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Ágreiningur hefur staðið
innan skólanefndar Mennta-
skólans á Ísafirði varðandi
lögmæti þess að taka á leigu
húsnæði fyrir skólameistara.
Formaður skólanefndarinnar,
Ólafur Helgi Kjartansson,
hefur ritað menntamálaráð-
herra bréf vegna fundar skóla-
nefndar 9. ágúst, en á þeim
fundi, sem formaðurinn sat

ekki, var ákveðið að taka hús-
ið að Hjallavegi 4 á Ísafirði á
leigu til eins árs fyrir skóla-
meistarann.

Fram kemur í bréfi Ólafs
Helga til ráðherra, að hann
telur boðun þess fundar ekki
lögmæta og ákvarðanir teknar
á fundinum sömu annmörkum
háðar. Jafnframt hafi skóla-
nefnd ekki haft umboð til að

taka slíka ákvörðun um hús-
næðismál skólameistara.

Fram kemur í fundargerð
skólanefndar 11. september,
að síðan hafi verið lagt fram
afrit af greinargerð fjögurra
fulltrúa í skólanefnd til
menntamálaráðherra, dag-
settri þann dag, vegna bréfs
formannsins. Í greinargerð-
inni kemur fram, að meirihluti

skólanefndar er ósammála
túlkun formanns á lögmæti
fundarins sem haldinn var 9.
ágúst sl. og öðru því sem fram
kemur í bókun og bréfi til
menntamálaráðherra.
Í fundargerðinni kemur einnig
fram, að fulltrúi nemenda ger-
ir athugasemd við að hafa ekki
verið boðaður á síðasta fund
skólanefndar. Samþykkt var

tillaga Birnu Lárusdóttur
skólanefndarmanns, að máli
þessu yrði vísað til mennta-
málaráðherra til frekari skoð-
unar.

Þannig hafa báðir málsað-
ilar, formaður skólanefndar
með bréfi sínu og nefndin öll
með samþykkt tillögunnar,
lagt málið í hendur mennta-
málaráðherra.
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Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.
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SNJÓFLÓÐAVARNIR VIÐ FUNA,
LOKAFRÁGANGUR

Tæknideild Ísafjarðarbæjar óskar eftir
tilboðum í útboðsverkið ,,Snjóflóða-
varnir við Funa, lokafrágangur.“
Um er að ræða lokafrágang snjóflóða-
varna við sorpbrennsluna Funa í Engi-
dal.
Helstu magntölur eru:
Gröftur 900m³
Fylling     18.500m³
Grjóthleðsla 300m³
Yfirborðsjöfnun       9.000m²
Uppgræsla       5.000m²
Framræsluskurðir 375m
Útboðsgögn verða seld á bæjarskrif-
stofu frá og með föstudeginum 5.
október nk. á kr. 5.000.- eintakið.
Tilboð verða opnuð á tæknideild,
þriðjudaginn 16. október nk. kl. 11:00.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Piltur brenndist nokkuð í
gassprengingu í sólhýsi á Ísa-
firði laust fyrir hádegið á
fimmtudag í síðustu viku. Sól-
hýsið er uppi á svölum á hús-
inu Engi við Seljalandsveg og
urðu umtalsverðar skemmdir
á húsinu í sprengingunni. Eld-

ur kom upp og logaði í gólfi
þegar slökkvilið kom á vett-
vang og eldur stóð út úr gaskút
sem þarna var.

Slökkviliðsmönnum tókst
að slökkva gaseldinn án þess
að kúturinn spryngi en menn
óttuðust í fyrstu að það myndi

gerast. Maður sem átti leið
framhjá var búinn að aka pilt-
inum á sjúkrahúsið á Ísafirði
til aðhlynningar áður en lög-
regla og slökkvilið kom á vett-
vang. Hann var síðan fluttur
til Reykjavíkur og lagður inn
á brunadeild Landsspítalans.

Piltur meiddist og talsverðar skemmdir urðu á húsiPiltur meiddist og talsverðar skemmdir urðu á húsiPiltur meiddist og talsverðar skemmdir urðu á húsiPiltur meiddist og talsverðar skemmdir urðu á húsiPiltur meiddist og talsverðar skemmdir urðu á húsi
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Slökkviliðsmenn huga að verksummerkjum eftir sprenginguna í glerhýsinu á svölunum.
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Helgi Ólafsson sigraðiHelgi Ólafsson sigraðiHelgi Ólafsson sigraðiHelgi Ólafsson sigraðiHelgi Ólafsson sigraði

Veiði í Langadalsá í Ísa-
fjarðardjúpi var þó nokkru
betri en síðustu ár. Alls komu
95 laxar á land í sumar, eða
um tuttugu löxum fleira en í
fyrra, og tæplega eitt hundrað
bleikjur að auki. Í sumar voru
sett í ána 4.800 niðurgöngu-
seiði, fjórða árið í röð sem
seiðum er sleppt í Langadalsá.

Í haust var svo dregið í klak
og fengust átta laxar þann dag.
Hrognin fara í eldi suður í
Borgarfjörð og verður sleppt
í ána þegar tímar líða. Er það
von veiðiréttarhafa að slepp-
ingar skili sér í bættri veiði
næstu ár. „Enda sprettur ekki
gras nema það sé borið á“,
segir Kristján Steindórsson
bóndi á Kirkjubóli í Langadal.

95 laxar95 laxar95 laxar95 laxar95 laxar
komu á landkomu á landkomu á landkomu á landkomu á land
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Gamli Íslandsmeistarinn
Helgi Ólafsson frá Hólmavík
sigraði á 100 ára afmælismóti
Taflfélags Ísafjarðar sem hald-
ið var í Menntaskólanum á
Ísafirði á laugardag. Tuttugu
skákmenn mættu til leiks og
var baráttan um efstu sætin
bæði hörð og spennandi.

Helgi Ólafsson fékk 17½ v.
úr 19 skákum, Ásgeir Överby
á Ísafirði varð annar með 17
v. og Jón Þór Ólafsson, starfs-
maður 3X-Stáls hf. á Ísafirði,
varð þriðji með 15½ v.

Einar S. Einarsson, fyrrum
forseti Skáksambands Ís-
lands, rakti sögu skáklistar-
innar á Ísafirði í kaffihléi og
færði bókasöfnum Mennta-
skólans, Grunnskólans og
bókasafni bæjarins, bókagjaf-
ir frá skákhreyfingunni.

Helgi Ólafsson er einn er
sérstæðustu skákmeisturum
sem Íslendingar hafa eignast.
Þessi piltur norðan af Strönd-
um var öllum óþekktur þegar
hann kom, sá og sigraði á Ís-
landsmótinu í skák árið 1964.

Þau árin, bæði fyrir og eftir,
voru menn vanari því að Ís-
landsmeistarar væru menn
eins og Friðrik Ólafsson, Ingi
R. Jóhannsson og Guðmund-
ur Sigurjónsson, sem voru
þrautreyndir og margverð-
launaðir í viðureignum víða
um lönd við sterkustu skák-
meistara heimsins.

Eftir Íslandsmótið 1964
þakkaði pilturinn frá Hólma-
vík fyrir taflmennskuna og
kaffið, kvaddi og fór aftur
norður og hefur ekki sést síð-

an. Þannig er þjóðsagan að
minnsta kosti. En í annálum
íslenskrar skáksögu er hann
nefndur Helgi Ólafsson eldri

til aðgreiningar frá stórmeist-
aranum (og líka Íslandsmeist-
aranum) Helga Ólafssyni
yngri.

Skotveiðimenn!Skotveiðimenn!Skotveiðimenn!Skotveiðimenn!Skotveiðimenn!
Öll meðferð skotvopna í landi Efstadals og

Laugabóls í Laugardal er stranglega bönnuð.
Ef út af er brugðið, þá verða skotvopn gerð
upptæk og lögreglu gert viðvart.

Landeigendur.

Guðfinnur R. Kjartanssonog Helgi Ólafsson að tafli.

Á ári hafsins lögðu útvegsmenn fallegum stúlkum þau orð í munn í blaðaauglýs-
ingum, að þær ættu kvótann.

Um líkt leyti spurðu tveir fréttamenn Stöðvar 2 formann LÍÚ, hvernig nýliðun
gæti átt sér stað í útgerð og þeir komist í bransann. Það stóð ekki á svari:
Farið þið bara í kolmunnann, strákar mínir, þar er enginn kvóti!

Nú, tveimur árum seinna, er sama platan á fóninum hjá LÍÚ: Þið sem
alltaf eruð að kvarta yfir að engin nýliðun geti átt sér stað í útgerð, af hverju farið þið
bara ekki í kolmunnann?!

Ætlast talsmenn LÍÚ virkilega til að þeir séu teknir alvarlega með málflutningi af
þessu tagi? Við hverja halda LÍÚ-menn að þeir séu að tala? Eru þeir ef til vill að segja
bolvískum trillukörlum og kollegum þeirra, að þeir hefðu betur reynt við kolmunnann
í stað þess að treysta enn eina ferðina á frestun kvótasetningar á ýsu og steinbít? Eru
menn þar á bæ kannski að miðla sjómannsreynslu sinni með þessum ráðleggingum?

Auðvitað eru talsmenn LÍÚ með þessu að gefa ungum mönnum, sem vilja hefja
útgerð, langt nef. Segja þeim að sami hluturinn verði ekki gefinn mörgum. Ríkisvaldið
hafi valið núverandi kvótahafa „til að lifa“, svo vitnað sé til orða hins merka stjórn-
málamanns, Bjarna heitins Benediktssonar, frá haftaárunum þegar framtíð fyrirtækja

var í mörgum tilfellum háð pólitískri afstöðu ríkisvaldsins; að það sé ekki pláss fyrir
fleiri við nægtaborðið. En málflutningur af þessu tagi er líka lítilsvirðing við mikinn
meirihluta íslensku þjóðarinnar, sem margsinnis hefur lýst yfir andstöðu við fiskveiði-

stjórnunarkerfið í núverandi mynd.
Fyrir nokkrum misserum komst útgerðarmaður svo að orði að

draslið í landi (fiskvinnslustöðvar og frystihús með tilheyrandi búnaði)
skipti ekki nokkru máli, það væri kvótinn sem allt snerist um. Gullæðin lægi um
kvótakerfið.

„Allt þetta spýtnabrak og trilludót myndi [hins vegar] leggjast af um land allt og
er það hið besta mál“, er viðhorf útgerðarmanns, sem segir „allt tal um gjafakvóta
djöfulsins kjaftæði“.

Þess konar yfirlýsingar kvótahandhafa opinbera með ótvíræðum hætti hvílík
ógnargjá hefur opnast milli almennings og þess fámenna hóps, sem fengið hefur
auðlindir hafsins afhentar til eignar og umráða af stjórnvöldum. Stjórnvöldum, sem
Ellert B. Schram segir réttilega að séu að spauga með þjóðina ef í niðurstöðu meiri-
hluta Endurskoðunarnefndar felist sú sátt um fiskveiðistjórnun, sem boðuð var fyrir
síðustu Alþingiskosningar af þáverandi og núverandi valdhöfum. s.h.

Löggiltir endurskoðendur
Vestfjörðum bjóða almenn-
ingi til myndasýningar í Vík-
urbæ í Bolungarvík á laugar-
dag kl. 15. Þar verða sýndar
myndir sem teknar hafa verið
í ratleik og ferðum Heilsu-
bæjarins Bolungarvíkur.
Myndirnar verða sýndar í
skjávarpa á stóru tjaldi og
gefst hér sérstætt tækifæri til
að sjá myndir af stórbrotnu
landslagi Vestfjarða.

Á meðan myndasýningin
stendur yfir ætla krakkarnir í
10. bekk Grunnskóla Bolung-
arvíkur að afla sér fjár með
því að selja kaffi og kakó,
vöfflur og múffur.

Óskað er eftir því, að þeir
sem eiga myndir frá viðburð-
um Heilsubæjarins Bolungar-
víkur láti þær í té fyrir sýning-
una. Þær þurfa þá að vera á
tölvutæku formi. Nánari upp-
lýsingar veita Petrína í síma
848 6028 og Steingrímur í
síma 690 1515.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Mynda-Mynda-Mynda-Mynda-Mynda-
sýning ísýning ísýning ísýning ísýning í
VíkurbæVíkurbæVíkurbæVíkurbæVíkurbæ
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Samþykkt með atkvæðum meirihlut-Samþykkt með atkvæðum meirihlut-Samþykkt með atkvæðum meirihlut-Samþykkt með atkvæðum meirihlut-Samþykkt með atkvæðum meirihlut-
ans að taka breyttu tilboði ríkisinsans að taka breyttu tilboði ríkisinsans að taka breyttu tilboði ríkisinsans að taka breyttu tilboði ríkisinsans að taka breyttu tilboði ríkisins

Á sérstökum aukafundi síð-
degis á fimmtudag í síðustu
viku samþykkti bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar með fimm at-
kvæðum meirihlutans (D- og
B-lista) gegn fjórum atkvæð-
um minnihlutans (K-lista) að
taka breyttu tilboði ríkisins í
hlut Ísafjarðarbæjar í Orkubúi
Vestfjarða hf.. Söluverðið er
kr. 1.430.600 (einn milljarður
fjögur hundruð og þrjátíu
milljónir og sex hundruð þús-
und krónur). Tilboðið er sam-
þykkt með fyrirvara um leið-
réttingu á útreikningi á van-
skilalið sem talinn er rangt
reiknaður af hálfu ríkisins og
einnig með þeim fyrirvara að
útfærsla einstakra liða verði
gerð í nánu samstarfi við bæj-
arstjórn. Síðan verði endan-
legur samningur lagður fyrir
bæjarstjórn til samþykktar.

Felld var tillaga fulltrúa
minnihlutans í bæjarstjórn um
að hafna tilboðinu vegna óað-
gengilegra skilyrða sem í því
felist. Eftir að málið hafði ver-
ið afgreitt létu fulltrúar K-lista
bóka að þeir harmi niðurstöð-
una, „þar sem meirihluti
íhalds og framsóknar notar
meirihlutavald sitt í þessu
mikilvæga máli til að ganga
að afarkostum ríkisins“.

Í greinargerð Guðna G. Jóh-
annessonar, forseta bæjar-
stjórnar, með samþykktinni
um að taka viðaukatilboði rík-
isins, segir að með því hafi
loksins verið „komið til móts

við kröfur vestfirskra sveitar-
félaga og staðfest að lausn á
vanda í félagslega húsnæðis-
kerfinu verður á landsvísu en
ekki með sérstökum hætti á
Vestfjörðum“.

Jafnframt segir, að bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar leggi
þunga áherslu á að orkugeir-
inn á Vestfjörðum verði efldur
þrátt fyrir breytta eignaraðild
að Orkubúi Vestfjarða. Í fram-
tíðinni „verði áfram fyrirtæki
sem starfi annað hvort áfram
á Vestfjörðum eingöngu eða í
hinu nýja Norðvesturkjör-
dæmi en með höfuðstöðvar
sínar á Ísafirði þar sem saman
er komin mikil reynsla og góð-
ur árangur sem hefur náðst í
að reka orkufyrirtæki við að-
stæður sem gerast ekki erfið-
ari í þessu landi“.

Höfum náð til-Höfum náð til-Höfum náð til-Höfum náð til-Höfum náð til-
ætluðum árangriætluðum árangriætluðum árangriætluðum árangriætluðum árangri

„Já, ég átti frekar von á að
svona færi heldur en að það
yrði níu-núll samstaða í þessu
máli“, sagði Guðni Geir Jó-
hannesson, forseti bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar, í
samtali við blaðið að fundin-
um loknum. „Maður gat alveg
búist við að það færi út í ein-
hvern svona leik. Það er stutt
til kosninga og eflaust er ætl-
unin að reyna eitthvað að not-
færa sér þetta mál vegna kom-
andi kosningabaráttu“, sagði
Guðni.

„Í máli fulltrúa minnihlut-
ans á fundinum kom fram
stuðningur við sölu. Á hinn
bóginn kom fram það álit að
hér væri um að ræða þving-
unaraðgerðir af hálfu ríkis-
valdsins og að við værum ekki
að selja með fullri reisn. Það
get ég get alls ekki tekið
undir“, sagði Guðni. „Ég lít
svo á að við höfum náð þeim
árangri sem við lögðum upp
með í viðræðunefnd Fjórð-
ungssambandsins, að ná burt
þeim fyrirvörum sem voru í
upphaflegu tilboði ríkisins. Ég
tel að það hafi tekist.

Við höfum alltaf litið svo á
að með því að tala um „bráða-
vanda“ sé átt við vanskil. Nú
er búið að fá ríkisvaldið til að
fallast á þann skilning. Vanskil
Ísafjarðarbæjar í félagslega
húsnæðiskerfinu eru eitthvað
innan við 30 milljónir. Þetta
er reyndar ekki sú upphæð
sem kemur fram í tilboði rík-
isins. Hins vegar er þessi upp-
hæð nú viðurkennd af hálfu

Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða hf. að Stakkanesi.
ríkisins og verður leiðrétt þeg-
ar kaupsamningur verður bú-
inn til, í samræmi við þann
fyrirvara sem við gerðum og
bókaður var á fundinum“,
sagði Guðni G. Jóhannesson.

Viljum haldaViljum haldaViljum haldaViljum haldaViljum halda
sjálfsvirðingunnisjálfsvirðingunnisjálfsvirðingunnisjálfsvirðingunnisjálfsvirðingunni

„Skilyrðin sem fylgdu
þessu kauptilboði eru óað-
gengileg, að mati okkar sem
skipum minnihluta bæjar-
stjórnar“, sagði Bryndís G.
Friðgeirsdóttir, bæjarfulltrúi
K-lista í samtali við blaðið
eftir fundinn. „Þau fela í sér
alvarlega íhlutun í það sjálfs-
forræði sem sveitarstjórnar-
mönnum er tryggt í sveitar-
stjórnarlögum“, sagði Bryn-
dís. „Við bæjarfulltrúar eigum
að fara með fjármál sveitarfé-
lagsins og við erum fyllilega
fær um að raða sjálf í for-
gangsröð þeim skuldum sem
við ættum að greiða niður með

við fáum engan tímafrest á
meðan þeir fá endalausan
tíma.

