir ríkisstjórnina
koma mjög samhenta til þings með stjórnarsáttmála, „sem við ætlum auðvitað að
hrinda í framkvæmd“, eins og haft er eftir honum í Fréttablaðinu. Freistandi er að ætla
að með þessum varfærnislegu orðum sé þingmanninum eitt öðru ofar í huga. Hjálmar
Árnason, þingflokksformaður Framsóknar, bíður spenntur þingsins, líkt og skólans
forðum, enda þykist hann sjá fram á líflegan og spennandi vetur þar sem samfélagið og
áform ríkisstjórnarflokkanna muni birtast honum í pólitískum spegli.
Eðlilega gerir glímuskjálfti vart við sig í herbúðum stjórnarandstæðinga. Ögmundur
Jónasson, formaður þingflokks VG, á von á átökum meðal annars á sviði heilbrigðismála.

Og hann mun ekki taka því þegjandi ef ríkisstjórnin endurvekur frumvarp frá því í vor
sem að sögn Ögmundar opnar á einkavæðingu drykkjarvatns á Íslandi. Úr herbúðum
Frjálslynda flokksins má reikna með áframhaldandi baráttu fyrir breytingum á
fiskveiðikerfinu, meðal annars fjárhagslegum aðskilnaði veiða og vinnslu, en
Frjálslyndum er keppikefli að öll verðmyndun í greininni verði á fiskmörkuðum.
Bryndís Hlöðversdóttir, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, segir Samfylkinguna
við upphaf þings leggja áherslu á bætt lífskjör almennings, samkeppni á markaði og
neytendamál almennt. Væntanlega fylgja síðan mál af ýmsum toga í kjölfarið.
Fjölmargir nýir þingmenn taka nú sæti á Alþingi. Margt af þessu fólki sýnist
dugmikið og áræðið. Fyrirheit margra þeirra vekja vonir um nýja sýn á samfélaginu.
Fjölskyldan í fyrirrúmi er kjörorð þeirra þvert á flokka. Hvort vonirnar rætast mun
tíminn einn leiða í ljós. Reynslan sýnir að strax og meðgöngutími þingmanna að
ráðherradómi hefst hættir þeim til að falla fyrir flokkshollustunni, sem oftast virðist
eina leiðin til að meðgöngunni ljúki með eðlilegum hætti. En hvað sem öllu þessu líður
leiðir vonandi gott eitt af störfum þingsins, sem nú er að hefjast. Við megum hreint út
sagt ekki við öðru.
s.h.
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Sjúkraflugið frá Ísafirði í vetur

Svæðisútvarp Vestfjarða

Breyttur útsendingartími og dagur bætist við

Finnbogi Hermannsson,
forstöðumaður Svæðisútvarps Vestfjarða.

Ákveðið hefur verið að
breyta útsendingartíma Svæðisútvarpsins á Vestfjörðum
auk þess sem útsendingardögum verður fjölgað. Breytingar þessar taka gildi nú um
mánaðamótin.
Að sögn Finnboga Hermannssonar, forstöðumanns
RÚVÍS á Ísafirði, er í höfn
gamalt baráttumál um fjölgun
útsendingardaga en þeim
fjölgar nú um einn. Þriðjudagur bætist við og verður því

útvarpað frá þriðjudegi til
föstudags í viku hverri.
Einnig breytist útsendingartíminn og verður framvegis útvarpað frá kl. 17.30
til kl. 18 þegar aðalkvöldfréttatími Ríkisútvarpsins
hefst.
Finnbogi kveðst vona að
þessi breytta og bætta þjónusta mælist vel fyrir bæði
hjá hlustendum og auglýsendum.
– hj@bb.is

Íslandsflug hefur
samið við Mýflug
Íslandsflug hefur gengið frá
samningum við Flugfélagið
Mýflug um sjúkraflug frá
Ísafirði í vetur. Fyrirkomulag
samningsins með svipuðum
hætti og verið hefur. Ingimar
Sigurðarson á Ísafirði hefur
verið ráðinn flugmaður en
hann gegndi því starfi í tvo
vetur ásamt hinum víðkunna
flugkappa Hálfdáni Ingólfssyni á Ísafirði sem þá var flugstjóri. Eins sat Ingimar í flugmannssætinu seinni hluta síðasta vetrar þegar Mýflug leysti

Flugfélagið Jórvík af hólmi
við sjúkraflugið.
Að sögn Leifs Hallgrímssonar, framkvæmdastjóra Mýflugs, munu þrír menn skiptast
á að dveljast á Ísafirði sem
flugstjórar, hann sjálfur, Garðar Sigurvaldason og Garðar
Árnason. Leifur segir að ætlunin sé að nota tveggja hreyfla
Piper Chieftain. „Þetta er sama
vél og við höfum haft í sjúkrafluginu á Ísafirði með hléum
undanfarin ár. Við þekkjum
þessa vél út og inn og höfum

Ingimar Sigurðarson sjúkraflugmaður á Ísafirði.
orðið mikla reynslu af sjúkrafluginu fyrir vestan.“

Gamla barnaskólahúsið við Aðalstræti á Ísafirði

Framhliðin orðin glæsileg
þótt aðrar séu hrörlegar
Iðnaðarmenn frá verktakafyrirtækinu Eiríki og Einari
Val hafa unnið að því í sumar
að lagfæra framhlið gamla
barnaskólans við Aðalstræti á
Ísafirði. Skólinn var reistur
árið 1901 og var þá aðeins ein
hæð en fáum árum síðar var
annarri hæð bætt ofan á. Rúmri
öld síðar fer enn fram kennsla
innan veggja hússins.
Skarphéðinn Jónsson,
skólastjóri Grunnskólans á
Ísafirði, segir framhliðina svo
sannarlega vera orðna bæjarprýði og beri að þakka smiðunum fyrir fallegt handverk.

„Eini gallinn við þetta er sú
staðreynd, að nú sést ef til vill
enn betur hvað hinar hliðar
hússins eru hrörlegar. En þetta
var bara fyrsti áfanginn í
vonandi öflugu átaki til að
bæta aðstöðu barna okkar til
náms og starfa“, segir Skarphéðinn.
Síðustu árin hefur gamli
barnaskólinn verið nokkur
vandræðagripur í bæjarmálum
á Ísafirði. Eins og kunnugt er
hefur Grunnskólann á Ísafirði
vantað aukið kennslurými í
mörg ár og hefur verið tekist á
um framtíð gamla barnaskól-

ans í þeim umræðum. Um
nokkurt skeið tókust á sjónarmið þeirra sem vildu rífa húsið
til að rýma fyrir nýbyggingu
og hinna sem vildu varðveita
það.
Þegar á reyndi gerði Húsafriðunarnefnd ríkisins skýra
grein fyrir því að niðurrif
hússins yrði ekki heimilað.
Þetta áralanga umkomuleysi
hússins hefur e.t.v. stuðlað að
þeirri vanrækslu sem húsið
hefur mátt líða í viðhaldi. En
nú gefur endurnýjuð framhliðin fyrirheit um glæstari
framtíð þess. – kristinn@bb.is

Gamli barnaskólinn við Aðalstræti: Framhliðin orðin fín.

Of ungur til að
kaupa áfengi

Síðdegis á föstudag varð lögreglan á Ísafirði vör við að
maður sem ekki hafði náð 20 ára aldri kom gangandi frá
áfengisútsölu ÁTVR á Ísafirði með töluvert af áfengi,
bæði léttu og sterku. Maðurinn var stöðvaður og lagt var
hald á áfengið. Starfsmönnum ÁTVR á Ísafirði var gert
viðvart um atburðinn en svo virðist sem manninum hafi
tekist að kaupa áfengi án þess að hafa
öðlast tilskilinn aldur.
– hlynur@bb.is

24.000 tonn á Vestfjörðum fyrri hluta ársins
Samtals var landað rúmum 24.000 tonnum af fiski á
Vestfjörðum fyrstu sex mánuði ársins. Verðmætið er
tæplega 2,6 milljarðar króna. Þetta eru rúm 2% af
heildarafla landsmanna en rúm 7% af aflaverðmætinu.
Mestu var landað af þorski á Vestfjörðum eða tæpum
11.400 tonnum. Steinbítur var tæp 5.300 tonn, ýsa rúm
1.300 tonn og rækja rúm 3.600 tonn. Af þorskinum fóru
um 6.000 tonn í frystingu, 670 tonn voru fryst á sjó og
tæp 240 tonn voru verkuð og send út með flugi.
Rúmlega 4.400 tonn voru söltuð
en aðeins 3 tonn voru send utan í gámi.

Júlíus Geirmundsson, flaggskip Hraðfrystihússins-Gunnvarar.
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Landsþing Junior Chamber á Ísafirði heppnaðist afar vel

JC-Vestfirðir sópaði til
sín viðurkenningum
– Gylfi Þór Gíslason útnefndur senator Junior Chamber
Þétt dagskrá var frá fimmtudagskvöldi og fram á sunnudag á landsþingi Junior
Chamber sem haldið var á Ísafirði að þessu sinni. Á þinginu
voru haldin margvísleg námskeið sem þóttu afar vönduð.
Þar má nefna að breski sálfræðingurinn Paul McGee
fjallaði um að ná árangri undir
álagi og Guinness-heimsmethafinn David Thomas kenndi
minnistækni.
„Allir skemmtu sér konunglega og fólk fékk að njóta alls
þess besta sem svæðið hefur
að bjóða. Á lokahófinu
skemmtu margir af helstu lista-

mönnum okkar hér vestra.
Guðrún Jónsdóttir sópransöngkona kom fram ásamt
Huldu Bragadóttur píanóleikara og karlakórinn Ernir söng.
Síðan léku Baldur Geirmundsson og Margrét Geirsdóttir
fyrir dansi fram eftir nóttu“,
segir Gísli Úlfarsson, forseti
JC Vestfirðir.
Á laugardag var svokölluð
senatora- og makadagskrá sem
er fastur liður á JC-þingum.
„Þetta er dagskrá fyrir þá sem
taka ekki þátt í þinginu sjálfu.
Að þessu sinni var farið yfir í
Önundarfjörð á kajak og
fossinn í Vestfjarðagöngunum

skoðaður. Síðan var endað á
óvissuteiti inni í göngum.“
Á lokahófinu var Gylfi Þór
Gíslason á Ísafirði útnefndur
senator. Gísli segir mjög fáa
einstaklinga hljóta þá nafnbót.
„Menn eru útnefndir fyrir
óeigingjarnt og stórkostlegt
starf í þágu félagsins í heild.
Ísfirðingar eiga nú fjóra senatora, þá Fylki Ágústsson,
Heiðar Sigurðsson, Ingibjörgu
Snorradóttur og nú Gylfa.
Þetta er mikill heiður“, sagði
Gísli.
Sveit JC-Vestfjarða sigraði
í úrslitaviðureign mælsku- og
rökræðukeppni
Junior

Hið sigursæla ræðulið JC-Vestfjarða: Bryndís Gunnarsdóttir, Rúnar Rafnsson, Sveinn
Þorbjörnsson og Ingibjörg Snorradóttir. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Chamber sem haldin var í
Hömrum á Ísafirði á föstudag.
Til umræðu var hvort karlar
eða konur væru betri leiðtogar
og fékk JC-Vestfirðir það
hlutskipti að mæla með körlum gegn sveit JC-Borgar frá
Reykjavík. Vestfirsku sveitina
skipuðu Rúnar Örn Rafnsson,
sem var valinn ræðumaður
dagsins, Bryndís Gunnarsdóttir og Sveinn Þorbjörnsson,
en Ingibjörg Snorradóttir var
liðsstjóri. Tókst þeim að
sannfæra bæði dómara og gesti
í sal um að karlmenn væru
betri leiðtogar en konur.
Auk viðurkenninga fyrir
ræðumennsku hlutu félagsmenn JC-Vestfjarða margvíslegar aðrar viðurkenningar í
lokahófi landsþingsins á laugardagskvöld. Þar má nefna
viðurkenningar fyrir besta
verkefnið, bestu fjáröflunina
og félagsforseta ársins.
– kristinn@bb.is
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Frá lokahófi JC á Hótel Ísafirði.

Dúklögð borð í óvissuteiti í Vestfjarðagöngum.

Félagsmenn í JC-Vestfjörðum ánægðir með viðurkenningar helgarinnar. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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Gylfi Þór Gíslason var útnefndur senator.

Ólafur Ragnar og Dorrit voru glæsileg að venju.
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Villikattafárið á Ísafirði til meðferðar á ýmsum vígstöðvum

Haustmót Golfklúbbs
Bolungarvíkur

Nágrannar kæra kattahald Unnsteinn
í Öldunni til lögreglu
– bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur gert vopnahlé í kattastríðinu
Matthildur Helgadóttir, sem
búsett er að Fjarðarstræti 38 á
Ísafirði (Öldunni), hefur kært
Höskuld Guðmundsson, sem
býr í hinum enda hússins, til
lögreglunnar vegna mikils
kattagers sem hann er sagður
halda hlífiskildi yfir í kjallara
hússins. Matthildur segir að
minnsta kosti tvo aðra íbúa
við Fjarðarstræti einnig hafa
kært málið. Hún segir kæruna
byggða á heilbrigðis- og
dýraverndarsjónarmiðum og
harmar að þurft hafi að setja
málið í þennan farveg.
„Mér finnst það umhugsunarefni, að þegar svona
vandamál er á ferðinni þurfi
að kæra manninn persónulega
til að eitthvað verði að gert.
Maður vill síst af öllu þurfa að
kæra nágranna sinn til lögreglunnar. Þetta væri mun auðveldara ef eitthvert yfirvald

gæti tekið á málinu en kæruleiðin er þrautalending“, segir
Matthildur.
Hún segist ekki vita hvaða
meðferð málið fái í kerfinu en
sættir sig ekki við að málið
taki langan tíma og vill að á
því verði tekið. Eins og kunnugt er hefur mikill fjöldi
villikatta haldið til í kjallara
Öldunnar um árabil. Kettirnir
hafa getað gengið þar inn og
út um opna glugga.
Valur Richter meindýraeyðir á Ísafirði hefur setið um
ketti við húsið en fær ekki
aðgang að kjallaranum til að
uppræta ketti þar. Vegna fjölda
kvartana sendi heilbrigðiseftirlitið hann af stað í haust
til að fækka villiköttum á
Ísafirði. Síðan hafa verið lagðir
ýmsir steinar í götu hans og
meðal annars hafa gildrur
horfið eða verið eyðilagðar.

