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Framtíðin
byggist
á fólkinu
sjálfu
– segir Lilja Rafney Magnúsdóttir, formaður Verkalýðs- og
sjómannafélagsins Súganda á Suðureyri. Sjá viðtal í miðopnu
Reykjarmistrið frá Sorpbrennslunni Funa í Engidal

Felst lausnin í notkun pressugáma?
„Ég hef undir höndum niðurstöður úr mælingum sem
Hollustuvernd lætur gera við
og við. Það eru alltaf einhver
efni í þessu og þó að þau séu
ekki nema lítið brot af því
sem leyfilegt er, þá fylgir
þessu alltaf einhver mengun“,
sagði Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ,
þegar ummæli Hermanns
Þórðarsonar efnaverkfræðings varðandi reykjarmóðuna
frá sorpbrennslunni Funa voru
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borin undir hann (sjá baksíðu).
Halldór bendir á, að þótt
Funi sé fullkomnasta brennslan á landinu, þá hún ekki
þriggja hreinsiþrepa stöð eins
og tíðkast víða erlendis, heldur einungis með með vatnshreinsibúnaði, sem reyndar er
mjög góð hreinsun á reyk.
Askan er síðan flutt í burtu og
urðuð utan við Klofning í Önundarfirði. „En þetta er ekki
þriggja þrepa hreinsun og við
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ákveðnar veðurfarsaðstæður
verður mistrið frá stöðinni
mjög sýnilegt, einmitt vegna
þess að það eru efni í reyknum. En þetta er að langmestu
leyti vatnsgufa og við stöndumst allar mengunarkröfur
sem gerðar eru og raunar
margfalt betur en á mörgum
öðrum stöðum á landinu.“
Að sögn Halldórs hefur
ekki komið til tals í alvöru að
bæta við hreinsiþrepum í stöðinni, þar sem kostnaðurinn við

það væri geysimikill en mengunin við núverandi aðstæður
langt innan marka. Hann segir
að hins vegar sé ömurlegt að
sjá reykjarmistrið frá stöðinni
á góðviðrisdögum og kveðst
hafa bent á annan möguleika
sem e.t.v. væri rétt að huga
betur að. Sá möguleiki felst í
notkun pressugáma.
Pressað í slíka gáma verður
sorpið einungis einn sjötti til
einn áttundi af upphaflegu
rúmmáli og síðan er hægt að

geyma það um langa hríð áður
en því er brennt. Þannig væri
hægt að losna við að hafa stöðina í gangi yfir hásumarið og
þegar staðviðri eru mest. Í
staðinn væri mest brennt yfir
veturinn, einmitt þegar meiri
þörf er fyrir orkuna sem fæst
frá stöðinni og notuð er til
húshitunar á Ísafirði. Pressugámavæðing væri hins vegar
kostnaðarsöm, að sögn Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra.
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Nýr flötur á málum varðandi Landsmót UMFÍ 2004

Mótshaldið alveg í
hendur Bolvíkinga?
– vel athugandi, að dómi Guðna G. Jóhannessonar, form. bæjarráðs
Bolvíkingar telja sig geta
lagt til fullbúinn frjálsíþróttaleikvang fyrir Landsmót UMFÍ á norðanverðum Vestfjörðum sumarið 2004. Þetta kom
fram í máli Magnúsar Ólafs
Hanssonar, eins þriggja fulltrúa í framkvæmdanefnd vegna Landsmóts 2004, þegar
nefndin kom á fund bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar í gærkvöldi til
að kynna stöðu undirbúnings
að mótshaldinu. „Þetta kom
okkur fullkomlega í opna
skjöldu“, segir Guðni Geir Jóhannesson, formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar og starfandi forseti bæjarstjórnar. Í
framhaldi af þessu telur Guðni

vel athugandi, að Bolvíkingar
taki einir að sér að halda landsmótið en Ísfirðingar láti einungis í té afnot af íþróttamannvirkjum eftir því sem tök væru
á og þörf krefði.
Starfandi er mótsstjórn til
undirbúnings Landsmóti
2004, skipuð fulltrúum sveitarfélaganna þriggja á norðanverðum Vestfjörðum, Ísafjarðarbæjar, Bolungarvíkurkaupstaðar og Súðavíkurhrepps, og
íþróttasamtakanna á svæðinu.
Þriggja manna framkvæmdanefnd vinnur síðan sérstaklega að málinu, en í henni
eiga sæti þeir Magnús Reynir
Guðmundsson og Kristinn

Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföðurs, afa, langafa og langalangafa

Valdimars Þorbergssonar
frá Efri-Miðvík í Aðalvík
Sundstræti 26, Ísafirði

Sérstakar þakkir til starfsfólks Fjórðungssjúkrahússins
á Ísafirði fyrir góða umönnun og hlýhug
Ingibjörg Bjarnadóttir
Héðinn Valdimarsson
Birgir Valdimarsson María Erla Eiríksdóttir
Birna Valdimarsdóttir
og aðrir afkomendur

Sölufólk
Eddufell ehf., óskar eftir starfsfólki til sölustarfa. Vinnutími frá kl. 17:30 til 22:00
sunnudaga til fimmtudaga.
Leitað er að jákvæðu og glaðværu fólki á
öllum aldri sem tilbúið er að takast á við
verkefni sem gætu aukið fjölbreytni í atvinnulífi okkar byggðarlags.
Allar frekari upplýsingar veitir Gunnar í
síma 696 7316.

Jón Jónsson á Ísafirði og Magnús Ólafs Hansson í Bolungarvík.
Framkvæmdanefndin kom
til fundar við bæjarráð Ísafjarðarbæjar í gærkvöldi að
eigin ósk. Þar fylgdu þeir
Magnús Reynir og Kristinn
Jón eftir erindi bréfs til bæjarráðs frá 10. september, þar
sem m.a. kemur fram, að aðalforsendur þess að hægt verði
að halda Landsmót 2004 á
norðanverðum Vestfjörðum
séu þær, að byggður verði nýr
leikvangur og gerð 25 metra
sundlaug í Tungudal í Skutulsfirði. Magnús Ólafs Hansson
kynnti aftur á móti aðstöðu þá
og möguleika sem fyrir hendi
eru í Bolungarvík og lagði
áherslu á að aðalvöllur mótsins verði í Bolungarvík, þar
eð þar sé minnst þörf framkvæmda.
Magnús Ólafs sagði Bolvíkinga hafa víðáttumikið
íþróttasvæði og telja sig auk
þess eiga inni fjárframlög frá
ríkinu til frekari frágangs og
mannvirkjagerðar. „Í ljósi
þessa hvarflar að manni“, segir Guðni G. Jóhannesson, „að
þetta sé kannski besti kosturinn. Að mínum dómi er það út
af fyrir sig fráleitt að vera að
koma upp tveimur fullbúnum
frjálsíþróttavöllum á norðanverðum Vestfjörðum. Uppbygging slíks svæðis í Tungudal, eins og hugmyndir hafa
verið um vegna Landsmóts
2004, myndi væntanlega
kosta um eða yfir hundrað
milljónir króna, jafnvel allt að
130 milljónir. Ef Bolvíkingar
geta lagt til slíkt svæði, þá
finnst mér vel athugandi að
Ísafjarðarbær afsali sér öllu
tilkalli til mótshaldsins til Bolvíkinga en láni þeim afnot af
íþróttamannvirkjum í Ísafjarðarbæ eftir þörfum.“

Bergljót Halldórsdóttir kennari kynnir Víðáttu fyrir foreldrum.

Grunnskólinn á Ísafirði valinn til þátttöku í þróunarverkefni

Myndsamskipti skóla
Grunnskólinn á Ísafirði tekur þátt í Víðáttu, nýstárlegu
og spennandi verkefni ásamt

sex öðrum grunnskólum á
landinu. Um er að ræða þróunarverkefni með myndsam-

Orkubú Vestfjarða
Stakkanesi 1 • Ísafirði • Sími 456 3211

Tilboð óskast
Orkubú Vestfjarða óskar eftir tilboðum í
gluggaskipti og klæðningu utanhúss á skrifstofuhúsi fyrirtækisins að Stakkanesi 1 á
Ísafirði.
Helstu magntölur eru: Einangrun og klæðning utanhúss 520m². Endurnýjun 32 glugga,
endurnýjun 3 hurða og glerflötur 110m².
Klæðning utanhúss er álklæðning og gluggar
eru úr timbri með állistum að utan. Verklok
eru áætluð 15. júní 2002.
Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Orkubús
Vestfjarða, Stakkanesi 1, Ísafirði gegn óafturkræfu gjaldi kr. 3.000.- frá og með fimmtudeginum 27. september 2001.
Tilboð verða opnuð á sama stað fimmtudaginn 18. október 2001 kl. 14:00 í viðurvist
þeirra bjóðenda sem þess óska.

Orkubú Vestfjarða
– beislað náttúruafl

Misvindasamt fram eftir vetri
Óðum styttist í að þinghúsið við Austurvöll í höfuðborg allra landsmanna fyllist lífi,
orðaskaki og ágreiningi um það, á hvern hátt þjóð vorri sé best borgið og hverjum sé
best treystandi í forsjárhlutverkinu. Þegar þingmenn eru spurðir hvað hæst muni bera
á komandi þingi eru svörin misvísandi. Fiskveiðistjórnun og fjárlög næsta
árs eru þó oftast nefnd sem stóru málin. Mýgrútur annarra mála er í kjölfarinu.
Af nógu er að taka.
Ljóst er nú, sem margir spáðu fyrir, að „þjóðarsáttin mikla“ sem sáttanefndin
um stjórn fiskveiða átti að ala af sér, var andvana fædd. Andlát nefndarinnar sjálfrar
leiðir þó gott eitt af sér: Ekki verður lengur skákað í skjóli hennar.
Er þá tími til kominn að þjóðin taki við sér og komi stjórnmálamönnum í skilning um
það í eitt skipti fyrir öll, að það verður aldrei sátt um stjórnun fiskveiða í þessu landi
fyrr en dregin verða mörk milli strandveiða og úthafsveiða; fyrr en gjafakvótinn verður
aflagður, fyrr en kvótabraskið verður aflagt. Það verður aldrei sátt um að heilu byggðarlögin verði lögð í eyði og íbúarnir sviptir aldagömlum rétti til veiða á flóum og fjörðum, þegar sýnt er eftir tveggja áratuga reynslu af kvótakerfinu að verndun fiskistofna,
höfuðtilgangur laganna um fiskveiðistjórnun, hefur ekki gengið eftir. Það næst aldrei
sátt um að vistvænasta veiðiaðferðin, krókaveiðar, verði lögð af til þess eins að þóknast
stórútgerðinni. Né heldur að rétturinn til fiskveiða við strendur Íslands sé færður fáein-

Frá útgefendum:

um einstaklingum og fjölskyldum til eignar og umráða um ómunatíð. Aldrei.
Aldrei.
Vandi ríkissjóðs eykst með degi hverjum. Hallarekstur spítala virðist viðvarandi.
Fólki fjölgar á biðlistum sjúkrahúsanna. Árviss framúrkeyrsla ráðuneyta og
forsetaembættis á fjárlögum. Framkvæmdir á vegum ríkisins í engu samræmi
við áætlanir og fjárveitingar. Bruðl og óráðsía með almannafé, sem stjórnmálamenn og embættismenn keppast við að bera af sér. Hvar fjármunir til alls
þessa eiga að fást á tímum boðaðra skattalækkana fylgir ekki sögunni. Ekki heldur
hvað tekur við þegar mjólkurkýrnar hafa allar verið seldar. Kjarkur búhölda, sem láta
horfelli einstakra fyrirtækja á markaðstorgi sig litlu varða, kann að vera einhvers virði
á erfiðum tímum.
Nýja brunabótamatið. Átta þúsund kærur. Þingmenn vita ekki hvaðan á þá stendur
veðrið. Enn eitt dæmið um þegar allt fer öðruvísi en ætlað er hjá hinu háa Alþingi. Ekki
benda á mig, segja ráðherrar iðnaðar- og félagsmála á meðan almenningur svamlar í
súpunni.
Fróðlegt verður að fylgjast með framvindu mála á haustþingi. Eftir útlitinu að dæma
verður misvindasamt í sölum Alþingis fram eftir vetri.
s.h.

LEIÐARI

skiptum milli grunnskóla
gegnum tölvur. Bergljót Halldórsdóttir kennari og bekkurinn hennar, 6. B, eru meðal
fyrstu þátttakendanna. Á
kynningarfundi með foreldrum nemendanna voru verkefnið og markmið þess kynnt.
Víðátta er spennandi þróunarverkefni sem hóf göngu sína
vorið 2001, nýstárlegt og umfangsmikið og á sér ekki hliðstæðu íslenskum skólum. Í
verkefninu er nýttur búnaður
til myndsamskipta sem tengir
saman skólastofur víða um
land. Víða hefur verið leitað
fanga við skipulagningu og
verkefnið hefur fengið jákvæð
viðbrögð fagfólks.
Víðátta byggir á samvinnu
margra skóla og miðar að því
að góðar hugmyndir sjáist í
verki og dreifist sem víðast.
Jafnan mynda þrír til fjórir
skólar eitt samvinnuteymi.
Hver kennari vinnur þannig í
teymi með tveimur til þremur
kennurum úr öðrum skólum
sem kenna sömu námsgreinar
og hjá svipuðum aldurshópi.
Þeim gefst nú tækifæri til að
læra hver af öðrum á nýjan
máta og gegna mikilvægu
hlut-verki við að þróa kennslu
í nýju umhverfi. Í fyrsta
áfanga verkefnisins fara af
stað tveir slíkir hópar, einn í
íslensku og annar í stærðfræði.

Umboðsaðilar BB

Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þéttbýlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þorvaldsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðalgötu 20, sími 891 7738. Flateyri: Gunnhildur Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.

Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang:
bb@bb.is• Ritstjóri netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 862 1874, netfang: blm@bb.is • Blaðamaður: Sigurður Pétursson, sími 456 3139, netfang: siggip@bb.is
• Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • Fréttavefur: www.bb.is • Lausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • Áskriftarverð er kr. 170 eintakið
• Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.

2

39.PM5

MIÐVIKUDAGUR 26. SEPTEMBER 2001

2

19.4.2017, 09:43

Fjármálaráðstefna íslenskra sveitarfélaga

Halldór fjallar um félagslega húsnæðiskerfið
– fjárhagsleg áhrif stjórnvaldsákvarðana til sérstakrar umræðu
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, verður meðal framsögumanna á
árlegri fjármálaráðstefnu íslenskra sveitarfélaga í Reykjavík 10.-11. október nk. og
mun hann þar fjalla um félagslega húsnæðiskerfið. Halldór
er annar tveggja fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga
í nefnd félagsmálaráðherra
um húsnæðismál og hefur
unnið mikið að þessum málum með hagsmuni sveitarfélaga um allt land í huga. Dagskrá ráðstefnunnar er ekki
fullfrágengin en meðal annarra viðfangsefna verða störf
nefndar um breytingar á lögum og reglugerðum um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, sem
Magnús Stefánsson alþingismaður mun kynna.
Meðal frummælenda verða

Auglýsing
á bb.is er
góður kostur!

einnig þeir Þórður Friðjónsson, forstjóri Þjóðhagsstofnunar, og Gunnlaugur A. Júlíusson, hagfræðingur, og
munu þeir ræða um stöðu og
horfur í efnahagsmálum almennt og hjá sveitarfélögum
sérstaklega. Sérlega áhugaverða verður að telja umfjöll-

un um breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og
um kostnaðarmat og fjárhagsleg áhrif stjórnvaldsákvarðana. Líklega má fullyrða, að
þessi atriði hafi haft afdrifaríkari afleiðingar fyrir fjárhag
sveitarfélaga á síðustu árum
en nokkuð annað.