Við sem skipum minnihlut-
ann gerum okkur fulla grein
fyrir ábyrgð okkar sem sveit-
arstjórnarmanna. Hér er ekki
um það að ræða við viljum
bara eyða peningum en ekki
selja hlutinn í Orkubúinu. Við
sættum okkur við verðmiðann
en við viljum fá að ráðstafa
andvirðinu án þvingana. Að
sjálfsögðu eru sveitarstjórnar-
menn ábyrgir fyrir því að
greiða skuldir og ríkið á að
treysta þeim til þess. Sveitar-
félög á Vestfjörðum hafa ekki
verið illa rekin og menn hafa
alls ekki verið að sóa fé í vit-
leysu. Þeir hafa ekki gefið
neina ástæðu til þess að þeim
sé vantreyst umfram aðra. Það
er þessi sjálfsvirðing sem við
viljum að allir bæjarfulltrúar-
nir níu hér í Ísafjarðarbæ fái
að halda. Við viljum að þeim
sé treyst til að stjórna þessu
bæjarfélagi“, sagði Bryndís.

andvirðinu, ef til sölunnar
kæmi.

Við í minnihlutanum höfum
allan tímann viljað að vandinn
í félagslega íbúðakerfinu yrði
fyrst leystur á landsvísu. Það
hefur ekki verið gert. Í staðinn
hefur ríkið búið til einhverja
tölu um vanskil Ísafjarðarbæj-
ar, sem við samþykkjum ekki.
Þeir eru að vísu búnir að biðj-
ast afsökunar á þessari tölu
og segja hana mistök. Við
segjum hins vegar að þeir
hljóti að hafa búið hana til,
því að hún var svo langt fyrir
utan það sem með nokkrum
hætti hefði getað staðist.

Við erum heldur alls ekki
að falla á tíma. Nefnd ríkisins
hefur haft ærinn tíma til að
vinna sína vinnu og koma með
lausnir á vandanum í félags-
lega húsnæðiskerfinu á lands-
vísu. Hún er búin að hafa það
mikinn tíma að hún ætti að
geta farið að skila af sér. Á
sama tíma er ríkið að þrýsta á
okkur að taka ákvörðun og

Orkubú Vestfjarða
Stakkanesi 1 • Ísafirði • Sími 456 3211

Tilboð óskastTilboð óskastTilboð óskastTilboð óskastTilboð óskast
Orkubú Vestfjarða óskar eftir tilboðum í

gluggaskipti og klæðningu utanhúss á skrif-
stofuhúsi fyrirtækisins að Stakkanesi 1 á
Ísafirði.

Helstu magntölur eru: Einangrun og klæðn-
ing 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 óaftur-
kræfu gjaldi kr. 3.000.- frá og með fimmtu-
deginum 27. september 2001.

Tilboð verða opnuð á sama stað fimmtu-
daginn 18. október 2001 kl. 14:00 í viðurvist
þeirra bjóðenda sem þess óska.

Orkubú Vestfjarða
– beislað náttúruafl

Bátategund sem er að hverfa og „á sér engan málsvara“Bátategund sem er að hverfa og „á sér engan málsvara“Bátategund sem er að hverfa og „á sér engan málsvara“Bátategund sem er að hverfa og „á sér engan málsvara“Bátategund sem er að hverfa og „á sér engan málsvara“

Konni kominn á verklegri bátKonni kominn á verklegri bátKonni kominn á verklegri bátKonni kominn á verklegri bátKonni kominn á verklegri bát
Konráð Eggertsson útgerð-

armaður á Ísafirði og fyrrum
hrefnuveiðimaður og Guð-
mundur sonur hans hafa keypt
vélbátinn Val ÍS 420 af Arnari
Kristjánssyni frá Ármúla.

Valur er 41 tonn að stærð
og bæði stærra og meira skip
en Halldór Sigurðsson ÍS sem
Konni hefur gert út síðustu
árin, en Arnar tekur hann upp
í kaupverðið. Valur er útbúinn
til veiða á net og snurvoð og
mun einnig sækja rækju í
Djúpið, þegar þær veiðar hefj-
ast. Konráð segir annars nokk-
uð óráðið hvaða veiðar Valur-
inn muni stunda, þar sem þeir
hafi mjög takmarkaðan kvóta

og tilheyri flokki aflamarks-
báta sem alltaf sé verið að
skerða.
„Það er eins og við eigum
okkur engan málsvara. Hvergi
nokkurs staðar í kerfinu. Þetta
er bátategund sem er að
hverfa. Hér áður voru þrír og
upp í átta bátar í hverri höfn
en nú eru þeir gjörsamlega
horfnir,“ segir Konráð.

Þegar blaðið hafði samband
við þá feðga, voru þeir staddir
í Bolungarvík með Val, þar
sem verið var að taka upp
vélina og gírínn í bátnum hjá
Vélvirkjanum í Bolungarvík.
Valurinn verður svo tilbúinn
til veiða innan skamms. Að-

spurður sagðist Konni ekki
reikna með að veiða nokkra
hrefnu á Val, þó að hann væri

vel til þess fallinn. Ekki sæjust
nein merki um að slíkt yrði
leyft í bráð.

Feðgarnir Guðmundur og Konráð um borð í Valnum.
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Fasteignir
í þessari

auglýsingu
eru aðeins

sýnishorn  af
söluskránni.
Allar frekari

upplýsingar eru
veittar  á

skrifstofunni að
Hafnarstræti 1

Einbýlishús / raðhús
Engjavegur 24: 126,4 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust
1. ágúst 2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hjallavegur 4: 242 m² einb.hús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Fallegt útsýni. Skipti á minni
eign möguleg. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 8: 171,8 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr að Hlíðarvegi 9.
Verð 7,5 m.kr.
Hlíðarvegur 25: 152,6 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum. Húsið
er mikið uppgert. Áhv. ca. 6,4
m.kr. Verð 10,2 m.kr.
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út Verð 12,5 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Laust fljótlega. Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt kjall-
ara, háalofti og ræktuðum garði
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti á minni eign
koma til greina. Áhv. ca. 2 m.kr.
Verð 12,7 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur. Verð 8,2 m.kr.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), allt uppgert. Húsið er
í hjarta bæjarins. Ræktuð eignar-
lóð. Verð 6,7 m.kr.
Stakkanes 16:  226,2 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

 4-6 herb. íbúðir

 3ja herb. íbúðir
Hlíðarvegur 33: 79,1 m² íbúð á
neðri hæð í fjórbýlishúsi ásamt

góðum bílskúr. Verð 6,9 m.kr.
Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi, sér inngang-
ur, sér geymsla. Verð 6,8 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)  Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Skoða öll tilboð.
Möguleiki að taka bíl uppí. Áhv.
ca. 3 m.kr. Verð 5,5 m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin er
endurnýjuð að stórum hluta.
Verð 5 m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi. Íbúðin er í
endurnýjun og telst fokheld,
tilvalin fyrir þá sem vilja innrétta
eftir eigin höfði. Verð 2 m.kr.

2ja herb. íbúðir

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

Grundargata 6: 49,2 m² íbúð á
2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Verð 3,5 m.kr.
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð í
góðu standi á 2. hæð í fjölb.húsi.
Áhv. ca. 3,6 m.kr. Verð 6,5 m.kr.
Sundstræti 24: 69 m² skemmti-
leg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlis-
húsi ásamt sér geymslu.
Verð 4  m.kr.

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

Bolungarvík
Hlíðarstræti 6: 113 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr
Verð 7,9 m.kr.
Vitastígur 25b: 101 m² fjögurra
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi. Sér
inngangur. Tilboð óskast
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Norræna skólahlaupið var
á dagskránni hjá nemendum
Grunnskólans á Ísafirði á mið-
vikudag í síðustu viku. Hlaup-
ið var í tveimur hópum, 1.-5.
bekkur klukkan níu og 6.-10.
bekkur klukkan hálfellefu.

Vegalengdirnar voru mis-
munandi, 2,5 km, 6 km og 8
km en í öllum tilvikum var

lagt af stað á mótum Bæjar-
brekku og Seljalandsvegar og
hlaupið mismunandi langt
inneftir og síðan til baka. Þau
sem lengst hlupu fóru alla leið
inn á tjaldsvæðið í Tungudal.
Ef til vill hefur verið freistandi
að nema þar staðar og tjalda
og hvíla sig en það gerði eng-
inn. Enda mun enginn hafa

hlaupið með tjald.
Í Norræna skólahlaupinu

velur hver skóli sinn dag og
tíma, þar sem það er á annað
borð iðkað. Á Ísafirði hefur
það verið stundað lengur en
elstu kennarar muna. Á mynd-
inni eru yngri krakkarnir að
leggja af stað inn Seljalands-
veginn.

Norræna skólahlaupið hjá nemendum G.Í.Norræna skólahlaupið hjá nemendum G.Í.Norræna skólahlaupið hjá nemendum G.Í.Norræna skólahlaupið hjá nemendum G.Í.Norræna skólahlaupið hjá nemendum G.Í.

Hlaupagikkir áHlaupagikkir áHlaupagikkir áHlaupagikkir áHlaupagikkir á
SeljalandsveginumSeljalandsveginumSeljalandsveginumSeljalandsveginumSeljalandsveginum

AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Af óviðráðanlegum orsökum varð að fresta

aðalfundi Útvegsmannafélags Vestfjarða
sem vera átti 25. september sl.

Nú hefur verið ákveðið að aðalfundur fé-
lagsins verði haldinn mánudaginn 8. október
nk. kl. 12:00 á Hótel Ísafirði.

Venjuleg aðalfundarstörf.
Fulltrúar LÍÚ koma á fundinn.
Félagsmenn eru hvattir til að mæta.

Stjórnin.

Ragnars Freys Vestfjörð
Holtagötu 11, Súðavík

Innilegar kveðjur og þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð og vinarhug vegna andláts og

jarðarfarar elskulegs sonarsonar míns,
bróðursonar og frænda

Ragna Aðalsteinsdóttir
Garðar Smári Vestfjörð og fjölskylda

Skipanaust ehf. á Ísafirði smíðar fyrir Smáralindina í KópavogiSkipanaust ehf. á Ísafirði smíðar fyrir Smáralindina í KópavogiSkipanaust ehf. á Ísafirði smíðar fyrir Smáralindina í KópavogiSkipanaust ehf. á Ísafirði smíðar fyrir Smáralindina í KópavogiSkipanaust ehf. á Ísafirði smíðar fyrir Smáralindina í Kópavogi

Rúmlega sex tonn af járni í grindurnarRúmlega sex tonn af járni í grindurnarRúmlega sex tonn af járni í grindurnarRúmlega sex tonn af járni í grindurnarRúmlega sex tonn af járni í grindurnar
Járniðnaðarfyr i r tækið

Skipanaust ehf. í Neðsta á Ísa-
firði hefur tekið að sér að
smíða grindur utan um inn-
kaupavagnana fyrir nýju stór-
verslunarmiðstöðina Smára-
lind í Kópavogi. Verkinu skal
skila þann 9. október en eins
og kunnugt er af fréttum er
ákveðið að miðstöðin verði
opnuð daginn eftir, 10.10.
klukkan 10.10. Verkið er þegar
komið vel á veg hjá Skipa-
naustsmönnum og þeir eru
fullvissir um að skila verkinu
á réttum tíma, að sögn Magn-
úsar Magnússonar fram-
kvæmdastjóra.

Reiknað er með að milli
sex og sjö tonn af járni þurfi í
smíðina. Áður en grindurnar
verða settar upp í Smáralind-

inni þurfa þær að fara í galv-
aniseringu til Akureyrar. Síð-
an munu starfsmenn Skipa-
nausts setja þær upp á sínum
framtíðarstað. Verkið fékkst í
gegnum tilboð en fyrirtækið
hefur ekki mikið reynt fyrir
sér með sambærileg verkefni
fyrr, hvað sem síðar verður.

„Við höfum hér allar vélar
og aðstöðu sem þarf, auk þess
að hafa hjá okkur þaulreynda
og trausta járniðnaðarmenn“,
segir Magnús framkvæmda-
stjóri. Hjá fyrirtækinu starfa
nú sjö menn og verkefnin hafa
verið næg síðan það var stofn-
að í nóvember á síðasta ári.
Skipanaust tekur að sér alla
almenna járnsmíði og þjón-
ustar togarana sem gerðir eru
út frá Ísafirði. Skipanaustsmenn á Ísafirði að störfum við Smáralindargrindina.

Síðasti liður umferðarvikunnar í ÍsafjarðarbæSíðasti liður umferðarvikunnar í ÍsafjarðarbæSíðasti liður umferðarvikunnar í ÍsafjarðarbæSíðasti liður umferðarvikunnar í ÍsafjarðarbæSíðasti liður umferðarvikunnar í Ísafjarðarbæ

Hjólreiðaferð í gegn-Hjólreiðaferð í gegn-Hjólreiðaferð í gegn-Hjólreiðaferð í gegn-Hjólreiðaferð í gegn-
um Vestfjarðagönginum Vestfjarðagönginum Vestfjarðagönginum Vestfjarðagönginum Vestfjarðagöngin

Síðasti liður umferðarvik-
unnar í Ísafjarðarbæ verður
hjólreiðatúr gegnum Vest-
fjarðagöngin á laugardaginn.

Að þessari hópferð á hjól-
um stendur Tryggingamið-
stöðin hf. í samstarfi við lög-
regluna og Ísafjarðarbæ. Öðr-
um þræði er þátttaka í henni
fjárstyrkur við Slysavarna-

deildina Tinda í Hnífsdal því
að fyrir fyrstu 100 þátttak-
endurna greiðir Trygginga-
miðstöðin hf. deildinni kr. 500
á mann eða samtals kr. 50
þúsund.

Lagt verður af stað kl. 13
eftir hádegi frá planinu við
Skíðaskálann í Tungudal og
þurfa þátttakendur að vera

komnir þangað með góðum
fyrirvara. Þegar komið verður
út í Breiðadalsmunnann á
göngunum býður Trygginga-
miðstöðin hf. hjólendum upp
á Primus-orkudrykk frá MÍ.
Allir fá viðurkenningarskjal
um að hafa hjólað í gegn.
Segja má að nú sé tilvalið að
nota tækifærið og hjóla.

Sparisjóður VestfirðingaSparisjóður VestfirðingaSparisjóður VestfirðingaSparisjóður VestfirðingaSparisjóður Vestfirðinga

Katrín ráðinKatrín ráðinKatrín ráðinKatrín ráðinKatrín ráðin
deildarstjórideildarstjórideildarstjórideildarstjórideildarstjóri
Sparisjóður Vestfirðinga

hefur ráðið Katrínu Skúla-
dóttur í stöðu deildarstjóra
við afgreiðsluna á Ísafirði.

Tólf umsóknir bárust um
stöðuna sem auglýst var fyr-
ir stuttu. Eftir yfirferð yfir
umsóknir var niðurstaðan sú
að ráða Katrínu í stöðuna.
Hún hefur verið starfsmaður

Útvegsbanka Íslands, nú
Íslandsbanka h.f., frá árinu
1982 og er nú þjónustufull-
trúi í afgreiðslu bankans á
Ísafirði.

Katrín er fædd og uppalin
í Mosfellsbæ. Hún er í sam-
búð með Valdimar Halldórs-
syni verkstjóra hjá Flutn-
ingamiðstöð Vestfjarða.

Til sölu er 30m² sumarbú-
staður til flutnings. Greið-
sla eftir samkomulagi.
Uppl. í síma 456 4936.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
í Stórholti. Laus strax.
Uppl. í síma 892 5066.

Vill einhver Hansahillur,
skáp og skúffuborð í sama
stíl? Fæst gefins. Uppl. í
síma 899 0719.

Þeir sem áttu klukkur eða
úr í viðgerð hjá Skríninu
eru vinsamlegast beðnir að
hafa samband við Neyt-
endafélag Vestfjarða í síma
456 5075.

Til sölu er 2ja herb. íbúð,
94 m² að Aðalstræti 20.
Uppl. í símum 456 4244
eða 892 7911.

Til sölu eru fjórar 15"
jeppafelgur. Verð kr. 20
þús. Uppl. í síma 456 4244
eða 892 7911.

Bútasaumsklúbburinn
Pjötlurnar! Fyrsti fundur
vetrarins verður nk. laug-
ardag kl. 10 á Hlíf.

Til sölu eru fjögur jeppa-
dekk, stærð 31x10,5x15.
Seljast ódýrt. Upplýsingar
gefur Viðar í símum 456
3245 og 456 5176.

Óska eftir vinnu. Er 20
ára með meirapróf og
vinnuvélaréttindi. Uppl. í
síma 847 8531.

Til sölu er Subaru 1800,
station, árg. 91. Góður bíll
á góðu verði. Uppl. í síma
456 5054 og 897 5052.

Til sölu er Subaru Legacy
2,0 árg. 1999, hvítur með
strípum. Aukaljós fylgja
með. Fæst á góðu verði ef
samið er strax. Uppl. í síma
456 7130.

Til leigu er mjög góð 3ja
herb. íbúð í Stórholti. Er
laus. Uppl. í símum 897
6293 og 456 6279.

Til sölu er einbýlishúsið
að Engjavegi 24, Ísafirði, 5
herb., hæð og kjallari. Hús-
ið er laus. Leiga kemur
einnig til greina. Upplýs-
ingar í símum 456 4737 og
868 6626.

Til leigu er 3-4ra herb.
íbúð á eyrinni á Ísafirði.
Getur losnað strax. Upplýs-
ingar í síma 695 7720.

Okkur vantar veggflísar
til að brjóta niður í mósaík-
verk sem verður unnið á
landsmóti Samfés helgina
5.-7. október. Ef þú átt flísar
sem þú mátt missa, þiggj-
um við þær með þökkum.
Flísunum má skila í merkt-
an kassa sem standur bak
við Gamla Apótekið.

Vantar bílskúr til leigu,
helst á eyrinni á Ísafirði. Á
sama stað er til sölu 16"
sumardekk. Uppl. í símum
868 1912 og 456 4103.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Urðarvegi 49, neðri hæð.
Uppl. í síma 456 3547.

Til sölu er Toyota 4Runner
árg. 1990. Gullfallegur bíll.
Skipti á 4x4 bíl eða bein
sala. Uppl. í síma 864 1341.

Aðalfundur Kvenfélags
Ísafjarðarkirkju verður
haldinn fimmtudaginn 4.
október kl. 20 í Safnaðar-
heimilinu við Sólgötu.
Dagskrá: Venjuleg aðal-
fundarstörf. 2. Önnur mál.
Að vanda verður boðið fram
kaffi og meðlæti á fundin-
um. Nýir félagar velkomn-
ir.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Uppl. í
síma 894 8630.

Til sölu er 2ja herb. íbúð
við Túngötu. Lítil útborg-
un. Afborgun af Húsbréfum
ca. 18 þús. kr. á mánuði.
Uppl. í símum 693 6818 og
694 5467.