Höskuldur hefur kært Val
vegna þess að skot úr riffli
hans fór í gegnum kjallarahurð. Þá hefur hann einnig
borið Val þeim sökum að hafa
fargað tveimur heimilisköttum
sínum sem hafi horfið sporlaust.
Valur segist hafa náð 25
köttum á lóðinni við Ölduna
undanfarnar vikur. Hann hefur
vísað á bug ásökunum um að
hann hafi fargað heimilisköttum.
Matthildur segir villikettina
í Fjarðarstræti fjarri því að vera
litlar sætar heimiliskisur heldur séu þetta grindhoraðir og
illa farnir kettir. Frá dýraverndarsjónarmiði sé ótækt að
viðhalda núverandi ástandi.
Hún hafi ekki yfir öðru að
kvarta varðandi nágranna sinn
en þessari „kattavitleysu“.
Magnús Reynir Guðmunds-

Kattahúsið Aldan við Fjarðarstræti á Ísafirði.

son bæjarfulltrúi (F) krafðist
þess á bæjarstjórnarfundi á
Ísafirði í síðustu viku, að
herferð bæjaryfirvalda gegn
villiköttum yrði stöðvuð þegar
í stað. Í upphafi fundar óskaði
Magnús eftir því að kattamálið
yrði tekið á dagskrá undir
liðnum önnur mál. Lagði hann
síðan fram svohljóðandi tillögu:
„Vegna þeirrar umræðu sem
orðið hefur um dráp á köttum
í Ísafjarðarbæ að undanförnu
og þeirra atburða, sem upplýst
er að orðið hafi í tengslum við
drápin, samþykkir bæjarstjórn,
að nú þegar verði þessum
drápum hætt. Jafnframt verði
hið fyrsta samþykkt reglugerð
um kattahald í Ísafjarðarbæ
og í framhaldi af því verði
ákveðið hvort ástæða sé til að
halda áfram drápi á villiköttum
í bæjarfélaginu.“
Í framhaldi af tillögu Magnúsar Reynis lagði Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar,
fram aðra tillögu sem var
samþykkt:
„Drög að samþykkt um
kattahald verða lögð fyrir
bæjarráð nk. mánudag. Í ljósi
þess vísar bæjarstjórn ályktun
Magnúsar Reynis Guðmundssonar til bæjarráðs til meðferðar og samþykkir að aðgerðum
við útrýmingu villikatta verði
hætt um sinn.“
Á fundi bæjarráðs á mánudag voru áðurnefnd drög lögð
fram ásamt fleiri gögnum sem
varða þessi mál. Þeim var
vísað til bæjarstjóra til meðferðar.
– hj@bb.is

sigraði án
forgjafar

Unnsteinn Sigurjónsson
(GBO) sigraði án forgjafar á
Haustmóti Golfklúbbs Bolungarvíkur á sunnudag en
hann lék á 87 höggum. Með
forgjöf sigraði Sigurgeir
Einar Karlsson (GGL) á 72
höggum nettó, annar varð
Grímur Lúðvíksson (GBO)
á 72 höggum og þriðji Bjarni
Harðarsson (GGL) á 73
höggum.
Fæst pútt eða 27 notaði
Hreinn Pálsson (GÍ). Næst
holu á þriðju braut var Pimonlask Rodpitake (GBO), á

fimmtu braut Tryggvi Sigtryggsson (GÍ) og á tólftu
holu Runólfur Kristinn Pétursson (GBO). Enginn náði
inn á flöt á 14. holu.
Lengsta teighögg á 7. braut
átti Jóhann Króknes Torfason (GÍ). Lengsta pútt á 9/18
flöt átti Jakob Þorsteinsson.
Gunnar Pétur Ólason (GÍ)
hlaut viðurkenningu þegar
dregið var úr skorkortum.
Unnsteinn Sigurjónsson sá
um mótið af sinni alkunnu
snilld og röggsemi.

Hátíðleg
hjónavígsla

Suðureyri

Auglýst eftir íþróttahúsi
Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri á Suðureyri,
sem á sæti í fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar, auglýsti á síðasta
fundi nefndarinnar eftir byggingu íþróttahúss á Suðureyri.
Má ráða af bókun Óðins, sem
er fyrrverandi varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Ísa-

fjarðarbæ, að hann sé orðinn
þreyttur á hægagangi varðandi
hugsanlega byggingu íþróttahúss á Suðureyri. Hann segist
hafa það á tilfinningunni að
það mál komi engum við
lengur.
Guðni G. Jóhannesson,
formaður bæjarráðs Ísafjarðar-

bæjar, segir að unnið sé að
framgangi málsins. Fjárveiting hafi ekki verið í verkið en
samþykkt hafi verið að stefna
að alútboði vegna byggingarinnar. Sú vinna sé í gangi og
vonandi komist málið á
ákvörðunarstig fyrir áramót.
– hj@bb.is

Dagbjört og Héðinn í kirkjunni ásamt brúðarmey og séra
Magnúsi Erlingssyni.
Dagbjört Sigríður Gunnars- Ísafirði í boði hússins.
dóttir og Héðinn Ólafsson
Héðinn Ólafsson er kunníþróttakappi, sem búsett eru ur fyrir þátttöku sína í starfi
að Túngötu 20 á Ísafirði, voru Ívars, íþróttafélags fatlaðra
gefin saman í Ísafjarðarkirkju á norðanverðum Vestfjörðá laugardaginn. Prestur var um. Hann var meðal keppséra Magnús Erlingsson og enda á Ólympíuleikum fatlvar athöfnin falleg og hátíð- aðra í Dyflinni á Írlandi í
leg. Eftir vígsluna var efnt til sumar og stóð sig með miklveislu og síðan sóttu brúð- um sóma.
hjónin dansleik í Krúsinni á
– hlynur@bb.is

Óðinn Gestsson.

Hugað að stækkun
frystigeymslu Vestra
Töluverð umsýsla hefur verið með iðnaðarrækju og
frosnar afurðir að undanförnu hjá frystigeymslu Vestra
við Ásgeirsbakka á Ísafirði. Kári Þór Jóhannsson, starfsmaður frystigeymslunnar, segir að til skoðunar sé að
stækka frystiklefann. Plássið í frystinum hefur verið vel
nýtt að undanförnu. Í síðustu viku losaði flutningaskipið
Ludwig Andersen 370 tonn af iðnaðarrækju í frystigeymsluna sem fóru til vinnslu hjá Bakkavík í Bolungarvík. Skipið lestaði jafnframt 30 tonn af frosnum afurðum.
– kristinn@bb.is

Nýr umsjónarmaður
félagsmiðstöðvarinnar í Súðavík

Losað úr Ludvig Andersen við Ásgeirsbakka framan við
frystigeymslu Vestra..
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Fræðslu- og tómstundanefnd Súðavíkurhrepps mælti
með því við sveitarstjórn að Kristín Dögg Guðmundsdóttir yrði ráðin umsjónarmaður félagsmiðstöðvarinnar í Súðavík. Hún var eini umsækjandinn um
stöðuna. Jafnframt ákvað nefndin að félagsmiðstöðin
verði í vetur til húsa á efri hæð leikskólans í Súðavík.
– hj@bb.is
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Uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar í íþróttahúsinu á Torfnesi

Meistaraflokkur félagsins sá
langyngsti í 3. deild í sumar
Anna Sigurðardóttir og
Sigþór Snorrason voru útnefnd
knattspyrnukona og knattspyrnumaður ársins hjá Boltafélagi Ísafjarðar á uppskeruhátíð félagsins um helgina.
Þriðji flokkur karla var heiðraður sérstaklega fyrir afar góða
frammistöðu á leiktíðinni.
Hátíðina sóttu hátt í 600 manns
og voru þar veittar margvíslegar viðurkenningar.
Fram kom í ávarpi Kristjáns
Pálssonar, formanns BÍ, að
meistaraflokkur karla hefði
tekið þátt í Íslandsmótunum
bæði innanhúss og utanhúss,
svo og bikarkeppninni. „Þegar
ljóst var að mikið álag yrði á
2. flokks piltunum okkar, sem
myndu einnig spila meistaraflokksleikina, var ákveðið að
draga 2. flokk karla út úr
Íslandsmótinu í sumar eftir að
þeir höfðu spilað tvo útileiki.
Í mörgum meistaraflokksleikjum hafa spilað einnig piltar úr
3. flokki“, sagði Kristján.
„Við byrjuðum aftur með
meistaraflokk í fyrra og núna í

ár náðum við í 24 stig á
Íslandsmótinu og 3. sæti í
okkar riðli. Á næsta ári gerum
við ráð fyrir, ef allt gengur
upp, að vera með í úrslitaleikjunum í 3. deild. Við höfum
verið með marga efnilega
leikmenn í meistaraflokki og
vandi hjá þjálfurum að tilnefna
til viðurkenninga. BÍ hefur
verið með langyngsta liðið í
3. deild á nýliðnu leiktímabili.“
Kristján Pálsson gerði 3.
flokk pilta hjá BÍ að sérstöku
umræðuefni en þjálfari þeirra
var Halldór Eraclides.
„Þessi flokkur hefur náð frábærum árangri og ég fullyrði
að aldrei hafi knattspyrnuflokkur í yngri flokkum BÍ
náð svona langt meðal þeirra
bestu á landinu. Þessir piltar
hafa haldið vel hópinn frá unga
aldri og það sýnir sig hjá þeim
að með mikilli elju og samviskusemi er hægt að ná langt.
Einnig hafa foreldrar þessara
pilta verið mjög öflugir að
styðja við bakið á þeim, sem

sýnir að þegar allt þetta fer
saman verður árangur góður.
Þessi árangur þeirra gerði
það einnig að þrír piltar voru
valdir í úrtökumót landsliðs
U-17 en það voru Matthías
Vilhjálmsson, Birkir Sverrisson og Benedikt Hauksson.
Þeir Matthías og Birkir voru
síðan valdir í 16 manna hóp
landsliðs U-17 og hafa þessa
dagana verið að spila með
liðinu úti í Litháen.
Þriðji flokkur varð í 2. sæti
á Íslandsmótinu innanhúss í
sínum flokki. Strákarnir unnu
sinn riðil á Íslandsmótinu í
sumar og urðu síðan í 3.-4.
sæti í 3. flokki. Einnig tóku
þeir þátt í Landsmóti UMFÍ
og urðu í 2. sæti. Stjórn BÍ
hefur ákveðið að veita þessum
piltum sérstakar viðurkenningar“, sagði Kristján Pálsson,
formaður Boltafélags Ísafjarðar.
Fjöldi mynda frá hátíðinni
verður settur inn í Svipmyndir
á fréttavefnum bb.is þegar
líður á vikuna. Hér fyrir neðan

er skrá yfir þá leikmenn sem
fengu viðurkenningar í einstökum flokkum á uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar.
Meistaraflokkur karla
Ástundun:
Ívar Pétursson
Framfarir:
Ásgeir Guðmundsson
Markakóngur:
Tómas M. Reynisson
Efnilegastir:
Benedikt Hauksson
Matthías Vilhjálmsson
Sigurgeir Gíslason
3. flokkur karla
Ástundun:
Eyþór Bjarnason
Framfarir:
Ívar Örn Arnarsson
Prúðmennska:
Samúel Sigurðsson
4. flokkur karla
Ástundun:
Högni Pétursson
Framfarir:
Magnús Einar Magnússon
Prúðmennska:
Arnar Ingi Einarsson
5. flokkur karla
Ástundun:
Óttar Helgi Grétarsson
Framfarir:
Leó Sigurðsson
Prúðmennska:
Gunnar Páll Einarsson

Ungar og efnilegar knattspyrnustúlkur í Boltafélagi Ísafjarðar.

6. flokkur karla
Ástundun:
Emil Pálsson
Kormákur Viðarsson

Kristján Pálsson, formaður Boltafélags Ísafjarðar.
Framfarir:
Sindri Skarphéðinsson
Tómas Helgi Svavarsson
Prúðmennska:
Gauti Geirsson
Þorgeir Jónsson
7. flokkur karla
Ástundun:
Þórir Karlsson
Framfarir:
Ásgeir Karlsson
Prúðmennska:
Halldór Hermannsson
8. flokkur karla
Ástundun:
Albert Jónsson
Framfarir:
Guðmundur Bjarnason
Prúðmennska:
Daníel Einarsson
2. flokkur kvenna
Ástundun:
Þórkatla Albertsdóttir
Framfarir:
Heiða Björk Guðjónsdóttir
Prúðmennska:
Kristín Grímsdóttir

3. flokkur kvenna
Ástundun:
Margrét Albertsdóttir
Framfarir:
Guðrún Hulda Gunnarsdóttir
Prúðmennska:
Anna María Guðjónsdóttir
4. flokkur kvenna
Ástundun:
Katrín Sif Kristbjörnsdóttir
Framfarir:
Bára Jónsdóttir
Prúðmennska:
Elísabet Ósk Ólafsdóttir
5. flokkur kvenna
Ástundun:
Ástrún Þórðardóttir
Framfarir:
Telma Lísa Þórðardóttir
Prúðmennska:
Bryndís Elsa Guðjónsdóttir
6. flokkur kvenna
Ástundun:
Perla Sigurðardóttir
Framfarir:
Hildur Hálfdánardóttir
Prúðmennska:
Helga Þuríður Hlynsdóttir

Styrkveitingar úr Afreks- og styrktarsjóði Ísafjarðarbæjar

Starfandi formaður HSV mjög ósáttur
Eins og hér hefur komið
fram ákvað stjórn Afreks- og
styrktarsjóðs Ísafjarðarbæjar
fyrir skömmu að veita Söru
Pálmadóttur styrk að upphæð
50 þúsund krónur í kjölfar
glæsilegs árangurs hennar í
körfuknattleik með KFÍ og
unglingalandsliðinu og í frjálsum íþróttum fyrir hönd Héraðssambands Vestfirðinga
(HSV). Á þessu ári hefur
sjóðurinn styrkt sex aðra
íþróttamenn sem sumir keppa
undir merkjum íþróttafélaga í
Reykjavík, Hafnarfirði og á
Akureyri.
Guðjón Þorsteinsson, framkvæmdastjóri KFÍ og starfandi
formaður HSV, er mjög ósáttur við þetta. Einnig er hann
ósáttur við að Sara Pálmadóttir
skuli fá lægri styrk en sumir
sem keppa fyrir félög utan
svæðisins.
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Í byrjun þessa árs ákvað
stjórn sjóðsins að styrkja Ólaf
Th. Árnason, Markús Þór
Björnsson og Jakob Einar
Jakobsson, skíðagöngumenn í
Skíðafélagi Ísfirðinga. Hlutu
þeir hver um sig styrk að
upphæð 100.000 krónur. Um
svipað leyti ákvað stjórnin að
styrkja Heiðar Inga Marinósson, sundmann í Sundfélagi
Hafnarfjarðar, og Hjördísi
Ernu Ólafsdóttur, júdómann í
Glímufélaginu Ármanni í
Reykjavík. Hvort um sig hlaut
styrk að upphæð 100.000
krónur. Í sumar ákvað stjórnin
að styrkja Laufeyju Sigmundsdóttur, blakkonu í Knattspyrnufélagi Akureyrar, um
50.000 krónur.
Þau Heiðar Ingi og Hjördís
Erna eru frá Ísafirði og Laufey
Björk er frá Þingeyri. Að
undanförnu hafa þau stundað

íþróttir sínar annars staðar á
landinu og hafa átt sæti í landsliðum í sínum íþróttagreinum.
Þær spurningar hafa vaknað
hvort það sé hlutverk Ísafjarðarbæjar að styrkja íþróttafólk sem keppir ekki fyrir hönd
íþróttafélaga í bæjarfélaginu.
Einnig hafa spurningar vaknað
um það hvernig fjárupphæðirnar sem íþróttamönnunum
eru veittar eru ákveðnar.
Rúnar Guðmundsson, formaður stjórnar Afreks- og
styrktarsjóðs Ísafjarðarbæjar,
segir reglur þær sem stjórnin
vinnur eftir mjög óljósar. Það
sé vilji nefndarinnar að skýra
þær reglur. Hann sé þeirrar
skoðunar að þetta eigi að vera
á höndum HSV og bærinn geti
eftir sem áður styrkt málið.
Guðjón Þorsteinsson er eins
og áður segir mjög ósáttur við
störf nefndarinnar. „Ég gerði

alvarlegar athugasemdir við
það á sínum tíma að veittir
væru styrkir til íþróttamanna
sem hafa kosið að keppa fyrir
lið utan bæjarins. Við verðum
að miða við það að styrkja það
fólk sem hér æfir og keppir.
Við eigum fullt í fangi með
það. Það getur ekki verið
markmiðið að fólk flytji héðan
til þess að fá styrki. Ég fékk
engin viðbrögð við athugasemdum mínum. Því miður.“
Guðjón kveðst einnig verulega ósáttur við afgreiðslu
nefndarinnar á máli Söru
Pálmadóttur. „Þessi glæsilegi
íþróttamaður sem hér stundar
nám og keppni situr ekki við
sama borð og fólk sem kosið
hefur að keppa undir merkjum
annarra. Ég trúi því ekki fyrr
en ég tek á því að hún hljóti
ekki samsvarandi styrk og þau
glæsilegu ungmenni sem

Sara Pálmadóttir, afrekskona í körfuknattleik með KFÍ og
unglingalandsliðinu og frjálsum íþróttum með HSV.
stjórnin ákvað að styrkja en
keppa fyrir annarra hönd. Ég
beinlínis krefst þess. Þetta
hljóta að vera mistök“, sagði
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Guðjón Þorsteinsson, starfandi formaður HSV.
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Hugmyndir um að heimila útlendingum fjárfestingar í sjávarútvegi hérlendis

Munu íslensk fiskimið tryggja atvinnu í erlendum sjávarbyggðum?