Atvinnuhúsnæði
til sölu á Ísafirði
Til sölu er atvinnuhúsnæði að Suðurgötu
8, Ísafirði, sem er nánar tiltekið 342m²
pláss í steinhúsið, byggðu árið 1980. Eignin
er vel staðsett og hægt er að nýta hana til
margvíslegrar atvinnustarfsemi, s.s. fiskvinnslu eða flutningastarfsemi.
Meðfylgjandi er 1911m² lóðarréttindi.
Einnig er möguleiki á að selja helming eignarinnar. Ásett verð er kr. 8,5 milljónir fyrir alla
eignina eða 4,3 milljónir fyrir helminginn.
Nánari upplýsingar veittar á Lögfræðistofu
Tryggva Guðmundssonar hdl., Hafnarstræti
1, Ísafirði, sími 456 3244, fax 456 4547.
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Fasteignaviðskipti

Tungudalur

Kylfingum fjölgar
Nú í lok hefðbundinnar
golfvertíðar fer kylfingum
fækkandi á aðalvelli Golfklúbbs Ísafjarðar í Tungudal. Hins vegar fer kylfingum fjölgandi á nýja 6
holu vellinum inn af Tungu
og er ástæðan sú að búið er
að gera þann völl hentugri
fyrir byrjendur í íþróttinni
auk þess sem öllum er
heimilt að leika þar án endurgjalds.
Nú er verið að setja upp
teigmerki á allar brautir
vallarins með upplýsingum
um legu og lengd brautanna. Að sögn Gylfa Sigurðssonar, framkvæmdastjóra GÍ, verður reynt að
halda vellinum í leikhæfu
standi þar til snjóa tekur.
Allir byrjendur í golfi sem
og þeir sem hafa hug á að
prófa þessa skemmtilegu
og hollu íþrótt ættu því að
drífa sig á litla völlinn í
Tungudal.

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

Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 39: 201 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýlishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út Verð 12,5 m.kr.
Hlíðarvegur 43: 185,9 m² raðhús á þremur hæðum ásamt bílskúr. Séríbúð á neðstu hæð. Húsið málað að utan ´00.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 43: 185,9 m² raðhús á þremur hæðum ásamt bílskúr. Skipti möguleg á minni
eign. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg
Verð 8,9 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt kjallara, háalofti og ræktuðum garði
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 4: 175,5 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 36 m²
bílskúr Verð 11,5 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði.
Húsið er allt að mestu endurnýjað. Tilboð óskast
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur. Verð 8,2 m.kr.
Seljalandsvegur 85 - (Litla-býli):
118,5 m² einbýlishús á einni hæð
ásamt kjallara og tilheyrandi
lóðarleiguréttindum. Húsið er
mikið uppgert Verð 6,7 m.kr.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), mikið uppgert. Húsið
er í hjarta bæjarins. Ræktuð
eignarlóð. Verð 6,7 m.kr.
Skólavegur 9: 127 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr og kjallara. Húsið er laust
strax. Tilboð óskast
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Húsið allt nýmálað að utan.
Skoðum öll tilboð.
Verð 6,1 m.kr.
Sunnuholt 6: 231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa 80
m² séríbúð á neðri hæð. Skipti á
minni eign á Eyrinni koma til
greina Verð 15,5 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt bílskúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

húsi. Laus fljótlega.Áhv. hagstæð
lán ca. 2.8 m.kr. Verð 6,9 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Stórholt 11: 122,9 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð til vinstri í
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu
og bílskúr. Tilboð óskast
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 herbergja íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr. Tilboð óskast

3ja herb. íbúðir
Hlíf II: 65,7 m² íbúð á 4ju hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Áhv. ca.
5,2 m.kr. Verð 7,3 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölb.húsi.Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi) Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Sundstræti 22: 68 m² íbúð á
jarðhæð í fjórbýlishúsi.
Verð 4 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölb.húsi ásamt 31
fm. bílgeymslu. Verð 9,1 m.kr.

Hundur beit tólf ára
gamlan blaðburðardreng á
Ísafirði síðdegis á þriðjudag í síðustu viku þannig
að úr blæddi. Þetta gerðist
í gamla bænum á eyrinni
og var barn með hundinn í
bandi við dyrnar á heimili
sínu.
Svo virðist sem barnið
hafi ekki ráðið við hundinn.
Öll lausaganga hunda er
bönnuð á Ísafirði en ekki
var í rauninni um brot á
slíku að ræða í þessu tilviki. Ekki virðist alveg ljóst
hvernig farið verður með
mál af þessu tagi, þegar
hundur í bandi við dyrnar á
heimili sínu tekur ráðin af
barni sem á að hafa taumhald á honum.

2ja herb. íbúðir

Bolungarvík

Bolungarvík

Stökk út
úr bílnum
og hvarf

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

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

Lögreglumenn í Bolungarvík og á Ísafirði höfðu
með sér samvinnu við eftirlit um helgina. Þegar ísfirskir lögreglumenn gáfu
ökumanni nokkrum í Bolungarvík stöðvunarmerki,
varð honum svo mikið um,
að hann beygði fyrir næsta
horn, stökk út úr bílnum
og hvarf í myrkrið.
Lögreglan var ekki enn
búin að finna umræddan
ökumann og ná tali af honum þegar blaðið fór í vinnslu.

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

4-6 herb. íbúðir
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Hundur
beit dreng

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

Engjavegur 17: 92,6 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 6,7 m.kr.
Engjavegur 25: 86,1 m² 3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 6 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíb.-
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Fimm sveitir tóku þátt í kappróðri Menntaskólans á Ísafirði í síðustu viku

„Brimróður“ í blæjalogni á sléttum sjó
Í kvennaflokki í kappróðri
Menntaskólans á Ísafirði sem
fram fór á fimmtudag í síðustu
viku á Pollinum, sigraði áhöfn

sem nefndi sig Ólínurnar. Þar
var um kennara að ræða en
formaður á bátnum var Ólína
Þorvarðardóttir, sem einnig

Atvinnulausir
karlar gerast
stripparar
skeiði þar sem fólki gefst
kostur á að fylgjast með æfingaferli leikritsins. Námskeiðið er alls þrjár kvöldstundir þar sem boðið verður upp á fjölbreytta dagskrá
tengda leikritinu og uppsetningu þess.
Fyrsta kvöldið verða m.a.
höfundar Stæltu stóðhestanna kynntir og fjallað um
verk þeirra. Leikarar bregða
á leik og lesa valda kafla úr
leikritinu. Annað kvöldið
verður tæpum þremur vikum fyrir frumsýningu en
síðasta kvöldstundin er
frumsýningin sjálf. Námskeiðsgjald er kr. 3500 og
miði á frumsýninguna innifalinn.

Æfingar Sunnukórsins
hefjast þriðjudaginn 2.
október kl. 20:00 í Hömrum. Mætum öll. Nýir félagar velkomnir.
Einstaklingsíbúðtil leigu.
Uppl. í síma 456 4259.
Innistæði fyrir vagna, bíla
og fleiri tækitil leigu í Önundarfirði. Tökum á móti
dagana 1.-7. október. Upplýsingar í símum 456 7808
og 892 2030.

Áður en lagt var í róðurinn las Ólína formaður sjóferðabæn að hætti feðranna.
situr við stýrið á skólanum væri í meirihluta í verinu. stöku þyrfti ekki að róa ein,
sjálfum. Afar mjótt var á mun- Hvað sem því líður, þá reru þá reri karlasveit með henni
um og tvær áhafnir stúlkna hásetar beggja kynja knálega og veitti ræðurunum keppni
voru aðeins tveimur sekúnd- í gær en þó sýnu síst önnur og hvatningu.
um og tveimur og hálfri sek- karlasveitin. Skýringin virðist
Áður en lagt var í róðurinn
úndu lengur en Ólínurnar að nærtæk: Þetta var sveit vél- las Ólína formaður sjóferðaróa spölinn úr bótinni við stjórnarnema og líklega búast bæn að hætti feðranna. Enda
bensínstöðina og inn að skóla. þeir ekki við að þurfa að nota var keppni þessi ekki einungis
Fimm áhafnir kepptu í róðrin- árarnar mikið... Kennarasveit til gamans heldur einnig til
um; auk kvenkennaranna voru kvennanna vakti einkum at- þess að efla tengslin við liðna
fjórar áhafnir nemenda, tvær hygli fyrir það hversu samtaka tíma og horfna atvinnuhætti
af hvoru kyni. Karlasveitin hásetarnir voru enda var íslensku þjóðarinnar. Reyndar
sem sigraði (hún nefndist stjórnin markviss af hálfu for- var ekki venja manna á fyrri
reyndar Sigursveitin) var að- mannsins.
tíð að róa að jafnaði eins ákafeins með sekúndubroti betri
Keppt var á þeim tveimur lega og gert var í gær heldur
tíma en áhöfn Ólínu.
sexæringum sem til reiðu eru einungis í brimróðrinum svoÁ dögum Þuríðar formanns, til þeirra hluta. Tvær kvenna- nefnda. Sennilega hefði fólki
sem reri tugi vertíða við Suð- sveitir kepptu sín í milli og liðinna alda þótt einkennilegt
urland, hefði það verið saga karlasveitirnar tvær. Til þess hátterni að róa lífróður eða
til næsta bæjar að kvenfólk að kvennasveitin sem stóð á brimróður í blæjalogni.

Ný verslun, Nærvera, opnaði í Ljóninu, Skeiði á Ísafirði á laugardag

Sérverslun með undirfatnað og fylgihluti
Ný verslun var opnuð í Ljóninu á Ísafirði á föstudag.
Hér er um að ræða sérverslun með undirfatnað og
fylgihluti fyrir bæði kynin og nefnist Nærvera. „Mér
fannst vanta meira úrval af verslunum í Ljónið, þessa
annars ágætu verslunarmiðstöð, og þar var pláss á lausu“,
segir Sigríður Þrastardóttir, eigandi Nærveru, betur þekkt
sem Sigga Þrastar. „Ég nota sjálf undirföt frá Wonderbra
og Bali en þau hafa ekki fengist hér vestra undanfarið.
Mér finnst ótækt að þurfa að kaupa þau fyrir sunnan.“
Verslunin Nærvera verður opin í hádeginu, – „enda hef
ég lengi barist fyrir því að búðir hér vestra séu opnar í
hádeginu“, segir Sigga Þrastar og minnir jafnframt á, að
samræmdur afgreiðslutími sé í verslunum í Ljóninu.
Nærfatnaðurinn í nýju búðinni er af öllum gerðum og
stærðum og efnismagni, allt frá G-strengja nær„buxum“
og upp í sérstök undirföt fyrir skotveiðimenn.

Til leigu er 145m² einbýlishús á Seljalandsvegi.
Leiga kr. 45 þús. á mánuði.
Upplýsingar í síma 698
5332 og 456 4493.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Hjallaveg á Ísafirði. Er
laus. Upplýsingar í síma
456 3016.
Óska eftir sóluðum dekkjum, 175X65X14". Uppl. í
síma 868 0719.
Til sölu er stórt gæsa felunet. Verð kr. 5.000. Uppl.
í síma 868 4080.
Óska eftirhljómborði með
midi output. Aldur skiptir
ekki máli. Helst með 6/8.
Einnig PC-tölvu með hljóðkorti. Upplýsingar gefur
Hávarður í símum 848
0944 og 456 7422.
Til leigu er lítið íbúð á
eyrinni.. Uppl. gefa Heiðar
í síma 456 3411 og Jón í
síma 456 3233.
Til sölu eru tvö falleg
barnarúm með springdýnum. Einnig tveir Ajungalak
kerrupokar. Uppl. í síma
456 3888 á kvöldin.

Til leigu er 3ja herb. einbýlishús. Leiga kr. 35 þús.
á mán. Upplýsingar í síma
863 3851.

Sigga Þrastar var að leggja síðustu hönd á undirbúninginn fyrir opnun verslunarinnar
er myndin var tekin á fimmtudag í síðustu viku.

Fjórir fyrrverandi forsetar meðal keppenda?
og nú horfir gætu þar á meðal
orðið fjórir fyrrverandi forsetar Skáksambands Íslands,
þeir Guðmundur G. Þórarinsson, Þráinn Guðmundsson,
Einar S. Einarsson og Þorsteinn Þorsteinsson. Ætlunin
er að tefla hraðskákir með

Til sölu eða leigu er notaleg 3ja herb. íbúð í hjarta
bæjarins. Nýtt rafmagn,
nýtt gler og nýlegt parket.
Húsið er klætt að utan. Góð
eign á góðum stað. Upplýsingar í símum 456 3179 og
892 2194.

Til sölu er MMC Lancer
árg. 1990. Uppl. í síma 869
8015 eftir kl. 19.

Skákmót til minningar um aldarafmæli Taflfélags Ísafjarðar haldið á helginni

Minningarmót í tilefni þess
að 100 ár eru liðin frá stofnun
Taflfélags Ísafjarðar verður á
laugardag og ef þörf krefur
verður sunnudagurinn líka
tekinn undir mótið. Von er á
virðulegu liði skákmanna til
Ísafjarðar af þessu tilefni. Eins

Óska eftir bílskúr eða
skúr til leigu undir bíl,
helst á eyrinni á Ísafirði,
fyrir lítið verð. Uppl. gefur
Heiðar í símum 868 1912
og 456 4103.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Íbúðin
er öll nýuppgerð, parket og
flísar á gólfum. Laus frá 1.
oktober. Upplýsingar í
síma 894 8630.

Litli leikklúbburinn

Haustverkefni Litla leikklúbbsins á Ísafirði að þessu
sinni er gamanleikurinn
Stæltu stóðhestarnir eftir
Anthony McCarten og
Stephen Sinclair í leikstjórn
Elfars Loga Hannessonar.
Æfingar hófust um fyrri
helgi og frumsýning er áætluð í lok október. Leikurinn
fjallar um sex atvinnulausa
karlmenn sem eru orðnir
leiðir á tilbreytingarleysinu
og ákveða að gerast fatafellur. Þó að stripplistin virðist
auðveld við fyrstu sýn reynast ýmsar hindranir á veginum.
Í tengslum við uppfærsluna stendur Litli leikklúbburinn fyrir leikhúsnám-

smáar

fimm mínútna umhugsunartíma á mann og verður mótið
háð í sal Menntaskólans á Ísafirði.
Frumkvæðið að þessu afmælismóti kemur líkt og
margt annað gott á liðnum
árum frá umhyggjusömum
brottfluttum Ísfirðingum, eins
og hér hefur áður komið fram.
Guðfinnur Rósinkranz Kjartansson, einn hinna fremstu
meðal jafningja í þeim hópi,
hefur sent valinni sveit skákmanna og skákáhugamanna
bréf í ljúfum og léttum dúr,

þar sem hann greinir frá væntanlegri ferð farfuglanna að
vestan á heimaslóðir. Þar
kemur m.a. fram, að undirbúningsnefndin muni gista í
Sóltúnum á Ísafirði, orlofshúsi
Ísfirðingafélagsins, en nefndina skipa þeir Guðfinnur sjálfur, Einar Sigurður Einarsson
(þekktari sem Einar í Visa),
Sæmundur læknir Kjartansson, Bolvíkingurinn Sæbjörn
Guðfinnsson og Þorsteinn
skólameistari Fjölbrautaskólans í Garðabæ og fyrrverandi
forseti Skáksambands Íslands

Þorsteinsson.
Hundrað ára afmælismót
Taflfélags Ísafjarðar eru haldin fremur sjaldan. Þess vegna
eru menn eindregið hvattir til
að fresta ekki þátttöku til
næsta móts. Eflaust verða úrslitin færð í annála og frammistaða einstakra þátttakenda
skráð en þeir hlutir skipta
minnstu máli. Það sem máli
skiptir er að hittast og eta og
drekka og tefla og rabba og
ganga um bæinn og vera glaðir. Nánar verður greint frá mótinu í næsta blaði.