Smáauglýsingar BB
Síminn er 456 4560
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Menningarminjasafn að verða til í túnfætinum að Núpi í DýrafirðiMenningarminjasafn að verða til í túnfætinum að Núpi í DýrafirðiMenningarminjasafn að verða til í túnfætinum að Núpi í DýrafirðiMenningarminjasafn að verða til í túnfætinum að Núpi í DýrafirðiMenningarminjasafn að verða til í túnfætinum að Núpi í Dýrafirði

Komið í heimsóknKomið í heimsóknKomið í heimsóknKomið í heimsóknKomið í heimsókn
í Sigtryggshúsí Sigtryggshúsí Sigtryggshúsí Sigtryggshúsí Sigtryggshús
– Þröstur Sigtryggsson á ófá handtökin á
undanförnum árum í húsinu sem var æsku-
heimili hans frá því að hann var á fyrsta ári

Hlíð hjá Núpi við Dýrafjörð. Þeir Smári Haraldsson og Þröstur Sigtryggsson á spjalli í góða veðrinu undir húsveggnum.

Þröstur Sigtryggsson frá
Núpi í Dýrafirði, fyrrverandi
skipherra hjá Landhelgisgæsl-
unni (einnig nefndur Spaug-
sami spörfuglinn), hefur átt
mörg handtökin á æskuheim-
ili sínu síðustu árin. Þetta er
húsið Hlíð (oft nefnt Sig-
tryggshús) sem stendur í tún-
fætinum á Núpi. Húsið er senn
aldargamalt og voru komið á
það talsverð ellimörk en
Þröstur hefur smátt og smátt
verið að gera það upp, jöfnum
höndum ytra sem innra.

Þarna eru ótalmargir innan-
stokksmunir og gripir og
áhöld frá fyrri tíð, svo og
margt af persónulegum mun-
um hjónanna Hjaltlínu M.
Guðjónsdóttur og séra Sig-
tryggs Guðlaugssonar, for-
eldra Þrastar. Þeir bræðurnir
séra Sigtryggur og Kristinn
Guðlaugssynir á Núpi voru
helstu hvatamenn að stofnun
unglingaskólans að Núpi sem

Þröstur Sigtryggsson framan við húsið Hlíð sem byggt var
í landi hjáleigunnar Ytrihúsa við Núp í Dýrafirði.

Kolaeldavélin er komin til ára sinna og bíður hreinsunar og
pússunar.

var settur í fyrsta sinn í árs-
byrjun 1907. Séra Sigtryggur
var fyrsti skólastjórinn og
gegndi hann því starfi til 1929.

Heimili séraHeimili séraHeimili séraHeimili séraHeimili séra
Sigtryggs ogSigtryggs ogSigtryggs ogSigtryggs ogSigtryggs og

fjölskyldu frá 1930fjölskyldu frá 1930fjölskyldu frá 1930fjölskyldu frá 1930fjölskyldu frá 1930
Húsið Hlíð var byggt 1905

eða 1906 í landi Ytrihúsa, hjá-
leigu frá Núpi. Það er tvílyft
bárujárnsklætt timburhús á
steinsteyptum kjallara, en
smiður var Guðmundur bóndi
og snikkari, sem síðar bjó á
Lækjarósi í Dýrafirði. Í fyrstu
gerð var Hlíð um 6,25 x 5,05
m að grunnfleti en rúmum ára-
tug síðar var byggður við það
skúr. Hann var rifinn um 1930
og þá smíðuð núverandi við-
bygging, ein hæð með tveimur
risum, 6,25 x 3,15 m að grunn-
fleti, og gerðar ýmsar fleiri
breytingar.

Um það leyti lét séra Sig-
tryggur af skólastjórn og
keypti þá húsið. Hann fluttist
í það árið 1930 ásamt fjöl-
skyldu sinni og hefur það síð-
an verið í eigu hans og erfingja
hans. Hlynur Sigtryggsson,
fyrrum veðurstofustjóri, bróð-
ir Þrastar, hefur tekið saman
lýsingu á húsinu og breyting-
unum sem gerðar voru fyrir
sjö áratugum og ýmsan fróð-
leik annan varðandi sögu þess.

Heimsókn í HlíðHeimsókn í HlíðHeimsókn í HlíðHeimsókn í HlíðHeimsókn í Hlíð

Síðla sumars 2001 komu
undirritaður og Smári Har-
aldsson á Ísafirði í heimsókn
til Þrastar þar sem hann var
að vinna í gamla húsinu.
Þröstur var á fyrsta ári þegar
fjölskyldan fluttist að Hlíð en
Hlynur bróðir hans var á ní-
unda ári. Margt hafði ljóslega
tekið stakkaskiptum í höndum
Þrastar en margt var sýnilega
enn ógert. Hann leiddi gesti
um húsakynni, allt frá kjallara
og upp í ris, en sum herbergi
máttu heita full af gömlu dóti.
Slíkt orðalag er raunar alls-
endis óviðeigandi því að hér
var hver gripurinn öðrum
merkilegri, meira að segja
prestakragar séra Sigtryggs,
en á næsta ári verða liðin 140
ár frá fæðingu hans.

Síðan hefur Þröstur farið
með sumt af gömlum skjölum
föður síns á Héraðsskjalasafn-
ið á Ísafirði, svo sem listilega
skrifaðar stundaskrár og önn-
ur gögn frá fyrstu árum ung-
mennaskólans að Núpi, eins
og hér var sagt frá fyrir nokkr-
um vikum. Enn er þó flest
með kyrrum kjörum í Hlíð,
svo sem geysimikið af göml-
um bókum séra Sigtryggs, rit-
föng hans og fjölmargar blek-
byttur (flestar tómar!), brodd-
stafur hans og skíði afar forn-
leg. Þannig mætti lengi, lengi
telja.

Enn betur máEnn betur máEnn betur máEnn betur máEnn betur má
ef duga skal ...ef duga skal ...ef duga skal ...ef duga skal ...ef duga skal ...

Þröstur hefur þegar lagt
geysilega vinnu í viðgerðir á
húsinu, auk verulegra fjár-
muna frá sjálfum sér. Máln-
ingarverksmiðjan Harpa veitti
honum kærkominn málning-
arstyrk og Húsafriðunarsjóður
og Mýrahreppur styrktu hann
myndarlega til gluggaskipta
og endurnýjunar á þaki og
nægðu þeir styrkir að mestu
fyrir efni og aðkeyptri vinnu
við þá þætti.

Fyrir skömmu opnaði
Þröstur sérstakan reikning,
1128-05-6000, hjá Sparisjóði
Vestfirðinga á Þingeyri, fyrir
þá sem vilja leggja þessu verki
lið. Vonandi endast Þresti
kraftar, bæði fjárhagslegir og
aðrir, til að ljúka þessu merki-
lega starfi í þágu vestfirskrar
menningarsögu. Vonandi
verður hægt að opna Sögu-
safnið í Hlíð – eða einfaldlega
Sigtryggshús – innan fárra ára.

Skrautritað skjal sem vinir séra Sigtryggs Guðlaugssonar, Hlíð hjá Núpi, fyrrverandi pró-
fasts í Ísafjarðarprófastsdæmi, færðu honum á 85 ára afmæli hans haustið 1947. Þar
stendur m.a.: „Vér þökkum starf þitt í þágu sönglistarinnar, einkum kirkjusöngsins. Til
þess að sem flestir njóti góðs af því starfi og til minningar um þessi tímamót æfi þinnar höf-
um vér – að nokkru með þínu góða samþykki – látið ljósprenta, í allmörgum eintökum, hið
vandaða, frumsamda handrit þitt: 70 sönglög, rödduð fyrir safnaðarsöng og harmoníum,
krkjulegs efnis... Oss er það mikil ánægja að færa þér í dag fyrsta eintakið...“

Séra Sigtryggur samdi fjölmörg sönglög sem gefin voru út.
Hér er orgel hans og nótnatafla fyrir ofan en langspil hang-
ir á vegg.
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Hafsteinn Númason slasaðist mjög alvarlega í bílslysi syðraHafsteinn Númason slasaðist mjög alvarlega í bílslysi syðraHafsteinn Númason slasaðist mjög alvarlega í bílslysi syðraHafsteinn Númason slasaðist mjög alvarlega í bílslysi syðraHafsteinn Númason slasaðist mjög alvarlega í bílslysi syðra

Enn einu sinni högg-Enn einu sinni högg-Enn einu sinni högg-Enn einu sinni högg-Enn einu sinni högg-
við í sama knérunnvið í sama knérunnvið í sama knérunnvið í sama knérunnvið í sama knérunn

Fjölmiðlar greindu frá
mjög alvarlegu bílslysi á
Suðurlandsvegi í Svína-
hrauni  þriðjudagskvöldið
18. september, þar sem
sendibíll lenti út af veginum
og stakkst í hraungjótu. Bíl-
stjórinn liggur mjög alvar-
lega slasaður á gjörgæslu-
deild og læknar fullyrða
ekkert um batalíkur annað
en það, að hann muni að

minnsta kosti aldrei ná sér að
fullu. Maðurinn sem hér um
ræðir er Hafsteinn Númason,
sem búsettur var í Súðavík á
sínum tíma. Flestir landsmenn
muna væntanlega ennþá eftir
hinum mikla missi Hafsteins
og Berglindar konu hans í því
slysi.

Nú er eitt áfallið enn dunið
yfir. Á meðan þess er beðið
hvað verða vill með Hafstein

er Berglind ein með tvö börn,
tekjulaus og bíllaus uppi á
Kjalarnesi. Hér fyrir neðan er
tilfært reikningsnúmer í eigu
Berglindar en tekið skal fram,
að númerið var fengið hjá
Völu, dóttur Hafsteins, og
birtist hér algerlega án tilverk-
naðar eða vitneskju Berglind-
ar. Hvort fólk gerir eitthvað
með þessar upplýsingar er mál
hvers og eins. Hér er enginn

að sníkja neitt heldur ein-
göngu verið að benda á
ákveðna hluti.

Bankareikningurinn og
upplýsingar honum við-
víkjandi eru sem hér segir:
Berglind María Kristjáns-
dóttir, kt. 120263-2939,
Hofsbraut 66, Kjalarnesi,
116 Reykjavík. Íslands-
banki, Mosfellsbæ: 0549-
14-600119.

Gæsluþyrlan SIF kom í
heimsókn til Ísafjarðar í
síðustu viku og var þetta
liður í æfingum sem eru

alltaf annan hvern þriðju-
dag hjá lögregluliðinu á

Ísafirði. Margvísleg atriði
eru tekin fyrir á æfing-
unum og að þessu sinni

hafði verið leitað til Land-
helgisgæslunnar eftir

samstarfi.
Þyrlan var í eftirlitsflugi

við Vestfirði og var
tækifærið notað að koma

við á Ísafirði og hitta
lögregluliðið. Gæslumenn

fluttu klukkutíma fyrir-
lestur þar sem farið var

yfir allt sem varðar
samskipti og samvinnu

milli lögreglu og þyrlu sem
kemur á slysstað.

Síðan var farið inn á
Ísafjarðarflugvöll og

haldin verkleg æfing í
leiðbeiningum lögreglu á

jörðu niðri til þyrlumanna
við lendingu og flugtak og

öðru sem máli skiptir.

Þyrla Landhelgisgæsl-Þyrla Landhelgisgæsl-Þyrla Landhelgisgæsl-Þyrla Landhelgisgæsl-Þyrla Landhelgisgæsl-
unnar í heimsóknunnar í heimsóknunnar í heimsóknunnar í heimsóknunnar í heimsókn

Æfingadagur lögregÆfingadagur lögregÆfingadagur lögregÆfingadagur lögregÆfingadagur lögreglunnar á Ísafirðilunnar á Ísafirðilunnar á Ísafirðilunnar á Ísafirðilunnar á Ísafirði

Sýslumaðurinn á Ísafirði og einn gæslumannanna kveðjast
við þyrluna að æfingu lokinni.

BygBygBygBygByggðakvótanum senn úthlutað á ný til eins ársgðakvótanum senn úthlutað á ný til eins ársgðakvótanum senn úthlutað á ný til eins ársgðakvótanum senn úthlutað á ný til eins ársgðakvótanum senn úthlutað á ný til eins árs

Reiknað með sömu tilhögun og að kvótinnReiknað með sömu tilhögun og að kvótinnReiknað með sömu tilhögun og að kvótinnReiknað með sömu tilhögun og að kvótinnReiknað með sömu tilhögun og að kvótinn
verði áfram unninn hjá Fjölni á Þingeyriverði áfram unninn hjá Fjölni á Þingeyriverði áfram unninn hjá Fjölni á Þingeyriverði áfram unninn hjá Fjölni á Þingeyriverði áfram unninn hjá Fjölni á Þingeyri

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur óskað eftir greinargerð
frá fiskvinnslunni Fjölni hf. á
Þingeyri vegna nýrrar úthlut-
unar á byggðakvóta til eins
árs. Á fundi ráðsins í síðustu
viku var lagt fram bréf frá
Nýsi hf., þar sem óskað var
eftir áliti Ísafjarðarbæjar á því,
hvort skilyrði samnings Bygg-

ðastofnunar við fyrirtækin
Fjölni hf. og Vísi hf. og við
Ísafjarðarbæ hafi verið efnd á
síðasta fiskveiðiári og hvort
forsendur séu fyrir því að
úthluta byggðakvótanum á ný
með sama hætti og þá var gert.
Eins og kunnugt er önnuðust
Vísir og Fjölnir veiðar og
vinnslu byggðakvótans

samkvæmt samningi.
Í samræmi við lagaákvæði

frá 1999 hefur Byggðastofnun
1.500 þorskígildistonna
byggðakvóta til ráðstöfunar á
nýbyrjuðu fiskveiðiári.
Byggðakvótinn skerðist ekki
þrátt fyrir samdrátt í aflaheim-
ildum en samsetningin hefur
breyst lítillega. Samkvæmt

upplýsingum Fiskistofu eru
aflaheimildirnar á nýbyrjuðu
fiskveiðiári þessar, miðað við
slægðan fisk í eftirtöldum
fjórum tegundum: Þorskur
1.146 tonn, ýsa 181 tonn, ufsi
181 tonn og steinbítur 83 tonn,
eða samtals 1.591 tonn.
Byggðastofnun mun sjálf
reikna út úthlutun á einstök

skip.
Byggðastofnun stefnir að

því að úthluta byggðakvóta
yfirstandandi fiskveiðiárs sem
fyrst. Úthlutunin verður
byggð á samningi um úthlutun
byggðakvóta síðasta fisk-
veiðiárs sem stofnunin gerði
til 5 ára við fiskverkunina
Fjölni hf. á Þingeyri og Vísi

hf. í Grindavík og Ísafjarðar-
bæ. Gert er ráð fyrir að aðilar
fái áfram sömu úthlutun, svo
framarlega sem þeir teljist
hafa staðið við öll skilyrði
fyrrgreinds samnings. Þess
vegna var farið fram á álit
Ísafjarðarbæjar samkvæmt
því sem nefnt var í upphafi.

Listamaðurinn BerListamaðurinn BerListamaðurinn BerListamaðurinn BerListamaðurinn Bernd Ogrodnik kom víða við á Vestfjörðumnd Ogrodnik kom víða við á Vestfjörðumnd Ogrodnik kom víða við á Vestfjörðumnd Ogrodnik kom víða við á Vestfjörðumnd Ogrodnik kom víða við á Vestfjörðum

Þekktastur hérlend-Þekktastur hérlend-Þekktastur hérlend-Þekktastur hérlend-Þekktastur hérlend-
is fyrir Pis fyrir Pis fyrir Pis fyrir Pis fyrir Pappírs-Pésaappírs-Pésaappírs-Pésaappírs-Pésaappírs-Pésa

– og loksins sestur að á uppáhaldslandinu sínu, Íslandi

Tónlistarmaðurinn og
brúðulistamaðurinn Bernd

Ogrodnik ferðaðist um Vest-
firði fyrir stuttu og hélt

sýningar fyrir börn og full-
orðna. Hann heimsótti
Hólmavík, Drangsnes,

Súðavík, Sólborg á Ísafirði
og grunnskólana í Bolung-
arvík, á Ísafirði, Flateyri og
Þingeyri. Sýningar Bernds

gerðu mikla lukku og óhætt
er að segja að allir áhorf-
endur, ungir sem gamlir,

hafi skemmt sér konunglega.

Bernd Ogrodnik er þýskur
listamaður sem fyrst kom

fram á sjónarsviðið á Íslandi
á árunum 1988-89. Það

gerði hann þegar hann skap-
aði útlit og persónugervingu

hins vinsæla Pappírs-Pésa
og hélt sína fyrstu einka-

sýningu í Gerðubergi.
Eftir það fluttist Bernd til

Bandaríkjanna. Hann hefur
flutt reglulega fyrirlestra á

hinni árlegu, alþjóðlegu
ráðstefnu brúðuleiklistar í

The O´Neill Theater Center

og einnig heldur hann reglu-
lega fyrirlestra í háskólum
víðs vegar um Bandaríkin.

Hann hefur staðið fyrir
námskeiðum fyrir fólk á

öllum aldri á leiklistarhátíð-
um, í skólum og víðar. Á
síðustu árum hefur Bernd

snúið aftur til Íslands í
meira og meira mæli og

unnið meðal annars með
skólum, leikskólum, Salnum
í Kópavogi og „Tónlist fyrir

alla“. Á síðasta ári fluttist
hann svo að lokum alkom-
inn til uppáhalds landsins

síns á jörðinni, Íslands.
Ekki er loku fyrir það

skotið að Bernd Ogrodnik
verði aftur á ferð á Vest-

fjörðum með vorinu. Þeir
sem sáu sýningarnar hans

núna eru strax farnir að
hlakka til!

Frá sýningu Bernds í
Grunnskólanum á Ísafirði.