Kristinn H. Gunnarsson,
þingmaður Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi og varaformaður efnahags- og viðskiptanefndar
Alþingis, segir svo geta farið
að fiskimið við Íslandsstrendur verði nýtt til að halda uppi
atvinnu í erlendum sjávarbyggðum á kostnað íslensku
strandbyggðanna, verði hugmyndir um fjárfestingar útlendinga í sjávarútvegi hér á
landi að veruleika. Viðskiptaráðuneytið fer nú yfir lög frá

árinu 1991 um fjárfestingar
erlendra aðila í atvinnurekstri
og skoðar hugsanlegar breytingatillögur.
Í gildandi lögum eru fjárfestingar útlendinga í sjávarútvegi og orkugeiranum hér á
landi takmarkaðar. Kristinn
segir þó óvíst hvort ráðuneytið
leggi til breytingar á lögunum
eða hvort hugsanlegar breytingar verði til að opna fyrir
fjárfestingar útlendinga í
sjávarútvegi. Verslunarráð
hvatti nýlega til þess á heima-

síðu sinni að þessar heimildir
yrðu rýmkaðar. Þar sagði að
hvergi meðal OECD-ríkja
væru eins miklar hömlur á
beinni erlendri fjárfestingu.
„Alveg eins og menn hafa
getað flutt veiðiheimildir frá
Ísafirði til Akureyrar væri
hægt að flytja veiðiheimildir
frá Íslandi til Spánar, heimili
lögin það. Spurningin er hvort
menn vilji taka þessa áhættu.
Augljóst mál er að það voru
ríkar ástæður fyrir að loka fyrir
fjárfestingar útlendinga í

sjávarútvegi. Þær eru ennþá
til staðar jafnvel þótt breytingar hafi orðið á fjármagnsmarkaðinum og innlendir
aðilar geti nú tekið lán erlendis“, segir Kristinn.
Hann er vantrúaður á að
hægt sé að heimila fjárfestingar útlendinga í sjávarútvegi
en tryggja jafnframt ráðstöfun
aflans á Íslandi. „Ég hef ekki
mikla trú á að hægt yrði að
setja girðingar í lögin sem
menn gætu treyst að héldu. Ef
eignarhaldið er í höndum

Þyngri refsingar krafist yfir banamönnum Magnúsar Freys Sveinbjörnssonar

útlendinga gæti það haft í för
með sér að útgerðin yrði með
því formi sem hentaði þeim en
ekki fólkinu í byggðunum.
Þannig gæti aflinn verið
veiddur í frystiskip og honum
landað erlendis. Sjávarútvegurinn er svo stór hluti af
verðmætasköpuninni á hverju
ári að við getum ekki tekið
neinar áhættur í þessum efnum“, sagði Kristinn H. Gunnarsson.
– kristinn@bb.is

Kristinn H. Gunnarsson
alþingismaður.

Spennir frá Orkubúi Vestfjarða
í Hafnarhúsinu á Ísafirði

Ríkissaksóknari segir héraðsÓæskilegt og
dóm í ósamræmi við dómahefðir jafnvel skaðlegt
– segir árásina á Magnús Frey grimmdarlega, hrottalega og tilefnislausa

Magnús Freyr Sveinbjörnsson.
Ríkissaksóknari krafðist
þess fyrir Hæstarétti í síðustu
viku, að refsing yrði þyngd
yfir tveimur mönnum sem
réðust á ungan mann frá

Ísafirði, Magnús Frey Sveinbjörnsson, í Hafnarstræti í
Reykjavík í fyrravor. Magnús
Freyr lést nokkrum dögum
síðar af þeim áverkum sem
hann hlaut. Bogi vitnaði til
rannsóknar á dómum Hæstaréttar í ofbeldisbrotum síðustu
fimmtíu árin og í dómahefðir
frá Noregi og Danmörku sem
benda til þess að refsingar í
svipuðum brotum séu fimm
til sjö ára fangelsi.
Hann taldi það sýna að
dómur héraðsdóms yfir mönnunum tveimur í vor hefði verið
of vægur. Í héraðsdómi fékk
Baldur Freyr Einarsson

þriggja ára fangelsisdóm en
Gunnar Friðrik Friðriksson
tveggja ára fangelsi. Sannað
þótti að þeir hefðu orðið
Magnúsi Frey að bana og að
báðir bæru ábyrgð. Baldur var
um leið dæmdur fyrir tvær
líkamsárásir í apríl 2002 og
varð það til að þyngja refsidóminn.
Bogi sýndi myndband af
atburðunum þegar mennirnir
tveir réðust á Magnús Frey í
Hafnarstræti að morgni 26.
maí í fyrra. Þar sást af upptöku
eftirlitsmyndavéla hvernig
mennirnir veittust að honum,
að því er virðist að tilefnis-

rafsegulsvið?

lausu. Vitni lýstu því hvernig
Baldur Freyr skallaði, sparkaði og lamdi Magnús og skildi
hann eftir liggjandi í götunni.
Honum var hjálpað á fætur en
þá kom Gunnar Friðrik og
sparkaði í háls Magnúsar
þannig að hann féll aftur fyrir
sig á höfuðið.
Ríkissaksóknari lýsti árásinni sem grimmdarlegri og
hrottalegri og að dómur héraðsdóms hefði verið langt
undir meðaltali dóma. Hann
segir að tryggja þurfi samfélagið fyrir ofbeldismönnum
og að þeir skuli geymdir bak
við lás og slá.

Togskipið Oddgeir ÞH komið í hendur nýrra eigenda á Ísafirði

Verður gert út á bolfisk og rækju
Togskipið Oddgeir ÞH 222,
sem Aðalsteinn Ómar
Ásgeirsson útgerðarmaður á
Ísafirði keypti fyrir skömmu,
kom til Ísafjarðar á föstudag.
Á móti skipinu tók eiginkona
Ómars og meðeigandi, Auður
Matthíasdóttir. Að sögn Auðar
er ekki ljóst á þessari stundu
hvenær skipið heldur til veiða.
Oddgeir
er
230
brúttórúmlestir að stærð og var
smíðaður í Hollandi 1963.
Skipið hefur að mestu verið
endurbyggt á liðnum árum og
er keypt kvótalaust. Ætlunin
að gera skipið út til bolfiskog rækjuveiða. Skipinu verður
væntanlega gefið nýtt nafn.
Mæðgurnar Auður Matthíasdóttir og Aðalheiður K.
Aðalsteinsdóttir á bryggjunni
þegar Oddgeir kom til Ísafjarðar.

Hafnarhúsið á Ísafirði.
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar telur úrbóta þörf vegna
rafsegulsviðs frá spenni
Orkubús Vestfjarða í Hafnarhúsinu, sem hýsir alla starfsemi hafnarinnar á Ísafirði.
Þegar Hafnarhúsið var byggt
á sínum tíma varð niðurstaðan sú að umræddur spennir
var settur í húsið.
Síðan hafa öðru hverju
komið upp umræður um
sterkt segulsvið og hugsanleg
slæm áhrif þess, bæði á heilsu
starfsmanna og einnig raftæki
í húsinu, svo sem tölvuskjái.
Starfsmenn hafnarinnar hafa
fundið fyrir óþægindum sem
þeir hafa rakið til segulsviðsins. Að beiðni hafnarstjórnar
hefur verið gerð úttekt á
upphleðslu rafsviðs og rafsegulsviði í húsinu.
Úttektin var framkvæmd
af Arnari Pálssyni, rafiðnfræðingi hjá Púlsinum ehf. á
Akureyri. Í skýrslu sem hann
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sendi frá sér að lokinni úttekt
kemur fram að hann telur
þörf á ýmsum úrbótum til að
minnka líkur á óæskilegum
áhrifum rafsegulsviðsins.
Hafnarstjórn fól hafnarstjóra að vinna að málinu í
samstarfi við Orkubú Vestfjarða. Stjórnin bókaði að
hún teldi það forgangsverkefni að Orkubúið skermi af
eða geri jafngildar viðeigandi ráðstafanir til að loka
rafsegulsvið frá spenni Orkubúsins, þannig að ekki verði
um að ræða óæskilegt rafsegulsvið á hafnarskrifstofunni, eins og segir í bókun
hafnarstjórnar.
Jakob Ólafsson, deildarstjóri hjá Orkubúi Vestfjarða, kveðst hafa fengið
skýrsluna í hendur. Hún
verði skoðuð þar og athugaðar mögulegar ráðstafanir
til úrbóta.
– hj@bb.is

18.4.2017, 11:49
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Búinn að vera útlendingur í tuttugu ár
– rætt við Valdimar Halldórsson mannfræðing úr Súgandafirði sem
kominn er til starfa við Fjölmenningarsetur og Menntaskólann á Ísafirði
Súgfirðingurinn Valdimar Halldórsson var
búsettur í Danmörku síðastliðin tuttugu ár
þar sem hann nam mannfræði og vann síðan
við fagið. Hann er nýkominn heim aftur og býr
nú á Ísafirði þar sem hann kennir við Menntaskólann og vinnur fyrir Fjölmenningarsetur.
Sem mannfræðingur hefur Valdimar lagt
áherslu á að fjalla um málefni innflytjenda og
aðlögun fólks að fjölmenningarlegu samfélagi.
Þau mál hafa verið talsvert lengur í brennidepli
í Danaveldi en hér á landi.
Segja má að Valdimar sé á heimavelli því við
Menntaskólann á Ísafirði mun hann kenna
mannfræði auk þess að leggja grunninn að
nýrri fjölmenningarlegri námsbraut. Hann
tekur undir þá skoðun að aðlögun íslensks
samfélags að fjölmenningarlegum aðstæðum
sé að mörgu leyti í sömu sporum og hún var
fyrir tuttugu árum eða svo hjá frændum okkar
Dönum. Því sé mikilvægt að læra af þeirra
reynslu og mistökum. Þó segir hann töluverða
reynslu vera komna af stefnumótun íslensks
samfélags við aðflutta menningarstrauma sem
oftast hafi verið farsæl. Alllangt sé síðan útlendingar fóru að koma til sjávarþorpanna og starfa
við hlið innfæddra í fiskvinnslunni.
Valdimar segir það hafa átt
nokkurn aðdraganda hjá sér
að flytjast vestur. En loks
þegar kallið kom hafi hann
þurft að stökkva af stað með
litlum fyrirvara.
„Ég hafði verið í sambandi
í um það bil ár við Elsu Arnardóttur, forstöðumann Fjölmenningarsetursins, og hafði
áhuga á að starfa fyrir þá
stofnun. Síðan kom ég hingað
í vor til athuga hvernig staða
mála væri. Þá náði ég hvorki á
Ólínu Þorvarðardóttur, skólameistara Menntaskólans á
Ísafirði, til að kanna stöðuna
þar, né heldur Jón Reyni Sigurvinsson, þáverandi aðstoðarskólameistara og bekkjarfélaga úr Menntaskólanum á
Ísafirði. Síðan sé ég á netinu
að til standi að setja upp
fjölmenningarbraut við skólann. Þá hringi ég í Ólínu og
spyr hvort búið sé að ráða
kennara fyrir hana. Hún segir
mér að skólinn hafi haft kennara í sigtinu sem hafi síðan
ekki verið til taks þegar á
reyndi og því stæði til að fresta
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uppsetningu brautarinnar. Ég
sagðist gjarnan vilja taka það
verkefni að mér og hafði síðan
viku til að taka saman og mæta
áður en skólinn byrjaði.“

Fjölmenningarbrautin
– Verðurðu þá mest að
einbeita þér að þessari nýju
fjölmenningarbraut og þeirri
uppbyggingu?
„Meiningin er að sjá hvort
við getum ekki komið henni í
gang fljótlega. En það er nú
ekki stór hluti starfsins, að
minnsta kosti ekki til að byrja
með.“
– Má segja að fjölmenningarbrautin sé rétt að fæðast?
„Hún er á byrjunarreit en
það er búið að gera könnun á
því hvaða hópur er til staðar á
Vestfjörðum sem þessi braut
gæti gagnast. Síðan þarf ég að
setja mig í samband við þetta
fólk til að kanna hverjir gætu
hugsað sér að koma hingað í
skólann og hverjir gætu jafnvel hugsað sér að stunda nám
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við öldungadeild. Þegar þarfirnar eru þekktar og væntanleg
eftirspurn liggur fyrir getum
við farið að skipuleggja námsframboðið. Ég er sem sagt í
hálfri stöðu í kennslu við
Menntaskólann en þetta fellur
undir lítinn hluta af því. Síðan
verð ég að vinna fyrir Fjölmenningarsetrið við gerð
námsefnis fyrir túlka.“

Mannfræðin
– Nú ert þú mannfræðingur
að mennt en af heitinu að
dæma ætlar maður að þau
fræði fjalli um ólíka menningu
og lifnaðarhætti manna. Er
þetta góður bakgrunnur til að
fjalla um fjölmenningarleg
málefni?
„Þetta er alveg kjörinn
bakgrunnur, einmitt vegna
þess að mannfræðin er um
önnur samfélög og aðra menningu. Þetta er nám um það
sem er öðruvísi. Öðruvísi getur
þá átt við aðra þjóðflokka eða
aðra menningu. Önnur menning getur líka vísað á aðra
minnihlutahópa eins og t.d.
fatlaða, homma og lesbíur.
Lengst af síðustu öld hefur
mannfræðin miðað að því að
fara til fjarlægra landa og
skoða aðra samfélagsuppbyggingu. Síðustu áratugi
hefur það færst mjög í vöxt að
fjölbreytt samfélög skjóti
rótum í vestrænum löndum.
Síðustu 15 til 20 árin hafa
menn síðan farið að koma
hingað heim, í staðinn fyrir að
fara út, til að skoða samfélagið
frá aðeins öðruvísi forsendum.“
– Þú lærðir í Danmörku,
ekki satt?
„Já, ég tók magisterpróf frá
Árósaháskóla og var þar í níu
ár.“
– Hyggstu gera einhverjar
mannfræðirannsóknir á samfélaginu hér á Vestfjörðum?
„Mér fyndist alveg tilvalið
að gera rannsóknir á þeim
fjölmenningarsamfélögum
sem þorpin á Vestfjörðum eru
orðin í dag. Að mörgu leyti
höfum við talsvert mikla
sérstöðu. Nú kem ég frá Danmörku en þar er aðalvandamálið sem ríkisstjórnin glímir
við að koma fólkinu í vinnu,
því langmesta atvinnuleysið
er meðal innflytjenda. Hér eru
þeir langflestir í vinnu og
koma hingað til að vinna. Að
vissu leyti getum við sagt að
sú staða sem er uppi hérna nú
sé svipuð og var í Danmörku á
árunum 1965-1975. Þeir
sinntu málaflokknum ekkert á
þeim tíma og hafa varla gert
fram á þennan dag. Við aftur á
móti höfum tækifæri til að
undirbúa okkur fyrir að búa í
fjölmenningarlegu samfélagi
í stað þess að neita tilvist
þess.“