Dagmæður að Tangagötu
31 á Ísafirði geta bætt við
sig börnum. Óskum einnig
eftir Hókus Pókus stólum.
Uppl. í símum 867 2082
eða eftir kl. 17 í síma 456
4267 og 456 4451.
Til leigu eða sölu er íbúð
að Pólgötu 6 á Ísafirði. Laus
1. okt. Upplýsingar í síma
456 3675.
Óska eftir sófasetti ogsófaborði. Upplýsingar í síma
847 3257.
Til sölu er Subaru árg. 87,
skoðaður. Selst ódýrt. Upplýsingar í síma 866 5304.
Aðalfundur Slysavarnadeildarinnar í Hnífsdal
verður haldinn laugardaginn 29. sept. kl. 14. Félagar
eru hvattir til mæta. Nýir
félagar velkomnir.
Óska eftir upphituðumbílskúr til leigu. Uppl. í síma
867 7812.
Tapast hafa karlmannsgleraugu. Finnandi hringi
í síma 456 3528.
Til sölu er barnavagn í
góðu ástandi. Selst ódýrt.
Uppl. í síma 895 3107.
Til sölu er 21" sjónvarp og
Pioneer Power Bass græjur. Uppl. í síma 847 1977.
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Sjötugsafmæli Verkalýðs- og sjómannafélagsins Súganda

Þrettándi formaðurinn
hefur setið í þrettán ár

Fulltrúar frá Verkalýðs- og sjómannafélagi Bolungarvíkur
mættu að sjálfsögðu til að fagna með Súgfirðingum.

– ekki hefur alltaf verið logn – og enn geta komið hviður
Fullt hús var hjá Verkalýðsog sjómannafélaginu Súganda
í fagnaði sem haldinn var í
Bjarnaborg á Suðureyri á
sunnudaginn. Tilefnið var sjötugsafmæli félagsins sem var
á fimmtudaginn í síðustu viku,
20. september. Meðal gesta
voru fulltrúar ASV og verkalýðsfélaganna af fjörðunum í
kring og allt til Hólmavíkur.
„Segja má að þetta sé táknrænt fyrir aukið samstarf og
samvinnu þessara félaga og
hugsanlega sameiningu sumra þeirra innan skamms“,
sagði Lilja Rafney Magnúsdóttir, formaður Súganda í afmælisboðinu.
Undir kaffiborðum voru
ýmis ávörp flutt til heiðurs
afmælisbarninu en formaður
þess, Lilja Rafney, drap á
sitthvað í sjötíu ára sögu. Þar
kom fram að fyrstu stjórnina
skipuðu þeir Guðjón Jóhannsson, skósmiður, formaður,
Guðmundur J. Markússon,
vinnumaður, ritari, og Bjarni
G. Friðriksson, sjómaður,
gjaldkeri.

Þau 70 ár sem félagið hefur
starfað hafa formenn verið 13
talsins. Eins og áður sagði var
Guðjón Jóhannsson fyrsti formaðurinn en síðan koma Guðmundur Kr. Guðnason, Bjarni
G. Friðriksson, Hermann
Guðmundsson, Guðni Ólafsson, Ingólfur Jónsson, Þórarinn Brynjólfsson, Eyjólfur
Bjarnason, Hólmberg Arason,
Jóhann Bjarnason, Jens Ásmundsson, Sveinbjörn Jónsson og loks síðustu 13 árin
fyrsta konan í þessum hópi,
Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Auk hennar eiga sæti í núverandi stjórn þau Birna Þorleifsdóttir, varaformaður, Jón Víðir
Njálsson, gjaldkeri, Margrét
Þórarinsdóttir, ritari, og Jóhann Bjarnason, meðstjórnandi.
Í máli sínu nefndi Lilja
Rafney ýmis forvitnileg atriði
í gömlum bókum félagsins og
sagði m.a.: „Af lestri gamalla
fundargerða má sjá, að oft var
heitt í kolunum á fundum og á
einum slíkum lýkur fundargerð svo: „Að umræðum lokn-

Jóhann Bjarnason fyrrverandi formaður félagsins flytur
ávarp. Vinstra megin við hann er meðal annarra Lilja Rafney Magnúsdóttir formaður.
um um sjómannasamningana sýnir að líf er í félaginu“.
færðist slík harka í fundinn
Naumast þarf að taka fram,
að formaður neyddist til að að afmælisfagnaðurinn á
slíta fundi.“ Og Lilja Rafney sunnudag einkenndist af friði
bætti við, að þessi bókun og og spekt, vinsemd og virðfleiri sýndu að ekki hefði alltaf ingu. Og af lífi, þótt engar
ríkt logn á fundum félagsins, hafi „hviðurnar“ verið að
– „og enn í dag geta komið þessu sinni.
smáhviður inn á milli, sem

Það gerðu einnig þeir Helgi Ólafsson, Pétur Sigurðsson,
forseti Alþýðusambands Vestfjarða og Hjördís Hjartardóttir,
eiginkona Péturs.

Vadim Fjodorov lék á harmonikku fyrir viðstadda.

Alþjóðlegi hjartadagurinn og hin árlega hjartaganga

Gengið í Bolungarvík á laugardag og á Ísafirði á sunnudag

Hin árlega hjartaganga
verður gengin um allt land og
þar með bæði á Ísafirði og í
Bolungarvík um helgina. Á
sunnudaginn, 30. september,
verður Alþjóðlegi hjartadagurinn jafnframt haldinn um
allan heim í annað sinn. Af

því tilefni munu Landssamtök
hjartasjúklinga gefa út blaðauka sem mun fylgja Morgunblaðinu á föstudaginn.
Í Bolungarvík verður lagt
af stað í hjartagönguna frá
Sundlaug Bolungarvíkur kl.
9 á laugardaginn, eða daginn

fyrir hinn almenna hjartadag,
eins og alla aðra laugardaga.
Á Ísafirði verður lagt af stað í
gönguna frá Fjórðungssjúkrahúsinu kl. 14 á sunnudag.
Allir eru velkomnir en
gengnir eru 3-5 km eða eftir
getu hvers og eins. Á þeim

Litskrúð
haustsins
í Lónafirði
Nú fer hver að verða síðastur að tína ber að þessu
sinni, svo að notað sé margþvælt orðalag úr auglýsingum. Lyngið í Lónafirði blánar af berjum hvert ár, rétt
eins og víðar í Jökulfjörðum
og reyndar öllu friðlandinu
norðan Ísafjarðardjúps. Þegar haustar bregður lyngið
grænum lit sumarsins og
fegurð jarðar og svarðar
verður mest þegar gróðurinn
er að sölna.
Myndin var tekin í Lónafirði um síðustu helgi þar
sem bústin og girnileg bláberin bíða þess að verða etin
af börnum eða hröfnum. Eða
þá að sofna svefninum langa
undir fannbreiðu komandi
vetrar.
6
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stöðum þar sem ekki eru
skipulagðar göngur er því
beint til fólks að ganga á þessum degi – og þó helst daglega,
því að hreyfingin er af hinu
góða, segir Jóhann Kárason,
formaður Félags hjartasjúklinga á Vestfjörðum.
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Verkalýðs-og sjómannafélagið Súgandi á Suðureyri varð
sjötíu ára þann 20. september síðastliðinn. Af því tilefni
bauð félagið Súgfirðingum og öðrum velunnurum
félagsins til samsætis síðasta sunnudag. Þar voru félaginu fluttar árnaðaróskir í tilefni þessara tímamóta og
ljúfir tónar liðu úr harmonikku tónlistarmannsins Vadim
Fjodorov. Lilja Rafney Magnúsdóttir hefur verið formaður Súganda frá árinu 1988. Lilja er fædd og uppalin í

Súgandafirði og hefur látið til sín taka í félagsmálum
byggðarlagsins frá ungum aldri. Hún hefur fylgst vel
með þróun atvinnu- og byggðarmála síðustu ár og hefur
á þeim ákveðnar skoðanir, sem tengjast áhuga hennar á
verkalýðs- og stjórnmálum. Við hæfi þótti í tilefni af
afmæli verkalýðsfélagins að taka Lilju Rafney tali og
heyra um mannlífið á Suðureyri og skoðanir hennar á
málefnum byggðarinnar nú um stundir.

Framtíðin byggist á fólkin

– segir Lilja Rafney Magnúsdóttir, formaður Verkalýðs- og sjómannafélagsins Súganda á Suðureyri, í spjal
Staða atvinnumála og verkalýðs
„Ég held að staðan markist
af þeim miklu breytingum
sem orðið hafa í atvinnulífinu
hér á Suðureyri síðustu árin.
Fjöldi félagsmanna og starfsemi félagsins hafa sveiflast í
takt við þau átök sem verið
hafa í sjávarútveginum og baráttuna við að halda atvinnunni
á staðnum. Við reynum að
sveigja okkur að því sem er
að gerast á hverjum tíma. Síðustu tíu árin hefur staðið mikil
barátta hér á Suðureyri við að
halda uppi atvinnu. Halda
fiskvinnslunni og bátunum á
staðnum og gera það sem
hægt var til að styrkja atvinnulífið. Þar hefur félagið lagt
sitt af mörkum .
Staðan nú er þokkaleg, gæti
verið verri, mætti segja. Í fiskvinnslunni hefur atvinnan verið stöðug upp á síðkastið. Það
hafa komið til ný fyrirtæki,
bæði í tölvufjarvinnslu sem
gengur vel, einnig fiskmarkaður og fyrirtæki sem verkar
kinnar og hausa og annað sem
þurrkar þorskhausa.
Svo er hér fyrirtækið Íslandssaga, sem hefur gengið
vel að undanförnu. Þar eru
heimamenn ráðandi, eftir að
Básafelli var skipt upp. Þeim
hefur gengið vel að afla hráefnis og halda jafnri vinnslu,
þannig að það hefur varla dottið dagur úr. Þeir hafa líka fengið mikinn afla frá smábátunum sem lagt hafa upp hér. En
nú er það allt saman í óvissu,
eftir síðustu ráðstafanir í
kvótamálunum, það er ef
þessir aðkomubátar hætta að
leggja hér upp og afli heimabáta dregst saman.
Margir hér á staðnum óttast
um framhaldið ef mikill samdráttur verður í veiðum smábátanna. Forsvarsmenn fyrirtækjanna hér eru vongóðir um
að þeir geti aðlagað sig breyttum aðstæðum og auðvitað
vonar maður að það gangi eftir.
En auðvitað finnst manni
að eitthvað mikið sé að í þessum málum, þegar fólk í þessum plássum sem liggja rétt
við gjöful fiskimið, þarf að
fara bónarveg til stjórnvalda
til að fá að fara til sjós. Þá er
8
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augljóst að eitthvað er ekki
eins og það á að vera. Fiskimiðin eru okkar stóriðja hér á
Vestfjörðum, og aðgangurinn
að þeim lífsspursmál.“

Fiskveiðistjórnunin
„Kerfið er búið að fara svo
marga hringi og menn búnir
að fara marga kollhnísa til að
aðlaga sig hverri nýrri breytingu. Fók er löngu hætt að
átta sig á þessu öllu saman.
Það er líka erfitt að skilja að
það sé endalaust hægt að bæta
það sem þegar er stagbætt.
Það þarf nýja hugsun í þessi
mál og stokka þetta allt upp á
nýtt. Það hefur verið unnið að
því markvisst að njörva kerfið
svo rækilega niður, að það
væri engin leið út úr því neti
aftur.
Ég held að menn verði að
reyna að spyrna við og það
sem kæmi þessum litlu sjávarplássum best væri að smábátaflotinn fái ákveðin veiðisvæði.
Þá tala ég ekki bara um 6
tonna báta, heldur líka stærri
báta, svokallaða vertíðarbáta,
sem við höfðum hérna áður,
og voru auðvitað miklu öruggari til sjósóknar yfir vetrartímann. Að þessi bátafloti sem
eingöngu getur nýtt sér grunnslóðina fái þar í friði ákveðin
veiðisvæði. Þannig yrði landhelginni skipt upp og þeir
hefðu grunnmiðin til afnota
en togaraflotinn yfir ákveðnum stærðarmörkum yrði þar
fyrir utan þar sem sóknarmöguleikar hans eru svo
miklu meiri. Og svo hitt að
sölumöguleikinn verði ekki
opnaður frá smábátum til togaranna.
Maður er ansi hræddur við
að það verði næsta skref, að
kvótinn frá smábátunum verði
framseljanlegur til stórútgerðarinnar. Það held ég að yrði
alger dauðadómur fyrir þessi
smærri byggðarlög, ef það
verður leyft. Auðvitað geta
stórútgerðirnar núna keypt
litlu bátana með kvóta og öllu
saman, það er ekkert sem
kemur í veg fyrir það og það
er hættuleg þróun ef heimildirnar þjappast meira saman
en orðið er.
Málið er orðið viðkvæmt í
mörgum plássum. Það er búið
að prjóna þetta þannig að

menn hafa mjög mismunandi
hagsmuni, og ekki hægt að
segja að allir sjómenn eða
verkafólk hafi í raun sömu
hagsmuni þegar upp er staðið.
Það er ekki lengur hægt að
mynda samstöðu innan
byggðarlaganna. Ég hef sagt
að það sé búið að flækja málið
þannig að sérhyggjan ræður
allsstaðar ríkjum. Hver hugsar
um sig, en sér ekki þennan
óskapnað í stærra samhengi“.

Fólk þarf að rísa upp
„Ef fólk horfir á málið í
stærra samhengi, þá eru auðvitað sameiginlegir hagsmunir landsbyggðarinnar að halda
þessum veiðiheimildum í
byggðunum. Þannig að ekki
sé hægt að fara með veiðiréttindin í burtu eins og ekkert sé
og skilja svo bara þorpin eftir
slypp og snauð. Það held ég
að menn ættu að sameinast
um, en festast ekki í þeirri
gryfju, að naga skóinn hver af
öðrum eins og oft er raunin.
Það hjálpar okkur ekkert fram
á veginn að metast endalaust
um það hver hafi grætt meira
og hver hafi tapað á þessari
breytingunni eða hinni. Heldur ætti fólk að sameinast um
það að finna einhverja lausn
til frambúðar til að tryggja
búsetu á stöðunum.
Ég hef oft sagt, til að einfalda hlutina, að þá ætti eitt
stykki sjávarpláss að fá ákveðinn fjölda veiðileyfa fyrir smábáta, sem væri ekki framseljanlegur. Menn gætu svo sótt
um trilluleyfi og fengju að
veiða ákveðinn tonnafjölda.
Ef viðkomandi ætlaði að hætta
eða flytja af staðnum, yrði sá
hinn sami að skila inn sínu
leyfi, og það yrði þá laust fyrir
aðra til að ganga inn í. Þetta
væri þá hugsað þannig, að
hver staður hefði lágmarksmöguleika til að framfleyta
sér með sjósókn og allt annað
væri viðbót.
Í raun gæti eitthvert þorpið
staðið uppi núna þannig að
það mætti enginn einasti maður róa til fiskjar, ef þeir sem
hafa fengið úthlutað veiðileyfum myndu flytjast suður eða
hætta. Það er orðið svo dýrt
að kaupa sig inn í kerfið að
það gæti komið upp sú staða
að enginn treysti sér til þess.