Mynd: Skarphéðinn
Jónsson.
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Grazyna Maria Okuniewska frá Póllandi hefur verið búsett á Vestfjörðum í tíu ár og hálfu beturGrazyna Maria Okuniewska frá Póllandi hefur verið búsett á Vestfjörðum í tíu ár og hálfu beturGrazyna Maria Okuniewska frá Póllandi hefur verið búsett á Vestfjörðum í tíu ár og hálfu beturGrazyna Maria Okuniewska frá Póllandi hefur verið búsett á Vestfjörðum í tíu ár og hálfu beturGrazyna Maria Okuniewska frá Póllandi hefur verið búsett á Vestfjörðum í tíu ár og hálfu betur

„Er ekki á leiðinni burt“„Er ekki á leiðinni burt“„Er ekki á leiðinni burt“„Er ekki á leiðinni burt“„Er ekki á leiðinni burt“
„Ég kom til Íslands 6. apríl

1991 og hef búið hér síðan.
Ég kom til að vinna í fiski og
bjó í Hnífsdal en flutti svo út
í Bolungarvík. Þar bjó ég í
fjögur ár og átti mann og barn
en hef búið á Ísafirði síðustu
fimm árin með syni mínum,
Einari Patreki Bæringssyni,”
segir Grazyna María, hjúkr-
unarfræðingur á Fjórðungs-
sjúkrahúsinu á Ísafirði, í við-
tali við Bæjarins besta. Hún
hefur búið hér á Vestfjörðum í
liðugan áratug og unir hag
sínum vel. Grazyna hefur
reynst löndum sínum hin
mesta hjálparhella í hverskyns
málum sem upp hafa komið.
Hún hefur þýtt ritling fyrir
pólskt verkafólk sem út kom
nýlega og kynnt Íslendingum
pólsku svo eitthvað sé nefnt.

Ísafjörður er ekki óvanur
því á liðnum árum og öldum
að eignast erlenda fóstursyni
og -dætur  sem auðgað hafa
bæði atvinnuvegi og menn-
ingarlíf. Með nýjum tímum
kemur nýtt fólk og enn eiga
Ísfirðingar þess kost að eign-
ast nýja syni og dætur frá nýj-
um heimkynnum, fólk sem til-
búið er að setjast hér að og
taka þátt í lífsbaráttunni við
hlið innfæddra. Deila með

þeim gleði og sorgum og auð-
ga lífið nýjum litum úr sínum
reynsluheimi. Grazyna María
Okuniewska er ein af þeim.
Hún hefur auk þess náð ótrú-
legu valdi á íslenskri tungu,
sem reynist mörgum erfið.

Var forvitinVar forvitinVar forvitinVar forvitinVar forvitin
að sjá frystihúsað sjá frystihúsað sjá frystihúsað sjá frystihúsað sjá frystihús

– Hvernig kom það til að
þú komst til Íslands?

„Mig langaði að breyta til
og frétti þá að það vantaði
fólk til Íslands til að vinna í
frystihúsi. Ég hafði aldrei séð
frystihús, og vissi lítið hvað
það var. Mér fannst þetta mjög
forvitnilegt, og spennandi,
líka vegna þess að mig langaði
til að prófa eitthvað ólíkt því
sem ég var að fást við. Ég
ákvað þess vegna að koma til
Íslands og vera í 6 mánuði, en
ætlaði svo að halda áfram til
Kanada. En það breyttist.“

– Hvaðan ertu, Grazyna?
„Ég er fædd í Póllandi í bæ

sem heitir Wejherowo, en
flutti tveggja ára gömul til
Zukowo í nágrenni við Gdyn-
ia í norðurhluta Póllands. Þar
byggðu foreldrar mínir hús
og við fluttum þar inn árið
1967. Þar bjó ég þar til ég var

tvítug og hafði þá lokið hjúkr-
unarprófi. Zukowo er lítill bær
í Póllandi með um átta þúsund
íbúa og liggur inn í landi nokk-
urn veginn miðja vegu milli
hafnarborganna Gdynia og
Gdansk.“

Margt hefurMargt hefurMargt hefurMargt hefurMargt hefur
breyst ytrabreyst ytrabreyst ytrabreyst ytrabreyst ytra

Foreldrar mínir búa í Zu-
kowo. Faðir minn er trésmið-
ur. Hann er 62 ára gamall og
móðir mín sextug. Ég á tvær
systur sem báðar búa í Pól-
landi með fjölskyldum sínum.
Sú yngri er 34 ára og á tvö
börn, en eldri systir mín er 37
ára og á líka tvö börn. Ég hef
farið á hverju sumri til að
heimsækja fjölskylduna. Það
er nokkuð dýrt að ferðast til
Póllands, það þarf að milli-
lenda í Kaupmannahöfn eða
Düsseldorf eins og ég gerði í
sumar á leiðinni til Warsjár.
Svo flaug ég þaðan til Gdansk
og þá er stutt að fara til foreldra
minna.

Það hafa orðið miklar breyt-
ingar í Póllandi síðustu tíu
árin. Maður sér það þegar
maður kemur þangað. Það eru
miklar framkvæmdir í gangi.
Mikið byggt af nýjum húsum,

og mikil atvinna, allavega á
svæðinu kringum Gdansk. En
ástandið er ekki jafngott alls-
staðar í landinu. Í sumum
landshlutum hefur verið mikið
atvinnuleysi, eins og í austur-
hluta Póllands. Þar er ekki
eins mikið um iðnaðarfyrir-
tæki eins og í vesturhlutanum.

Fólk hefur það betra í Pól-
landi núna en fyrir nokkrum
árum. En það finnst örugglega
einhver hópur sem hefur það
slæmt, eins og annars staðar.
Maður sér ekki lengur fólk
betla á götum úti, eins og var
fyrir nokkrum árum. Nú verð-
ur maður ekki var við slíkt
eins og áður, þó auðvitað
finnist fólk sem á erfitt“.

ÞrjúbíóÞrjúbíóÞrjúbíóÞrjúbíóÞrjúbíó
á sunnudögumá sunnudögumá sunnudögumá sunnudögumá sunnudögum

– Þegar þú ert að alast upp í
Póllandi, þá bárust hingað
fréttir af erfiðleikum í landinu
sem þá var undir stjórn komm-
únista. Svo var verkalýðs-
hreyfingin Samstaða stofnuð
1980 og mikil átök áttu sér
stað. Hvernig kom það við
þitt daglega líf?

„Ég fann ekki mikið fyrir
því. En ég man eftir því þegar

ég var um tíu ára gömul, að þá
voru sumar vörur skammtað-
ar. Matvörur eins og kjöt, en
líka vörur eins og sígarettur,
áfengi og sælgæti. Sælgætið
var skammtað þannig að við
fengum 400 grömm á mann á
mánuði. En þá keypti mamma
mín bara kakó og sykur og
smjörlíki, og svo gerðum við
okkar heimagerða sælgæti.
Þannig bjargaði fólk sér sjálft.

Á sunnudögum bakaði
mamma mín alltaf. Þá voru
kökur með kaffinu eftir hádeg-
ismatinn. Á eftir fórum við
krakkarnir í bíó klukkan þrjú,
og stundum í sirkus eða dýra-
garð.

Hænur og svínHænur og svínHænur og svínHænur og svínHænur og svín
Foreldrar mínir höfðu líka

nokkrar hænur á lóðinni og
svo hafði pabbi svín á veturna.
Hann byggði bílskúr við húsið
okkar, en við vorum ekki með
neinn bíl, svo hann keypti
nokkra grísi á haustin og ól
þá í bílskúrnum yfir veturinn.
Eftir hálft ár var þeim svo
slátrað. Við fengum kannski
tvö svín fyrir okkur og seldum
hin þrjú eða fjögur.

Það var ekki þannig að fólk
fengi ekki nóg að borða. Ég

man aldrei eftir slíku. Fólk
gerir sér oft rangar hugmyndir,
vegna þess að það sem það
sér í fréttunum er alltaf það
sem er að. Ef allt er í lagi, þá
fréttum við ekki af því.“

Auðvelt að fáAuðvelt að fáAuðvelt að fáAuðvelt að fáAuðvelt að fá
ranghugmyndirranghugmyndirranghugmyndirranghugmyndirranghugmyndir

„Það var eins og fyrir fjór-
um árum þegar ég hitti vin-
konu mína úti í Póllandi, en
ég hafði ekki séð hana í nokk-
ur ár. Hún spurði mig hvar ég
byggi og ég sagðist búa á Ís-
landi. Þá varð hún ægilega
skrýtin og spurði hvernig ég
gæti eiginlega boðið barninu
mínu upp á að alast upp þar.
Þegar ég fór að útskýra fyrir
henni hvernig væri að búa á
Íslandi, og að ég vildi eiga
heima þar, kom í ljós hvers
vegna hún varð svona skrýtin.
Eftir lýsingum hennar að
dæma, þá hafði hún stuttu
áður séð í sjónvarpinu ein-
hverja mynd sem Ómar Ragn-
arsson gerði um mann sem
bjó aleinn einhversstaðar upp
í sveit. Og hún hélt að svona
væri lífið á Íslandi, og skildi
ekkert í því af hverju ég vildi
búa þarna, en flytti ekki strax
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heim til Póllands.
Það er oft svo brengluð

mynd sem við fáum af lífi
fólks. Við fáum aldrei að heyra
um það sem er jákvætt. Til
dæmis um lífið í Póllandi. Á
sumrin er mikið um aðvera í
Gdansk. Þá fer fólk niður á
ströndina í sólbað, sérstaklega
um helgar. Í byrjun ágúst á
hverju ári er haldin þar tveggja
vikna menningarhátíð. Þar eru
haldnir tónleikar og það eru
skemmtanir fyrir börnin og
götuleikhús og fólk getur
skoðað söfnin í borginni, farið
út að borða eða skemmt sér
fram á nótt. Þarna eru götu-
markaðir, þar sem hægt er að
kaupa allt milli himins og jarð-
ar, fornmuni eða gallabuxur.
Það er líf og fjör frá því
snemma um morguninn og
langt fram á nótt. En frá þessu
er aldrei sagt, því miður.“

Dönsuðu til morgunsDönsuðu til morgunsDönsuðu til morgunsDönsuðu til morgunsDönsuðu til morguns

„Ég man að þegar ég vann í
Gdansk sem hjúkrunarfræð-
ingur, þá fórum við kannski á
ball og dönsuðum til klukkan
sex um morguninn. Skelltum
okkur heim í sturtu og svo
beint í vinnuna klukkan sjö.
Manni fannst þetta ekkert mál
þá, en mundi kannski ekki
gera þetta núna.

Það er mikið um þýska
ferðamenn í Póllandi núna.
Það hefur alltaf verið mikið
samband en stutt er yfir til
Þýskalands frá Gdansk. Í sum-
ar þegar ég var í Gdansk þá
heyrði maður stundum bara
talaða þýsku úti á götum eða
torgum, en ekki pólsku. Þetta
var mjög áberandi. Það var
líka mikið samband milli
Austur-Þýskalands, þegar það
var, og Gdansk, enda stutt að
fara yfir landamærin. Pólverj-
ar fóru yfir til Þýskalands, því
þar var meira vöruúrval, en
Þjóðverjar komu yfir til okkar,
því að verðlagið var lægra í
Póllandi“.

2500 sjúklingar2500 sjúklingar2500 sjúklingar2500 sjúklingar2500 sjúklingar

„Ég fór í menntaskóla og
hjúkrunarfræðinám í Gdynia.
Skipulag námsins var öðruvísi
en hér á Íslandi. Skólinn var
frá sjö á morgnana til fimm á
daginn, og við fengum bæði
kennslu í almennum greinum
og hjúkrunargreinum. Ég klár-
aði svo stúdentsprófið eftir
fjögur ár, en fimmta árið var
ég einungis í hjúkrunarfræð-
inni, bæði verklegu og bók-
legu, og þá fengum við að
kynnast mismunandi deildum
á sjúkrahúsinu.

Eftir það flutti ég til Gdansk
og fór að vinna á háskóla-
sjúkrahúsi, þar sem voru rúm
fyrir 2500 sjúklinga. Þar var
ég í tæpt ár, en flutti mig þá
yfir á nýtt sjúkrahús sem var
verið að byggja árið 1986. Þar
voru „bara“ 600 sjúklingar,
og skiptust jafnt á bæði kynin.
Önnur álman fyrir karla og
hin fyrir konur. Ég vann þar á
handlækningadeild til ársins
1991, þegar ég tók mig til og
kom hingað til Íslands. Þá
fékk ég eins árs leyfi hjá spít-
alanum til að koma hingað og
vinna í fiski. En það teygðist
aðeins á því.“

Í kuldaskómÍ kuldaskómÍ kuldaskómÍ kuldaskómÍ kuldaskóm
allt sumariðallt sumariðallt sumariðallt sumariðallt sumarið

„Ég kom hingað í apríl, og
þá sá ég frystihús í fyrsta sinn.
Ég vann við Hraðfrystihúsið í
Hnífsdal. Það var mjög gott.
Fólkið var mjög vinalegt og
hjálplegt. Ég kunni auðvitað
ekkert í íslensku á þessum
tíma, en það hefur lagast.

Ég man að fyrsta sumarið
var ég alltaf í vetrarúlpu og
kuldaskóm, og mér var alltaf
kalt. Þegar ég var á leiðinni úr
vinnunni sá ég litla krakka úti
að leika sér á stuttbuxum, en
ég í kuldaúlpunni allan tím-
ann. En nú er ég alveg búin að
jafna mig á þessu og spóka
mig bara í stuttermabol og
kjól á sumrin hérna eins og
ekkert sé.

Fyrsta veturinn minn hérna
var mjög mikill snjór. Ég hafði
aldrei séð svona mikinn snjó.
Það þurfti að vaða gegnum
skaflana til að komast í vinn-
una. En ég hef aldrei fundið
mikið fyrir vetrinum, þó að
myrkrið sé mikið. Mér finnst
að Íslendingar ættu að láta
jólaljósin loga aðeins lengur í
janúar til að lífga upp á
skammdegið.“

Fikraði sigFikraði sigFikraði sigFikraði sigFikraði sig
áfram í málinuáfram í málinuáfram í málinuáfram í málinuáfram í málinu

– Hvernig fórstu að því að
ná svona góðum tökum á ís-
lenskunni?

„Ég lærði hana ekki strax,
heldur bjargaði mér með ensk-
unni. En þegar ég sá fram á
það að verða hér áfram, hugs-
aði ég að þetta þýddi ekki. Ef
ég ætlaði að ná sambandi við
Íslendinga, yrði ég að læra
íslensku. Fyrst í stað blandaði
ég saman íslenskunni og ensk-
unni, þannig að ef mig vantaði
orð inn í, greip ég til ensk-
unnar. Svo átti ég mjög góðar
vinkonur sem voru duglegar
að hjálpa mér. Ég var alltaf að
spyrja þær, hvernig þetta og
hitt orðið væri á íslensku, og
reyndi þá að leggja það á
minnið með því að endurtaka
það aftur og aftur. Svo æfði
ég mig stundum heima á
kvöldin, og þetta tókst.

Ég fór í nokkra tíma í ís-
lensku, það voru reyndar bara
6 eða 8 tímar, en ég hafði
mjög gott af þeim. Þá lærði
ég hvernig ætti að lesa ís-
lensku stafina eins og þ og
hvernig ætti að lesa sumt sem
er öðruvísi en í pólsku eins og
tvö ell og svoleiðis. Þegar ég
var búin að læra það, þá var
ég mjög snögg að læra að lesa
íslenskuna.

Það var ekki svo mikið mál,
þegar ég var búin að læra
hvernig ætti að bera fram staf-
ina. Ég las mjög mikið, og
geri það enn. Ég byrjaði á
einföldum hlutum eins og
auglýsingum og stuttum text-
um, sem ég var ekki of lengi
að komast í gegnum. Svo
strikaði ég undir það sem ég
ekki skildi, og það sem ekki
var í orðabókinni, og spurði
um það þegar einhver kom í
heimsókn. Þannig fór ég í
gegnum erfiðari og erfiðari
texta.“

Hafði ekkiHafði ekkiHafði ekkiHafði ekkiHafði ekki
gaman af Laxnessgaman af Laxnessgaman af Laxnessgaman af Laxnessgaman af Laxness

„Það er til pólsk-íslensk
orðabók, en hún var ekki kom-
in út þá. Ég átti bara ljósrit
með nokkrum köflum úr
henni, en nú er hún komin út á
bók. Hún er hins vegar frekar
lítil, bara níu þúsund orð. Það
þyrfti góða orðabók með
svona 35.000 orðum, en hún
er víst ekki á leiðinni næstu
árin, eftir því sem ég veit best.

Fyrir tveim árum fór ég í
íslensku við öldungadeildina
við Menntaskólann. Mig
langaði að kynnast betur regl-
um íslenskrar málfræði og
íslenskum bókmenntum. En
bókmenntirnar voru ekki nógu
spennandi fyrir mig. Þetta
voru góðar bækur, en ekki fyr-
ir minn smekk. Ég reyndi að
lesa sögu eftir Halldór Lax-
ness, en það var á einhverju
gömlu máli, sem ég náði ekki.
Hins vegar les ég oft þýddar
skáldsögur á íslensku, og
finnst það mjög gaman. Ég
hef reynt að ná talmálinu rétt,
en það er frekar erfitt, því
mörg hljóð í íslensku eru svo
ólík pólsku“.

Lykillinn aðLykillinn aðLykillinn aðLykillinn aðLykillinn að
ÍslendingumÍslendingumÍslendingumÍslendingumÍslendingum

– Oft er sagt að það sé erfitt
að komast inn í íslenskt sam-
félag – hvernig hefur þér fund-
ist það?

„Það reyndist mér ekki svo
erfitt, þar sem ég lærði málið
fljótlega. Það er lykilatriði. Ís-
lendingar eru svo forvitnir og
spyrja mikið, svo að ef maður
lærir málið, þá er ekkert
vandamál að kynnast fólki.
Ég hvet alla Pólverja til að
læra íslensku, því að það er
málið. Það er leiðin að Íslend-
ingum. Og mér finnst þeir eiga
það skilið. Íslendingar taka
vel á móti okkur, og í staðinn
eigum við að koma til móts
við þá. Það er ekki erfitt að
komast inn í íslenskt samfé-
lag, og málið gerir það miklu
auðveldara“.

– En eru Íslendingar viljugir
að læra pólsku?

„Það voru haldin hérna um
daginn örnámskeið í pólsku
og fleiri málum fyrir Íslend-
inga. Og það var alveg frábært.
Og ég get sagt það, að ég held
að allir Íslendingar geti lært
pólsku. Þeir stóðu sig svo vel.
Náðu svo góðum framburði,
að ég varð alveg undrandi.
Þetta var auðvitað stutt nám-
skeið, en það var mjög
skemmtilegt“.

Auðvelt aðAuðvelt aðAuðvelt aðAuðvelt aðAuðvelt að
setjast hér aðsetjast hér aðsetjast hér aðsetjast hér aðsetjast hér að

– Hvernig er fyrir Pólverja
að setjast að hér?