Óskrifuðu reglurnar erfiðar
– Er íslenskt samfélagið
meðvitað um þessi mál? Eða
kemur það kannski bara fram
í hátíðaræðum 17. júní?
„Við höfum verið í tengsl-

um við útlendinga töluvert
lengi. Ég man eftir því að á
Suðureyri á sjöunda áratugnum var mikið af Færeyingum
í vinnu. Á áttunda áratugnum
kom ungt fólk frá Ástralíu og
Nýja-Sjálandi til að vinna í
fiskvinnslustöðvunum svo við
erum ekki óvön því að vinna
með útlendingum. Þetta var
yfirleitt fólk sem við gátum
talað við á ensku eða íslensku.
En nú er farið að koma fólk frá
allt öðrum löndum sem talar
öðruvísi tungumál og því eru
samskiptin erfiðari við að eiga,
auk þess sem fólk kemur frá
margs konar framandi menningarsvæðum.
Ég held að fólk hljóti að
vera meðvitað um að samfélagið sé orðið fjölmenningarlegt því það búa margir
útlendingar í þorpunum. Ég
get kannski ekki sagt mikið til
um það hvernig samskiptin
ganga. En mér virðist staðan
vera sú að menn séu að prófa
sig áfram, í skólunum, í barnaheimilunum og á vinnustöðum. Þetta á sér stað í hverri
stofnun eða hverju fyrirtæki
fyrir sig en það er engin heildarstefna í gangi. Lífið er ekki
bara barnið á barnaheimilinu
og foreldrarnir á vinnustaðnum heldur tengist þetta allt og
er ein heild. Það þarf að taka
með í reikninginn.“
– Geturðu sagt til um það,
t.d. út frá reynslu Dana,
hvernig fjölmenningarsamfélagið þurfi að vera til að virka
sem skyldi?
„Það þarf kannski fyrst og
fremst mikinn sveigjanleika.
Svo þurfa menn að geta sett
sig í spor hver annars. Til þess
að geta það verða menn að
skiptast nokkuð hreinskilnislega á sjónarmiðum. Íslendingar verða að segja frá því
hvernig samfélagið virkar og
hvernig hlutirnir eru gerðir hér.
Í þessu er oftast það erfiðasta,
að menn segja ekki frá hlutum
sem þeir telja sjálfsagða af
því þeir gera ráð fyrir að allir
viti þá. En maður gerir sér
ekki grein fyrir þess konar
hlutum þegar maður er
útlendingur. Þeir þekkja ekki
óskrifuðu reglurnar þegar þeir
koma til landsins. Þannig
byrjar oft titringurinn í
samfélögunum þegar menn
rekast á þessar óskrifuðu
reglur.“

Önnur kynslóð
innflytjenda
– Þannig vefjast þessar
óskrifuðu reglur og venjur fyrir
fólki.
„Já, heilmikið. Ég hef t.d.
búið í tuttugu ár í Danmörku
og þekki þaðan hvernig er að
lifa sem útlendingur.“
– Ertu þá ennþá útlendingur
þar eftir allan þennan tíma?
„Já, ég er þeirrar skoðunar
að fyrsta kynslóð innflytjenda
verði alltaf eins og útlendingar
í samfélögunum sem þeir
flytja til. Þetta er reyndar
talsverð alhæfing hjá mér. En
það er mjög erfitt fyrir fólk að
þurrka í burtu það sem það
hefur alist upp við, þótt það
geti vel tileinkað sér nýja hætti

í staðinn fyrir þær óskráðu
venjur sem því hafa verið
kenndar.“
– Því er stundum fleygt að
önnur kynslóð innflytjenda
eigi hvað erfiðast uppdráttar
og verði fyrir barðinu á togstreitu milli samfélagsins sem
það býr í og samfélagsins sem
það á rætur til. Sem dæmi um
þetta hefur verið nefnt mikið
brottfall innflytjenda úr framhaldsskólum. Er þetta eitthvað
sem fjölmenningarbrautin
mun taka á?
„Við erum náttúrlega í þeirri
stöðu hérna að enn eru mjög
fáir af annarri kynslóð innflytjenda. Flest börnin hafa komið
með foreldrum sínum og koma
væntanlega til með að tala
sæmilega íslensku. Við
ímyndum okkur að þeir sem
hafi mesta þörf núna fyrir
námsbraut af þessu tagi séu
t.d. unglingar sem hafi komið
hingað til að vinna 15 eða 16
ára gamlir en geta hugsað sér
að læra eitthvað. Þessi hópur
sem kemur hingað svona stálpaður hefur ekki náð valdi á
tungumálinu.
Við höfum einnig í hyggju
að koma til móts við fullorðna
fólkið. Þannig ætlum við að
byrja á mæta fólkinu sem hefur
tiltölulega slæm tök á íslensku.
Síðan kemur önnur kynslóðin
og mun hafa allt aðrar þarfir.
Margir þeirra munu eflaust
fara mjög hefðbundna leið í
gegnum skólakerfið eins og
íslenskir félagar þeirra. En það
eru alltaf dæmi um að krakkar
lendi í þeirri aðstöðu að verða
utangátta félagslega og ná ekki
tengslum við jafningjana. Sá
hópur ætti ekki að þurfa
öðruvísi stuðning en önnur
íslensk börn sem lenda í
samskonar aðstæðum.“

Aðlögun að
fjölmenningarlegu
samfélagi
– En þetta verkefni að fá
fjölmenningarlegt samfélag til
að virka vel – á að fjalla um
það á skrifstofu í félagsmálaráðuneytinu eða er þetta verkefni alls samfélagsins? Bera
einstaklingar ábyrgð á að vel
takist til?
„Já, við berum náttúrlega
öll ábyrgð á þessu, bæði
Íslendingar og útlendingar, af
því að við búum saman á
þessum stað. Í Danmörku t.d.
kvarta menn yfir því að ekkert
hafi gerst í þessum málaflokki
á 8. og 9. áratugnum og kenna
því um að það hafi ekkert
ráðuneyti haft það hlutverk að
taka að sér þennan málaflokk.
Þannig sköruðust þessi mál
víða og erfitt varð að mynda
einhvers konar skriðþunga að
baki framkvæmdum. Ég
ímynda mér að við eigum eftir
að upplifa vandamál af þessu
tagi hér á landi meðan forræði
málaflokksins er ekki á hreinu.
Ég á alls ekki við að það þurfi
að koma upp einhverju miðstýringarbákni til að vel takist
til. En þetta þarf að eiga sér
skýran stað í stjórnkerfinu og
það þarf að vera á hreinu hver
ber ábyrgðina.
Þessi málefni eiga náttúr-

lega eftir að koma mikið inn á
borð sveitarfélaganna. En það
þarf að vinna í hugsað sé um
þau á heildstæðan máta. Það
gengur ekki að snúa sér að
lausn fyrir eitt barn í skóla
þegar það kemur upp, heldur
verður að skoða þetta atvinnulega, skólalega og félagslega
séð innan hvers sveitarfélags.
Ég held að sveitarfélögin séu
að mörgu leyti líklegust til að
hrinda þessari vinnu af stað.
Þau eru góður upphafspunktur
stjórnunarlega séð.
Við þurfum að reyna að rýna
í hvað er framundan til að geta
undirbúið okkur. Ekki síst
vantar okkur að vita hvað
þessir innflytjendur eru að
hugsa, hverjar þeirra hugmyndir eru um þessa hluti alla
saman og hvað þeir ætla sér
fyrir. Þar horfum við upp á
þann vanda að fólk gerir oft
ýmislegt annað en það ætlar
fyrirfram. Ég ætlaði t.d. aldrei
að flytja aftur heim en hér er
ég. Sumir ætla sér bara að
stoppa þrjú til fjögur ár hér á
landi en ílendast svo jafnvel
til frambúðar. Síðan koma
börnin, þau fara í skóla og því
ekki hægt að rífa þau upp. Svo
rankar fólk við sér eftir tuttugu
ár og þá eru börnin allt í einu
orðin íslensk. Þá er næstum
því orðinn glæpur að rífa þau
upp.“

Fólkið er á hreyfingu
– Er ekki óhætt að segja að
það sé mikið verkefni sem bíði
þessara samfélaga og kannski
íslenska kerfisins í heild sinni?
„Það er ekki spurning. Í
gegnum tíðina hafa menn
verið á faraldsfæti. Í Danmörku t.d. er fullt af Pólverjum
og gyðingum af þriðju og
fjórðu kynslóð sem eru orðnir
Danir. Öll landamæri og flutningar fólks um þau eru að
verða miklu sveigjanlegri.
Þannig er ekki hægt að hugsa
sér þetta stöðuga þjóðríki
mikið áfram. Hver þjóð er ekki
lengur afmarkaður hópur innan sinnar línu.
Fólk er á hreyfingu en það
er síbreytilegt hvaða hópar eru
að koma og fara. Undanfarin
ár hefur komið mikið af Pólverjum til Íslands. Nú er þeir
hins vegar að ganga inn í
Evrópusambandið og hillir
undir að þjóðin sigli hratt upp
að öðrum bandalagsþjóðum
hvað varðar lífsgæði. Þá reikna
ég ekki með að þeir sæki mikið
hingað áfram en væntanlega
þarf að manna fiskvinnslustöðvarnar sem fyrr. Þannig
er fyrirsjáanlegt að hingað eigi
eftir að koma fólk frá öðrum
samfélögum en við erum vön
að eiga samneyti við í dag.
Þannig þurfum við að venja
okkur við að búa í samfélagi
þar sem fólk á erfitt með að
tala íslensku, þekkir ekki allar
reglur og kemur aldrei til með
að læra allar óskrifuðu reglurnar. Það á ýmislegt eftir að
koma upp sem þarf að taka á
vegna þessa á vinnustöðum, í
skólum, á barnaheimilum og
svo framvegis. Þetta er bara
byrjunin“, segir Valdimar
Halldórsson.
– kristinn@bb.is

maður vikunnar
Síminn er
ómissandi
heimilistæki
Nafn: Svanlaug Guðnadóttir.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Reykjavík, 30. mars
1962.
Atvinna: Hjúkrunarfræðingur.
Fjölskylda: Gift Sigurjóni Sigurjónssyni, og við eigum
þrjú börn og eitt barnabarn.
Helstu áhugamál: Fjölskyldan, gönguferðir, lesa
góða sakamálasögu.
Bifreið: Renault Clio 1992.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Renault Scénic
RX4.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítil?
Flugfreyja.
Uppáhalds matur? Enginn sérstakur, en íslenskt
lambalæri klikkar aldrei.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Lifur.
Uppáhalds drykkur? Ísfirskt vatn og gott rauðvín
þegar það á við.
Uppáhalds tónlist? Finnst mjög gott að hlusta á
Noruh Jones, sem syngur svona sambland af jazz,
country og blues. Nú Tina Turner er líka í miklu
uppáhaldi. Einnig finnst mér íslensk tónlist yfirleitt
skemmtileg og gaman að hlusta á gamlar perlur í
nýjum útsetningum.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Eiður Smári
er góður.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Sex in the City.
Uppáhalds vefsíðan? www.barnaland.is/barn/4149
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Börn
náttúrunnar er algjör perla, nú svo finnst mér mynd
Stuðmanna „Með allt á hreinu“ alltaf stórskemmtileg
enda hefði ég alveg getað hugsað mér að fara með
til Köben.
Fallegasti staður hérlendis? Allir staðir á Íslandi
hafa einhverja fegurð við sig, fer kannski bara eftir
hugarástandi.
Fallegasti staður erlendis? Fallegt í Noregi.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? Síminn alveg ómissandi.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Ferðast
og vera í góðra vina hópi.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Ekkert eitt sérstaklega svo sem.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Hlusta á
tónlist og fæ mér glas af rauðvíni ef það á við eða
horfi á góða mynd með heimilisfólkinu.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já, fleiri en einn.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Ég hef verið ansi dugleg að lenda í neyðarlegum
atvikum um dagana. Held ég haldi þeim bara svona
fyrir mig.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Breyta? Er þetta ekki allt saman á leiðinni?
Lífsmottó? Taka einn dag fyrir í einu og vera glöð.

Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243
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Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu
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Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
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Minningartónleikar um Sigríði og Ragnar H. Ragnar í Hömrum

Annað bridgemót í Súðavík

Erling Blöndal Bengtsson Stefnt að
kemur á ættarslóðir silfurstigum
Sellósnillingurinn Erling
Blöndal Bengtsson kemur
fram ásamt tengdadóttur sinni,
píanóleikaranum Ninu Kavtaradze, á hinum árlegu minningartónleikum um hjónin
Sigríði Jónsdóttur og Ragnar
H. Ragnar sem haldnir verða í
Hömrum á Ísafirði þriðjudagskvöldið 7. október. Á efnisskránni verða nokkrar helstu
perlur sellótónbókmenntanna,
verk eftir Beethoven, Chopin,
Fauré og Sjostakovitsj. Erling
Blöndal Bengtsson þarf vart
að kynna fyrir Íslendingum
eða Ísfirðingum en hann er
löngu heimskunnur sellóleikari og kennari. Hann er af
ísfirsku bergi brotinn en fæddur og uppalinn í Danmörku
þar sem hann hóf ungur sellónám.
Erling Blöndal Bengtsson
hélt sína fyrstu tónleika á
Íslandi árið 1946, þá aðeins
13 ára gamalt undrabarn. Þá
lék hann ásamt föður sínum á
tónleikum í Gamla Bíói í
Reykjavík og síðan á Ísafirði.
Hann hefur leikið einleik með
flestum þekktustu hljómsveitum heims og undir stjórn
margra fremstu hljómsveitarstjóra heims.
Meistarinn Erling Blöndal
Bengtsson er Ísfirðingum að
góðu kunnur. Nefna má að
vorið 2000 flutti hann sellósvítur Bachs á tónleikum í
Ísafjarðarkirkju til minningar
um móður sína, sem var fædd

og uppalin á Ísafirði. Ári síðar
hélt hann á Ísafirði fjölmennt
master-class námskeið fyrir
sellóleikara víðs vegar af landinu á vegum Tónlistarskóla
Ísafjarðar.
Nú kemur Erling Blöndal
Bengtsson enn til að heiðra
Ísafjörð með nærveru sinni. Í
för með honum að þessu sinni
verða Merete kona hans,
sonurinn Stefan, sem er þekktur listmálari í Danmörku, og
hans kona, rússneski píanóleikarinn Nina Kavtaradze.
Nina hefur haldið einleikstónleika um víða veröld og
leikið sem einleikari með
frægum hljómsveitarstjórum.
Einnig hefur hún leikið með
mörgum frábærum listamönnum og gefið út hljómdiska með
þeim, þar á meðal með Erling
tengdaföður sínum. Hún hélt
tónleika á Ísafirði fyrir tveimur
árum og vakti þá mikla athygli
fyrir kraftmikinn og „virtúósan“ leik, eins og segir í tilkynningu frá aðstandendum tónleikanna.
Minningartónleikar um þau
hjón, Sigríði og Ragnar H.
Ragnar, hafa verið árlegur
viðburður frá árinu 1988. Þeir
eru ávallt haldnir nálægt
afmælisdegi Ragnars heitins
hinn 28. september.
Ragnar H. Ragnar stjórnaði
Tónlistarskóla Ísafjarðar frá
stofnun hans árið 1948 til
ársins 1984 og naut til þess
ómældrar aðstoðar Sigríðar

Bridgefólk við Djúp hóf
vetrarstarfið á spilakvöldi hjá
bridgedeild Ungmennafélagsins Geisla í Súðavík á
föstudagskvöld. Ætlunin var
að keppa um silfurstig en
vegna ónógrar þátttöku var
spilakvöldið ekki með því
sniði að það gæti talist
silfurstigamót, að sögn Arnars Geirs Hinrikssonar lögmanns og bridgekappa. Því
er ætlunin að endurtaka
leikinn á föstudagskvöld kl.