Við sem ekki viljum láta
lögmál markaðarins knýja
okkur alveg niður í duftið
verðum bara að rísa á fætur.
Það hlýtur að vera til einhver
réttlætiskennd sem segir okkur að svona eigi þetta ekki að
vera“.

Jarðgöngin
og þjónusta
„Ég tek nú svo stórt upp í
mig, að segja að jarðgöngin
hafi einfaldlega skipt sköpum
fyrir framtíðarbúsetu á staðnum, þó svo að segja megi að
þau hefðu þurft að koma tíu
árum fyrr. Þetta er allt orðið
eitt atvinnusvæði. Og þó að
atvinnuástandið mætti auðvitað vera betra á öllu svæðinu,
þá er það þannig að fólk hefur
möguleika á að sækja vinnu á
milli staða. Það eykur möguleikana og sveigjanleikann.
Þetta hefur virkað í báðar áttir,
þannig hafa margir sótt vinnu
frá Ísafirði í fiskvinnsluna hér
á Suðureyri síðustu misseri
og nýtt sér ferðir sem eru til
staðar þrisvar á dag á milli
staðanna.
Það má segja að þjónustan
hafi flust nokkuð til og verslunin þjappast saman. Hefðbundin matvöruverslun lagðist af fyrir um það bil þremur
árum hér á Suðureyri, þar sem
grundvöllur var ekki fyrir
þeim rekstri áfram. Söluskáli
Esso hér á staðnum selur þó
allar helstu nauðsynjar og er
með veitingarekstur svo verslun hefur ekki dottið niður hér.
Það er auðvitað nauðsynlegt
að hafa ákveðna lágmarksþjónustu á hverjum stað, fyrir
þá sem ekki komast auðveldlega á milli.
En fólk leitar auðvitað
þangað sem vöruverð er lægst.
Og það var gríðarmikil kjarabót fyrir alla hér á svæðinu
þegar Samkaup opnaði á Ísafirði og síðan Bónus.
Við höfum hér á Suðureyri
alla nauðsynlega þjónustu,
það er hér verslun, læknisþjónusta, apótek, sparisjóður
og póstur, auk þjónustu iðnaðarmanna sem bæði búa hér og
koma að og þjónusta okkur
vel. Þannig hefur fólki ekki
fundist að þjónustan hafi
versnað. Hún hefur breyst til

batnaðar. Það er ekki nema
kortér eða tuttugu mínútur yfir
til Ísafjarðar, ef þarf að sækja
eitthvað. Og svo er auðvitað
mikill munur að hafa sjúkrahúsið á Ísafirði aðgengilegt
allt árið, ef slys eða veikindi
ber að höndum. Eins er það
úrslitaatriði fyrir búsetu eldra
fólks hér á staðnum.
Eitt af því sem kemur í veg
fyrir að fjölskyldur flytji í
burtu þegar börnin komast á
unglingsár, er einmitt sú staðreynd að nemendur geta nú
keyrt daglega á milli í framhaldsnám, en áður þurfti að
senda börnin burtu strax á
unglingsárum. Þetta breytir
auðvitað því að fólk stendur
ekki lengur frammi fyrir því
að þurfa að taka ákvörðun um
að flytja með börnunum á aðra
staði.

Vantar íþróttahús
Við höfum hér frábæra
sundlaug sem verkalýðsfélagið fjármagnaði fyrir 10 árum og sveitarfélagið leysti
síðan til sín. Hún er kynt upp
með affalli frá hitaveitunni og
er því ódýr í rekstri. Nú eru
Súgfirðingar að berjast fyrir
íþróttahúsi sem tengt yrði á
milli skóla og sundlaugar og
nyti möguleika á ódýrri upphitun. Í dag fer öll íþróttakennsla fram í félagsheimilinu
sem einng er nýtt til samkomuhalds svo löngu er kominn tími á betri íþróttaaðstöðu.
Hugmynd heimamanna er að
byggt verði ódýrt stálgrindarhús fyrir um 35 milljónir
króna sem gjörbreytti allri iðkun íþrótta fyrir fólk á öllum
aldri hér á Suðureyri.
Samgöngubætur hafa áhrif
á mörgum sviðum, sem fólk
hugsar ekki alltaf út í. Það
skiptir ekki bara máli að stytta
leiðina til Reykjavíkur eins
og sumir halda. Ég man hvað
alþingismaður, sem spurði
mig, varð hissa þegar ég sagði
honum að leiðin styttist ekki
nema um 5 eða 6 kílómetra
við göngin, og taldi þar með
ekki mikið gagn af göngunum. Þetta fannst mér skýrt
dæmi um hve skilningur á
staðháttum og aðstæðum er
oft lítill hjá alþingismönnum
og öðrum sem búa á höfuðborgarsvæðinu þeir sjá oft
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ekki út fyrir bæjarmörkin, en
þetta er nú að breytast til batnaðar.
En göngin skiptu auðvitað
sköpum. Fjallvegurinn hérna
yfir var með snjóþyngstu heiðum á landinu. Hér áður var
bara lokað sex mánuði á ári
yfir veturinn. Fastur mokstur
reglulega í hverri viku byrjaði
ekki fyrr en milli sjötíu og
áttatíu“.

Byggðastefna
„Einstaka stjórnmálamenn
hafa sett svartan blett á
byggðastefnuna, með fyrirgreiðslupólitík í neikvæðum
skilningi þess orðs, þar sem
ekki er hugsað um heildarhagsmuni, og ákvörðunum
sem ekki stóðu undir því sem
þær áttu að gera. Byggðapólitík á fullan rétt á sér. Menn
eru í eilífri baráttu fyrir sínum
hagsmunum. Á Reykjavíkursvæðinu eru menn líka að
berjast fyrir sínu. Uppbyggingu á ýmsum sviðum ekkert
síður en úti á landi. Því ætti
landsbyggðin ekki að gera
slíkt hið sama?
Það þarf hins vegar að finna
eitthvað jafnvægi þarna. Það
er engum til góðs að það sé
eitthvert styrjaldarástand á
milli landsbyggðarinnar og
höfuðborgarsvæðisins. Og ég
held að svarið sé að það sé
öllum fyrir bestu, ekki síst
þjóðarbúinu, að það sé byggð
í landinu öllu.
Það hefur auðvitað heyrst
að betra sé að leggja niður
einhver krummaskuð út um
landið, og fólkið sé betur komið í Reykjavík. Það eigi að
hætta að dæla skattpeningum
út um land, þar sem enginn
gróði sé sjáanlegur í augnablikinu. Þetta er sem betur fer
ekki hugarfarið almennt. Það
eru margir sem búa á höfuðborgarsvæðinu sem eiga sínar
rætur út á landi og skilja að
þetta er ekki svona. Og það
er ekki einfalt fyrir þjóðina að
afskrifa allar fjárfestingar í
byggingum, vegum eða öðru
út um landið og byggja allt á
höfuðborgarsvæðinu.
Hinsvegar þarf að koma á
einhverjum skynsamlegum
umræðugrundvelli um þessa
hluti, svo það sé ekki alltaf

verið að stilla upp höfuðborg
og landsbyggð sem óvinum.
Lítum heldur á landið sem
sameiginlegan fjársjóð okkar
allra sem það auðvita er.
Okkur út á landi þykir gott að
koma til borgarinnar og höfuðborgarbúum þykir gott að
koma út á land og njóta þess
sem þar er í boði. Þessi vindur
og derringur sem var í gangi á
tímabili er nú að ganga niður,
sem betur fer.

skólanum og haldi ekki áfram
námi eftir grunnskólann. Og
kerfið okkar hér er með þeim
hætti að erlent verkafólk utan
EES fær ekki varanlegt atvinnuleyfi fyrr en eftir þrjú ár,
og þau börn sem koma með
foreldrum fyrir þann tíma, fá
ekki strax kennitölu og annað
sem til þarf og geta lent utan
kerfisins. Þetta er nokkuð sem
við verðum að passa vel upp
á að gerist ekki.

að heiðra aldrað verkafólk.
Það er víða venja að heiðra
aldraða sjómenn á sjómannadaginn, en ég veit ekki um
fleiri sem hafa tekið upp þennan sið á 1. maí fyrir verkafólk.
Þessum sið munum við reyna
að halda og fá aðra með.
Verkalýðs- og sjómannafélagið Súgandi á húseign hér á
Suðureyri sem við höfum endurbætt í gegnum árin. Þar er
góður salur á efri hæðinni fyrir

á fólkinu sjálfu

ganda á Suðureyri, í spjalli af tilefni 70 ára afmælis félagsins
Sama er að segja um landbúnaðinn. Okkur myndi bregða við ef sveitirnar færu í eyði
og þar byggju bara auðmenn í
sumarhúsum. Það er okkur
auðvitað mikilvægt að framleiða gott úrval af matvöru
hér innanlands og að búseta
verði áfram í sveitum landsins.
Annars held ég að það þurfi
að breyta um stjórnarfar í
landinu, skipta um ríkisstjórn,
þá gæti eitthvað farið að gerast
í þessum málum. Ef fólk fer
að setja samasemmerki milli
aðgerða og búsetu í landinu
og að það geti breytt ríkjandi
ástandi með atkvæði sínu“.

Við í verkalýðshreyfingunni hér höfum reynt að koma
til móts við erlent verkafólk,
með því að sinna þeim jafnt
og öðrum félagsmönnum,
þannig að það sitji við sama
borð og aðrir. Nú nýlega gaf
Alþýðusamband Vestfjarða út
ritling á pólsku um íslenskt
samfélag, vinnumarkað og
ýmsa þjónustu, fyrir Pólverja
sem hér búa og starfa.
Erlent verkafólk, sérstaklega Pólverjarnir, sýndu okkur
líka algera samstöðu í verkfallinu 1997 hér fyrir vestan.
Þeir þekktu vel til verkalýðsfélaga og stóðu með okkur í
baráttunni“.

Fjölmenningarsamfélag

Sameining verkalýðsfélaganna

„Jú það hefur verið hér erlent verkafólk alveg frá því
milli 1970 og 1980. Og þar á
undan voru það Færeyingarnir. Fyrst var hér margt fólk frá
Nýja Sjálandi, Ástralíu og víðar, en nú síðustu árin meira
frá Póllandi og Tælandi. Flestir koma hér til að vinna stuttan
tíma og snúa svo heim á ný,
en það hafa alltaf verið nokkrir
sem hafa sest hér að. Nú síðustu árin hefur meira borið á
því að fólk hefur fengið til sín
fjölskyldur sínar, maka og
börn, og ákveðið að setjast
hér að til frambúðar. Áður var
þetta meira ungt fólk, en nú er
meira um fjölskyldufólk sem
er komið með fjölskyldur.
Samskiptin við þetta erlenda fólk hafa alltaf gengið
vel hérna hjá okkur, og engin
vandamál fylgt því. Það er
helst að Íslendingar séu soldið
tilætlunarsamir við þá sem
setjast hér að, og vilji að þeir
tali strax íslensku. En það er
óraunhæft, og það verður að
sýna þeim tillitssemi í þessu.
Hins vegar er mjög mikilvægt
að börnin sem hingað flytjast
fái þá aðstoð sem þau þurfa til
að komast inn í málið og verða
fullgildir þátttakendur í samfélaginu. Grunnskólinn verður að fá það fjármagn og aðstöðu sem hann þarf til sérkennslu til að þessi börn verði
ekki útundan í kerfinu.
Ég tel að það geti verið
hætta á að börn af erlendum
uppruna dragist aftur úr í

„Það hafa átt sér stað viðræður um sameiningu milli
verkalýðsfélaganna hér á
norðanverðum Vestfjörðum
um nokkurn tíma. Það eru
félögin á fjörðunum, Brynja á
Þingeyri, Skjöldur á Flateyri
og Súgandi á Suðureyri, ásamt
Baldri á Ísafirði, og félögunum í Súðavík og á Hólmavík.
Niðurstaða úr þessum viðræðum liggja fyrir nú alveg á
næstunni. Þá fer fram kynning
í félögunum og stefnt er að
því að kjósa um málið í félögunum fyrir áramót.
Þetta er auðvitað stórt skref
fyrir félögin. Þau eiga hvert
sína sögu og sínar hefðir, en
að mínu mati er sterkara að
félögin standi öll saman. Samgöngurnar breyta hér miklu,
þær eru orðnar svo miklu
betri en áður. Þá hefur fækkun
starfa orðið mikil á sviði félaganna síðustu árin, bæði
meðal fiskverkafólks og sjómanna og þess vegna nauðsynlegt að félögin þjappi sér
saman.
Við í Súgandafirði höfum
haldið upp á 1. maí með mjög
myndarlegum hætti síðustu
tvo áratugi, farið í kröfugöngu
undir fánum verkalýðsfélagsins og sungið baráttusöngva.
Það hefur verið mikil þátttaka
í deginum hér, bæði meðal
félagsmanna og annarra bæjarbúa. Svo hefur verið kaffisamsæti á eftir fyrir alla. Þar
höfum við haft þann sið í mörg
ár á Baráttudegi verkalýðsins

fundi og aðrar samkomur. Þar
hefur tónlistarskólinn haft aðstöðu á veturna. Á neðri hæðinni er íbúð sem notuð er sem
orlofsíbúð“.

Varnarbarátta
„Það var hér togari á hverju
plássi, og bjartsýni á uppbyggingu hjá fólki eftir 1970.
Svo fór að molna undan þessu
smám saman. Ég man að maður upplifði þetta sterkt um
1990 til 1994 þegar ég sat í
hreppsnefndinni sem oddviti.
Þetta var eilíf barátta fólksins
við að halda atvinnu og atvinnulífi gangandi, tekjur
sveitarfélagsins drógust saman og alltaf var verið að bjarga
fyrir horn, en ekkert gekk. Og
svo að horfa á eftir góðu fólki
sem ekki treysti sér til að búa
hér áfram við þessar aðstæður.
En einhvern veginn er það
nú þannig,að það er ákveðinn
fastur kjarni sem gefst ekki
upp og þannig er það hér á
Súgandafirði. Það er ákveðinn
hópur af fólki sem ætlar sér
að búa hér og taka höndum
saman um að halda þessu
þorpi í byggð. Eins held ég að
það sé víða um land. Fólk er
ekki tilbúið að gefa upp á bátinn að byggja landsbyggðina“.