„Það er mjög auðvelt að
setjast að hér. Þeir Pólverjar
sem búa hér á Ísafirði með
börn fá til dæmis mjög góða
þjónustu og hjálp til að læra
málið, bæði í leikskólanum
og grunnskólunum, en ástand-
ið í þeim málum er mjög mis-
jafnt eftir stöðum. Börnin eru
líka svo fljót að læra, að þau
eru oft miklu fljótari að læra

málið en foreldrarnir, og fara
þá að hjálpa þeim.

Það voru ekki eins margir
Pólverjar hér þegar ég kom
fyrst, en það hefur fjölgað
nokkuð. Á Vestfjörðum eru
sennilega um 200 Pólverjar
nú. Margir eru hér bara stuttan
tíma og fara svo heim, en aðrir
hafa flutt suður. En það er þó
nokkur hópur sem hefur búið
hér í nokkur ár, og ætlar sér
að setjast að til frambúðar.

Ég hef verið spurð hvort að
það muni ekki um alla þá Pól-
verja sem flytja hingað, en ég
get sagt með réttu, að það
tekur enginn eftir því, þó að
nokkur hundruð flytji frá Pól-
landi, því við erum 41 milljón.
Það er miklu meira ef tíu Ís-
lendingar flytja burtu.

Ákveðinn kjarniÁkveðinn kjarniÁkveðinn kjarniÁkveðinn kjarniÁkveðinn kjarni
heldur samanheldur samanheldur samanheldur samanheldur saman

Það er ekki svo mikið sam-
band milli Pólverja hér. Marg-
ir eru hér svo stuttan tíma. En
það er ákveðinn kjarni sem
heldur góðu sambandi. Það
er líka gaman að hitta Pólverja
annars staðar á landinu, á Ak-
ureyri eða í Kópavogi, og fá
tækifæri til að spjalla við þá á
pólsku.

Margir ætla sér ekki að vera
hér lengi, kannski bara eitt ár,
en eru svo í sex eða sjö ár. Það
er þess vegna gott að hér á
Ísafirði hefur í mörg ár verið
boðið upp á námskeið í ís-
lensku fyrir útlendinga. Ég
held að það sé mjög gott fyrir
alla sem ætla að vera hér.

UpplýsingarUpplýsingarUpplýsingarUpplýsingarUpplýsingar
og ráðgjöfog ráðgjöfog ráðgjöfog ráðgjöfog ráðgjöf

 Nú er búið að stofna hér
Fjölmenningarsetur, og mér
líst mjög vel þær hugmyndir
sem þar eru á ferðinni. Ég

vona bara að þær verði að
veruleika. Þetta er nokkuð
sem við höfum verið að bíða
eftir. Ég held að það sé hægt
að vinna gott starf þar fyrir þá
útlendinga sem hér búa, í sam-
bandi við upplýsingar og ráð-
gjöf.

Vegvísir á vinnumarkaði er
rit sem nýlega kom út á pólsku
á vegum Alþýðusambands
Vestfjarða. Það var mikil
vinna, en það var ofsalega
gaman. Og ég held að þessi
vegvísir muni koma að mjög
miklu gagni fyrir verkafólk
sem kemur hingað frá Pól-
landi. Og svo er líka orðalisti
aftast, þar sem eru helstu orð
og hugtök, sem notuð eru í
vinnu og daglegum störfum á
Íslandi.. Það væri líka gaman
ef hægt væri að gefa þetta rit
út á hljóðsnældu, svo fólk gæti
spilað það í vasadiskói í vinn-
unni og svoleiðis.“

Einar Patrekur erEinar Patrekur erEinar Patrekur erEinar Patrekur erEinar Patrekur er
tvítyngdurtvítyngdurtvítyngdurtvítyngdurtvítyngdur

„Strákurinn minn er tví-
tyngdur. Hann talar bæði ís-
lensku og pólsku. Hann fædd-
ist hér og hefur alist hér upp,
en ég hef alltaf talað við hann
á pólsku. Hann vantar kannski
nokkurn orðaforða í pólsku,
en hann getur alveg talað við
vini sína og vinkonur í Pól-
landi þegar við förum þangað
í heimsókn á sumrin. Og það
er gaman að fylgjast með því
hvað hann er fljótur að læra
ný orð og orðasambönd hjá
vinum sínum, sem hann lærir
ekki hjá mér. Þannig viðheld-
ur hann pólskunni betur. Svo
hlustar hann á tónlist og spólur
á pólsku. Íslenskan er honum
auðvitað alveg töm, enda hef-
ur hann búið hér alla tíð.

Börn sem eru tvítyngd læra
menningu tveggja þjóða og
þurfa þá að læra siði hvorrar

þjóðar. Einu sinni vorum við í
Póllandi og mamma mín var
að tala við nágrannakonu sína
og kallaði hana gælunafni.
Svo daginn eftir vorum við í
göngutúr og  mættum þessari
konu og hann heilsar henni
strax með nafni, og hún horfði
á okkur voðalega hissa. Þá
varð ég að útskýra fyrir honum
að svona segi maður ekki í
Póllandi, heldur bara á Íslandi.
Hann átti auðvitað að ávarpa
hana með „frú“ en ekki nafni.
Þannig verða börnin að læra
muninn á menningu þjóð-
anna.

Líður vel hérLíður vel hérLíður vel hérLíður vel hérLíður vel hér
– Hvað finnst þér um Ísa-

fjörð?
„Það er margt fólk sem flyt-

ur héðan. Það er ekki gott.
Það er alltaf hægt að kvarta
yfir öllu, ef fólk vill það. Og
sumir eru þannig, bæði Pól-
verjar og Íslendingar. Íslend-
ingar tala mikið um aðra. Það
er mikil nálægð hér, og allir
þekkja alla. Það getur verið
mjög gott, en líka of mikið.
Þegar ég bjó í Gdansk þekkti
ég ekki einu sinni þá sem
bjuggu í sömu blokk.

Mér finnst það alltaf mjög
skrítið þegar hringir í mig fólk
sem ég þekki ekki neitt, en
segir að það þekki einhvern
sem ég þekki og þess vegna
hringi það til að spyrja mig
um eitthvað. Á Íslandi þekkja
allir alla og allir virðast ein-
hvern veginn skyldir líka.

Mér líður vel á Ísafirði. Mér
finnst skipta mestu máli að
eiga góða vini og hafa gott
fólk í kringum sig. Ég er ekki
á förum héðan“, segir Graz-
yna María að lokum og horfir
bjartsýn fram á veginn sem
bíður hennar og sonar hennar
á Ísafirði.
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Verslun fyrir smábátasjómenn, verktaka og almenningVerslun fyrir smábátasjómenn, verktaka og almenningVerslun fyrir smábátasjómenn, verktaka og almenningVerslun fyrir smábátasjómenn, verktaka og almenningVerslun fyrir smábátasjómenn, verktaka og almenning

Vöruhús Esso opnað viðVöruhús Esso opnað viðVöruhús Esso opnað viðVöruhús Esso opnað viðVöruhús Esso opnað við
Sundahöfn á ÍsafirðiSundahöfn á ÍsafirðiSundahöfn á ÍsafirðiSundahöfn á ÍsafirðiSundahöfn á Ísafirði

Ný verslun hefur verið opn-
uð að Sindragötu 6 við Sunda-
höfn á Ísafirði á vegum Olíufé-
lagsins hf. Nefnist hún Vöru-
hús Esso en þar er í boði mikið
úrval af hvers kyns hreinlætis-
og rekstrarvörum fyrir sjó-
menn, verktaka, bifreiðaeig-

endur og húsmæður og aðra.
Af þessu tilefni bauð Olíufé-
lagið hf. til opnunargildis þar
sem hjónin Birkir Þorsteins-
son og Jónína Ólöf Högna-
dóttir önnuðust móttökuna.

Birkir hefur eins og kunnugt
er þjónustað fyrirtæki og bæj-

arbúa með olíuvörur Esso um
margra ára skeið. Kom margt
manna saman í Sindragötunni
til að kynna sér úrval verslun-
arinnar. Var þar áberandi
mannval, svo sem atvinnurek-
endur við Sundahöfnina, út-
gerðarmenn og sjómenn. Birkir Þorsteinsson og Jónína Ólöf Högnadóttir í hinu nýja Vöruhúsi Esso á Ísafirði.

Gestir gæða sér á þeim veitingum sem í boði voru við opnunVöruhúss Esso.
Stefán Símonarson, Sigurður Gunnarsson, Bragi Magnússon og Skarphéðinn Gíslason
voru á meðal gesta í hófinu.

Áætlun um gerð jarðvegsmana og athafnasvæða í EngidalÁætlun um gerð jarðvegsmana og athafnasvæða í EngidalÁætlun um gerð jarðvegsmana og athafnasvæða í EngidalÁætlun um gerð jarðvegsmana og athafnasvæða í EngidalÁætlun um gerð jarðvegsmana og athafnasvæða í Engidal

Snyrtimennska íSnyrtimennska íSnyrtimennska íSnyrtimennska íSnyrtimennska í
stað „sjónmengunar“stað „sjónmengunar“stað „sjónmengunar“stað „sjónmengunar“stað „sjónmengunar“

Kostnaður við gerð at-
hafnasvæða í Engidal vegna
brotajárns og garðaúrgangs
og við gerð jarðvegsmana
til þess að minnka „sjón-
mengun“.

Í sumar var tæknideild
Ísafjarðarbæjar falið að gera
útboðsgögn vegna jarðvegs-
mana samkvæmt gildandi
deiliskipulagi fyrir Engidal
í þeim tilgangi að minnka
sjónmengun. Núna er brota-
járni safnað í dalbotninn og

garðaúrgangi innan kirkju-
garðs á Réttarholti í dalnum
vestanverðum.

Brotajárnssvæði er sam-
kvæmt deiliskipulagi ætlaður
staður innan til við snjóflóða-
vörn ofan Funa en þar er einn-
ig skipulagt svæði til söfnunar
garðaúrgangs til jarðvegs-
gerðar. Við gerð þessara
tveggja athafnasvæða þarf að
flytja til umtalsvert magn jarð-
vegs og liggur vel við að nota
það til að ljúka gerð snjóflóða-

varna við Funa, að mati Sig-
urðar Mar Óskarssonar hjá
tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Bæjaryfirvöld hafa ákveðið
að haldið verði áfram við und-
irbúning útboðs áðurnefndra
framkvæmda. Hugsanlegt er
að verkið sé styrkhæft hjá Við-
lagatryggingu Íslands, að því
leyti sem hér er um snjóflóða-
varnir að ræða.

Á bæjarráðsfundi í sumar
var lagt fram bréf frá Jens
Kristmannssyni og Magnúsi

Erlingssyni f.h. sóknar-
nefndar Ísafjarðarkirkju
varðandi sjónmengun af
spýtna- og járnhaugum við
Sorpbrennslustöðina Funa
í Engidal.

Bæjarráð þakkaði ábend-
inguna og fól jafnframt
tæknideild að semja verk-
lýsingu og bjóða út gerð
jarðvegsmana og aðra jarð-
vegsvinnu á svæðinu eins
og gert er ráð fyrir á gildandi
deiliskipulagi.

Ferðafólki greidd gatan í Vatnsfirði við ÍsafjarðardjúpFerðafólki greidd gatan í Vatnsfirði við ÍsafjarðardjúpFerðafólki greidd gatan í Vatnsfirði við ÍsafjarðardjúpFerðafólki greidd gatan í Vatnsfirði við ÍsafjarðardjúpFerðafólki greidd gatan í Vatnsfirði við Ísafjarðardjúp

Stígur lagður uppStígur lagður uppStígur lagður uppStígur lagður uppStígur lagður upp
að Grettisvörðuað Grettisvörðuað Grettisvörðuað Grettisvörðuað Grettisvörðu

Lagður hefur verið göngu-
stígur frá kirkjunni í Vatnsfirði
við Djúp og upp að Grettis-
vörðu á hjallanum fyrir ofan
bæinn. Stígurinn er um 600
metra langur og lagði stór
hópur fólks hönd að þessu
verki, sem Dorothee Lubecki
ferðamálafulltrúi Vestfjarða
hafði umsjón með. Þrettán

manns komu að sunnan frá
Sjálfboðaliðasamtökum um
náttúruvernd, líkt og áður við
svipuð tækifæri hér vestra.
Auk þess tóku þátt í verkinu
fjórir þýskir háskólanemar,
sem voru á misjöfnum stigum
í verknámi hjá Dorothee og
Atvinnuþróunarfélagi Vest-
fjarða.

Ekki má gleyma aðstoð
heimafólks inni í Djúpi, eink-
um séra Baldurs í Vatnsfirði
og þeirra Kristjáns í Svansvík
og Jóhönnu dóttur hans, sem
er formaður sóknarnefndar.
Einnig lagði Ferðaþjónustan
í Reykjanesi sitt af mörkum,
svo og áhaldahús Ísafjarðar-
bæjar og Súðavíkurhrepps.

Þessa mynd tók Dorothee Lubecki þegar stígurinn teygðist upp brekkuna fyrir ofan Vatns-
fjarðarstað.

Verkefnið hlaut styrki frá um-
hverfissjóði verslunarinnar,
Bændasamtökunum og Súða-
víkurhreppi.

Verkið var þannig unnið,
að gerður var þrepastígur upp
túnið og upp að girðingunni
fyrir ofan kirkjuna og möl
borin í þrepin. Síðan var leiðin
upp á hjallann snyrt og lag-
færð eftir þörfum og merkt
með litlum stikum. Þar sem
klettarnir tóku við voru hlaðin
þrep til að auðvelda uppgöng-
una.

Að verkalokum var sett nið-
ur skilti við upphaf leiðarinnar
og gestabók við vörðuna. Eftir
er að koma upp bekk og borði
og tröppu yfir girðinguna. Fyr-
irhugað er einnig að bætta
sagnarekaskilti við fyrir næsta
vor.

Munnmæli og sögur tengja
vörðuna uppi á hjallanum við
Gretti hinn sterka Ásmundar-
son en hennar er þó hvorki
getið á neinn hátt í Grettis

sögu né Fóstbræðra sögu. Í
þeim sögum báðum er greint
frá heldur ógæfulegri dvöl
kappans í Vatnsfjarðarsveit og
þeim atburðum, sem voru með
einna minnstum hetjubrag á
ferli hans.

Séð niður að Vatnsfjarðarstað.

40.PM5 19.4.2017, 09:4410



MIÐVIKUDAGUR 3. OKTÓBER 2001      11

Í marsmánuði var skipuð
nefnd á vegum Ísafjarðarbæj-
ar sem var ætlað að skoða
forgangsröðun í samgöngu-
málum á Vestfjörðum. Nefnd-
inni var ætlað að skila áliti
sínu til bæjarstjórnar í byrjun
júnímánaðar þannig að tími
gæfist til umræðna um niður-
stöðuna á þeim vettvangi. Ætl-
unin var að leggja síðan fram
ályktun um framtíðarsýn Ísa-
fjarðarbæjar í samgöngumál-
um í fjórðungnum fyrir Fjórð-
ungsþing Vestfjarða sem hald-
ið var að Reykhólum 24.-
25.ágúst sl.

Af ýmsum ástæðum var álit
nefndarinnar ekki lagt fyrir
bæjarstjórn áður en sumar-
leyfi hófst í júlí en niðurstaða
nefndar var þó kynnt fyrir bæj-
arfulltrúum áður en Fjórð-
ungsþing hófst. Á þinginu
kynnti formaður nefndarinnar,
Birna Lárusdóttir, niðurstöðu
nefndarinnar sem ber heitið
Hugmyndir í samgöngumál-
um og Gísli Eiríksson um-
dæmisstjóri Vegagerðarinnar
flutti einnig erindi um vega-
mál í fjórðungnum. Í kjölfarið
urðu nokkrar umræður um
samgöngumál eins og rík hefð
er fyrir á Fjórðungsþingum.
Niðurstaða mála varð að
boðað yrði til sérstaks fundar

metnarfull í meira lagi. Ég
hlýt að spyrja hvort þetta sé
raunhæft með tilliti til þess
framkvæmdafjár sem er til
skiptanna. Að raunhæft sé að
fá eitt stórverkefni til viðbótar
þeim tveimur sem fyrir eru án
þess að það hafi áhrif á fram-
kvæmdir sem þegar eru á áætl-
un.

Verkefni og tilgangurVerkefni og tilgangurVerkefni og tilgangurVerkefni og tilgangurVerkefni og tilgangur

Eina helstu áherslubreyt-
ingu í verkefnaröð vegagerðar
á Vestfjörðum síðari ára má
að hluta til rekja til stefnu-
mótunar í vegamálum frá ár-
inu 1997. Hún felst í því að
farið var í stórfelldar vegabæt-
ur sem tengja Vesturbyggð við
stofnvegakerfi landsins og er
mikið verk þar óunnið. Í ljósi
hratt vaxandi mikilvægis veg-
samgangna má segja að um
löngu tímabæra framkvæmd
væri að ræða, því að þær ferju-
samgöngur sem tryggja áttu
íbúum suðursvæðisins heils-
árstengingu í vegsamgöngum
duga ekki til. Auðvitað munu
þær framkvæmdir hafa áhrif
á hraða annarra framkvæmda
í fjórðungnum, s.s. Djúpveg,
en þörfin fyrir bættar land-
samgöngur suðursvæðis er
það mikil að seinkun annarra

framkvæmda er réttlætanleg.
Almenn sátt ríkir hér um að

markmið vegframkvæmda er
að stytta leiðina frá þéttbýlis-
svæðinu hér á norðurhluta
Vestfjarða að stofnvegakerfi
landsins. Að stytta leiðina fel-
ur m.a. í sér að endurgera vegi
og leggja þá bundnu slitlagi,
endurbæta brýr, þvera firði og
gera jarðgöng, svo eitthvað
sé nefnt. Það getur einnig falið
í sér lagningu nýrra vega svo
nýta megi þær samgöngubæt-
ur sem þegar eru til staðar. Í
okkar tilviki á norðursvæðinu
hefði það t.d. för með sér
mikla samgöngubót að fá veg-
tengingu um Arnkötludal-
Gautsdal og geta þar með nýtt
okkur þverun Gilsfjarðar. Sú
vegtenging er einnig mikil-
væg samgöngubót fyrir
Strandir og Reykhólasvæðið.
Óhætt er að fullyrða að engin
ein hefðbundin vegfram-
kvæmd myndi skila eins mikl-
um samgöngubótum og þessi
tenging enda ríkir nokkuð al-
menn sátt um hana.