Árleg haustferð Harðar
Torfasonar um landið

Byrjar yfirreiðina
á Vestfjörðum
Nina Kavtaradze og Erling Blöndal Bengtsson, tengdafaðir
hennar.
konu sinnar. Undir þeirra Grunnskólans, auk þess sem
stjórn varð skólinn öflug hún var virk í félagslífi á
menningarstofnun, lands- ýmsum sviðum. Ragnar lést
þekktur fyrir góða kennslu og um jólin 1987 en Sigríður féll
kraftmikla stjórn við erfiðar frá í mars 1993.
Tónleikarnir njóta stuðnings
aðstæður. Ragnar var einnig
organisti Ísafjarðarkirkju og ýmissa fyrirtækja og einstaklstjórnaði Sunnukórnum og inga á Ísafirði. Aðgangseyrir
Karlakór Ísafjarðar um ára- er kr. 1.500 en kr. 800 fyrir
tugaskeið. Sigríður kenndi við skólafólk.
– kristinn@bb.is
Tónlistarskólann en var jafnframt einn ástsælasti kennari

Flaggað á sperrum nýja fjóssins í Botni og Birkihlíð í Súgandafirði

Reiknað með að flytja inn
um miðjan mánuðinn

Grind nýja fjóssins í Botni og Birkihlíð risin.
Lokið var í síðustu viku við
að reisa stálgrind á nýju fjósi
bændanna í Botni og Birkihlíð
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í Súgandafirði. Héldu bændur
og iðnaðarmenn því veglegt
reisugildi, flögguðu á sperr-

unum og gæddu sér á ljúffengum kökum húsfreyjunnar í
Botni. Verktakafyrirtækið

Ágúst og Flosi á Ísafirði sér
um byggingu hússins.
Helga Guðný Kristjánsdóttir bóndi í Botni segir
verkið hafa gengið ágætlega
og næst sé að klæða húsið.
„Við erum þegar búin að fá
mjaltaróbótann og hluta af
innréttingunum“, segir Helga
og telur að hægt verði að flytja
inn um miðjan október.
Þrjú ný fjós eru nú í byggingu á norðanverðum Vestfjörðum, á Vöðlum og á Hóli í
Önundarfirði auk fjóssins í
Botni og Birkihlíð í Súgandafirði. Fyrirhugað er að hefja
fjósbyggingar á tveimur bæjum til viðbótar næsta sumar. Í
framhaldi af byggingu þeirra
verður ráðist í að fjölga kúm
og auka mjólkurframleiðslu á
bæjunum.
– kristinn@bb.is
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19.30 í Álftaveri í Súðavík
og skal það verða silfurstigamót í þetta sinn.
Arnar Geir vill hvetja
bridgespilara til að koma
enda sé þetta góður vettvangur til að byrja. Áhugasamir
eru beðnir um að tilkynna
þátttöku til Óskars Elíassonar í Súðavík í síma 659 4981.
Hann verður innan handar
við að útvega spilafélaga, séu
menn stakir.
– kristinn@bb.is

Hörður Torfason.
Söngvaskáldið Hörður
Torfason leggur í dag, miðvikudag, upp í sína árlegu
hausttónleikaferð um landið,
33. árið í röð. Vestfirðir eru
fyrsti áfanginn á ferð hans
að þessu sinni. Í kvöld verður
hann í Félagsheimilinu á
Bíldudal, annað kvöld á Pat-

reksfirði, á föstudagskvöld í
Finnabæ í Bolungarvík, á
laugardagskvöld á Hótel
Ísafirði og á sunnudagskvöld
í Vagninum á Flateyri. Að
vanda hefjast tónleikarnir kl.
21 og þeim lýkur upp úr kl.
23.
– hlynur@bb.is

Lækkað verð!

Til sölu er lítil en falleg fjögurra herbergja
risíbúð með sérinngangi að Túngötu 17,
Ísafirði. Lækkað verð, kr. 4.4 milljónir.
Upplýsingar hjá Tryggva Guðmundssyni í
síma 456 3244 og Pétri Bjarnasyni í síma
456 4684.
Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Hópakeppni í fótbolta á Ísafirði
til styrktar meistaraflokki BÍ

Maður og hundur kynntu vestfirskum ungmennum skaðsemi fíkniefna

Leitarhundurinn Bassi er Leikið sér til
stjarnan í fræðslustarfinu skemmtunar

Þorsteinn og Bassi (t.v.) ásamt fermingarbörnum í Ísafjarðarkirkju og sr. Magnúsi
Erlingssyni sóknarpresti.
Leitarhundurinn Bassi og Tollgæslunnar í Reykjavík. ingagræðgin ferðinni.“
Þorsteinn Þorsteinsson, þjálf- Hann leggur áherslu á að
Þorsteinn segir það eiga að
ari hans, voru alla síðustu viku notkun fíkniefna sé happdrætti verða árvissan viðburð héðan
í heimsókn á Vestfjörðum til upp á líf og dauða.
í frá að heimsækja fermingarað fræða fermingarbörn um
„Það veit enginn hvar sá börn á Vestfjörðum. Að þessu
skaðsemi fíkniefna. För þeirra leikur endar. Í starfi mínu er sinni hafi verið ákveðið að
lauk á laugardag með heim- ég búinn að horfa upp á heimsækja einnig nemendur í
sókn til fermingarbarna á hörmungar fólks sem er í 9. og 10. bekk Grunnskólans á
Reykhólum. Þorsteinn sem fíkniefnaneyslu. Því legg ég Ísafirði. „Við höfum fengið
kennir fíkniefnafræði við þunga áherslu á það við börnin frábærar viðtökur. Ég finn það
Tollskóla ríkisins fer ásamt að það selur enginn fíkniefni greinilega að það er hugsað
Bassa um allt land á vegum af kærleika. Þar ræður pen- vel um unglingana hérna.“

Vestfjarðameistaramótið í sundi haldið á Flateyri

Sundfélagið
Vestri stigahæst
Vestfjarðameistaramótið í
sundi var haldið í sundlauginni
á Flateyri um helgina og varð
Sundfélagið Vestri langstigahæst með 714 stig. Auk
Vestramanna keppti á mótinu
sundfólk frá UMFB í Bolungarvík sem hlaut 377 stig
og UMFT á Tálknafirði sem
hlaut 162 stig.
Keppnishald hófst á föstudag og lauk seinnipartinn á
laugardag. Á föstudagskvöld
var slegið á létta strengi með
grillveislu og kvöldvöku. Þótti

keppnin hörð og segir Benedikt Sigurðsson, yfirþjálfari
Vestra, greinilegt að mikill
metnaður sé í vestfirskum
sundköppum. Sæunnarbikarinn var veittur til stigahæsta
keppandans í 400 metra skriðsundi og kom að þessu sinni í
hlut Svölu Sifjar Sigurgeirsdóttur í Sundfélaginu Vestra.
Stigahæstu einstaklingunum í hverjum flokki var veittur
bikar. Í kvennaflokki var Sif
Huld Albertsdóttir stigahæst
en Birgir Þór Halldórsson í

karlaflokki. Stigahæsti pilturinn var Bragi Þorsteinsson en
Elsa Jónsdóttir hlaut flest stig
í telpnaflokki. Hermann
Andrason hlaut flest stig í
drengjaflokki og meðal sveina
varð Stefán Hannibal Hafberg
hlutskarpastur. Þau keppa öll
fyrir Sundfélagið Vestra.
Guðrún Kristín Bjarnadóttir
frá UMFB varð stigahæst í
flokki meyja.
Að ári er ætlunin að halda
Vestfjarðameistaramótið á
Tálknafirði.

Þorsteinn segir forvarnarstarf þeirra Bassa hjá Tollgæslunni hafa verið í uppbyggingu í fjögur ár en þetta
sé í fyrsta sinn sem þeir hafi
getað sinnt því af fullum
þunga. „Tollstjórinn í Reykjavík tók þá ákvörðun að færa
okkur Bassa til í starfi svo að
við gætum sinnt forvörnunum
af fullum krafti. Bassi hefur
verið við fíkniefnaleit í sex ár
og það er stórkostlegt að geta
lengt starfsævi hans um 4-5 ár
í forvarnarstarfinu. Því má
segja að fjárfestingin sem
hefur verið lögð í þennan
leitarhund nýtist vel. Hann er
í rauninni stjarnan í þessari
vinnu og opnar mjög mikla
möguleika í fræðslu til krakkanna.“
Þorsteinn vildi koma á
framfæri þakklæti til lögreglunnar á Ísafirði fyrir að skipuleggja móttökur. Þó að starf
þeirra Bassa sé kostað af Tollgæslunni í Reykjavík hafi
margir heimamenn lagt hönd
á plóginn og vildi hann sérstaklega nefna stuðning Hótels
Ísafjarðar.
– kristinn@bb.is

Næstu föstudagskvöld ætlar BÍ88 (Boltafélag Ísafjarðar) að standa fyrir hópakeppni í knattspyrnu á gervigrasvellinum við Torfnes á
Ísafirði. Um er að ræða
keppni liða þar sem sjö
leikmenn spila í hverju liði.
Mótið er liður í fjáröflun
meistaraflokks BÍ88 og
styrkt af Carlsberg. Ef veður
og aðstæður leyfa verður
fyrsta keppniskvöldið núna
á föstudagskvöldið.
„Við ætlum að reyna að ná
upp skemmtilegri stemmningu meðal knattspyrnuáhugafólks í Ísafjarðarbæ og
nágrenni. Við vitum um
marga hópa sem eru að koma
saman og spila sér til
skemmtunar og gaman væri
að virkja þá til að koma
saman og spila í þessu móti“,
segir Haukur Benediktson,
einn af skipuleggjendum.
„Við leggjum áherslu á að
þetta mót er fyrir alla áhugamenn um knattspyrnu. Í
hverju liði mega vera allt að
12 manns en sjö eru inni á
vellinum í einu. Þetta mót er
ekki hugsað fyrir meistara-

flokksmennina og aðeins
mega vera tveir frá meistaraflokki í hverju liði“, segir
Haukur. „Við hvetjum sem
flesta til að mæta og ef menn
eiga í erfiðleikum að ná í lið,
þá getum við útvegað leikmenn úr meistaraflokki til
að fylla upp.“
Veglegur bikar er í verðlaun eru í fyrir sigurliðið.
Einnig verða skemmtileg
verðlaun fyrir sitthvað annað, svo sem flest mörk og
flestar stoðsendingar. Eftir
lokakvöld mótsins verður
haldið lokahóf þar sem
styrktaraðili mótsins býður
keppendum léttar veitingar.
Eins og áður sagði er mótið
liður í fjáröflun meistaraflokks, sem ætlar sér stóra
hluti á næsta sumri. Þátttökugjald er 25 þúsund krónur
eða kr. 2.500 á mann miðað
við tíu í liði, sem greiðist
fyrir fyrsta leik.
Skráning í mótið er hjá
Hauki Benediktssyni (896
0537), Jóni H. Péturssyni
(862 4443) og Jóhanni
Svanssyni (868 3106).
– hlynur@bb.is

Frá veiðistjórnunarsviði
Umhverfisstofnunar
Námskeið fyrir væntanlega
veiðikortshafa Ísafirði
Fyrirhugað er undirbúningsnámskeið fyrir
hæfnispróf veiðimanna á Hótel Ísafirði
Silfurtorgi 2, þriðjudaginn 7. október kl 18:00
Námskeiðinu lýkur með prófi.
Námskeiðsgjald er 6.000 kr.
Nánari upplýsingar og skráning á námskeið hjá
veiðistjórnunarsviði Umhverfisstofnunar í síma
462 2820 eða með tölvupósti: veidistjorn@ust.is

Veiðistjórnunarsvið Umhverfisstofnunar
Sundfólk í Vestra ásamt Benedikt Sigurðssyni þjálfara.
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smáar
Tölvuborð á hjólum fæst gefins.
Uppl. í síma 456 4319
Dverghamstur til sölu ásamt búri
með öllum fylgihlutum. Kr.
1000.- Uppl. í síma 456 4319
Óska eftir að fá hvolp gefins.
Uppl. í síma 849 9488
Til sölu er nýlegur og lítið notaður
AEG þurrkari með barka. Uppl. í
síma 896 2851
ÍBÚÐARHÚSNÆÐI. Til leigu 4ra
herbergja íbúð, hentar vel fyrir
par eða 2-3 einstaklinga. Geymslu/frístundarými. Vel staðsett. Sér
inngangur, sanngjörn leiga. Uppl.
í síma 899 0742
Þjáist þú af gikt, höfuðverk,
vöðvabólgu, bakverk, þunglyndi,
mígreni, streitu, kvefi eða einhverju öðru e.t.v. grennandi? Þá
getum við hjálpað. Kíktu á vef eða
hringdu í síma 896 5063 og.
Óska eftir 28" reiðhjóli sem má
þarfnast viðgerðar. Uppl. í síma
456 3398.
Óska eftir að taka á leigu 4ra
herbergja íbúð eða einbýlishús á
Ísafirði. Uppl. í síma 863 2414.
Til söluCherokee Laredo árg. '87.
Bíll í toppstandi. Uppl. gefur Fríða
í síma 899 3178.
Óska eftir að kaupa þrekhjól.
Uppl. í síma 866 2457, Lilja.
Til sölu er eystri endi húseignarinnar í Hæstakaupstaðarhúsinu áður
trésmíðaverkstæði Kristins L.
Jónssonar. Upplýsingar í síma 456
3466 (Sigríður eða Andrés).
Til sölu Wild country 33" heilsársdekk á 6 gata álfelgum. Á sama
stað óskast 31" nagladekk. Uppl.
veitir Jóhann í síma 456 7284.
Spilavist í Guðmundarbúð á föstudagskvöld kl 20. Allir velkomnir,
kvennadeildin.
Óska eftir hoppurólu. Upplýsingar
í síma 898 6328.
Til sölu Polaris Indy 580 árgerð
93 Verð 180 þúsund. Uppl. í
síma 861 4681.
Óska eftir einbreiðu rúmi og
fataskáp, ódýrt helst gefins.
Upplýsingar í síma 456 7577.
Sláturhross óskast, bíll kemur
fljótlega. Uppl. í síma 435 1143.
Flóamarkaður verður haldinn
laugardaginn 4. október frá kl.
11-16 í Vestrahúsinu. JC-Vestfirðir.
Minningarkort Krabbameinsfélagsins Sigurvonar á norðanverðum Vestfjörðum fást í Bókhlöðunni, Blómaturninum og Blómahorninu á Ísafirði og í Bjarnabúð í
Bolungarvík.
Til sölu er Nissan Almera, nýskr.
10/96. Uppl. í síma 847 3051.
Upplýsingar óskast um tröllskessuna sem settist í Naustahvilft og
fór í fótabað í Pollinum (sagan er
á gáminum niðri á höfn). Okkur
langar að vita hvað hún hét og
jafnvel eitthvað meira. Þeir sem
halda sig vita eitthvað um skessuna
hringi á Leikskólann Sólborg, sími
456 3185 (Elísabet eða Bryndís).
Til sölu vel með farinn Nissan
Sunny árgerð 1992. Uppl. í síma
663 8201.
Til sölu Subaru Legacy árg. 1998
í toppstandi. Uppl. gefur Úlfar í
síma 863 0319 eða 456 3167.
Til sölu 4 stk. 14" stálfelgur undan
Subaru Legacy ásamt vetrardekkjum. Uppl. í síma 861 4850.

bb.is

Um 180 húseignir á vegum Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf.