Framtíðin
„Framtíð byggðarinnar
byggist á fólkinu sjálfu. Hún
verður að byggja á frumkvæði
og krafti fólksins sem hér býr.
Hér eru góðir möguleikar á
uppbyggingu á ýmsum sviðum. Það þarf að hlúa að nýjum
sprotum í þekkingariðnaði og
öðrum nýjungum og tengja
það uppbyggingu menntunar
á svæðinu. Ég lít þannig á að
sveitarfélagið gegni hér miklu
hlutverki til að ýta undir og
beita sér fyrir meiri fjölbreytni
í atvinnumálum. Bæjarstjórnin á alla möguleika á að gera
eitthvað í þessum málum. Það
þarf að fá hingað ný fyrirtæki
með þeim gulrótum sem á þarf
að halda. Þannig væri hægt
að fá til baka eitthvað af því
fólki sem vill búa hér, hefur
rætur sínar hér, en hefur þurft
að flytja burtu af ýmsum
ástæðum. Það er margt fólk
tilbúið að koma til baka ef

það fær tækifæri til.
Fiskvinnslan á líka nýja
möguleika, eins og hefur sýnt
sig. Hér er til staðar þekking
og reynsla sem nýtist við nýjar
aðstæður. Það hafa orðið
breytingar í fiskvinnslunni, en
nýjungar í samskiptum og

betri samgöngur gera nýjar
tengingar við markaðina
mögulega. Vestfirðingar geta
sótt fram á þessu sviði eins og
aðrir. En öll slík þróun helst
auðvitað í hendur við fiskveiðarnar. Ef veiðarnar hverfa,
þá verður engin vinnsla. Og

það er víst að ef enginn sjávarútvegur fær að þróast hér á
Vestfjörðum, þá verður engin
byggð hér í framtíðinni“, segir
Lilja Rafney Magnúsdóttir
formaður Verkalýðs- og sjómannafélagsins Súganda á
Suðureyri.
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Fjölnir Ásbjörnsson guðfræðingur á Ísafirði heimsótti Sisimiut á Grænlandi

Rostungshauskúpa og hrár selur
– Ísafjörður í samstarfi við
Sisimiut í Staðardagskrá 21
Ísafjarðarbær hefur undanfarið ár tekið þátt í verkefninu
Staðardagskrá 21 á heimskautasvæðunum. Tilgangur
verkefnisins er að greina sameiginleg vandamál jaðarbyggða við heimskautsbaug
og koma með raunhæfar hugmyndir fyrir bæjarfélögin í
anda Staðardagskrár 21. Verkefnið er kostað af Norrænu
ráðherranefndinni. Ásamt Ísafjarðarbæ taka þátt í verkefninu Longyearbyen á Svalbarða og Sisimiut á Grænlandi.
Fjölnir Ásbjörnsson guðfræðingur er ritari verkefnisins. Hann heimsótti Sisimiut
í júlí í sumar og segir hér
lesendum ferðasöguna frá
Grænlandi. Þótt Grænland sé
næsta land við Vestfirði, þá er
þekking okkar takmörkuð á
landi og þjóð, og forvitnilegt
að kynnast aðstæðum hjá nágrönnum okkar á norðurslóðum.

Flogið yfir haf og land
Grænland er stórt land og
strjálbýlt og samgöngur milli
Íslands og Grænlands strjálar,
svo það var ekki einfalt mál
að komast til Sisimiut. Bærinn
liggur á vesturströnd Grænlands um 100 km norðan við
heimskautsbaug. Fyrst varð
að fljúga til Reykjavíkur frá
Ísafirði, síðan frá Keflavík til
Kaupmannahafnar, frá Kaupmannahöfn til Kangerlousuaq
og frá Kangerlousuaq til Sisimiut. Alls tók ferðalagið um
18 klukkutíma og þar af nærri
9 klukkutíma í flugi.
Innanlandsflug á Græn-

landi er eftirminnileg reynsla
enda landslagið berangurslegt
og hrikalegt. Mikið er notast
við svokallaðar Dash-7 þotur
og var einmitt flogið milli
Kangerlousuaq og Sisimiut í
einni slíkri. Dash-7 eru fjögurra hreyfla þotur sem ekki
þurfa langar flugbrautir; eru
jafnvel til dæmi um að slíkar
þotur hafi lent og tekið á loft á
íþróttavöllum.

Einn góður hundur
Það var kalt og hráslagalegt
þegar lent var í Sisimiut og
hélst veðrið þannig, meira eða
minna, þann tíma sem ég
dvaldi þar og var það í nokkru
samræmi við þær hugmyndir
sem ég hafði um Grænland.
Íbúarnir vildu sannfæra mig
um að sumarið hefði verið
yndislegt allt fram að þessu
og hef ég enga ástæðu til að
rengja það.
Mjög lítill gróður er í Sisimiut, jafnvel á íslenskan
mælikvarða, enda er lítið um
jarðveg en berar klappir áberandi. Þarna er mjög mikið af
hundum. Sisimiut mun vera
syðsti bær á Grænlandi þar
sem notast er við sleðahunda,
í bænum eru skráðir 220
hundahópar og í hverjum hóp
eru að meðaltali 8-12 hundar
og mun því heildartalan vera
á þriðja þúsund.
Aðkomumenn eru varaðir
við að nálgast hundana því að
þeir eru fyrst og fremst vinnudýr og ákaflega sterkir. Á
byggðasafninu í Sisimiut er
einn góður hundur sem hægt
er að klappa en öruggast er að
láta hina í friði ef maður vill

Fjölnir Ásbjörnsson verkefnisstjóri Staðardagskrár 2001 á
manni í Sisimiut á Grænlandi nú í sumar.
Fundir vinnuhópsins fóru
halda fingrunum (eða hendfram í stjórnsýsluhúsi bæjarinni).
Grænlendingarnir sem ég ins og var aðstaðan til fyrirhitti voru mjög vinalegir, tóku myndar. Allir stólar voru
mig jafnvel tali að fyrra bragði klæddir með selskinni og setið
og spurðu hvaðan ég væri og var í hring í kringum stóra
slíkt. Það vakti líka lukku þeg- hauskúpu af rostungi, en rostar ég sagðist vera frá Íslandi ungurinn er einmitt tákn Sisiog var ég þá gjarnan spurður miut.
Fundurinn var ákaflega
hvort ég þekkti Björk.
Þrjár af inúítastúlkunum gagnlegur, farið var vandlega
sem eru nú á tónleikaferðalagi yfir drög að lokaskýrslu sem
með Björk eru einmitt frá Sisi- verkefnið hyggst skila summiut og hvað gat ég sagt? arið 2002 og inniheldur hún
Þekkja ekki allir Íslendingar meðal annars úttekt á vinnunni í kringum Staðardagskrá
Björk að einhverju leyti?
21 í viðkomandi bæjarfélögum auk hugmynda um hvað
Setið kringum
sé hægt að gera í framtíðinni.

hauskúpu

Staðardagskrá 21 á norðurheimskautasvæðinu
Staðardagskrá 21 á norðurheimskautasvæðinu er verkefni á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. Það er eitt af þeim fjórtán verkefnum sem mælt er með í framkvæmdaáætlun sem fyrir náttúru- og menningarminjavernd á heimskautasvæðum
Norðurlanda, sem unnin var fyrir atbeina vinnunefndar um náttúruvernd og útivist,
á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar.
Verkefnið byggist á greiningu á mestu ógnum sem stafa að fólki, umhverfi og lífsskilyrðum á Íslandi, Grænlandi og Svalbarða og eiga þessi lönd margt sameiginlegt.
Saga mannlífsins á eyjunum í Norður-Atlantshafi tengist á mörgum tímaskeiðum og
endurspeglast það í menningarlandslagi eyjanna. Sveitarfélögin Ísafjarðarbær á
Íslandi, Sisimiut á Grænlandi og Longyearbyen á Svalbarða voru valin til samanburðar, þar sem fólksfjöldi og þjónustustig er svipað í þessum þremur sveitarfélögum.
Fyrsti fundur verkefnisins var haldinn haustið 2000 í Osló, annar á Ísafirði í apríl
2001 og sá þriðji í Sissimiut á Grænlandi í júlí í sumar.
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Norðurheimskautasvæðinu skellir í sig hráum sel hjá veiðiingarvinna þar sem íslenskum
gögnum verður að snúa yfir á
skandínavísku fyrir aðra meðlimi vinnuhópsins sem eru
Danir og Norðmenn.

Hrár selur og
moskusuxasteik
Mataræði í Sisimiut er
nokkuð frábrugðið okkar hér
á Ísafirði. Sisimiut er mikið
veiðimannasamfélag og íbúarnir veiða bæði sel, hval,
hreindýr og moskusuxa. Það
var því nóg um fínar og fjölbreytilegar steikur. Hins vegar
er engin ræktun á svæðinu,
og því grænmeti oft af skorn-

Umhverfisverðlaun
og næstu verkefni
Á fundinum í Sisimiut var
ákveðið að verkefnið muni
veita umhverfisverðlaun í
þeim þremur bæjarfélögum
sem þátt taka í verkefninu og
verður það kynnt betur nú í
haust. Þegar ég kom heim beið
mín það verkefni að hreinskrifa fundargerðina frá Sisimiut og vinna úr þeim upplýsingum sem aflað var þar.
Næsti fundur verkefnisins,
Staðardagskrár 21 á heimsskautasvæðunum, verður
haldinn í október í Stavanger
og þangað til heldur vinnan
við lokaskýrsluna áfram en
það er að nokkru leyti þýð-

Hjólabrettin hafa slegið í gegn hjá ungum drengjum í Sisimiut, eins og á Ísafirði. Það getur líka verið gott að hvíla sig
á brettinu eftir erfiða bunu.
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um skammti. Stundum fengum við bara eina kartöflu með
steikinni.
Í gönguferð um bæinn komum við eitt sinn í sameiginlegt
aðgerðahús fyrir veiðimennina í bænum. Þar var einn
heimamanna að gera að afla
dagsins sem var selur. Hann
skar væna sneið af hráu selkjöti og bauð okkur að
smakka. Ég þáði bitann strax
þar sem ég var bæði kaldur og
svangur eftir gönguna, en
margir ferðafélaganna afþökkuðu boðið. Útlitið og
áferðin var eins og fínustu
nautalundir, en bragðið minnti
hinsvegar frekar á skelfisk.
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6. október helgaður slysavar
namálum í Bolungarvík
slysavarnamálum

Kynning á „Neyðarnótinni Hjálp“
– sem hönnuð er af Strandamanninum Kristjáni Magnússyni

Sisimiut á Grænlandi
Sveitarfélagið Sisimiut er á vesturströnd Grænlands, um 100 km norðan við heimskautsbaug. Við eystri mörk sveitarfélagsins, skammt frá jökulröndinni, liggur
Kangerlussuaq, alþjóðaflugvöllur Grænlendinga, en lengst til vesturs liggur bærinn
Sisimiut, sem er annar stærsti þéttbýliskjarni á Grænlandi. Sveitarfélagið nær yfir
um 14.000 ferkílómetra og er fólksfjöldi í kringum 5.200 manns, flestir lúterstrúar og
tala grænlensku og dönsku en helsta útflutningsvara bæjarins er rækja.
Bærinn Sisimiut var stofnaður 1756 en tók ekki að vaxa að neinu ráði fyrr en 1927
þegar fiskvinnsluhús var sett þar upp. Næsti vaxtarkippur kom þegar rækjuvinnsla
tók að aukast á Grænlandi en hún náði hámarki á áttunda áratug 20. aldar. Hafnarskilyrði eru góð í Sisimiut og hafa togarar gjarnan viljað landa þar. Efnahagur bæjarins er góður og afar stöðugur en hann byggist að stórum hluta á því að rækjuveiðin
haldist óbreytt en veiðarnar sjá stórum hluta íbúanna fyrir atvinnu.
Royal Greenland A/S rekur rækjuverksmiðju í bænum sem er meðal þeirra
stærstu og fullkomnustu í heimi, þar eru framleidd um 12.000 tonn af pillaðri rækju.
Sisimiut er syðsti bærinn á Grænlandi þar sem notast er við sleðahunda og eru þeir
á bilinu 2-3 þúsund í bænum. Lítill gróður er á svæðinu enda lítll jarðvegur en mikið
um kletta og klungur. Vegna þess hversu norðarlega bærinn liggur er alltaf frost í
jörðu og því nánast ómögulegt að grafa sorp en bærinn á fullkomna sorpbrennslustöð
sem minnir um margt á Funa sem er í eigu Ísafjarðarbæjar.

„Neyðarnótin Hjálp“, sem
hönnuð er af Strandamanninum Kristjáni Magnússyni,
verður kynnt við höfnina í
Bolungarvík fyrsta laugardaginn í október. Þrjár slíkar
neyðarnætur hafa þegar verið
settar upp á bryggjurnar í Bolungarvík. Þessi umræddi dagur, laugardagurinn 6. október,
verður helgaður slysavarnastarfseminni í Bolungarvík og

m.a. verða þessar neyðarnætur
afhentar hafnaryfirvöldum þar
með formlegum hætti.
Hins vegar finnst forsvarsmönnum slysavarna í Bolungarvík full ástæða til að sýna
fleirum notkunar möguleika
neyðarnótarinnar og ætla því
að halda kynningu á henni kl.
14 þennan dag. Hönnuðurinn
Kristján Magnússon nótarinnar verður á staðnum og

sýnir notkun hennar.
Neyðarnótin Hjálp er komin í marga togara á Íslandi og
notkun hennar er kennd í
Slysavarnaskóla sjómanna.
Þeir sem hafa hug á að eignast
neyðarnótina og panta hana
þennan dag fá hana á sérstöku
tilboðsverði. Henni fylgja þá
jafnframt festingar úr rústfríu
stáli, viðurkenndar af Siglingastofnun.

Gæsluþyrlan TF LÍF með sigmann við Gunnar Friðriksson í Ísafjarðarhöfn.

Sæbjörg og Slysavar
naskóli sjómanna
Slysavarnaskóli

Sisimiut á vesturströnd Grænlands er annar stærsti bær á Grænlandi. Íbúar lifa flestir
á rækjuveiðum og vinnslu.

Stöðug námskeið í
heila viku á Ísafirði

Sæbjörg, skip Slysavarnaskóla sjómanna, lét úr höfn á
Ísafirði á föstudagskvöld.
Fjöldi manna sótti námskeið
af ýmsu tagi á þeirri viku sem
skipið stóð við.

Síðasta daginn var TF LÍF,
þyrla Landhelgisgæslunnar,
við björgunaræfingar í Ísafjarðarhöfn í tengslum við
námskeiðin. Björgunarskipið
Gunnar Friðriksson tók einnig

þátt í þeim æfingum. Þeir sem
sóttu námskeiðin hjá Slysavarnaskólanum voru m.a.
trillukarlar, vélskólanemendur og togarajaxlar.

Blakfélagið Skellur
nar á Ísafirði
Skellurnar

Vetrarstarfið komið í gang

Fjölnir á grímudansi í Sisimiut á Grænlandi. Slíkar grímur hafa inúítar málað um aldaraðir og notað við trúarathafnir áður fyrr, en nú mest til skemmtunar.