JarðgangagerðJarðgangagerðJarðgangagerðJarðgangagerðJarðgangagerð

Þegar rætt er um bættar veg-
samgöngur er mikilvægt að
hugað sé að öryggi þeirra, sér-
staklega yfir vetrartímann. Því

er ljóst að fjallvegir í 300 m
hæð yfir sjávarmáli eru ekki
ásættanlegir sem örugg heils-
ársvegtenging. Þegar litið er
til þeirra valkosta sem mögu-
legir eru til þess að fá örugga
heilsárstengingu við stofn-
vegakerfi landsins um lág-
lendisvegi, þá er ljóst að skoða
verður jarðgangakosti úr
Djúpi. Sú leið sem ég tel að
skoða eigi er gerð jarðgangna
úr Húsadal sem gengur inn af
Laugabólsdal í Ísafirði og yfir
í Fjarðarhornsdal í Kollafirði.
Það er ljóst að um mun um-
fangsminni framkvæmd er að
ræða heldur en þær hugmynd-
ir sem fram koma um jarð-
gangaröð þá er sett er fram í
niðurstöðu samgöngunefndar,
þ.e. Dýrafjörður-Arnarfjörð-
ur, Dynjandisvogur-Geir-

þjófsfjörður og Geirþjófs-
fjörður-Vatnsfjörður (16-18
km göng samtals!). Göng und-
ir Kollafjarðarheiði sem nefnd
voru að ofan eru u.þ.b. þriðj-
ungur af þessari vegalengd.

Versta niðurstaða í jarð-
gangamálum yrði sú að fá ein-
ungis göng úr Dýrafirði yfir í
Arnarfjörð og þurfa síðan að
bíða að minnsta kosti 10-15
ár þar til röðin kæmi næst að
Vestfjörðum á jarðgangaáætl-
un. Þar sem samgöngur gegna
lykilhlutverki í grunngerð
byggða og munu hafa afger-
andi áhrif á þróun byggðar,
þá er mikilvægt að við for-
gangsröðun verkefna í veg-
samgöngum ráði raunsæ mál-
efnaleg sjónarmið ferðinni.

Ritað í september 2001.
Lárus G. Valdimarsson.

á vegum Fjórðungssambands-
ins í lok október um sam-
göngumál.

Niðurstaða nefnd-Niðurstaða nefnd-Niðurstaða nefnd-Niðurstaða nefnd-Niðurstaða nefnd-
ar í vegamálumar í vegamálumar í vegamálumar í vegamálumar í vegamálum

Í áliti sínu um vegsamgöng-
ur lagði nefndin til grundvallar
þá stefnumótun í samgöngu-
málum er unnin var af starfs-
hópi á vegum Fjórðungssam-
bandsins 1997. Ennfremur
leggur nefndin áherslu á svo-
kallaðan Vestfjarðahring sem
gerir ráð fyrir að lögð verði
áhersla á heilsárstengingu
innan fjórðungsins þar sem
m.a. gert er ráð fyrir gerð jarð-
ganga á leiðinni milli Vestur-
byggðar og Ísafjarðarbæjar.
Til viðbótar er einnig haft að
leiðarljósi við forgangsröðun
að megináhersla í fram-
kvæmdum ætti að miðast við
að stytta leiðina milli þéttbýl-
isins hér á norðursvæðinu og
suðvesturhornsins.

Að mínu mati eru þessi
markmið, sem fela í sér stór-
verkefni í vegagerð milli
stærstu þéttbýlisstaða innan
fjórðungs, þ.e. Vesturleið til
viðbótar þeim verkefnum sem
eru á áætlun í vegagerð við
Djúpveg ásamt leiðinni milli
Vatnsfjarðar og Þorskafjarðar,

Lárus G. Valdimarsson, bæjarfulltrúi
í Ísafjarðarbæ skrifar

,,Versta niðurstaða í
jarðgangamálum yrði
sú að fá einungis
göng úr Dýrafirði
yfir í Arnarfjörð“

Forgangsröðun í vegamálumForgangsröðun í vegamálumForgangsröðun í vegamálumForgangsröðun í vegamálumForgangsröðun í vegamálum

Ólafur Helgi Kjartansson,
sýslumaður á Ísafirði skrifar

,,Í samanburði við
bíla mega gangandi

vegfarendur sín lítils
komi til áreksturs“

Hringtorgið og gangbrautirHringtorgið og gangbrautirHringtorgið og gangbrautirHringtorgið og gangbrautirHringtorgið og gangbrautir
Hið stórglæsilega hringtorg

var opnað formlega til um-
ferðar við hátíðlega athöfn
síðasta föstudag. Ekki er ætl-
unin að ræða hversu vel til
tókst við hönnunina. Torgið
talar sínu máli um það um
ókomna framtíð. Erindið að
þessu sinni er breyttur veru-
leiki í umferðinni. Nú verður
áherzlan lögð á gangandi veg-
farendur.

Í umferðarlögum (4. gr. laga
nr. 50/1987) er gert ráð fyrir
því að öllum skuli sýna tillits-
semi í umferðinni, einkum

börnum, öldruðum og þeim,
sem bera auðkenni fatlaðra
eða eru sýnilega sjón- eða
heyrnarskertir, fatlaðir eða
sjúkir, þannig að hái þeim í
umferðinni. Greininni lýkur
með því að leggja þá skyldu á
lögreglustjóra og veghaldara
að gera í samráði við skóla-
yfirvöld ráðstafanir gegn
hættu á leið barna til og frá
skóla.

Í samanburði við bíla mega
gangandi vegfarendur sín lítils
komi til áreksturs. Því er brýnt
að taka ávallt fullt tillit til

þeirra. Þessi áminning á við
okkur öll þegar kemur að því
að læra á umferðina við hring-
torgið. Torgið er hluti af þjóð-
vegakerfi landsins og mikil
umferð fer um það, þar með
talin umferð stórra bifreiða
með flutning til og frá þéttbýli
á norðanverðum Vestfjörðum.

Lögreglan hefur í samvinnu
við bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar hrundið af stað umferðar-
viku sem hófst við opnun
hringtorgsins og stendur til
loka næsta föstudags. Lög-
reglan mun fylgjast með því

hvort ökumenn taka tillit til
gangandi vegfarenda, sem
mjög margir eru skólabörn á
leið í skóla eða úr. Ekki er of
oft ítrekað að fjarlægðarskyn
þeirra er ekki hið sama og
fullorðinna, heilbrigðra, ein-
staklinga, sem flestir kjósa að
fara ferða sinna í bíl.

Ágæti ökumaður. Taktu
tillit til barna og annarra gang-
andi vegfarenda meðan við
erum öll að ná tökum á nýjum
háttum, að aka um torgið.
Gangandi vegfarendur munu
líklega jafnt og ökumenn

verða varir við lögregluna
næstu daga. En hún mun leið-
beina og finna að ef þörf kref-
ur. Látum svo umferðarvikuna
margfaldast og endast allt
árið. Ökum hægt og gætilega,

ekkert liggur á þegar vega-
lengdir eru stuttar.

Góða og hæga ferð um
Skutulsfjarðareyri.

Ólafur Helgi Kjartansson.

Rússneski píanósnillingurinn Nina Kavtaradze í HömrumRússneski píanósnillingurinn Nina Kavtaradze í HömrumRússneski píanósnillingurinn Nina Kavtaradze í HömrumRússneski píanósnillingurinn Nina Kavtaradze í HömrumRússneski píanósnillingurinn Nina Kavtaradze í Hömrum

Vinsæl píanóverk eftirVinsæl píanóverk eftirVinsæl píanóverk eftirVinsæl píanóverk eftirVinsæl píanóverk eftir
Brahms, Liszt, og WagnerBrahms, Liszt, og WagnerBrahms, Liszt, og WagnerBrahms, Liszt, og WagnerBrahms, Liszt, og Wagner

– „tengdadóttir Ísafjarðar“ leikur á fyrstu tónleikum starfsársins
Nýtt og fjölbreytt starfsár

Tónlistarfélags Ísafjarðar
hefst annað kvöld, fimmtu-
dagskvöld, með píanótón-
leikum í Hömrum, tónlist-
arhúsi Ísafjarðar. Þar kemur
fram rússneskur píanóvir-
túós, Nina Kavtaradze, og
flytur glæsilega efnisskrá.
Á dagskránni verða mörg

þekkt og vinsæl verk: Nokkur
píanóverk eftir Richard Wagn-
er, Ungverskir dansar eftir
Johannes Brahms og Ung-
versk rapsódía nr. 6 eftir Franz
Liszt. Eftir hlé verður flutt hið
stórskemmtilega verk, Mynd-
ir á sýningu eftir Modest
Mussorgsky.

Nina Kavtaradze hóf tón-

listarnám 6 ára að aldri í fæð-
ingarborg sinni, Moskvu. Hún
stundaði nám við Tónlistarhá-
skólann þar undir leiðsögn
hins fræga píanókennara Lev
Oborin, sem gaf henni þá um-
sögn að hún væri „tónlistar-
maður með geysimikla hæfi-
leika, listræna dýpt og glæsi-
legan persónuleika“. Nina

hefur haldið einleikstónleika
um víða veröld, svo sem í
fyrrum Sovétríkjunum,
Bandaríkjunum og mörgum
Evrópulöndum, og leikið sem
einleikari með ýmsum fræg-
um hljómsveitarstjórum.

Nina Kavtaradze hefur lagt
talsverða rækt við tónlist, sem
ekki hefur verið mjög mikið

leikin hingað til. Þannig hefur
hún gefið út einleiksdiska með
allri tónlist Wagners fyrir pí-
anó og einnig allri píanótónlist
Mussorgskys. Fyrir utan
marga aðra frábæra listamenn
sem Nina hefur starfað með
má nefna, að frá 1986 hefur

hún starfað með sellóleikar-
anum Erling Blöndal Ben-
gtsson og hafa þau gefið út
hljómdiska saman. Nina er
einmitt gift listmálaranum
Stefáni Blöndal,  sem er
sonur Erlings Blöndal Ben-
gtssons og þannig tengjast
þau Ísafirði þó óbeint sé.

Tónleikarnir eru fyrstu
áskriftartónleikar  Tónlist-
arfélags Ísafjarðar á starfs-
árinu 2001-02. Þeir sem
óska eftir áskrift að tónleik-
um félagsins geta gert það
við innganginn en einnig
verður hægt að kaupa þar
staka miða. Nemendur 20
ára og yngri fá ókeypis að-
gang. Tónleikarnir verða
sem fyrr segir annað kvöld,
fimmtudagskvöldið 4. októ-
ber, og hefjast kl. 20:30.

Nina Kavtaradze.

40.PM5 19.4.2017, 09:4411
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

OV selt – og hvað svo?OV selt – og hvað svo?OV selt – og hvað svo?OV selt – og hvað svo?OV selt – og hvað svo? NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Hafa heims-
viðburðir um
þessar mundir
gert þig
ófúsari til
ferðalaga?
Alls svöruðu 283.
Já sögðu 126 eða 44,52%
Nei sögðu 157 eða 55,48%

Orkubú Vestfjarða
Stakkanesi 1 • Ísafirði • Sími 456 3211

Tilboð óskastTilboð óskastTilboð óskastTilboð óskastTilboð óskast
Orkubú Vestfjarða óskar eftir tilboðum í

bifreiðir sem eru til sýnis á eftirfarandi stöð-
um:

Bolungarvík / lager:
PI-316, Toyota Hi-Lux, diesel, Double cab.,

árg. 1993, ekinn 180 þús. km.
UO-955, Toyota Hi-Lux, dísel, Double cab.,

árg. 1991, ekinn 136 þús. km.
IB-530, Subaru 1800, 4wd., árg. 1987,

ekinn ca. 120 þús. km.
JD-704, Nissan King-cab, 4 wd., árg.

1995, ekinn ca. 80 þús. km.
Á Suðureyri:
XH-161, Mitsubishi L-200, 4wd., árg.

1991, ekinn 96 þús. km.
Á Hólmavík:
MX-738, VW Transporter pallbíll, 4wd,

diesel, árg. 1997, ekinn 55 þús. km.
Bifreiðarnar verða seldar í því ástandi sem

þær eru í, ef viðunandi tilboð berast. Áskilinn
er réttur til að taka hvaða tilboði sem er, eða
hafna öllum.

Tilboð berist aðalskrifstofu á Ísafirði fyrir kl.
14:00 þann 12. október nk., þar sem þau
verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem
þess óska.

Upplýsingar gefnar hjá svæðisstjórum á
viðkomandi stöðum og hjá innkaupastjóra,
Gylfa Guðmundssyni, Stakkanesi 1, 400
Ísafirði, sími 450 3211.

Orkubú Vestfjarða
– beislað náttúruafl

Knattspyrnukona og knattspyrnumaður ársins 2001 hjá BÍ: Áslaug Inga Barðadóttir og Sigþór Snorrason.

Glæsileg uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar (BÍ-88)Glæsileg uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar (BÍ-88)Glæsileg uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar (BÍ-88)Glæsileg uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar (BÍ-88)Glæsileg uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar (BÍ-88)

Áslaug Inga og Sigþór kjörinÁslaug Inga og Sigþór kjörinÁslaug Inga og Sigþór kjörinÁslaug Inga og Sigþór kjörinÁslaug Inga og Sigþór kjörin
knattspyrnufólk ársins 2001knattspyrnufólk ársins 2001knattspyrnufólk ársins 2001knattspyrnufólk ársins 2001knattspyrnufólk ársins 2001

Á glæsilegri uppskeruhátíð
Boltafélags Ísafjarðar (BÍ-88)
á laugardag voru Áslaug Inga
Barðadóttir og Sigþór Snorra-
son útnefnd knattspyrnukona
og knattspyrnumaður ársins
2001 hjá félaginu. Hátíðin var
haldin í Félagsheimilinu í
Hnífsdal og var þar saman
kominn í kaffisamsæti fjöldi
af ungu knattspyrnufólki, for-
eldrum og velunnurum. Allt
unga fólkið sem spilaði og
keppti hjá BÍ-88 á liðnu starfs-
ári fékk viðurkenningarskjal
en síðan voru í hverjum
aldursflokki pilta og stúlkna
veittir bikarar fyrir prúðmenn-
sku, ástundun og framfarir.
Einnig fengu þjálfararnir hjá
BÍ-88 verðskuldað þakklæti
á hátíðinni, en það voru þau
Ásgeir Guðmundsson, Brynja
Ólafsdóttir, Hansína Gunnars-

dóttir, Haukur Benediktsson,
Haukur Eiríksson, Hólmar
Hinriksson, Pálína Jóhanns-
dóttir, Pétur Guðmundsson og
Þórður Rafn Bjarnason.

Viðurkenningar fyrir prúð-
mennsku hlutu í hverjum
flokki: Emil Pálsson og Tóm-
as Svavarsson (7. fl.), Gunnar
Páll Einarsson og Bjarni
Kristinn Guðjónsson (6. fl.),
Telma Gestsdóttir og Baldur
Sigurlaugsson (5. fl.), Hildur
María Helgadóttir og Kári
Skarphéðinsson (4. fl.), og
Valdís Einarsdóttir og Atli
Snorrason (3. fl.).

Viðurkenningar fyrir
ástundun: Anton Helgi Guð-
jónsson og Axel Sveinsson (7.
fl.), Óttar Helgi Grétarsson
og Ólafur Njáll Jakobsson (6.
fl.), Sólveig Guðmundsdóttir
og Hafþór Agnarsson (5. fl.),

Halla Björg Ragnarsdóttir og
Matthías Vilhjálmsson (4. fl.),
og Heiða Guðjónsdóttir og
Ívar Pétursson (3. fl.).

Viðurkenningar fyrir fram-
farir: Gauti Geirsson og Aron
Guðmundsson (7. fl.), Frey-
steinn Mánason og Jóhann
Mar Sigurðarson (6. fl.), Katr-
ín Garðarsdóttir og Jón Ingi
Skarphéðinsson (5. fl.), Mar-
grét Albertsdóttir og Sigurgeir
Gíslason (4. fl.), og Tinna Her-
mannsdóttir og Ásgeir Guð-
mundsson (3. fl.).

Á undanförnum árum hefur
verið unnið markvisst að upp-
byggingu yngri flokka hjá BÍ
en meistaraflokkur hefur ekki
verið starfandi hjá félaginu um
árabil. Fram kom í máli Krist-
jáns Pálssonar formanns að
nú líði vonandi að því að
meistaraflokkur keppi fyrir

hönd Boltafélags Ísafjarðar á
ný. Í stefnumótun félagsins
fyrir næstu þrjú árin er gert
ráð fyrir því, að núna í október,
þegar æfingar hefjast inni,
byrji meistaraflokkur karla
æfingar með 2. flokki karla.
Ef hlutirnir gangi upp verði
síðan meistaraflokkur, 2.
flokkur, 3. flokkur og 4. flokk-
ur karla með 11 manna lið á
Íslandsmótinu á næsta sumri.

Gerður hefur verið samn-
ingur við Hauk Benediktsson
og Trausta Hrafnsson um yfir-
stjórn á þjálfun meistara-
flokks og 2. flokks karla til
ársins 2004. Trausti mun einn-
ig setja upp þjálfaranámskeið
og búa til þjálfaraplan fyrir
alla knattspyrnuflokka BÍ-88.
Hann mun gera stöðupróf á
leikmönnum í fjórum efstu
flokkum karla og jafnframt

mun hann sjá um sex vikna
leikjanámskeið fyrir krakka
sex ára og yngri á næsta sumri.

Ákveðið er að fjárhagur og
rekstur starfsins hjá yngri
flokkum verði fullkomlega
aðskilinn frá rekstri meistara-
flokks og 2. flokks karla. Sér-

stakt knattspyrnuráð skal sjá
um fjárhag efstu flokkanna
og hafa sérstaka kennitölu
fyrir þann rekstur. Stjórn BÍ-
88 sér um úthlutun styrkja
HSV og skal sjá um að hún sé
sem jöfnust milli knattspyrnu-
flokkanna.

Meirihluti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar ákvað að sveitarfélagið myndi ganga
að tilboði ríkisins í hlut þess í Orkubúi Vestfjarða. Bolungarvíkurkaupstaður og
Hólmavíkurhreppur ætla einnig að selja. Tálknafjarðarhreppur og mörg smærri
sveitarfélög ákváðu einnig að ganga að tilboði ríkisins í hlut þeirra.