Veðskuldir 1,4 milljarðar
Eignir á vegum Fasteigna
Ísafjarðarbæjar ehf. eru um
180 talsins og hefur útleigunýting þeirra verið frekar góð
á þessu ári. Um síðustu áramót
voru veðskuldir á eignum sem
húsnæðisnefnd Ísafjarðarbæjar hafði undir höndum
nálægt 1,4 milljörðum króna.
Fasteignamat eignanna var um
850 milljónir króna en markaðsvirði þeirra vafalaust
minna.
Fasteignir Ísafjarðarbæjar
ehf. tóku til starfa 1. júlí og
var Gísli Jón Hjaltason viðskiptafræðingur ráðinn framkvæmdastjóri. Tilgangur
félagsins var að yfirtaka og
reka íbúðarhúsnæði í eigu
bæjarsjóðs sem áður heyrði
undir húsnæðisnefnd bæjarins.
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Í greinargerð sem Gísli Jón
sendi bæjarráði Ísafjarðarbæjar fyrir skömmu kemur fram
að fjárhagur félagsins hafi
verið gerður sjálfstæður og
samhliða því hafi verið tekið í
notkun nýtt sölu-, innheimtuog bókhaldskerfi. Sæmilega
hafi gengið að aðlaga starfsemina breyttum aðstæðum en

ýmsir hnökrar hafi komið upp.
Segir Gísli Jón að erfiðlega
hafi gengið að fá nýtt sölu- og
bókhaldskerfi til að virka en
það standi vonandi til bóta.
Í greinargerðinni kemur
ennfremur fram að fjármál
félagsins hafi verið leyst með
yfirdrætti þar eð félaginu hafi
ekki verið lagt til fé af hálfu

Þá segir einnig í greinargerðinni:„Á þessu ári hafa 7
eignir á vegum félagsins
(húsnæðisnefndar) verið
seldar eða eru í sölumeðferð
en 4 eignir hafa verið keyptar
vegna innlausnarskyldu. Á
félaginu
mun
hvíla
innlausnarskylda fyrir 23
íbúðum að auki allt fram til
ársins 2008.“
Að lokum segir Gísli Jón að
á komandi vetri verði hafist
handa við að greina ástand
húseigna félagsins og gera
áætlanir um endurbætur, fáist
til þess nauðsynlegt fjármagn.
Áfram verði unnið að því að
skapa félaginu rekstrarhæfa
umgjörð með aðstoð eiganda
þess, sem er Ísafjarðarbær.
– hj@bb.is

Íþróttabærinn Ísafjörður
– Benedikt Sigurðsson sundþjálfari skrifar

Ágætu íbúar Ísafjarðarbæjar. Nú er nýafstaðið mjög svo
vel heppnað Landsmót ungmennafélaganna, sem tókst vel
í alla staði og geta þeir sem að
því stóðu verið sáttir við sitt.
Var íþróttaaðstaða bæjarins
bætt til muna. Byggður var
t.d. fótboltavöllur sem er
eflaust mjög góður. En hversu
lengi? Kom ekki til tals að
hafa gervigrasið upphitað?
Ég tel að með þessum hætti
komi þessi völlur til með að
verða ónothæfur eftir fáein ár,
en það er aðeins mín skoðun.
Ekki held ég að mottan þoli
það að blotna og fá á sig
frosthörkur í gríð og erg. Ég
tel að verið sé að spara aurinn

og henda krónunni í þessu
tilviki. Kannski eru plön uppi
um að slá utan um völlinn
stálgrindarhúsi? Ég myndi
fagna því.
Nú er komið að þeim tímapunkti að 25 metra sundlaug
verði að byggja strax. Ekki
aðeins fyrir Sundfélagið
Vestra, heldur fyrir almenning.
Ég segi það blákalt, að
börnum í Ísafjarðarbæ sé
meinaður aðgangur að sundlauginni, nema í einstaka tilvikum. Laugin er opin á
morgnana kl 7-8 þegar börnin
eru að hafa sig til fyrir skóladaginn. Svo tekur við skólasund hjá Grunnskóla Ísafjarðar, því næst skólasund fyrir

nágrannabyggðarlag, síðan
tekur Sundfélagið við og loks
almenningur. Þá er klukkan
orðin 19.30. Ég spyr: Hvað
mega blessuð börnin vera lengi
úti? Ef bæjarráð svo ákveður
að fara að leigja laugina öðrum
nágrannabyggðum, þá er nokkuð ljóst að annað hvort Sundfélagið eða almenningur þarf
að víkja.
Sundfélagið Vestri synti sig
upp í 1. deild á síðasta ári. Til
þess að halda stöðu sinni í 1.
deild þarf félagið að hafa
stálpaða sundmenn innan sinna
raða. Sá hátturinn hefur verið
á, að þegar krakkar komast á
menntaskólaaldurinn fara þeir
burtu í ríkum mæli í skóla og

Benedikt Sigurðsson.
til æfinga með öðrum félögum
sem hafa góða aðstöðu upp á
að bjóða.
Ég tel að Sundfélagið muni

á 2-3ja ára fresti vinna sig upp
í fyrstu deild en nái ekki að
halda stöðu sinni ef ekki
verður brugðist skjótt við. Við
verðum að geta setið við sama
borð og fólk annars staðar á
landinu hvað þetta varðar.
Ég hef fundið fyrir miklum
þrýstingi frá almenningi um
það að byggð verði ný sundlaug. Með 25 metra laug getum
við farið að bjóða almenningi
í sund samhliða sundæfingum.
Ég vona að almenningur standi
nú saman og þrýsti á um
byggingu nýrrar sundlaugar nú
strax á vordögum..
Virðingarfyllst.
– Benedikt Sigurðsson,
Sundfélaginu Vestra.

STAKKUR SKRIFAR

Ráðherra sýknaður og útgerðarmaður flytur
Það er alltaf eitthvað að gerast, má með sanni segja. Sjávarútvegsráðherra var
sýknaður af kæru Magnúsar Þórs Hafsteinssonar þess efnis að hafa viðhaft
meiðyrði um fréttamanninn fyrrverandi. Nú er hann orðinn þingmaður og
Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að ummæli um traust á fréttastofum og
fréttamönnum og um tilbúnar fréttir væru ekki ærumeiðandi í garð Magnúsar
Þórs. Í Fréttablaðinu var Illugi Jökulsson greinilega sammála Magnúsi Þór um að
nú væri illt í efni. Árni Mathiesen sjávarútvegsráðherra gæti bara sagt hvað sem
væri um Magnús Þór. Langhundur Illuga um álit sitt á Árna eru einkaskoðanir
hans. Sem slíkar standa þær fyrir sínu og lýsa höfundinum ágætlega, en Árna
sennilega síður. Eftir stendur auðvitað, eins og á hefur verið bent hér áður, að
fréttaflutningur af brottkasti af skipinu Bjarma BA var undan rifjum Magnúsar
Þórs runninn, sem með þeim hætti stuðlaði að lögbrotum.
Ef það stendur í mönnum að ráðherra megi og geti tjáð sig jafnt og aðrir er illa
komið virðingu þeirra fyrir tjáningarfrelsinu. Enda er það svo að þeir, sem stefna
öðrum fyrir meiðyrði, ríða sjaldnast feitu hrossi frá þeim viðskiptum. Fréttablaðinu
er heitt í hamsi yfir ýmsu. Seinast var það að fá ekki að birta myndir af því þegar
Gunnar Örn Örlygsson var færður í fangelsi. Það eru auðvitað að minnsta kosti
tvenns konar sjónarmið í því máli eins og öðrum. Almenningur hefði hugsanlega
gott af því að sjá sitjandi alþingismann færðan í fangelsið, jafnvel þótt það væri til
þess fallið annað hvort að draga úr virðingu fyrir Alþingi eða skapa einhvers konar
samúð með hinum dæmda. Reyndar taldi Fangelsismálastofnun þarflaust að vera

– öflugur frétta- og
upplýsingamiðill!
1 2

Frá miðbæ Ísafjarðar.

eiganda þess. Sé yfirdráttur
félagsins nú um tíu milljónir
króna vegna rekstrarkostnaðar.
Um síðustu áramót voru
veðskuldir eignum á vegum
húsnæðisnefndar um 1,4
milljarðar króna. Fasteignamat
eignanna var hins vegar um
850 milljónir króna og
markaðsvirði þeirra „sannarlega lægra“ eins og segir í
greinargerðinni.
Eignir í umsjón félagsins eru
um 180 og segir Gísli Jón
útleigunýtingu þeirra hafa
verið frekar góða á þessu ári.
„Íbúðir hafa verið í stöðugri
útleigu með einhverjum hléum, utan íbúða við Árvelli 2
og 4 í Hnífsdal sem jafnan
standa auðar.“

að sýna þingmanninn við þessar aðstæður. Sú niðurstaða er prýðileg, ekki á að
gera minna úr alþingismönnum en efni standa til.
En það er víðar í pólitíkinni sem tekist er á menn og málefni. Lögin segja að
menn skuli taka út þá refsingu sem þeir eru dæmdir í og gera þannig upp við
samfélagið. Þar eiga allir að vera jafnir. Það gildir um önnur svið þjóðfélagsins.
Línuívilnun, og afstaða pólitíkusa í sveitarstjórnum til hennar, varð tilefni til
langs og ítarlegs viðtals í BB við Jón Guðbjartsson útgerðarmann í Bolungarvík,
sem er ósáttur við stjórmálamenn í bænum sínum fyrir að taka afstöðu með
línuívilnun, en hann bendir réttilega á, að hún sé til þess eins fallin að svipta aðra,
þar á meðal hann sjálfan, rétti er hann sannanlega á. Bæjarstjórnin í Bolungarvík
er nú komin í allnokkur vandræði. Hún styður fast við bakið á þeim trillkörlum
sem vilja línuívilnun. Á sama tíma kvartar þessi sama bæjarstjórn undan því að
verða af skatttekjum vegna þess að útgerðarmenn smábáta hafi stofnað
einkahlutfélög um reksturinn og bærinn verði þannig af útsvari þeirra. Það væri
reyndar athugunarefni fyrir skattstjórann af hverju tekjur sjómanna minnka svo
mikið við stofnun félags. En Jón boðar flutning úr bæjarfélaginu og telur þar með
að bæjarstjórn hafi tekið aðra útgerðarmenn fram yfir sig. Virðist hann þar hafa
nokkuð til síns máls. Bæjarstjórnin er hins vegar í vondum málum, að gera með
þessum hætti upp á milli þegna sinna. Hér vaknar enn og aftur spurningin um það
hvort ekki sé löngu tímabært að sameina og stækka sveitarfélögin á Vestfjörðum
svo ekki skipti lengur máli hvar menn eiga lögheimili, hvar menn sofa.

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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helgar
Sjónvarp · veður ·
skemmtanir ·
íþróttir · fólk ·
fréttir · kirkjustarf

dagbókin

veðrið

Horfur á fimmtudag:
Vestlæg átt, 5-13 m/s,
hvassast sunnantil, en
snýst í norðan 10-15 m/s
síðdegis, fyrst norðvestantil. Rigning um
mest allt land, síst þó á
Suðausturlandi. Hiti 7 til
13 stig, en kólnar eftir
hádegi.
Horfur á föstudag:
Norðan 5-13 m/s,
hvassast norðaustantil.
Snjó- eða slydduél á
Norður- og Norðaustur-

sportið

Sjónvarpið:
Laugardagur 4. október:
Kl. 13:25 – Bein útsending frá leik í úrvalsdeildinni í þýska boltanum.
Kl. 15:50 – Íslandsmótið í
handbolta. Bein útsending
frá leik FH og Hauka.
Sýn:
Miðvikudagur 1. október:
Kl. 18:30 – Stuttgart –
Manchester Utd.
Laugardagur 4. sept:
Kl. 11:15 – Enski boltinn:
Liverpool – Arsenal
Kl. 17:00 – Enski boltinn.

landi en annars léttskýjað
með köflum. Hiti 0 til 5
stig og vægt frost inn til
landsins norðaustantil.
Horfur á laugardag:
Norðlæg átt og stöku él
um austanvert landið, en
snýst í suðlæga átt um
vestanvert landið og
þykknar upp. Hægt
hlýnandi veður.
Horfur á sunnudag:
Vestlæg átt með vætu og
hiti 5 til 11 stig.
Horfur á mánudag:
Vestlæg átt með vætu og
hiti 5 til 11 stig.
Útsending frá leik í
úrvalsdeildinni.
Kl.00:00 – Evander
Holyfield – James Toney.
Bein útsending frá Las
Vegas.
Sunnudagur 5. sept:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Middlesb. – Chelsea.
Kl. 14:50 – Enski boltinn:
Aston Villa – Bolton.
Kl. 19:20 – Spænski
boltinn:
Barcelona – Valencia
Stöð 2:
Laugardagur 30. ágúst:
Kl. 13:45 – Enski boltinn:
Chelsea – Blackburn

Kristinn Friðbjörn Ásgeirsson (Dengsi)
verður jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju
laugardaginn 4. október kl. 14.00
Lína Þóra Gestsdóttir
Páll Þór Kristinsson Ólafía Halldórsdóttir
Ásgeir Haraldur Kristinsson Julie Kristinsson
Ingibjörg Lára Kristinsdóttir Per Kristinsson
Ásta Guðríður Kristinsdóttir Friðbert Jón Kristjánsson
Kristinn Þór Kristjánsson Hafrún Ebba Gestsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