Blakfélagið Skellur á Ísafirði er byrjað æfingar. Æfingarnar eru í Íþróttahúsinu á
Torfnesi á mánudagskvöldum
og fimmtudagskvöldum og
þar eru allir velkomnir, karlar
jafnt sem konur, byrjendur
jafnt sem reyndir blakarar. Að
sögn Ásdísar Pálsdóttur, ritara
hjá Skellunum, er ætlunin að
spila fljótlega æfingaleik við
Tálknfirðinga, annað hvort á

Ísafirði eða á Tálknafirði. Enn
vantar þjálfara í vetur en Skellurnar stefna að því að fá reyndan þjálfara að sunnan til að
koma til sín eina helgi núna í
haust.
Nokkuð hefur verið um að
Skellurnar keppi við blakfólk
í Bolungarvík. Í mars eða apríl
halda þær mót þar sem öllum
er boðið að vera með sem
hafa áhuga á blaki og auk þess

fara þær á Hraðmót á Akranesi
í mars. Síðan verður farið á
árlegt Öldungamót sem verður haldið í Mosfellsbæ næsta
vor. Formaður félagsins er
Sigrún Sigvaldadóttir en
gjaldkeri er Guðbjörg Skarphéðinsdóttir.
Æfingarnar á mánudagskvöldum hefjast kl. 21 en á
fimmtudagskvöldum byrja
þær kl. 19.40.
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Tímamót í samgöngumálum á norðanverðum Vestfjörðum

Tvíbreitt bundið slitlag komið alla
leiðina milli Þingeyrar og Ísafjarðar
Í síðustu viku var lokið við
að leggja fyrra lag klæðingarslitlags á þann 3,2 km vegarkafla norðan í Gemlufalls-

heiði, sem endurbyggður hefur verið ásamt því sem legu
hans var breytt. Þar með er
komið tvíbreitt bundið slitlag

milli Ísafjarðar og Þingeyrar
og þá jafnframt á milli allra
þéttbýlisstaða í Ísafjarðarsýslu. Einnig var lokið við að

breikka slitlagið í Bjarnardal
í Önundarfirði, þar sem vegurinn liggur áleiðis upp á
Gemlufallsheiði. Eftir er að

Ungur viðskiptavinur Bókhlöðunnar / Pennans á Ísafirði

Starfaði sem lögreglumaður á Ísafirði í einn dag
Ungur Ísfirðingur og viðskiptavinur Bókhlöðunnar / Pennans á Ísafirði var einn fjögurra
sem fengu að sinna draumastarfinu í einn dag í boði Pennans. Þetta var Salmar Már Salmarsson en hann langar til að verða lögreglumaður þegar fram líða stundir. Hann fékk í
síðustu viku að vera á vaktinni með lögreglunni á Ísafirði og aðstoða við dagleg störf.
Salmar Már er aðeins sjö ára gamall og því eru ein þrettán ár þangað til hann hefur aldur
til að verða fullgildur lögreglumaður. Eftir að hafa skoðað lögreglustöðina sjálfa og
kynnst starfseminni innan dyra fór Salmar í eftirlitsferð um bæinn með Ottó Þórðarsyni lögreglumanni. Fylgdust þeir með hraðanum á Skutulsfjarðarbraut og í Vestfjarðargöngunum og Salmar fékk einnig að prófa aðvörunarljós og sírenu lögreglubílsins.
Hátt í þrjú þúsund ungmenni um land allt tóku þátt í Pennaleiknum í ár. Óskir
um störf voru afar fjölbreytilegar eins og vænta mátti. Þau fjögur sem dregin
voru út eiga heima hvert í sínum landshluta og á aldrinum 7-10 ára. Hin þrjú óskuðu sér að vera myndlistarmaður, sundþjálfari og knattspyrnumaður.

leggja síðara lagið af klæðningunni á hinn endurbyggða
vegarkafla og verður það gert
á næsta ári. Frágangur er einnig nokkur eftir sem unnið
verður að næstu vikur, samkvæmt upplýsingum Gísla Eiríkssonar verkfræðings, umdæmisstjóra Vegagerðarinnar
á Vestfjörðum.
Markmiðið með því að
breyta legu vegarins á þessum
kafla var fyrst og fremst að
minnka brattann. Mesti bratti
var 12% en með lagfæringum
hefði verið hægt að minnka
mesta bratta á gamla veginum
í 10%. Mesti bratti á nýju leiðinni er hins vegar 8% og munar það miklu í hálku. Þess má
geta að mesti bratti í Tungudal
og Breiðadal er líka 8%. Vestan í Gemlufallsheiði er hins
vegar ein brekka með 10%
halla en til bóta er að hún er
mjög snjólétt.
Aðalverktaki við endurbyggingu vegarins var verktakafyrirtækið Höttur við
Hrútafjörð, sem Gísli Jósepsson veitir forstöðu. Flokkur
Vegagerðarinnar lagði klæðninguna undir verkstjórn Sigurjóns Sigurðssonar. Byrjað
var að leggja slitlag á milli
Ísafjarðar og Þingeyrar 1981

þegar lagt var á veginn yfir
Önundarfjörð og á kafla við
Þingeyri. Í upphafi árs 1980
taldist leiðin milli Þingeyrar
og Ísafjarðar vera 72 km en
núna 48 km.
Í millitíðinni er búið að
leggja veg og brú yfir Vöðin í
Önundarfirði (1979 til 1981 –
stytting ca. 6 km), veg og brú
yfir Dýrafjörð (1990 til 1992
– stytting ca. 14 km) og jarðgöng undir Breiðadalsheiði
(1991 til 1996 – stytting ca. 4
km).
Nú eru ekki uppi hugmyndir um að endurbæta frekar
þessa leið nema að endurnýja
og breikka einhverjar af styttri
einbreiðu brúnum. Á leiðinni
eru nú 6 einbreiðar brýr auk 4
km af einbreiðum jarðgöngum. Hjarðardalsá og Ausuá
eru efstar á listanum, en þetta
er ekki tímasett, að sögn Gísla.
Þess má geta að í upphafi árs
1980 voru líklega 12 einbreiðar brýr á leiðinni fyrir utan
hin og þessi ræsi sem ekki var
hægt að mætast á.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?

Atvinna
Yfirvélstjóra og vélavörð vantar á Bjarma
BA-326 sem leggur upp frá Flateyri.
Áhugasamir hafi samband við skipstjóra í
síma 852 7351 eða framkvæmdastjóra í
síma 847 3222.
Tálkni ehf., Tálknafirði.

Salmar Már tók sig prýðilega út í lögreglubúningnum. Hér er hann ásamt þeim
Jóni Svanberg Hjartarsyni, Tinnu Björk Sigmundsdóttur og Ottó Þórðarsyni.

Funi – engin mengun?
Enn eru hryðjuverkin í New York ofarlega í huga fólks, þótt liðinn sé hálfur
mánuður frá þeim hræðilegu atburðum. Stjórnvöld í Bandaríkjunum sýnast ætla
að taka á málum af festu og ábyrgð. Afleiðingarnar snerta okkur Íslendinga eins
og skýrt kom fram í fréttum helgarinnar. Borgaralegt flug í heiminum er í uppnámi. Ríkisstjórnin hefur þegar komið til móts við íslenska flugrekendur og sett
fram ábyrgðir, svo flug stöðvist ekki.
En nú skal vikið að staðbundnari stjórnvöldum og haldið á heimavöll. Málið
sem tekið verður til umfjöllunar bliknar og blánar í samanburði
við þau sem gerð voru að umræðuefni hér að framan og ríkisstjórnir Bandaríkjanna og Íslands hafa þegar tekið á. Á fögrum
degi er sýn yfir Skutulsfjörð mikið yndi fyrir auga og huga. Svo
var að minnsta kosti lengi, þótt stundum hafi verið kvartað undan mengun frá
Mjölverksmiðjunni í Hnífsdal þegar þannig stóð á logninu, að reykinn frá henni
lagði inn Skutulsfjörðinn. Ýmsir kvörtuðu undan sorpbrennslustöðinni á Skarfaskeri við Hnífsdal, sem var lokað eftir byggingu hinnar nýju og fullkomnu stöðvar í Engidal. Sú stöð var byggð samkvæmt nýjustu tækni og reyndist Ísafjarðarkaupstað einkar dýr, því áætlanir um kostnað stóðust ekki.
Almenningi var gefin kostur á að velja stað undir stöðina. Þrír kostir buðust en
bæjarstjórn hafnaði öllum og stöðin reist í Engidal við Kirkjuból. Frá þessari
fullkomnu stöð átti engin mengun að berast. Svo fór þó ekki. Bláan reyk hefur
lagt frá Funa, en það var nafnið sem sorpbrennslustöðin hlaut, alla tíð. Honum

Netspurningin

fylgir að vísu ekki sama ilman og frá Mjölverksmiðjunni í Hnífsdal þegar reykinn lagði inn yfir eyrina. Til voru þeir sem fundu að staðarvali Funa vegna snjóflóðahættu, sem reyndist fyrir hendi. Öðrum þótti á sinni tíð óskemmtileg tilhugsun að Funi kynni að dekkja þá björtu ímynd sem matvælaframleiðsla á Ísafirði hafði haft og jókst enn með tilkomu hreina vatnsins úr Vestfjarðagöngum.
Íbúum í Skutulsfirði svo og gestum og gangandi hefur verið sagt alla tíð að
þrátt fyrir blámann, sem lagðist yfir fjörðinn, væri engin mengun. Þá var að vísu
ekki minnst á sjónmengun, sem spillt hefur gleði margra á
fögrum logndögum. ,,Ég þori hreinlega ekki að segja að þetta
sé skaðlaust“, segir Hermann Þórðarson, efnaverkfræðingur
hjá Iðntæknistofnun, spurður af BB um reykjarmistrið frá
Sorpbrennslunni Funa. Hann var ásamt öðrum við árlegar mælingar og sýnatökur
í Funa á vegum Hollustuverndar ríkisins á föstudag í fyrri viku. Álit hans er að
líklega sé meðal annars um brennisteinssúrt gas að ræða. Það valdi bláa litnum
á reyknum. Þetta eru nýjar upplýsingar fyrir almenning og ekki sérlega upplífgandi
þó vonir standi til þess að hættan sé enginn eða hverfandi. Dæmið sýnir hins vegar skýrt mikla ábyrgð kjörinna stjórnvalda, einkum þegar ákvarðanir skulu standa
lengi.
Þýðingarlaust er að fást um orðinn hlut, en af verður að draga lærdóm. Á það
minnir blái reykurinn, sjónmengunin, á góðviðrisdögum um ókomna framtíð.

Stakkur skrifar

Spurt var:
Hefur það
mikil áhrif
hérlendis ef
Bandaríkin
fara í stríð?
Alls svöruðu 341.
Já sögðu 275 eða 80,65%
Nei sögðu 44 eða 12,90%
Veit ekki sögðu
22 eða 6,45%

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

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
12
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Hluti sýningargesta séður
í gegnum glugga Slunkaríkis.

„Ferðafuða“ fjölmargra listakvenna

Sérstæð sýning
opnuð í Slunkaríki
Sýning af óvenjulegra
taginu var opnuð á laugardagskvöld í Slunkaríki á
Ísafirði, sem er einhver
minnsti sýningarsalur
landsins, eins og kunnugt
er. Sýnendur að þessu
sinni eru nokkrir tugir og
kæmust ekki einu sinni allir fyrir í salnum í einu.
Heppilegt má teljast að
verkin eru öll heldur af
smærri gerðinni.
Hér er um að ræða sýningu á smáverkum eða
míníatúrum hátt í fjörutíu
listakvenna – og þriggja
karla. Þessir „listakarlar“
eru Högni Sigurþórsson á
Flateyri og Jón Sigurpálsson og Pétur Guðmundsson á Ísafirði. Langflestar
listakvennanna eru „að
sunnan“ en að auki eru
nokkrar úr heimabyggð,
líkt og karlarnir þrír sem
nefndir voru. Þar má
nefna Elísabetu Gunnarsdóttur, Ólöfu Björk Oddsdóttur og Holly Hughes,
„listakonuna á skútunni“
sem sagt var frá í Bæjarins
besta í fyrri viku.
Margar listakvennanna
voru við opnun sýningarinnar. Vegna þeirra þrengsla, sem áður er getið, var

sett upp veitingaborð á
gangstéttinni fyrir utan
enda veður afar gott. Gestir og listafólk gátu því
spásserað um með glas í
hendi og spjallað með
sjálfan himininn fyrir þak
án þess að þurfa að vera í
sífelldri árekstrahættu
með glasið nema þá helst
við bíla sem áttu leið hjá.
Slunkaríki á Ísafirði er
fyrsti áfangastaður sýningar sem nefnist „Ferðafuða“.
Í smábæklingi sem listakvennahópurinn sendi á
undan sér segir m.a.: „Hér
ber fyrir sjónir sýningu á
smáverkum (míníatúrum)
sem mun stækka jafnt og
þétt að umfangi fram til
ársins 2003. Sýningin ber
heitið „Ferðafuða“ sem
þýðir hringja eða sylgja,
eða það sem lokar hringnum, og er valið sem yfirskrift þar sem það felur í
sér það ferðalag hringinn
í kringum landið sem þessari sýningu er ætlað að
fara. Á hverjum stað er
listamönnum á staðnum
eða úr byggðarlaginu boðið að taka þátt í sýningunni. Fyrsti áfangastaður
er Ísafjörður ...“

Vegna þrengsla var sett upp veitingaborð á gangstéttinni
fyrir utan enda veður afar gott. Gestir og listafólk gátu
því spásserað um með glas í hendi og spjallað með sjálfan
himininn fyrir þak án þess að þurfa að vera í sífelldri
árekstrahættu.
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helgardagbókin

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Austan 8-13 m/s og dálitil
rigning með suðurströndinni en annars hæg austlæg átt og víða léttskýjað.
Hiti 5-11 stig, mildast á
Suðurlandi.
Horfur á föstudag:
Austan 8-13 m/s og dálitil
rigning með suðurströndinni en annars hæg austlæg átt og víða léttskýjað.
Hiti 5-11 stig, mildast á
Suðurlandi.
Horfur á laugardag:
Austan 8-13 m/s og dálitil
rigning með suðurströndinni en annars hæg austlæg átt og víða léttskýjað.
Hiti 5-11 stig, mildast á
Suðurlandi.
Horfur á sunnudag:
Nökkuð hvöss norðaustan
átt, rigning og kólnandi
veður.
Horfur á mánudag:
Nökkuð hvöss norðaustan
átt, rigning og kólnandi
veður.

netið

www.flags.net

Ef þú vilt sjá þjóðfána
Afganistan, eða vita eitthvað um landið, trúarbrögð, tungumál eða
íbúafjölda, þá er þetta
einfaldur og góður vefur.
Að vísu er hann á ensku,
en fæstum er það frágangssök. Á vefnum er
sérstök síða með nýjustu
fréttum af fánamálum. Þar
má sjá að Breska samveldið og Turkmenistan í
Asíu hafa komið sér upp
nýjum eða endurgerðum
einkennisfána. Íslenski
fáninn er þarna auðvitað í
allri sinni dýrð í réttum
litum og upplýsingar um
land og þjóð, eins og
aðrar þjóðir heims. Auk
þess má fræðast um
merki og fána frá fyrri tíð
og ýmis samtök og stofnanir. Undir fána Afganistan stendur að stjórnarfar
sé mjög óstöðugt þessa
dagana.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560
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Föstudagur 28. september