Fjórir af fimm bæjarfulltrúum á Ísafirði vildu ekki selja.  Rök þeirra virtust
ekki sannfærandi. Vesturbyggð ákvað að ganga ekki að síðara tilboði ríkisins.
Fjárhagur sveitarfélagsins mun vera mjög bágur. Þrátt fyrir þá staðreynd að
stofnun Orkubús Vestfjarða sé glæsilegasta dæmið um samstöðu
sveitarstjórnarmanna á Vestfjörðum  er ekki samsvarandi sam-
staða um að selja ríkinu hlut sveitarfélaganna í Orkubúinu. Frá
stofnun þess 1977 hefur ekki náðst viðlíka samstaða um nokkurt
eitt málefni er varðar hagsmuni íbúa Vestfjarða. Sameign ríkisins og sveitarfél-
aganna hefur gefist vel, einkum þeim síðarnefndu. Orkumál tekið jafnvel meiri
framförum en samgöngumál á Vestfjörðum. Hafa þau þó tekið miklum
stakkaskiptum til hins betra.

Fram að þessu hafa helstu deilur sveitarstjórnarmanna staðið um setu í stjórn
Orkubús Vestfjarða. Minna hefur verið deilt um stefnumótun og framkvæmdir og
hafi slíkt orðið uppi á teningnum hefur það snúist um smærri ákvarðanir. Orku-
búið hefur orðið þeirrar gæfu aðnjótandi að hafa búið við farsæla stjórn og núver-
andi framkvæmdastjóri hefur gegnt því starfi nánast frá upphafi, en hann hóf
störf fyrri hluta árs 1978.  Starfsfólk fyrirtækisins hefur nánast undantekningarlaust

unnið fyrirtækinu af mikilli hollustu.
Hlutafélagið Orkubú Vestfjarða hefur nú tekið til starfa og við sölu hluta sveit-

arfélaganna í því, til ríkisins, hverfa um leið völd þeirra og áhrif. Það heldur
einkarétti þeim sem sameignarfélagið fékk frá iðnaðarráðherra á grundvelli lag-
anna sem sameignarfélagið byggðist á. Þýðingarlaust er velta fyrir sér með hvaða
hætti hlutafélagið muni starfa. Hugsanlega verður það einkavætt fyrr en síðar.

Spurningin sem vaknar lýtur öðru fremur að því hvernig sveitarfélögin hyggj-
ast verja því mikla fé sem kemur inn fyrir hlutinn í Orkubúinu
hf. Mörg erfið verkefni bíða. Fólki hefur fækkað umtalsvert,
kvóti hefur horfið frá Vestfjörðum og kippt stoðunum undan
þeirri atvinnu, sem byggð í kjördæminu hefur hvílt á. Atvinna

hefur dregist saman, einkum í útgerð og fiskvinnslu. Þannig var málum komið
fyrir upphaf nýs kvótaárs 1. september síðast liðinn að verulegur hluti þess afla
sem kom í land af smábátunum var fluttur annað til vinnslu. Eitthvað var þó
unnið heima. Togurum og frystihúsum hefur fækkað. Samfara því hefur atvinna
dregist saman í þeim greinum sem þjónustuðu meginstoðina. Flest sveitarfélaganna
eru stórskuldug og því lítil von til þess að féð nýtist til uppbyggingar atvinnu og
stuðnings við ný fyrirtæki í sveitarfélögunum.

Hvernig verður söluhagnaðurinn notaður? Svarið við þessari spurningu er
sennilega mikilsverðasta pólitíska ákvörðunin á Vestfjörðum í upphafi nýrrar
aldar.

40.PM5 19.4.2017, 09:4412
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ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Íslandsmót-Íslandsmót-Íslandsmót-Íslandsmót-Íslandsmót-
ið í Bocciaið í Bocciaið í Bocciaið í Bocciaið í Boccia
Íslandsmótið í boccia 2001

verður haldið í íþróttahúsinu
á Torfnesi á Ísafirði á föstudag
og laugardag. Íþróttafélagið
Ívar í Ísafjarðarbæ annast
framkvæmd mótsins að þessu
sinni en búist er við nálægt
hálfu þriðja hundraði fólks til
Ísafjarðar af þessu tilefni.
Mótið verður sett í íþrótta-
húsinu annað kvöld, fimmtu-
dagskvöld kl. 21, og þangað
eru allir velkomnir, rétt eins
og til að fylgjast með mótinu
sjálfu.

Keppnin á föstudag byrjar
kl. 9 um morguninn og stend-
ur til kl. 20. Á laugardag verð-
ur úrslitakeppni í öllum deild-
um og stendur hún frá kl. 9 til
14. Endað verður á úrslita-
keppni í fyrstu deild, þar sem
búast má við harðri keppni.

Nánari tímasetningar verða
áfréttavef Bæjarins besta þeg-
ar nær dregur. Helstu styrkt-
araðilar mótsins eru Íslenskir
aðalverktakar, byggingafé-
lagið Ágúst og Flosi, Hrað-
frystihúsið Gunnvör, Orkubú
Vestfjarða, Mjólkursamlag
Ísfirðinga og Vífilfell.

40.PM5 19.4.2017, 09:4413
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RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið

Laugardagur 6. október kl. 16:30
Íslandsmótið í handbolta kvenna: Víkingur – Haukar

SýnSýnSýnSýnSýn

Laugardagur 6. október kl. 13:40
Undankeppni HM í knattspyrnu: England – Grikkland

Laugardagur 6. október kl. 17:45
Undankeppni HM í knattspyrnu: Danmörk – Ísland

Sunnudagur 7. október kl. 17:00
Ameríski boltinn: Leikur óákveðinn

Trufluð stelpa, eða Girl, Interrupted, er mögnuð kvikmynd frá árinu 1999,
sem færði Angelinu Jolie Óskarsverðlaunin. Sagan gerist í Bandaríkjunum
eftir miðjan sjöunda áratuginn. Susanna er 17 ára stúlka sem á erfitt með að
ná fótum í lífinu. Hún er vistuð á geðsjúkrahúsi þar sem sjúklingarnir eiga við
ólík vandamál að stríða. Lisa er í þeim hópi en kynnin við hana hafa djúpstæð
áhrif á Susönnu. Myndin er sýnd á Stöð 2 kl. 22:10 á laugardagskvöld.

www.simnet.is/erlbrynj

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg austlæg eða
breytileg átt og dálítil
rigning suðvestantil, en
annars skýjað með köfl-
um. Hiti 1-10 stig.
Horfur á föstudag:
Norðaustlæg átt, 5-8 m/s
og súld eða rigning norð-
austantil, en víða bjart
veður sunnan- og vestan-
til. Hiti 0-9 stig.
Horfur á laugardag:
Norðlæg átt og víða rign-
ing norðantil, en skýjað
með köflum sunnantil.
Áfram kólnandi veður.
Horfur á sunnudag:
Norðlæg átt og víða rign-
ing norðantil, en skýjað
með köflum sunnantil.
Áfram kólnandi veður.
Horfur á mánudag:
Suðlæg eða breytileg átt
og dálítil rigning vestantil.
Hlýnandi veður.

Föstudagur 5. október
16.45  Sjónvarpskringlan
17.00  Fréttayfirlit
17.03  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stubbarnir (59:90)
18.30  Búrabyggð (36:96)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.10  Markús og Díana (Marcus and
Diana) Hugljúf gamanmynd um Mark-
ús, ungan dreng sem er hræddur við allt
í nánasta umhverfi sínu. Hann er þó
mjög hugrakkur þegar hann skrifar leik-
urum bréf og biður þá m.a. um eigin-
handaráritanir. Einn daginn bregður
Markúsi heldur betur í brún þegar ein
leikkonan tilkynnir komu sína og segist
endilega vilja hitta hann. Aðalhlutverk:
Robert Rierskog, Herman Bernhoft og
Laila Goody.
21.45  Orkan. Í þessum þætti er orkan í
Reykjavíkurborg skoðuð frá nokkrum
ólíkum sjónarhornum í fylgd Jakobs
Magnússonar og félaga, sem leika lög af
diskinum Made in Reykjavík. Auk þeirra
koma nokkrir valinkunnir borgarar fram
í stuttum viðtölum.
22.15  Leigumorðingjar. (Assassins)
Hasartryllir eins og þeir gerast bestir
með Antonio Banderas, Julianne Moore
og Sylvester Stallone í broddi fylkingar.
Myndin fjallar um leigumorðingja sem
áttar sig á því að hann er skotmark annars
leigumorðingja.
00.25  Guðir og ófreskjur. (Gods and
Monsters) Margverðlaunuð mynd frá
1999 um ævi kvikmyndaleikstjórans
James Whale sem hneykslaði fólk með
kvikmyndum á borð við Frankenstein
en þó ekki síður með einkalífi sínu. Aðal-
hlutverk: Ian McKellen, Brendan Fraser
og Lynn Redgrave.  e.
02.10  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 6. október
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (61:90)
09.25  Mummi bumba (52:65)
09.30  Bubbi byggir (2:26)
09.40  Litlu skrímslin (13:52)
09.45  Strákurinn (2:6)
09.50  Pokémon (14:52)
10.15  Búrabyggð (22:96)
10.50  Kastljósið
11.15  Skjáleikurinn
16.15  Sjónvarpskringlan
16.30  Íslandsmótið í handknattleik.
Bein útsending frá viðureign Víkinga
og Hauka í 1. deild kvenna í Víkinni.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (7:22)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Karlinn á tunglinu. (Man on the
Moon) Jim Carrey fer á kostum þessari
kvikmynd sem fjallar um ævi og störf
háðfuglsins Andys Kaufmans. Aðalhlut-
verk: Jim Carrey, Danny DeVito, Court-
ney Love.
21.55  Engin eftirsjá. (Don´t Look Back)
Eric Stoltz leikur aðahlutverk í myndinni
Engin eftirsjá. Hún fjallar um æskufélaga
sem fara í ólíkar áttir þegar fullorðnisárin
taka við. Jesse (Eric Stoltz) verður forfall-
inn fíkill sem gerir allt fyrir næsta skammt
en ákveður að snúa  við blaðinu þegar
hann finnur bréfpoka fullan af peningum.
Hann borgar skuldir sínar og heldur heim
á leið á fund æskufélaganna. En eigandi
bréfpokans er ekki langt undan og þá
reynir á vináttu gömlu félaga Jesses.
23.25  Margrét drottning. (La reine
Margot) Frönsk bíómynd frá 1994
byggð á sögu eftir Alexander Dumas.
Sagan gerist á tímum Karls konungs
níunda, sem lét drepa þúsundir mótmæl-
enda á Bartólómeusarmessuárið 1572,
og segir frá brúðkaupi Margrétar, systur
konungs, og mótmælandans Hinriks af
Navarra og leynimakki innan hirðar
kóngsins.e. Aðalhlutverk: Isabelle Adj-
ani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Ang-
lade og Virna Lisi.
01.45  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 7. október
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Prúðukrílin (61:107)
10.20  Babar (14:65)
10.45  Eyjan hans Nóa (4:13)
10.55  Stafakarlarnir (1:24)
11.15  Tsitsi (2:5)
11.35  Kastljósið
12.00  Skjáleikurinn
15.35  Gestir hjá drottningunni
16.30  Komið og dansið
17.00  Geimferðin (17:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar

18.25  Jarðarberjahæð (6:6)
18.30  Spírall (1:10)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Sérgrein: Morð (1:5)
20.30 Fréttir aldarinnar
20.40 Heimsmeistaramót hestsins
21.25  Fyrr og nú (21:22)
22.10  Helgarsportið
22.30  Angela Mooney deyr aftur.
(Angela Mooney Dies Again) Mia Farr-
ow leikur aðalhlutverk í þessar örlaga-
ríku mynd um Angelu Mooney, löngu
horfna elskhuga hennar og hvernig hlut-
irnir hefðu geta orðið. Aðalhlutverk: Mia
Farrow, Brendan Gleeson og Patrick
Bergin.
00.05  Kastljósið
00.30  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 5. október
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Á Lygnubökkum (8:26) (e)
10.10 Chicago-sjúkrahúsið (13:24)
11.05 Stræti stórborgar (16:23) (e)
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Dharma & Greg (20:24) (e)
13.00 Veldu mig
14.40 Ein á báti (10:24) (e)
15.30 Bítlarnir. Bítlarnir John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison og
Ringo Starr flytja nokkur af þekktustu
lögum sínum.
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld (2:5)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (19:23)
20.00 Jói górilla. (Mighty Joe Young)
Þriggja stjarna fjölskyldumynd frá Walt
Disney. Risavaxinni górillu er bjargað
frá gráðugum veiðimönnum í Afríku.
Velunnarar dýrsins koma því í öruggt
skjól í Kaliforníu og halda að þar með
séu öll vandræði úr sögunni. En því er
öðru nær, górillan sleppur frá gæslu-
mönnum sínum og brátt er fjandinn laus
þegar þetta ógnarstóra dýr tekur stefnuna
á miðborg Los Angeles. Aðalhlutverk:
Charlize Theron, Bill Paxton, Rade
Serbedzija, Peter Firth.
22.00 Saklaus (2:2) (The Innocent)
Bresk framhaldsmynd. Við kynnumst
hjónum í Leeds á Englandi og bestu vin-
konu þeirra. Þau hafa þekkst um árabil
og ekkert virðist geta varpað skugga á
vináttu þeirra. En svo bregðast krosstré
sem önnur tré og þegar besta vinkonan
sakar eiginmanninn um  nauðgun hrynur
veröld þeirra allra. Málið vekur mikla
athygli enda reynist leitin að sannleikan-
um ansi torveld.
23.15 Blóðsugubaninn Buffy (5:22)
00.00 Tveir á toppnum. (Lethal Weapon
4) Lögreglumennirnir Murtaugh og
Riggs eru mættir aftur og er óhætt að
lofa góðri skemmtun og vænum skammti
af hasar. Félagarnir glíma við asísk
glæpasamtök sem svífast einskis til þess
að ná settum markmiðum.  Aðalhlutverk:
Mel Gibson, Danny Glover, Rene Russo,
Joe Pesci, Chris Rock, Jet Li.
02.05 Veldu mig. (Let It Be Me) Gabe
ætlar að giftast kærustunni sinni, Emily.
Hann sér glæsilegt par dansa í glugga
dansskóla og dettur það snjallræði í hug
að koma kærustunni á óvart og læra
dans fyrir brúðkaupið. Í dansskólanum
verður hann skotinn í danskennaranum
sínum en fyrr en varir er Emily mætt í
dansskólann til að skora danskennarann
á hólm. Aðalhlutverk: Jennifer Beals,
Campbell Scott, Yancy Butler.
03.40 Ísland í dag
04.05 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 6. október
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.05 Benji
12.25 Best í bítið
13.15 Gerð Moulin Rouge
13.40 Bíll 54, hvar ertu?
15.20 Hill-fjölskyldan (11:25) (e)
15.45 60 mínútur II (e)
16.35 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (19:24)
20.00 Ó, ráðhús (8:22)
20.30 Ferðin til Graceland. (Finding
Graceland) Byron Gruman er maður í
sárum. Hann er nýbúinn að missa konuna
sína og ákveður nú að láta gamlan draum
rætast og heimsækja heimili rokkkóngs-
ins, Graceland í Memphis. Á leiðinni
hittir hann mann sem segist vera Elvis
Presley. Gruman leyfir honum að sitja í

bílnum en fer brátt að efast um þessa
ákvörðun sína. Aðalhlutverk: Harvey
Keitel, Johnathon Schaech, Bridget
Fonda.
22.10 Trufluð stelpa. (Girl, Interrupted)
Mögnuð kvikmynd  sem færði Angelinu
Jolie Óskarsverðlaunin. Sagan gerist í
Bandaríkjunum eftir miðjan sjöunda
áratuginn. Susanna er 17 ára stúlka sem
á erfitt með að ná fótum í lífinu. Hún er
vistuð á geðsjúkrahúsi þar sem sjúkling-
arnir eiga við ólík vandamál að stríða.
Lisa er í þeim hópi en kynnin við hana
hafa djúpstæð áhrif á Susönnu. Maltin
gefur þrjár stjörnur. Aðalhlutverk: Win-
ona Ryder, Angelina Jolie, Clea DuVall,
Whoopi Goldberg.
00.20 Morð í Hvíta húsinu. (Murder at
1600) Lík ungrar konu finnst á snyrtingu
Hvíta hússins. Rannsóknarlögreglumað-
urinn Harlan Regis er fenginn í málið og
kemst að því að leyniþjónustan hefur
lagt hald á öll sönnunargögn. Regis grun-
ar leyniþjónustuna um græsku og telur
leyniþjónustufulltrúann Ninu Chance á
að aðstoða sig við rannsókn málsins.
Aðalhlutverk: Alan Alda, Diane Lane,
Wesley Snipes.
02.05 Tvöfalt líf. (Separate Lives) Sál-
fræðiprófessorinn Lauren lifir tvöföldu
lífi. Á daginn er hún mikilsmetin frama-
kona en á næturnar er hún glæsipían
Lena. Dag einn kynnist hún Tom sem er
fyrrverandi lögreglumaður. Hún trúir
honum fyrir þessu leyndarmáli sínu og
biður hann að gæta sín á næturnar og
tryggja þannig að glæsipían Lena komist
ekki á kreik. Aðalhlutverk: James Bel-
ushi, Linda Hamilton, Vera Miles.
03.45 Ísland í dag
04.10 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 7. október
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport 2001 (e)
12.40 Furðusögur
14.25 Fjandakornið
15.50 Oprah Winfrey (e)
16.35 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Óðalssetrið. (Up At the Villa)
Rómantísk kvikmynd með spennuívafi.
Mary Panton er ung ekkja á ferðalagi á
Ítalíu rétt fyrir seinni heimsstyrjöldina.
Aðalsmaðurinn Edgar Swift hefur beðið
hana að giftast sér og Mary ætlar að hug-
leiða málið næstu daga. Á sama tíma
fellur hún fyrir bandarískum tónlistar-
manni, Rowley Flint. Hann er ekki eins
vel efnum búinn og Swift og Mary á
sannarlega úr vöndu að ráða.  Aðalhlut-
verk: Kristin Scott Thomas, Sean Penn,
Anne Bancroft, James Fox.
22.15 60 mínútur.
23.05 Henry V. Frábær túlkun Kenneths
Branaghs á Hinriki fimmta, leikriti Willi-
ams Shakespeares, um þennan unga of-
urhuga sem bauð Frökkum birginn.
Aðalhlutverk: Kenneth Branagh, Derek
Jacobi, Brian Blessed, Ian Holm.
01.20 Þögult vitni (3:6) (e)
02.10 Ísland í dag
02.35 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 5. október
18.00 Heklusport
18.30 Sjónvarpskringlan
18.45 Gillette-sportpakkinn
19.30 19. holan (26:29)
20.00 Fífl og furðufuglar (4:18)
21.00 HM í ralli. Ellefta mót ársins fer
fram á Ítalíu.
21.30 Aleinn heima 3. (Home Alone 3)
Fjörug fjölskyldumynd um átta ára snáð-
ann Alex sem fær fjarstýrðan bíl að gjöf
frá nágranna sínum. Hann vissi hins veg-
ar ekki að fjórir njósnarar höfðu stolið
verðmætum tölvukubb og falið í bílnum.
Það hittir svo illa á að Alex er einn
heima þegar þrjótarnir ákveða að end-
urheimta kubbinn en hann er viðbúinn
komu þeirra. Aðalhlutverk: Alex D. Linz,
Olek Krupa, Rya Kihlstedt.
23.10 Frú Parker. (Mrs. Parker and
The Vicious Circle) Þessi dramatíska
mynd fjallar um ævi rithöfundarins
Dorothy Parker á fyrstu áratugum síð-
ustu aldar. Hún vann sem leikhúsgagn-
rýnandi fyrir Vanity Fair og sveipaði
um sig hirð alls kyns þotuliðs. Óhætt er
að fullyrða að hópurinn hafi lifað fyrir
líðandi stund og voru uppákomurnar oft
ansi skrautlegar. Aðalhlutverk: Jennifer
Jason Leigh, Campbell Scott, Matthew
Broderick, Gwyneth Paltrow.