1 4
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kirkja

Hnífsdalskapella:
Sunnudagaskóli kl. 13:00.
Ísafjarðarkirkja:
Messa og
kirkjuskóli kl. 11:00.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn
er 456 4560
www.ruv.is
Föstudagur 3. október
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna í Grænuhlíð (11:26)
18.30 Snjallar lausnir (5:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Berfætti stjórnandinn. (The
Barefoot Executive) Fjölskyldumynd frá
1995. Ungur starfsmaður sjónvarpsstöðvar vill þoka sér upp metorðastigann
en óbilgjarn yfirmaður hans hindrar
framgang hans í starfi. Pilturinn kemst
að því að simpansi nágranna hans hefur
mjög vandaðan smekk og með hjálp hans
fær hann starf í dagskrárdeild stöðvarinnar. Leikstjóri: Susan Seidelman.
Aðalhlutverk: Jason London, Terri Ivens,
Jay Mohr og Chris Elliot.
21.40 Amasón. (Amazone) Frönsk ævintýramynd frá 2000. Far utan úr geimnum kemur til jarðar og skilur tólf ára
stúlku eftir í miðjum frumskógi þar sem
önuglyndur útlagi finnur hana. Kona er
send ásamt leyniþjónustumönnum að
leita farsins en hún losar sig við þá og
gerir útlagann að leiðsögumanni sínum.
Aðalhlutverk: Jean-Paul Belmondo,
Arielle Dombasle, Patrick Bouchitey,
Thilda Barès og André Penvern.
23.05 Möltufálkinn. (The Maltese Falcon) Bandarísk bíómynd frá 1941. Einkaspæjarinn Sam Spade rannsakar morðið
á félaga sínum. Allt í einu er hann umkringdur undarlegu fólki sem vill komast
yfir Möltufálkann, gyllta styttu sem talið
er að gimsteinar leynist í. Aðalhlutverk:
Humphrey Bogart og Mary Astor. e.
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 4. október
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Tommi togvagn (14:26)
09.09 Bubbi byggir (7:39)
09.20 Albertína ballerína (36:39)
09.35 Stebbi strútur (13:13)
09.45 Babar (29:65)
10.09 Gulla grallari (50:52)
10.30 Fræknir ferðalangar (5:26)
11.10 Kastljósið
11.35 Geimskipið Enterprise (3:26)
12.30 Ofvirk börn
13.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
15.30 Handboltakvöld. Endurtekinn
þáttur.
15.50 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik FH og Hauka.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Enn og aftur (14:19)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.35 Cradle Will Rock. Bíómynd frá
1999. Myndin gerist á fjórða áratug síðustu aldar og segir frá tilraunum Orsons
Welles til að setja upp söngleik söngleik
um verkfall verkamanna í stáliðnaði þrátt
fyrir nokkra andstöðu yfirvalda sem óttast
óeirðir og óánægju meðal almennings.
Leikstjóri er Tim Robbins og meðal leikenda eru Hank Azaria, Ruben Blades,
Joan Cusack, John Cusack, Angus MacFadyen, Bill Murray, Vanessa Redgrave,
Susan Sarandon, John Turturro og Emily
Watson.
22.45 Bræðralag úlfsins. (Le pacte des
loups) Frönsk spennumynd frá 2001.
Myndin gerist á 18. öld og segir frá því
er Frakklandskóngur sendir tvo menn til
Gevaudan-héraðs að rannsaka dularfull
dráp. Leikstjóri er Christophe Gans og

spurningin

Legsteinar

Telur þú að
komandi vetur
verði harðari en
hinn síðasti?

Hefur þú í hyggju að koma upp legsteini
fyrir jól? Vinsamlegast hafið samband í
síma 557 6677. Sendum bæklinga og verðlista.

Alls svöruðu 410.
Já sögðu 174 eða 42%
Vonandi sögðu 58 eða 14%
Vonandi ekki sögðu 87
eða 21%
Nei sögðu 91 eða 22%
aðalhlutverk leika Samuel le Bihan, Vincent Cassel, Émilie Dequenne og Monica
Bellucci.
01.05 Skaðræðisgripur IV (Lethal
Weapon IV) Bandarísk spennumynd frá
1998. Lögreglumennirnir Riggs og Murtaugh eru mættir til leiks eina ferðina
enn og nú eiga þeir í höggi við kínversk
glæpasamtök.Aðalhlutverk: Mel Gibson,
Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo og
Chris Rock. e.
03.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 5. október
09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Otrabörnin (47:65)
09.23 Sígildar teiknimyndir (5:42)
09.30 Gengið (5:28)
09.57 Andarteppa (10:26)
10.07 Svefnmeðalið (2:13)
10.17 Ungur uppfinningamaður
10.50 Nýjasta tækni og vísindi
11.20 Laugardagskvöld með Gísla
12.10 Tónleikar í Tívolí
14.10 Af lífi og sál
14.40 Læknir í Sierra Leone
15.10 Kurt Jooss
16.10 Hafið, bláa hafið - Inngangur.
(The Blue Planet) Heimildarmyndaflokkur frá BBC þar sem fjallað er um náttúrufræði hafdjúpanna, hættur þeirra, fegurð og leyndardóma. Í þessum átta þáttum
er dreginn saman mikill fróðleikur um
lífríki hafsins, furðuskepnur sem þar
leynast, hafstrauma og veðurfarsleg áhrif
þeirra um allan heim. e.
17.00 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Göldrótta frænkan (2:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Edduverðlaunin 2003. Kynntar
verða tilnefningar til Edduverðlaunanna
sem verða afhent föstudaginn 10. október.
20.15 Víkingar: DNA-slóðin rakin
(1:3) Heimildarmyndaröð þar sem fylgst
er með rannsóknum á erfðasögu Íslendinga.
20.50 Nikolaj og Julie (9:16)
21.40 Helgarsportið
22.05 Brauð og rósir (Bread and Roses) Bresk bíómynd frá 2000 um tvær
mexíkóskar systur sem vinna við ræstingar í Los Angeles og reyna að verja rétt
sinn gagnvart vinnuveitendunum. Aðalhlutverk: Pilar Padilla, Adrien Brody og
Elpidia Carrillo.
23.50 Kastljósið
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

www.stod2.is
Föstudagur 3. október
06.58
09.00
09.20
09.35
10.20
12.00
12.25
12.40
13.00
13.45
14.30
15.15
16.00
17.15
17.45
18.30
19.00
19.30

Ísland í bítið
Bold and the Beautiful
Í fínu formi
Oprah Winfrey
Ísland í bítið
Neighbours
Í fínu formi
Dharma og Greg (e)
Jag (e)
Amazing Race (e)
60 Minutes II (e)
Dawson´s Creek (e)
Barnatími Stöðvar 2
Neighbours (e)
Dark Angel
Ísland í dag
Fréttir Stöðvar 2
Ísland í dag

20.00 The Simpsons
20:30 Idol-Stjörnuleit. Prófun þátttakenda á Akureyri. Rúmlega 1400 keppendur skráðu sig til leiks í Idol - Stjörnuleit.
Haldin voru tvö áheyrnarpróf og í þessum
þætti sjáum við hvernig þátttakendum
gekk í því seinna. Hinir upprennandi
söngvarar mættu á Hótel KEA á Akureyri
og þar beið dómnefndarinnar erfitt
verkefni.
21:40 Bernie Mac
22:10 George Lopez
22:35 Punk´d
23:00 Óvissubíó Stöðvar 2. Hvaða
mynd langar þig að sjá í kvöld? Plan
B(1), City Slickers(2) eða Monty
Python´s: The Meaning of Life(3)?
Sendu sms-ið STOD2 í númerið 1909 og
þú hefur gefið þinni mynd atkvæði.
STOD2 1, STOD2 2, STOD2 3 í númerið
1909, sms-ið kostar 39.- kr.
00:35 Dude, Where´s My Car? (Hey,
hvar er bíllinn minn?) Þessi sprellfjöruga
gamanmynd fjallar um Jesse og Chester
sem þykir svo sannar-lega gaman að
skemmta sér. Einn morguninn vakna þeir
eftir rosaleg partí og eru búnir að týna
bílnum sínum. Þeir muna ekki neitt og
einu vísbendingarnar sem þeir hafa um
hvar bílinn sé að finna er eldspýtnabréf
frá nektarklúbbi og ársbirgðir af búðingi
í ísskápnum. Vandræðagangurinn er þó
rétt að byrja og þegar þeir rekja slóð sína
frá kvöldinu áður kemur margt bráðfyndið í ljós. Aðalhlutverk: Ashton
Kutcher, Seann William Scott, Jennifer
Garner, Marla Sokoloff. Leikstjóri:
Danny Leiner.
01:55 Enemy at the Gates. (Óvinur
við borgarhliðið).Stórbrotin mynd sem
gerist í seinni heimsstyrjöldinni. Þjóðverjar hafa ráðist inn í Sovétríkin og nú
er barist í Stalíngrad. Mannfallið er
gríðarlegt en heimamenn treysta á
leyniskyttur eins og Vassili Zaitsev. Hann
stráfellir Þjóðverjana sem bregðast við
með því að setja sinn besta mann til
höfuðs Vassili. Aðalhlutverk: Joseph
Fiennes, Jude Law, Rachel Weisz, Bob
Hoskins, Ed Harris. Leikstjóri: JeanJacques Annaud.
04:00 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

Laugardagur 4. október
08:00 Barnatími Stöðvar 2
09:55 Air Bud: World Pup (Hundatilþrif 3) Hundurinn Buddy er mættur til
leiks á ný í skemmtilegri fjölskyldumynd.
11:15 Yu Gi Oh (Skrímslaspilið)
11:40 Bold and the Beautiful (Glæstar
vonir)
13:20 Football Week UK (Vikan í
enska boltanum)
13:45 Enski boltinn. (Bein útsending).
16:05 Elton John at the Royal Opera
House. Elton John á tónleikum
Íslandsvinurinn Elton John fór á kostum
á þessum eftirminnilegu tónleikum í
Royal Opera House í Covent Garden í
Lundúnum. Elton John, sem heitir réttu
nafni Reginald Kenneth Dwight, hefur
verið í fremstu röð tónlistarmanna um
árabil og lætur engan bilbug á sér finna.
17:15 Sjálfstætt fólk. Gunnar Björgvinsson Jón Ársæll Þórðarson er einkar
laginn við að næla í skemmtilega
viðmælendur. Sjónvarpsmaðurinn vinsæli heimsækir konur og karla á öllum
aldri og kynnir landsmönnum nýja hlið á
þeim sem eru í eldlínunni. Þættirnir voru
tilnefndir til Edduverðlauna árið 2002.
17:45 Oprah Winfrey
18:30 Friends (Vinir) (e)
18:54 Lottó
19:00 Fréttir Stöðvar 2

MIÐVIKUDAGUR 1. OKTÓBER 2003

14

19:30 Friends (Vinir)
20:00 Duty Dating (Prufukeyrsla)
Rómantísk gamanmynd. Leitin að rétta
lífsförunautinum getur tekið á taugarnar.
Hér er fylgst með konu sem á úr vöndu
að ráða. Konan fylgir ráðleggingum og
gerir samanburð en hvort það hjálpar
henni til að taka rétta ákvörðun skal
ósagt látið. Aðalhlutverk: Lauren Sinclair, Paul Satterfield, Eric Gustavson,
Lee Everett, Cynthia Forbes. Leikstjóri:
Cherry Norris.
21:35 Kate og Leopold. Ástin svífur
yfir vötnum í New York. Rómantísk
gamanmynd um tvo manneskjur sem
örlögin leiða saman. Systkinin Kate og
Charlie deila íbúð og á hæðinni fyrir
ofan býr fyrrverandi kærastinn hennar.
Sambúðin gengur ágætlega en þá skýtur
Leopold upp kollinum. Hann er ólíkur
öllum öðrum og það virðist nær útilokað
að Kate og Leopold nái saman. En
kannski er kraftaverk í uppsiglingu.
Aðalhlutverk: Meg Ryan, Hugh Jackman, Liev Schreiber, Breckin Meyer.
Leikstjóri: James Mangold.
23:35 Rush Hour 2 (Á fullri ferð 2)
Hasargrínmynd af bestu gerð. Lee
rannsóknarlögga er kominn aftur á
heimaslóðir í Hong Kong. Hann eltist nú
við glæpaforingja sem er grunaður um
að hafa myrt tvo menn í bandaríska
sendiráðinu. Kjaftaskurinn James Carter
er Lee innan handar en þvælist frekar
fyrir heldur en hitt. Bandaríska löggan
virðist nefnilega hafa meiri áhuga á
flottum píum og partíum heldur en að
leysa flókið sakamál. Aðalhlutverk:
Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone,
Ziyi Zhang. Leikstjóri: Brett Ratner.
01:05 Tucker: The Man and His
Dream. (Tucker: Draumabíllinn)
Preston Tucker var maður sem hristi upp
í bílaiðnaðinum í Bandaríkjunum seint á
fimmta áratug síðustu aldar. Hann
hannaði bíl sem aðrir framleiðendur
óttuðust og svo fór að iðnjöfrarnir, með
stuðningi stjórnmálamanna, vörðu
markaðshlutdeild sína með kjafti og
klóm. Myndin var tilnefnd til þrennra
Óskarsverðlauna. Aðalhlutverk: Jeff
Bridges, Joan Allen, Martin Landau.
Leikstjóri: Francis Ford Coppola.
02:55 Dead Poets Society (Bekkjarfélagið). Frábær mynd sem gerist árið
1959 og fjallar um enskukennarann John
og óhefð- bundna kennsluhætti hans.
Hann ræður sig að Welton-drengjaskólanum þar sem strangar reglur gilda en
John tekur annan pól í hæðina.
Aðalhlutverk: Ethan Hawke, Robert Sean
Leonard, Robin Williams. Leikstjóri:
Peter Weir. Bannað börnum.
05:00 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

Sunnudagur 5. október
08:00 Barnatími Stöðvar 2
11:30 Mótorsport 2003
12:00 Neighbours (Nágrannar)
13:45 60 mínútur (e)
14:30 Lífsaugað (e)
15:05 Angels in the Infield. (Englarnir)
Það er stutt á milli hláturs og gráts í
íþróttunum. Einu sinni var Eddie Everett
hetja hjá aðdáendum Englaliðsins í
hafnaboltanum. En eftir afdrifarík mistök
í úrslitaleik fyrir nokkrum árum hefur
ferillinn verið á niðurleið. Eddie tekur
samt lífinu létt, algjörlega grunlaus um
þær miklu breytingar sem eru fram undan
á lífi hans. Aðalhlutverk: Patrick
Warburton, Brittney Irvin, Kurt Fuller,
David Alan Grier. Leikstjóri: Robert
King. Leyfð öllum aldurshópum
16:35 Ruby Wax Commercial Breakdown
17:00 Strong Medicine (Samkvæmt
læknisráði).
17:45 Oprah Winfrey
18:35 Friends (Vinir) (e)
19:00 Fréttir Stöðvar 2
19:30 60 mínútur
20:20 Sjálfstætt fólk. Magnús Scheving.Jón Ársæll Þórðarson er einkar laginn
við að næla í skemmtilega viðmælendur.
Sjónvarpsmaðurinn vinsæli heimsækir
konur og karla á öllum aldri og kynnir
landsmönnum nýja hlið á þeim sem eru í
eldlínunni.
20:55 Trust (Traust) Breskur myndaflokkur sem gerist á lögfræðistofu í
Lundúnum. Hér snýst lífið aðallega um
yfirtökutilboð og samruna þar sem miklir
hagsmunir eru í húfi. Stephen Bradley er
fremstur meðal jafninga í þessum heimi
en í einkalífinu glímir hann við sömu
vandamál og aðrir. Aðalhlutverkið leikur
einn þekktasti sjónvarpsleikari Breta um
þessar mundir, Robson Green.
21:50 Six Feet Under (Undir grænni
torfu)
22:45 Curb Your Enthusiasm (Rólegan æsing) Larry lendir í umferðaróhappi
þar sem hann er á bíl Jeff sem er ´57
árgerð af Chevrolet og í miklu uppáhaldi
hjá Jeff enda einstakur bíll.
23:15 The Job (Lögguvaktin)
23:40 Idol-Stjörnuleit (e)
00:40 Good Will Hunting (Snilligáfa)
Hér segir af fjórum vinum úr verkalýðs-
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Sælkerar vikunnar
eru Svanfríður Arnórsdóttir
og Jóhann Sigfússon