Föstudagur 28. september

16.45 Sjónvarpskringlan
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (58:90)
18.30 Falda myndavélin (13:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Á suðrænni strönd.
21.45 Dómarinn. (Judge John Deed)
Bresk sjónvarpsmynd frá BBC. Blökkumaður er ákærður fyrir morð á manni
sem varð dóttur hans að bana í umferðarslysi. Aðalhlutverk: Martin Shaw, Jenny
Seagrove, Colin Salmon, Christopher
Cazenove, Caroline Langrise, Victor
Romero Evans og Donald Sinden.
23.10 Draugasaga frá New York. (New
York Ghost Stories) Bandarísk bíómynd
frá 1998. Ungur útgefandi er nýfluttur í
reisulegt hús á Manhattan. Hann veit
ekki að þar hafast við draugar tveggja
Broadway-stjarna frá fjórða áratugnum
sem rífast linnulaust. Þegar upp koma
vandræði í ástarlífi unga mannsins reyna
draugarnir að hjálpa til. e. Aðalhlutverk:
James Spader, Michael Caine, Sam
Shepard, Polly Walker og Maggie Smith.
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.30 Í fínu formi 4
09.45 Chicago-sjúkrahúsið (20:24)
10.30 Stræti stórborgar (15:23) (e)
11.15 Á Lygnubökkum (7:26) (e)
11.45 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Dharma & Greg (15:24) (e)
13.00 Land villihestanna
14.20 Rolling Stones
15.15 Ein á báti (9:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Caroline í stórborginni (18:22)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (18:23)
20.00 Dudley Do-Right. Dudley DoRight er í kanadísku fjallalögreglunni
og er alkunnur hrakfallabálkur. Hann á
fullt í fangi með að halda uppi lögum og
reglu í litla fjallabænum sínum og ekki
bætir úr skák þegar gamall andstæðingur
hans mætir á svæðið með vafasöm áform
í huga. Litla bænum er stefnt í voða og
einungis Dudley getur komið íbúunum
til bjargar. Aðalhlutverk: Brendan Fraser, Alfred Molina, Sarah Jessica Parker.
21.25 Blóðsugubaninn Buffy (4:22
22.15 Húsið á draugahæð. (House on
Haunted Hill) Þessi hörkuspennandi
hrollvekja fjallar um fimm manneskjur
sem fá tilboð sem þær geta ekki hafnað.
Þeim er ætlað að eyða einni nótt á sjúkrahúsi sem á árum áður hýsti geðveika
glæpamenn. Skelfileg voðaverk voru
framin í húsinu en nú eru bæði fórnarlömb og kvalarar dáin. Af þessum sökum
gengst fólkið við milljón dala tilboði en
fljótlega kemur í ljós að þau þurfa að
hafa meira fyrir peningnum en þau héldu
í fyrstu. Aðalhlutverk: Geoffrey Rush,
Peter Gallagher.
23.50 Á vit hins ókunna.(Contact) Eleanor Arroway er stjörnufræðingur. Hún
hefur alla tíð verið heilluð af stjörnum
himinsins og trúir því staðfastlega að
einhvers staðar þarna úti sé líf að finna.
Einn örlagaríkan morgun heyrir hún dularfull skilaboð sem berast utan úr geimnum. Fremstu vísindamenn heims reyna
að ráða í boðin en Eleanor bíður annað
og mikilfenglegra verkefni. Aðalhlutverk: Jodie Foster, Matthew McConaughey, James Woods, John Hurt, Tom
Skerritt, Angela Bassett.
02.15 Við fullt tungl. (China Moon)
Undarlegir hlutir gerast við fullt tungl.
Heiðarlegi rannsóknarlögreglumaðurinn
Kyle Bodine dregst að ógæfusamri giftri
konu og flækist inn í svikavef sem á eftir
að kollvarpa hans fyrri gildum um rétt
og rangt og hafa hræðilegar afleiðingar í
för með sér. Aðalhlutverk: Charles Dance, Ed Harris, Madeleine Stowe.
03.55 Ísland í dag
04.20 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 29. september
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (60:90)
09.25 Mummi bumba (51:65)
09.30 Bob the builder)
09.40 Litlu skrímslin (12:52)
09.45 Pojken (1:6)
09.55 Pokémon (13:52)
10.15 Krakkarnir í stofu 402 (40:40)
10.50 Búrabyggð
11.15 Kastljósið
11.45 Undir þaki - Zink fasteignir
11.55 Skjáleikurinn
13.45 Bikarkeppnin í fótbolta. Bein
útsending frá úrslitaleiknum í karlaflokki
milli Fylkis og KA.
16.35 Sjónvarpskringlan
16.50 Táknmálsfréttir
17.00 Vinsældir (6:22)
17.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í Indianapolis.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Kastljósið
20.05 Lottó
20.10 Sonur forsetans. (First Kid)
Gamanmynd úr smiðju Disney þar sem
grínleikarinn Sinbad fer á kostum sem
lífvörður sonar forsetans. Aðalhlutverk.
Sinbad og Brock Pierce.
21.35 Rafsalurinn. (Cascadeur) Þýsk
spennumynd um listasögunema sem
leggur upp í háskaför í leit að fjársjóði
sem nasistar rændu í nágrenni Pétursborgar í seinni heimsstyrjöld. Aðalhlutverk: Hardy Martins, Regula Grauwiller,
Heiner Lauterbach og Andreas Hop.
23.25 Rebus. (Rebus: Black and Blue)
Skosk sakamálamynd um Rebus lögreglufulltrúa í Edinborg og glímu hans
við raðmorðingja og sína eigin veikleika.
e. Aðalhlutverk: John Hannah.
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 30. september
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Eyjan hans Nóa (8:13)
10.20 Babar (13:65)
10.45 Tsitsi (1:5)
10.55 Stafakarlarnir (1:24)
11.15 Kastljósið
11.40 Skjáleikurinn
15.10 Undir þaki - Zink fasteignir
15.40 Vonlaust-goðsaga P6. Gamanmynd í heimildarmyndastíl um tónlistarmanninn P6. Fjöldi þekktra Íslendinga
kemur við sögu. e.
16.20 Maður er nefndur
16.50 Táknmálsfréttir
17.00 Geimferðin (16:26)
17.50 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Indianapolis.
19.00 Fréttayfirlit
19.03 Formúla 1. Áfram verður sýnt
frá kappakstrinum í Indianapolis í beinni
útsendingu.
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.30 Stundin okkar
21.05 Fréttir aldarinnar
21.15 “...ábyrgðin á framtíð þjóðar
21.50 Fyrr og nú (20:22)
22.35 Helgarsportið
22.55 “Já, oft var kátt í fjaðrasófum
Sýnd eru brot úr skemmtiþáttunum
,,Ugla sat á kvisti” frá árinu 1974 þar
sem rifjuð er upp tónlist fyrri ára. Meðal
þeirra sem fram koma eru Ómar Ragnarsson, Heimir og Jónas ofl.
23.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Viltu vinna milljónir?
Fyrsti þátturinn af Viltu vinna milljón verður tvískiptur. Fyrsti keppandinn er
Þorvaldur Þorvaldsson, sem snýr aftur eftir að hafa svarað 13 spurningum
rétt, í síðasta þættinum í vor. Hann á því aðeins tvær spurningar eftir til að
vinna milljón og hefur haft allt sumarið til að undirbúa sig fyrir lokaátökin.
Þegar Þorvaldur hefur lokið keppni birtist flunkunýtt peningatré, þar sem
vinningsupphæðin hækkar verulega, í 5 milljónir. Þátturinn hefst kl. 19:30 á
sunnudagskvöld á Stöð 2.
Lester og smám saman hrynur hin fullkomna veröld og neyðir fólk til að horfast
í augu við eigin veruleika. Aðalhlutverk:
Kevin Spacey, Annette Bening, Thora
Birch.
00.15 Kræktu í karlinn. (Get Shorty)
Chili Palmer er okurlánari í Miami sem
er sendur til Los Angeles til að innheimta
þar skuld sem kvikmyndaframleiðandinn Harry Zimm hefur ekki greitt. Harry
þessi á litlu láni að fagna en hins vegar
vill svo til að Chili er mikill áhugamaður
um kvikmyndir. Hann hrífst jafnvel af
lélegri framleiðslu Harrys og gerir honum tilboð. Chili sleppir því að limlesta
Harry og kemur honum þess í stað á
toppinn. Það þarf jú hörku til að slá í
gegn í Hollywood. Aðalhlutverk: Danny
De Vito, Gene Hackman, John Travolta,
Rene Russo.
02.00 Villti Bill. (Wild Bill) Bíómynd
um Bill Hickock og sögulegt lífshlaup
hans. Fortíðin þjakaði þessa miklu skyttu
sem gerði garðinn frægan í villta vestrinu.
Bill átti sér óvini og þar fór fremstur
Jack McCall sem sór þess dýran eið að
ráða Bill Hickock af dögum. Það þurfti
ekki að vera svo flókið verk því Bill
hafði ýmsa veikleika. Sjónin var að daprast og ópíumfíkn veikti stöðu hans. Aðalhlutverk: Jeff Bridges, John Hurt, Ellen
Barkin.
03.35 Ísland í dag
04.00 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 29. september

Sunnudagur 30. september

08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.55 Clifford
12.20 Best í bítið
13.20 Alltaf í boltanum
13.50 Enski boltinn
16.10 Simpson-fjölskyldan (10:23)
16.35 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (18:24)
20.00 Ó, ráðhús (7:22)
20.30 Alveg ómótstæðileg. (Simply Irresistable) Rómantísk gamanmynd um
Amöndu Shelton sem erfði viðkunnanlegan veitingastað eftir móður sína. Amanda er enginn snilldarkokkur en heillar
kúnnana með opnum persónuleika sínum. Á vegi hennar verður ofuruppinn
Tom og í fyrstu virðast þau ekki eiga
margt sameiginlegt en töfrar krabbasala
nokkurs breyta því á augabragði. Í kjölfarið fá tilfinningar Amöndu útrás í réttinum sem hún matreiðir handa Tom. Tom
má sín lítils gegn slíkum töfrum en spurningin er hversu lengi þeir endast. Aðalhlutverk: Sarah Michelle Gellar, Sean
Patrick Flanery, Patricia Clarkson,
Dylan Baker.
22.10 Amerísk fegurð. (American Beauty) Þessi frábæra Óskarsverðlaunamynd
fjallar um hjónakornin Lester og Carolyn
Burnham. Á yfirborðinu virðist allt með
felldu í fullkomna úthverfinu þeirra en
undir niðri kraumar áralöng óhamingja
og upp úr gýs þegar Lester verður sjúklega hrifinn af vinkonu dóttur sinnar. Í
kjölfarið breytir hann um lífsstíl og verður ungur í annað sinn. Slík umskipti hafa
þó víðtæk áhrif á alla sem umgangast

08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport 2001 (e)
12.40 Heimkoman. (Coming Home)
Ástarsaga sem gerist í Kaliforníu á tímum
Víetnamstríðsins. Eiginmaður Sally
Hyde gegnir herskyldu í Víetnam og
hún starfar sem sjálfboðaliði á hersjúkrahúsi. Þar verður hún ástfangin af manni
sem særðist í bardaga. Í myndinni er því
lýst á áhrifaríkan hátt hvernig þrjár ólíkar
manneskjur bregðast við stríðinu. Aðalhlutverk: Bruce Dern, Jane Fonda, Jon
Voigt.
14.45 Bubbi
15.45 Oprah Winfrey (e)
16.30 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.15 Að vera John Malkovich. (Being
John Malkovich) Craig Schwartz fær
vinnu á undarlegum stað og uppgötvar
göng bak við skjalaskáp nokkurn á 7 1/
2 hæð. Sá sem fer inn í göngin lendir
umsvifalaust inn í vitund kvikmyndaleikarans Johns Malkovich og dvelur
þar í 15 mínútur í senn. Craig sér ótvíræða
kosti í stöðunni og upphugsar aðferð til
að græða á huga leikarans knáa. Málin
eru þó flóknari en svo og brátt er Craig
kominn í hálfgerða sjálfheldu með þessar
ráðagerðir sínar. Aðalhlutverk: John
Cusack, John Malkovich, Cameron Diaz.
22.10 Ófegruð fortíð (6:6). (Secrets of
the Dead) Í þessum þætti verður hulunni
svipt af Hindenburg-slysinu sem varð
árið 1937 og þar sem 37 manns fórust.
Nýjar vísbendingar draga í efa viðteknar
skýringar á slysinu og renna stoðum

undir aðra kenningu.
23.05 Tegundir. (Species) Árið 1974
voru send boð út í geiminn með upplýsingum um mannveruna og erfðamengi
hennar. Tuttugu árum síðar gerðist svo
hið ótrúlega; boð bárust utan úr geimnum
með vinsamlegum fyrirmælum um að
sameina meðfylgjandi erfðamengi og
erfðamengi mannsfrumunnar. Þetta var
gert í góðri trú en afleiðingarnar voru
ófyrirsjáanlegar. Aðalhlutverk: Ben
Kingsley, Forest Whitaker, Michael
Madsen, Natasha Henstridge.
00.50 Þögult vitni (2:6) (e) Breskir sakamálaþættir um meinafræðinginn Sam
Ryan. Hún er jafnan hörð í horn að taka
og er tilbúin að tefla á tvær hættur til þess
að komast til botns í málum sínum.
01.40 Ísland í dag
02.05 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 28. september
12.00 Ryder-bikarinn í golfi
17.30 Heklusport
18.00 David Letterman
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Fífl og furðufuglar (3:18)
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
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23.45 Á valdi listarinnar (Savage Messiah) Bresk kvikmynd. Franskur myndhöggvari, Henri Gaudier-Brzeska, verður ástfanginn af pólskri konu, Sophie.
Við fyrstu sýn virðast þau eiga lítið sameiginlegt. Þau koma úr ólíku umhverfi
og Sophie er auk þess töluvert eldri en
Henri. Ástfangið fólk er hins vegar tilbúið að leggja ýmislegt á sig en hvort
það dugar til hér skal ósagt látið. Aðalhlutverk: Dorothy Tutin, Scott Anthony,
Helen Mirren.
01.25 Trúr sjálfum sér. (A Man For All
Seasons) Dramatísk sjónvarpsmynd sem
gerist í Englandi á valdatíma Hinriks
VIII. Hjónaband kóngsins er til vandræða
og hann óskar eftir skilnaði. Beiðninni
er illa tekið af áhrifamönnum í þjóðfélaginu en fáir þora samt að taka afstöðu
gegn kónginum. Góðvinur hans, Sir
Thomas More, er hins vegar trúr sannfæringu sinni og leggst eindregið gegn skilnaðinum. Gerð var kvikmynd um sama
efni 1966 og hlaut hún sex Óskarsverðlaun. Nokkrir leikarar úr gömlu myndinni koma einnig við sögu í sjónvarpsmyndinni. Aðalhlutverk: Charlton Heston, Vanessa Redgrave, John Gielgud,
Richard Johnson.
03.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 29. september
10.00 Ryder-bikarinn í golfi
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Í ljósaskiptunum (1:17)
20.00 Eitt sinn þjófur (8:22)
21.00 Á förum frá Vegas (Leaving Las

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 29. september kl. 13:45
Úrslitaleikurinn í bikarkeppni karla: Fylkir – KA
Laugardagur 29. september kl. 17.50
Formúla 1: Tímataka frá brautinni í Indianapolis
Sunnudagur 30. september kl. 17.50
Formúla 1: Bein útsending frá keppninni í Indianapolis

Sýn
Miðvikudagur 26. september kl. 18:35
Meistarakeppni Evrópu: Liverpool – Dynamo Kyiv
Miðvikudagur 26. september kl. 20:40
Meistarakeppni Evrópu: Real Madrid – Anderlecht

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

Síðasta helgi var alveg frábær,
Á
hvað gerist á næstu helgi?
Líf og fjör föstudags- og
laugardagskvöld. Sjón eru sögu ríkari

Eyrinni

Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884

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

netið
Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Hermann Níelsson,
kennari við Menntaskólann á Ísafirði svarar:

Menntun – nýsköpun – atvinna

Ráðstefna um atvinnumál

,,Þær heimasíður sem ég
heimsæki
reglulega eru
ekki margar.
Hins vegar
hef ég notað
nettengla Bæjarins besta
www.bb.is/tenglar til að
vafra um og leita að
áhugaverði efni. bb.is
heimsæki ég reglulega
ásamt visir.is og mbl.is.
Helst fer ég inn á
www.isisport.is og heimsæki sérsamböndin og
bæti við /ikfi fyrir íþróttakennarafélagið. Einnig
þarf ég stundum að fara
inn á www.menntamala
raduneytid.is vegna
kennslustarfa minna. Svo
er það auðvitað northen
lightstour.co.uk og niticeland.com sem ég
skoða af og til með tilliti til
breytinga.“

Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða
standa fyrir ráðstefnu um atvinnumál í sveitarfélaginu, laugardaginn 29.
september frá kl. 13:00-18:00 í Hömrum, sal Tónlist-arskólans á Ísafirði.
Ýmis erindi verða flutt af heimamönnum og fólki úr háskólum, stofnunum
og fyrirtækjum annars staðar af landinu. Erindin miðast við þarfir svæðisins hvað varðar menntun, nýsköpun, landfræðilega staðsetningu og núverandi atvinnumynstur. Ráðstefnustjóri er
Ingibjörg María Guðmundsdóttir, forstöðumaður Skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar.