01.10 Vafasöm viðskipti. (Silver Bears)
Þriggja stjörnu gamanmynd um vafa-
sama náunga og vinnubrögð þeirra. Fjár-
hættuspilari í Las Vegas hyggst leggja
peningana sína í banka en telur sér ófært
að eiga viðskipti við fjármálastofnun í
heimalandinu. Hann fær menn til að
kaupa fyrir sig banka í Sviss og telur sig
þar með hólpinn. Síðar kemur á daginn
að útsendarar hans voru hlunnfarnir og
peningarnir virðast glataðir.  Aðalhlut-
verk: Cybill Shepherd, David Warner,
Louis Jourdan, Michael Caine, Jay Leno.
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 6. október

13.40 Undankeppni HM. Bein útsend-
ing frá leik Englands og Grikklands.
16.00 Enski boltinn. Svipmyndir úr
leikjum enska landsliðsins.
17.00 Heimsfótbolti með West Union
17.45 Undankeppni HM. Bein útsend-
ing frá leik Danmerkur og Íslands.
20.15 HM í ralli
20.50 Lottó
21.00 U2 á tónleikum. Upptaka frá tón-
leikum írsku rokksveitarinnar U2 sem
haldnir voru í Boston í Bandaríkjunum.
22.30 Taxi. Frönsk hasargrínmynd.
Spennufíkillinn Daniel fæst við leigu-
bílaakstur í Marseille. Starfsferillinn er
hins vegar í hættu því sektir fyrir um-
ferðarlagabrot hrannast upp. Þá kemur
lögreglumaðurinn Emilien til skjalanna
en hann lumar á viðeigandi lausn fyrir
alla málsaðila. Sektargreiðslurnar falla
niður ef Daniel aðstoðar lögregluna við
það lítilræði að uppræta starfsemi þýsks

Trufluð stelpa

Heimasíða Sunnlending-
sins og sögumannsins
Eiríks Brynjólfssonar er
forvitnileg og fjölbreytt.
Flóamaðurinn fer víða á
sinni síðu, og þar kennir
margra grasa, end áhuga-
málin fjölbreytt. Þar má
nefna blústónlist, meistara
Tom Lehrer, vefi um skrít-
ið og skemmtilegt fólk auk
fróðleiks um Suðurland,
söguna og ýmislegt fleira.
Afsannar Eiríkur að flat-
lendið á Suðurlandi geri
menn bæði ófrumlega og
eftirtektarlausa. Ekki er
vitað hvort hann á ættir
vestur á firði, en það gæti
verið meira en líklegt.

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

Allt er fertugum fært!
Kæra kveðju og hlýjan hug

við senda viljum nú.
Í dag þú fyllir fjórða tug,

til hamingju kæra frú.
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu
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Munið einnig okkar  frábæru
tilboð í sent og sótt!

Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Unnur Brá Konráðsdóttir,
fulltrúi Sýslumannsins á

Ísafirði svarar:

,,Þær síður
sem ég heim-

sæki reglu-
lega eru þó

nokkrar en að
öðrum ólöst-

uðum eru
neðangreinar síður í

mestu uppáhaldi hjá mér.
Af fréttavefjum skoða ég

bb.is enda er nauðsynlegt
að fylgjast með því sem er
að gerast í heimabyggð og

mbl.is til að fylgjast með
því sem er að gerast á

lands- og heimsvísu. Þá
skoða ég deiglan.com en

þar skrifa ungir eldhugar
um pólitík og málefni líð-
andi stundar. Þar er iðu-

lega að finna stórskemmti-
lega og ferska pistla sem

vekja mann til umhugs-
unar. Deiglan kemur út

daglega. Í vinnunni skoða
ég rettarheimild.is. Á
síðunni er tenging við

althingi.is þar sem laga-
safnið er að finna. Auk

þess er að finna á síðunni
viðamikið safn íslenskra

reglugerða. Síða sem
notuð er daglega og spar-
ar mikinn tíma. Þá er það
afþreyingin. Hana finn ég
á emode.com. Ef manni
leiðist ósegjanlega mikið,

er þjakaður af amstri
hversdagsins eða vantar

að dreifa huganum frá
flóknum úrlausnarefnum

er ótrúlega mikil tilbreyting
í því að smella inn á þessa

síðu. Á síðunni fást svör
við ýmsum grundvallar-

spurningum sem að sjálf-
sögðu brenna á hverjum

manni svo sem: ,,What
Breed of Dog Are You?“,
,,Who´s Your Inner Rock
Star?“, og ,,What´s Your

Superpower?“.

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Messa og altarisganga á
sunnudag kl. 11:00.

Sr. Magnús Erlingsson.
Flateyrarkirkja:

Kirkjuskóli barnanna er á
laugardag kl. 13:00.

Guðþjónusta á
sunnudag kl. 14:00.
Sr Stína Gísladóttir.

ÞjónustufulltrúiÞjónustufulltrúiÞjónustufulltrúiÞjónustufulltrúiÞjónustufulltrúi
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði

Íslandsbanki auglýsir stöðu þjónustufull-
trúa við útibú bankans á Ísafirði lausa til um-
sóknar.

Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með
samskipti, hafa gott viðmót og eiga gott
með að vinna í hóp. Einnig þurfa umsækjend-
ur að hafa góða skipulags- og söluhæfileika
þar sem starfið felst í sölu og þjónustu á því
sem bankinn hefur upp á að bjóða.

Nánari upplýsingar veitir Halldór Margeirs-
son, útibússtjóri á Ísafirði.

Umsóknir berist Guðmundi Eiríkssyni, for-
stöðumanni starfsmannaþjónustu
(gudmundur.eiriksson@isb.is) fyrir 15.
október nk.

þjófaflokks! Luc Besson skrifaði handrit
myndarinnar. Aðalhlutverk: Samy Nac-
ery, Frederic Diefenthal, Marion Cotil-
lard, Manuela Gourary.
00.00 Emmanuelle 5
01.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 7. október
15.50 Meistarakeppni Evrópu. Farið
er yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
16.45 Sjónvarpskringlan
17.00 Ameríski fótboltinn. Bein útsending.
20.00 Golfmót í Bandaríkjunum
21.00 HM í ralli
21.30 Hjartarbaninn. (The Deer Hunt-
er) Fimmföld Óskarsverðlaunamynd um
vini og starfsfélaga í Pennsylvaníu í
Bandaríkjunum. Þeir eyða öllum stund-
um saman, skreppa á krána eða fara í
veiðiferðir. En árið 1968 skilur leiðir.
Félagarnir eru kallaðir í herinn og sendir
til Víetnam. Þeir upplifa hörmungar
stríðsins og verða að takast á við lífið í
nýju ljósi.  Aðalhlutverk: Robert De Niro,
John Cazele, John Savage, Meryl Streep,
Christopher Walken, Chuck Aspegren.
00.25 Ófreskjur 3. (Critters 3) Þriðja
myndin í röðinni um litlu, ófrýnilegu
verurnar. Nú eru þær komnar til stórborg-
arinnar Los Angeles og halda uppteknum
hætti. Þar herja þær á íbúa fjölbýlishúss
sem eiga ekki sjö dagana sæla.  Aðalhlut-
verk: John Galvin, Aimee Brooks, Christ-
ian Cousins, Leonardo DiCaprio.
01.50 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 5. október
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 ár-
angurs 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
21.55 Málið. Andrés Magnússon lætur
gamminn geysa í kvöld.
22.00 Djúpa Laugin. Þórey og Júlíus
Hafstein koma Íslendingum á stefnumót
öll föstudagskvöld. Þrír einstaklingar
keppa um að komast á stefnumót við að-
ila af hinu kyninu sem þeir hafa aldrei
séð! Viku síðar fá áhorfendur svo að sjá
hvað gerðist á óvissustefnumóti parsins.
22.50 Malcom in the Middle (e)
23.30 CSI (e)
00.00 Grounded for Life (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 City of Angels (e)
02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 6. október
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 morðing-
inn?
17.30 Þátturinn
18.30 Charmed
19.30 Two Guys and a Girl
20.00 Grounded for Life.  Sean Finn-
erty er ungur faðir sem gerir sitt besta til
að ala upp þrjú börn um leið og hann
reynir að hafa hemil á fagurri eiginkonu,
gagnrýnum föður og bróður sem í besta
falli getur kallast ónytjungur.
20.30 Everybody Loves Raymond
21.00 Íslendingar. Nýr, íslenskur
spurninga- og spjallþáttur um hegðun,
atferli og skoðanir Íslendinga. Hjón, par,
systkini, feðgar, feðgin, mæðgur,
mæðgin eða bara mjög góðir vinir etja
kappi við annað lið og reyna í samein-
ingu 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 al-mennar
ályktanir þannig að fjölskyldan heima í
stofu getur vel tekið þátt í leik-num.
22.00 Saturday Night Live
23.00 City of Angels
23.30 Law & Order - SVU (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Queer as Folk (e)

02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 7. október
12.00 Yoga
12.30 Silfur Egils
14.00 Kokkurinn og piparsveinninn
15.00 Malcolm in the Middle (e)
15.30 Providence
16.30 Innlit-Útlit
17.30 Judging Amy
18.30 Fólk – með Sirrý
19.30 Dateline. Einn vinsælasti frétta-
skýringaþáttur heims. Nokkrir af fræg-
ustu fréttamönnum Bandaríkjanna kafa
ofan í málefni dagsins með sannleikann
einan að leiðarljósi.

20.30 King of Queens. Bandarísk gam-
anþáttaröð um Doug Hefferman, sendil í
New York sem gerir ekki miklar kröfur
til lífsins.
21.00 Practice. The Practice er með vin-
sælustu 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 Silfur Egils
23.30 Íslendingar (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Muzik.is
02.30 Óstöðvandi tónlist

Húsafriðunarnefnd ríkisins

Umsóknir um styrkUmsóknir um styrkUmsóknir um styrkUmsóknir um styrkUmsóknir um styrk
Auglýst er eftir umsóknum í Húsafriðunar-

sjóð vegna endurbóta á friðuðum húsum og
húsum sem hafa menningarsögulegt eða
listrænt gildi.

Umsóknir berist eigi síðar en 1. desember
nk. á þar til gerðum umsóknareyðublöðum
sem fást send frá skrifstofu eða á heimasíðu
nefndarinnar, www.husafridun.is.

Au-pair í BrusselAu-pair í BrusselAu-pair í BrusselAu-pair í BrusselAu-pair í Brussel
Íslensk fjölskylda í Brussel óskar eftir barn-

góðri og reyklausri „au-pair“ til að gæta lítill-
ar stúlku.

Upplýsingar veitir Ágústa í síma 00 47 90
75 11 21 og Sigurbjörg í síma 456 3068.

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

auglýsingamiðill

bb.is

Hringtorgið í Bótinni á Ísafirði var formlega tekið í notkun síðdegis á föstudagHringtorgið í Bótinni á Ísafirði var formlega tekið í notkun síðdegis á föstudagHringtorgið í Bótinni á Ísafirði var formlega tekið í notkun síðdegis á föstudagHringtorgið í Bótinni á Ísafirði var formlega tekið í notkun síðdegis á föstudagHringtorgið í Bótinni á Ísafirði var formlega tekið í notkun síðdegis á föstudag

Forseti bæjarstjórnar fór íForseti bæjarstjórnar fór íForseti bæjarstjórnar fór íForseti bæjarstjórnar fór íForseti bæjarstjórnar fór í
hringferð með Árna bakarahringferð með Árna bakarahringferð með Árna bakarahringferð með Árna bakarahringferð með Árna bakara

Nýja hringtorgið við inn-
keyrsluna til Eyrarinnar á Ísa-
firði var formlega tekið í not-
kun síðdegis á föstudag. Bæj-
arbúar hafa fylgst með fram-
kvæmdum við torgið síðustu
vikurnar og er það mál manna
að einstaklega vel hafi tekist
til við hönnun og framkvæmd.
Hafa ökuþórar bæjarins feng-
ið að prufukeyra hringinn að
undanförnu og þjálfa sig í
notkun stefnuljósa við erfiðar
aðstæður en vígslan markaði
upphaf umferðarviku í Ísa-
fjarðarbæ. Við vígsluna tróðu
upp fyrirsvarsmenn fram-
kvæmdarinnar og lýstu henni
út í æsar en torgið er sameig-
inlegt afkvæmi Vegagerðar-
innar og Ísafjarðarbæjar.

Það voru þeir Halldór Hall-

dórsson bæjarstjóri og Gísli
Eiríksson umdæmisverkfræð-
ingur sem komu fram í því
skyni en forseti bæjarstjórnar,
Guðni Geir Jóhannesson, tók
fram skæri og opnaði torgið
með formlegum hætti. Tók
hann sér síðan far hringinn í
kring með Árna Aðalbjarnar-
syni bakarameistara í Gamla
bakaríinu á elstu bifreið sem
ekur um stræti Ísafjarðar. Bif-
reið sú er í eigu Árna og ber
einkennisnúmerið ÍS-1.

Aka nú Ísfirðingar stoltir
um sitt fyrsta og eina hring-
torg, rétt eins og íbúar annarra
stórbæja. Lögreglan vill samt
minna á að nota ber stefnuljós
þegar ekið skal út úr slíku
torgi. Það hefur viljað bera
við að ökumenn gleymdu sér

við að skoða dýrðina og gæfu
ekki merki þegar þeir loksins
beygðu út úr hringnum.

Heimamenn sáu að öllu

leyti um hönnun og fram-
kvæmd verksins: Verkfræð-
ingurinn Kristján Kristjáns-
son, arkitektinn Elísabet

Gunnarsdóttir, verktakar, iðn-
aðarmenn og verkamenn. Ber
torgið hagleik þeirra glöggt
vitni.

Guðni Geir Jóhannesson klippir á borðann en Halldór Halldórsson bæjarstjóri og Gísli Ei-
ríksson umdæmisverkfræðingur aðstoða.

Göngur og réttirGöngur og réttirGöngur og réttirGöngur og réttirGöngur og réttir
Þrátt fyrir hraðfara breytingar á atvinnuháttum og öllum lífsháttum Íslendinga eru

göngur og réttir enn á sínum vissa stað á haustin. Börnin gleðjast og hundar uppveðrast,
sumir karlar eru með flata pela í vasanum og sauðféð finnur að eitthvað mikið og jafn-
vel uggvænlegt stendur til. Þessi mynd var ekki tekin í neinum stórréttum, heldur í
Engidal í Skutulsfirði, rétt við bæjardyr Ísfirðinga. Veigar Jónsson dregur kind en Sig-
urður Jarlsson héraðsráðunautur fylgist með.

Árni bakari ekur hringinn með Guðna en tveir lögreglubílar
fylgja á eftir.

Ekið utan í mann í VestfjarðagöngunumEkið utan í mann í VestfjarðagöngunumEkið utan í mann í VestfjarðagöngunumEkið utan í mann í VestfjarðagöngunumEkið utan í mann í Vestfjarðagöngunum

Maður sem var á gangi í
Vestfjarðagöngum áleiðis til
Flateyrar aðfaranótt sunnu-
dags varð fyrir því að bíll ók
utan í hann en nam ekki staðar.
Hér var um dökkan stationbíl

Bílstjórinn lét sig hverfaBílstjórinn lét sig hverfaBílstjórinn lét sig hverfaBílstjórinn lét sig hverfaBílstjórinn lét sig hverfa
að ræða og atvikið varð um
kl. 5.45. Ef allt hefði verið
eðlilegt hefði bílstjórinn átt
að verða var við að hann lenti
á manninum.

Annar bíll sem átti leið hjá

tók manninn upp, þar sem
hann var að reyna að hringja á
hjálp úr neyðarsíma, og fór
með hann á sjúkrahús til að-
hlynningar. Þaðan fór hann til
lögreglu og tilkynnti um málið.

Langidalur í ÍsafjarðardjúpiLangidalur í ÍsafjarðardjúpiLangidalur í ÍsafjarðardjúpiLangidalur í ÍsafjarðardjúpiLangidalur í Ísafjarðardjúpi

Kirkjuból í Langadal inn
af Ísafirði, innst í Ísafjarð-
ardjúpi, var á sínum tíma í
þjóðbraut en varð í einu vet-
fangi einn af afskekktustu
bæjum landsins. Það gerðist
þegar vegurinn yfir Stein-
grímsfjarðarheiði var tekinn
í notkun og vegurinn um
Þorskafjarðarheiði var
tengdur inn á hann í stað
þess að liggja um Langadal.
Sauðfjárbúskap var hætt á
Kirkjubóli í Langadal í
fyrrahaust og nú er enginn
búsmali lengur í Langadal.

Ekki er þar grundvöllur

fyrir ræktun og sölu á heyi
þar sem mikið framboð er á
heyi um land allt og verðið
lágt. Kristján Steindórsson
bóndi á Kirkjubóli segir að
undirbúningur fyrir skóg-
rækt sé hafinn í Langadal í
samvinnu við Skjólskóga á
Vestfjörðum. Aðstæður
hafa verið kannaðar og í vet-
ur verður unnið að áætlun-
um um skógrækt í dalnum.
Breytingar eru víða að verða
í sveitum og nýjungar í nýt-
ingu landsins. Laxinn mun
þó vonandi skila sér í
Langadalsá næsta sumar.

UndirbúningurUndirbúningurUndirbúningurUndirbúningurUndirbúningur
að skógræktað skógræktað skógræktað skógræktað skógrækt
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