Beikonfiskur í ofni
Fiskipottréttur og tindabikkjubörð
Við ætlum að hafa sjávarfangið í fyrirrúmi og bjóða upp á
matarmikinn fiskipottrétt eða súpu sem er mjög vinsæl hjá
fjölskyldunni og iðulega beðið um þegar börnin koma heim.
Að auki látum við fylgja með tindabikkjuuppskrift sem er
mikið eftirlæti okkar hjóna. Öfugt við Þorláksmessuskötuna
þarf fiskurinn að vera alveg glænýr í þennann rétt.
1 stór laukur
1 græn paprika
1 stór gulrót
1 hvítlauksrif
2-3 stönglar sellerí
50 g smjör
1 lítil dós tómatpuré
1 lárviðarlauf
2-3 meðalstórar kartöflur
½ tsk basil
1 tsk salt
2 bollar kjúklingasoð
1 hnefi rækjur
700-800 g fiskur (ýsa eða lúða)
½ bolli rjómi

Tindabikkja fyrir fjóra
4 tindabikkjubörð
½ tsk salt
2 tsk mulinn rósapipar
1-2 msk hvítlauksolía
4 msk smjör
6 cl portvín
1 dl fiskisoð

Laukur, paprika, gulrót, hvítlaukur, sellerí, er saxað smátt
og látið krauma í smjörinu þar til mjúkt. Tómatpuré, brotnu
lárviðarlaufi, basil og salti er bætt út í og látið krauma í u.þ.b.
1 mínútu. Kartöflurnar eru afhýddar hráar og skornar í litla
teninga. Bætið þeim út í ásamt soðinu. Sjóðið í 5-10 mínútur
eða þar til kartöflurnar eru orðnar hæfilega mjúkar. Skerið
fiskinn í teninga og látið sjóða með í nokkrar mínútur.
Rækjunum og rjómanum er bætt út í síðast og hitað vel.
Berið fram á súpudiskum með snittubrauði eða hvítlauksbrauði.

stétt sem drepa tímann á götum Bostonborgar en einn þeirra, Will Hunting, býr
yfir miklum hæfileikum og má í raun
teljast snillingur. Þegar stærðfræðiprófessorinn Gerald Lambeau fær veður af
þessu sendir hann strákinn til sálfræðings
í von um að virkja megi hæfileikana.
Ben Affleck og Matt Damon sem leika
aðalhlutverk í myndinni skrifuðu sjálfir
handritið og hlutu Óskarsverðlaun fyrir.
Aðalhlutverk: Robin Williams, Matt
Damon, Ben Affleck, Minnie Driver.
Leikstjóri: Gus Van Sant.
02:45 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

www.syn.is
Föstudagur 3. október
18.00 Olíssport
18.30 Trans World Sport
19.30 Football Week UK
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Alltaf í boltanum
21.00 UEFA Champions League
21.30 Fastrax 2002 (Vélasport)
22.30 Friends and Enemies (Vinir og
óvinir) Dramatísk kvikmynd um nokkra
boltafélaga. Eftir sigurhátíð fer gleðin úr
böndunum og einn úr hópnum gerist
sekur um mjög alvarlegt athæfi. Nick
blandast í málið en nú verður hann að
ákveða hvort hann vilji tefla framtíð sinni
í tvísýnu með því að reyna að bjarga
félaga sínum úr vandræðum.
Aðalhlutverk: Roger Rignack, Steven

Christopher Young, Robert Restaino.
Leikstjóri: Andrew Frank.
00.10 Behind Enemy Lines (Í óvinalandi) Spennumynd um sérsveitarmenn
sem lenda í bráðri hættu. Mike og Jones
taka þátt í leiðangri sem ber ekki árangur
og sá síðarnefndi situr eftir fastur í
frumskóginum. Ári síðar heldur Mike á
sömu slóðir og freistar þess að ljúka
verkefninu og í leiðinni að bjarga vini
sínum sem er í haldi illskeytts harðstjóra.
Aðalhlutverk: Thomas Ian Griffith,
Chris Mulkey, Mark Carlton. Leikstjóri:
Mark Griffiths.
01.40 Beautiful (Fegurð) Erótísk
kvikmynd.
03.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 4. október
11.15 Enski boltinn (Liverpool - Arsenal) Bein útsending
13.30 Alltaf í boltanum
14.00 Trans World Sport
15.00 Fastrax 2002 (Vélasport)
15.30 Gillette-sportpakkinn
16.00 Spænsku mörkin
17.00 Enski boltinn. Útsending frá
leik í úrvalsdeildinni sem fram fór
síðdegis.
18.54 Lottó
19.00 Golfstjarnan Carlos Franco
19.30 Enski boltinn (Liverpool - Arsenal)
21.35 Muhammad Ali (Meistarinn
Muhammad Ali) Heimildamynd í
tveimur hlutum um Muhammad Ali.
22.30 Lennox Lewis -V. Klitschko (e)

00.00 Evander Holyfield - J. Toney.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas. Á meðal þeirra sem mætast eru
Evander Holyfield, fyrrverandi heimsmeistari í þungavigt, og James Toney.
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 5. október
11.30 Boltinn með Guðna Bergs
12.45 Enski boltinn (Middlesbrough Chelsea). Bein útsending
14.50 Enski boltinn (Aston Villa Bolton). Bein útsending
17.00 US PGA Tour 2003
17.55 European PGA Tour 2003
18.50 UEFA Champions League
19.20 Spænski boltinn (Barcelona Valencia). Bein útsending
21.20 Boltinn með Guðna Bergs
22.50 Evander Holyfield - J. Toney (e)
00.50 Enski boltinn (e)
02.30 Dear Claudia (Kæra Claudia)
04.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 4. október
12:30
13:15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:00

Jay Leno (e)
Jay Leno (e)
Maður á mann (e)
Dragnet (e)
Djúpa laugin (e)
Survivor - Pearl Islands (e)
Fólk – með Sirrý
According to Jim (e)
The King of Queens
Malcolm in the Middle
Everybody Loves Raymond
Popppunktur
Keen Eddie (e)

Saltið fiskinn og látið hann standa í 10 mínútur. Penslið
með olíunni og stráið piparnum yfir. Bræðið helminginn af
smjörinu á pönnu og steikið fiskinn uns hann er gulbrúnn að
lit. Hellið portvíninu yfir og berið eld að. Takið fiskinn af
pönnunni og haldið honum heitum.
Bætið soðinu á pönnuna og sjóðið niður til hálfs. Þeytið
afganginn af smjörinu út í sósuna í smáklípum. Setjið hana
á heita diska og leggjið fiskinn ofan á.
Berið fram með soðnum kartöflum eða hrísgrjónum.
Við ætlum að halda matgæðingunum innan fjölskyldunnar
að sinni og skorum á Aðalheiði Jóhannsdóttur og hennar
mann Tuma Þór Jóhannsson að koma með næstu uppskrift.
22:50 The Bachelor 3 (e)
23:40 Meet my Folks (e)
00:30 Law & Order

Sunnudagur 5. október
12:30
13:15
14:00
15:00

afmæli
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Listin að lifa (e)
Judging Amy
Innlit/útlit
The Bachelor 3
Malcolm in the Middle (e)
Grounded for Life (e)
Keen Eddie
The Practice
Maður á mann
Popppunktur (e)
Atvinnumaðurinn (e)

Hjartans þakkir sendum við öllum þeim sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa, langafa og bróður

Valdimars Kristinssonar
bónda og fyrrum skipstjóra, Núpi, Dýrafirði

Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjúkrunarheimilinu Eir.

www.s1.is
Föstudagur 3. október
18:30
19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
23:00
23:30
00:00
00:50

Popppunktur (e)
Malcolm in the Middle (e)
Grounded for Life
According to Jim
Meet my Folks
Djúpa laugin
Malcolm in the Middle (e)
The King of Queens (e)
Fastlane (e)
Kingpin (e)

Í tilefni af 50 ára afmælum
okkar, Óla Reynis Ingimarssonar 26. janúar og Bjarneyjar
Guðmundsdóttur 4. október
2003, tökum við á móti
ættingjum, vinum og velunnurum laugardaginn 4. október
frá kl. 20.00 í Oddfellowhúsinu
á Ísafirði.

Áslaug Sólbjört Jensdóttir
Ásta Valdimarsdóttir Herman Berthelsen
Gunnhildur Valdimarsdóttir
Rakel Valdimarsdóttir Sigurður Björnsson
Hólmfríður Valdimarsdóttir Birgir Sigurjónsson
Kristinn Valdimarsson Guðrún Ína Ívarsdóttir
Jensína Valdimarsdóttir Georg Vilberg Janusson
Ólöf Guðný Valdimarsdóttir
Sigríður Jónína Valdimarsdóttir
Viktoría Valdimarsdóttir Diðrik Eiríksson
afabörn, langafabörn
Guðný Kristinsdóttir

MIÐVIKUDAGUR 1. OKTÓBER 2003

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Jay Leno (e)
Jay Leno (e)
Dateline (e)
Listin að lifa (e)

15:30
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
23:50

18.4.2017, 11:49
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Guðmundur Einarsson í Bolungarvík aflahæsti smábátaskipstjóri landsins

Ísafjarðarbær

Fékk 849 tonn í 262 róðrum
á síðasta fiskveiðiári

Skipað í samráðsnefnd

– Ólafur Jens Daðason skipstjóri á systurbátnum Hrólfi Einarssyni ÍS í öðru sæti
Bolungarvíkurbáturinn
Guðmundur Einarsson ÍS 155
undir skipstjórn hins margfalda aflakóngs Guðmundar
Einarssonar setti nýtt aflamet
á nýliðnu fiskveiðiári. Hann
veiddi mest allra smábáta
hérlendis eða 849 tonn í 262
róðrum sem gerir 3,2 tonn í
róðri að meðaltali. Guðmundur Einarsson ÍS er gerður út á
línu í krókaaflahámarkskerfinu. Hann hefur verið hæstur í
sínum flokki undanfarin ár en
þetta er mesti aflinn sem bátur
með þessu nafni hefur fengið
á einu fiskveiðiári.
Systurbáturinn Hrólfur Einarsson ÍS 255 undir skipstjórn
Ólafs Jens Daðasonar, sem
einnig er gerður út af útgerðar-

félaginu Ósi í Bolungarvík,
náði líka mjög góðum árangri
á fiskveiðiárinu. Hann veiddi
713 tonn í 249 róðrum sem
gerir tæplega 2,9 tonn að
meðaltali í róðri.
Hvorugur þessara báta var
þó á lista Fiskistofu yfir 10
aflahæstu krókabáta síðasta
fiskveiðiárs sem birtur var í
Fiskifréttum fyrir skömmu.
Eins og hér kom fram á sínum
tíma voru nýir bátar með
þessum nöfnum teknir í notkun í vor og leystu þá eldri af
hólmi.
Þar sem listi Fiskistofu
miðast við skipaskrárnúmer
bátanna en ekki nöfn miðast
afli þeirra eingöngu við það
sem veiðst hefur á nýju bátana.

Ef hins vegar er notuð sú
aðferð að skrá afla bátanna
eftir nöfnum reynast Guðmundur Einarsson ÍS og Hrólfur Einarsson ÍS tveir vera aflahæstu smábátarnir á nýliðnu
fiskveiðiári. Að minnsta kosti
eru áhafnir þeirra þær aflahæstu í smábátaflotanum en
þær fluttust af gömlu bátunum
yfir á þá nýju.
Samtals fiskuðu bátarnir
tveir 1.562 tonn á nýliðnu
fiskveiðiári. Til samanburðar
má nefna að heildarafli frystitogarans Júlíusar Geirmundssonar ÍS var 4.399 tonn á sama
tímabili. Því hafa smábátarnir
tveir sótt sem nemur liðlega
þriðjungi af afla frystitogarans.
– kristinn@bb.is

Ólafur og Dorrit heiðursgestir hjá JC á Ísafirði

Helgin var eins
og stór draumur

Lífeyrissjóður
Vestfirðinga

Góð afkoma

Guðmundur Einarsson ÍS 155. Mynd: Trefjar.

Geysifjölmenn uppskeruhátíð

Knattspyrnufólk ársins
hjá Boltafélagi Ísafjarðar

Ólafur Ragnar og Dorrit á lokahófi JC á Hótel Ísafirði.
Að sögn Gísla Úlfarssonar,
formanns JC-Vestfjarða, eru
félagsmenn Junior Chamber
ákaflega ánægðir með hvernig
til tókst með landsþing samtakanna sem haldið var á
Ísafirði um helgina. Liðlega
100 félagsmenn JC-hreyfing-
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arinnar alls staðar af landinu
sátu þingið auk fulltrúa allra
Norðurlanda, Eystrasaltslanda
og Skotlands.
Hápunktur þingsins var
lokahóf á Hótel Ísafirði á
laugardagskvöld þar sem heiðursgestir voru Ólafur Ragnar
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Grímsson, forseti Íslands, og
eiginkona hans, Dorrit Moussaieff. „Helgin var eins og stór
draumur“, segir Gísli Úlfarsson.
Frekari frásögn og myndir
frá JC-þinginu eru á bls. 4.
– kristinn@bb.is

Magnús Reynir Guðmundsson bæjarfulltrúi og
Halldór Halldórsson bæjarstjóri hafa verið kosnir af
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
til setu í samráðsnefnd um
málefni lögreglunnar. Þriðji
nefndarmaðurinn og jafnframt formaður er Sigríður
Björk Guðjónsdóttir, sýslumaður á Ísafirði.

Anna Sigurðardóttir og Sigþór Snorrason voru útnefnd
knattspyrnukona og knattspyrnumaður ársins hjá Boltafélagi Ísafjarðar á uppskeruhátíð félagsins sem haldin var
í íþróttahúsinu á Torfnesi um helgina. Hátíðina sóttu hátt í
600 manns og voru þar veittar margvíslegar viðurkenningar
í öllum flokkum. Á myndinni eru þau Anna og Sigþór með
verðlaunagripi sína. Sjá nánar á bls. 6.
– hlynur@bb.is
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Nafnávöxtun eigna Lífeyrissjóðs Vestfirðinga
fyrstu sex mánuði þessa árs
var 13,13% á ársgrundvelli.
Raunávöxtun fyrir sama
tímabil var 10,54%.
Hrein eign til greiðslu
lífeyris hefur hækkað um
855 milljónir, sem svarar
til 6,63% hækkunar frá
síðustu áramótum.
Hrein eign til greiðslu
lífeyris 30. júní 2003 er
tæplega 13,8 milljarðar
króna. Góða afkomu á
tímabilinu má rekja til
hækkunar á innlendum og
erlendum hlutabréfamörkuðum, auk þess sem ávöxtun innlendrar skuldabréfaeignar hefur einnig verið
góð.
Skipting eigna Lífeyrissjóðs Vestfirðinga er þannig að 58% eignanna eru í
innlendum skuldabréfum,
19% í innlendum hlutabréfum, 19% í erlendum hlutdeildarskírteinum og hlutabréfum og 4% í öðrum
eignum.
– hlynur@bb.is