Ráðstefnan er öllum opin
og aðgangur er ókeypis.
Vegas) Myndin fjallar um ástarsamband
karls og konu sem bæði hafa náð botninum en þó hvort á sinn hátt. Ben er forfallinn áfengissjúklingur sem heldur til Las
Vegas með það fyrir augum að drekka
sig í hel á börum borgarinnar. Sera heldur
til á sömu börum þar sem hún selur sig.
Með Seru og Ben takast ástir og bráðlega
geta þau ekki hvort án annars verið.
Aðalhlutverk: Nicolas Cage, Elisabeth
Shue, Julian Sands, Richard Lewis.
22.50 Hnefaleikar
00.50 Andlit hennar.Erótísk kvikmynd.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 30. september
10.00 Ryder-bikarinn í golfi
16.30 Enski boltinn. Sýnt frá leik Ipswich og Leeds.
18.25 Ítalski boltinn
20.35 Kraftasport
21.05 Meistarakeppni Evrópu
22.05 Að ná í gegn. (Voices) Dramatísk
kvikmynd. Rokksöngvarinn Drew Rithman á framtíðina fyrir sér í tónlistarbransanum. Hann á marga aðdáendur en fellur
fyrir konu sem hefur aldrei heyrt hann
syngja. Rosemarie Lemon er heyrnarlaus
og lifir í allt öðrum heimi. Þau hrífast
samt hvort af öðru en þurfa að yfirstíga
marga hindranir til að ástin geti blómstrað. Aðalhlutverk: Michael Ontkean, Amy
Irving, Alex Rocco, Barry Miller, Herbert
Berghof.
23.50 Golfmót í Bandaríkjunum. (Bell
Canadian Open)
00.50 Dagskrárlok og skjáleikur

00.00 Grounded for Life (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 City of Angels (e)
02.30 Muzik.is

Laugardagur 29. september
Föstudagur 28. september
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno (e)
18.30 Þátturinn
19.30 Yes Dear
20.00 Charmed
21.00 Kokkurinn og piparsveinninn.
Piparsveinninn Þórhallur Gunnarsson
vill ná sér í konu og festa ráð sitt og það
fljótt. Eftir að hafa reynt pöbbana án
árangurs talar hann við kokkinn, vin
sinn, og spyr hann ráða. Kokkurinn
býðst til að kenna honum að elda og
redda fyrir hann stelpum á æfingastefnumót. Við fylgjumst með...
21.50 DV - fréttir. Margrét Rós Gunnarsdóttir flytur okkur helstu fréttir dagsins frá fréttastofu DV og Viðskiptablaðsins.
21.55 Málið
22.00 Djúpa Laugin. Þórey og Júlíus
Hafstein koma Íslendingum á stefnumót
öll föstudagskvöld. Þrír einstaklingar
keppa um að komast á stefnumót við
aðila af hinu kyninu sem þeir hafa aldrei
séð! Viku síðar fá áhorfendur svo að sjá
hvað gerðist á óvissustefnumóti parsins.
Þátturinn er í beinni útsendingu.
22.50 Malcom in the Middle (e)
23.30 CSI (e)

Sunnudagsleikurinn í
enska boltanum á Sýn
er á milli Ipswich
Town og Leeds United
sem fram fer á
Portman Road í
Ipswich. Ljóst er að
Marcus Stewart og
félagar í Ipswich eiga
erfiðan leik fyrir
höndum.

12.00 Yoga
12.30 Dateline
13.30 Law & Order
14.30 Jay Leno
15.30 Djúpa Laugin
16.30 Small Town X. Þátturinn gerist í
litlum smábæ þar sem allt gengur sinn
vanagang þar til framið er hrottalegt morð.
Bæjarbúar taka höndum saman í leit af
hinum seka – en hver er morðinginn?
17.30 Þátturinn
18.30 Charmed
19.30 Malcolm in the Middle
20.00 Two guys and a girl
20.30 Everybody Loves Raymond
21.00 Íslendingar. Nýr, íslenskur spurninga- og spjallþáttur um hegðun, atferli
og skoðanir Íslendinga. Hjón, par, systkini, feðgar, feðgin, mæðgur, mæðgin
eða bara mjög góðir vinir etja kappi við
annað lið og reyna í sameiningu að giska
á eða meta hversu algeng tiltekin hegðun
eða skoðun er eða hver munurinn er á
milli hópa, landshluta eða kynja í mismunandi mannlegri hegðun, atferli eða
skoðunum. Hér reynir fyrst og fremst á
hyggjuvit og almennar ályktanir þannig
að fjölskyldan heima í stofu getur vel
tekið þátt í leiknum.
22.00 Saturday Night Live. Nýr og
heimsfrægur stjórnandi í hverjum þætti
og skærustu stjörnur dægur-tónlistarinnar
troða upp. Skemmtiþáttur af bestu gerð.
23.00 City of Angels
23.30 Law & Order - SVU (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Muzik.is

fréttir

Birgir golfari ársins

Sunnudagur 30. september

Laugardagur 29. september kl. 01:00
Hnefaleikar: Felix Trinidad – Enrique Sanchez
Sunnudagur 30. september kl. 13:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 30. september kl. 15:55
Enski boltinn: Ipswich Town – Leeds United

Stöð 2
Laugardagur 29. september kl. 13:50
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

12.00 Yoga
12.30 CBS – special news
13.30 Stark Raving Mad
14.00 Kokkurinn og piparsveinninn
15.00 Malcolm in the Middle (e)
15.30 Providence. Providence er skemmtileg en einlæg lýsing á lífi samheldinnar
fjölskyldu og flaggar einni eftirtektarverðustu sjónvarpshetju sem fyrirfinnst.
16.30 Innlit-Útlit
17.30 Judging Amy
18.30 Fólk – með Sirrý
19.30 Malcolm in the Middle
20.00 Dateline
21.00 Practice. The Practice er með vinsælustu sjónvarpsþáttum heims, enda um
að ræða vandað og ögrandi lögfræðidrama
sem höfðar til allrar fjölskyldunnar. The
Practice hefur hlotið Emmy-verðlaun sem
bestu þættirnir og leikarar þáttanna hafa
einnig unnið til fjölda verðlauna.
21.50 Mál vikunnar
22.00 CBS – special news. Fréttaskýringaþáttur úr smiðju CBS.
23.00 Íslendingar (e)
00.00 Jay Leno (e)
01.00 Muzik.is
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Birgir Olgeirsson var
kjörinn golfari ársins á
uppskeruhátíð Golfklúbbs
Bolungarvíkur á laugardag. Birgir hlaut alls 418
stig en næstur kom Unnsteinn Sigurjónsson með
250 stig. Í þriðja sæti varð
Rögnvaldur Magnússon
með 180 stig. Þetta er
annað árið í röð sem Birgir
hlýtur þennan heiðurstitil í
GBO. Árangur hans í sumar er mjög góður. Hann
hefur lækkað sig í forgjöf
úr 15,2 í 10 sem er frábær
árangur. Á uppskeruhátíðinni voru líka veitt verðlaun
fyrir besta árangur í miðvikudagsmótunum. Flesta
punkta fékk Jóhann
Ævarsson eða 213, í öðru
sæti var Páll Guðmundsson með 208 punkta og
þriðja sæti Sveinbjörn
Ragnarsson með 192
punkta. Meistari kvenna
er Sigríður L. Gestsdóttir, í
fyrsta flokki er meistari
GBO Birgir Olgeirsson.
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Reykjarmistrið frá sorpbrennslunni Funa í Engidal

Brennisteinssúr reykur kemur
frá stöðinni en ekki vatnsgufa
– stöðin sjálf mjög góð en staðarvalið óheppilegt
„Nei, ég myndi orða það
svo að þetta sé skaðlítið. Ég
þori hreinlega ekki að segja
að þetta sé skaðlaust“, sagði
Hermann Þórðarson, efnaverkfræðingur hjá Iðntæknistofnun, aðspurður um reykjarmistrið frá Sorpbrennslunni
Funa í Engidal við Skutulsfjörð sem oft liggur í lofti í
kyrrðinni.
Ekki síst kvað rammt að
þessu á fimmtudag og föstudag í síðustu viku. Hermann
var vestra á föstudag ásamt
öðrum sérfræðingi frá Iðntæknistofnun við árlegar mælingar og sýnatökur í Funa á
vegum Hollustuverndar ríkisins. Að áliti Hermanns er hér
að líkindum m.a. um brennisteinssúrt gas að ræða sem
veldur hinum bláa lit á reyknum. Þessar upplýsingar sérfræðingsins koma verulega á
óvart.
Á liðnum árum hafa þau
svör jafnan verið gefin, þegar
spurt hefur verið um blágrátt
reykjarmistrið frá Funa, sem í
kyrru veðri liggur yfir Engidal
og teygir sig út með Kirkjubólshlíð og yfir í Holtahverfi,

Ísafjörður

Dæmdur í
38. skipti
Síbrotamaður hátt á
fimmtugsaldri, búsettur
syðra, var í Héraðsdómi
Vestfjarða fyrir helgina
dæmdur í tveggja mánaða
fangelsi fyrir líkamsárás
og þjófnað í janúar 1999 í
íbúð við Aðalstræti á Ísafirði, þar sem hann var
gestkomandi, og fyrir
þjófnað í Kópavogi.
Maðurinn var sakfelldur fyrir að nefbrjóta gestgjafa sinn og stela úr íbúðinni kvenjakka og tveimur
úrum. Dómurinn taldi
óhæfilegan drátt hafa orðið á rannsókn málsins og
var það virt hinum ákærða
til refsilækkunar.
Þetta var hinsvegar 38.
refsidómur ákærða og var
slíkur sakaferill virtur sakborningi til refsiþyngingar.
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að þetta sé „bara vatnsgufa“.
Hermann segir svo ekki vera.
„Nei, þetta alls ekki bara
vatnsgufa. Þetta er vatnshreinsaður reykur. Með þeim
hætti hreinsast ágætlega úr
honum ryk og ýmis efni þó að
ekki hreinsist úr honum allar
gastegundir“, sagði hann.
Hermann segir að stöðin sé
í sjálfu sér mjög góð en staðarvalið hafi aftur á móti verið
óheppilegt. „Þetta er prýðileg
stöð og hefur gegnum tíðina
uppfyllt mjög vel gildandi útblástursmengunarkröfur enda
er hún með vothreinsibúnað.
Ég held að segja megi að þetta
sé besta stöð á landinu hvað
það varðar. Hér í stöðinni er
líka mikill vilji til að hafa hlutina í sem allra bestu lagi. Hins
vegar er hún ekki vel staðsett.
Hún er hér inni í djúpum dal
og landslagið er þannig að
hitahvörf eru að líkindum tiltölulega algeng hér fyrir ofan.
Þau leggjast eins og lok hérna
yfir og koma í veg fyrir lóðrétt
loftskipti. Þó að reykurinn sé
prýðilega hreinn, þá fer hann
einfaldlega ekki. Ég býst þó
við að þetta sjáist meira en

Reykjarmistrið frá Funa var eins og gráblá slæða í Skutulsfirði í kyrrðinni í síðustu viku.
það er í raun.
er nánast eins og gas. Þetta er Hermann telur að þessi mörk
Væntanlega er hér um ein- mín ágiskun varðandi þennan séu of ströng og ástæða sé til
hvers konar úðamyndun að bláa reyk sem safnast hér fyrir að endurskoða þau og miða
ræða. Þetta er auðvitað súr þegar loftið er svona kyrrt“, frekar við gildandi Evrópureykur en frá allri brennslu af segir Hermann Þórðarson.
staðla.
þessu tagi og sérstaklega frá
Varðandi frárennsli frá votSérfræðingar Iðntækniolíubrennslu kemur brenni- hreinsibúnaðinum segir Her- stofnunar, sem annast mælsteinssúr reykur. Ég hygg að mann að stöðin uppfylli ingar og sýnatökur í Funa á
þessi blámi sem við sjáum sé þokkalega gildandi kröfur. vegum Hollustuverndar ríkisþannig til kominn að brenni- Hann segir hins vegar að í ins, eru óháðir og óvilhallir
steinssýran myndi örsmáa og starfsleyfi Funa séu mengun- rannsóknamenn. Hlutverk
stöðuga dropa stöðuga í loft- armörk strangari en t.d. reglur þeirra er að afla hlutlausra
inu sem eru svo fínir að þetta sem Evrópusambandið setur. upplýsinga um ástandið.

Tilboð ríkisins í eignarhluta sveitarfélaga í Orkubúi Vestfjarða hf.

Breyting gerð á tilboði
til sex sveitarfélaga
– og komið til móts við athugasemdir viðræðunefndarinnar
Fulltrúar ríkisvaldsins hafa
gert breytingu á tilboði ríkisins í eignarhluta sex vestfirskra sveitarfélaga í Orkubúi
Vestfjarða hf. Þetta var gert í
framhaldi af fundi viðræðunefndar Fjórðungssambands
Vestfirðinga syðra sl. föstudagsmorgun með fjármálaráðherra, félagsmálaráðherra
og iðnaðarráðherra. Á fundinum fór nefndin með umboð
umræddra sex sveitarfélaga,
sem eiga yfir 90% af samtals
60% eignarhluta vestfirsku
sveitarfélaganna tólf í OV hf.
Með breytingunni er brugðist við alvarlegum athuga-

16

semdum vegna skilyrðis í
upprunalegu tilboði um að
skuldir hvers sveitarfélags í
félagslega kerfinu og kostnaður við lagfæringar á íbúðum
í kerfinu skuli dragast frá andvirði eignarhlutar viðkomandi
sveitarfélags í OV hf. Í staðinn
er gert ráð fyrir að við undirritun kaupsamnings greiði ríkissjóður inn á biðreikning í
nafni sveitarfélagsins þá fjár-

hæð er tilgreind var í fyrra
tilboði vegna endurskipulagningar félagslega íbúðakerfisins í viðkomandi sveitarfélagi.
Höfuðstóll þessa biðreiknings
skal standa óhreyfður en vera
til tryggingar skuldbindingum
sveitarfélagsins vegna félagslega íbúðakerfisins, þar til fyrir liggja og til framkvæmda
koma ákvarðanir um endurskipulagningu félagslega
íbúðakerfisins fyrir landið í
heild.
Sveitarfélagið hefur fullan
ráðstöfunarrétt á vöxtum sem
höfuðstóllinn ber. Fjármunum
af biðreikningnum skal síðan

eftir því sem með þarf varið
til endurskipulagningar félagslega íbúðakerfisins í viðkomandi sveitarfélagi þegar
ákvarðanir hafa verið teknar
um hvernig þau mál verða
leyst fyrir landið í heild og í
samræmi við þær ákvarðanir.
Sveitarfélögin sex sem hér
um ræðir eru Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær,
Súðavíkurhreppur, Hólmavíkurhreppur, Reykhólahreppur
og Vesturbyggð. Frestur til að
svara tilboði ríkisins svo
breyttu framlengist um þrjá
sólarhringa eða til kl. 16 föstudaginn 28. september.
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