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Ársdvöl í
Ástralíu

– Melkorka Rán Ólafsdóttir
menntaskólanemi á Ísafirði
segir í miðopnu frá veru sinni sem
skiptinemi hinum megin á hnettinum

Kaupþing og SPRON kaupa stofnfé Sparisjóðs Önundarfjarðar og Sparisjóðs Súðavíkur

Kaupverðið tugir milljóna króna
Kaupþing hf. og Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis
hafa keypt stofnfé Sparisjóðs
Önundarfjarðar og Sparisjóðs
Súðavíkur. Gengið var frá
samningum þess efnis á undirbúningstíma sameiningar
þeirra fjögurra sparisjóða á
Vestfjörðum sem sameinaðir
voru í Sparisjóð Vestfirðinga
í apríl á þessu ári. Hluti eigna
framangreindra tveggja sjóða
varð eftir í þeim, en hluti var
seldur Sparisjóði Þingeyrar-
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hrepps. Samkvæmt upplýsingum blaðsins er kaupverðið
tugir króna.
Eiríkur Finnur Greipsson,
aðstoðarsparisjóðsstjóri
SPVF sagði í samtali við blaðið að viðskipti þessi byggðust
á því að nýir stofnfjáraðilar
kæmu inn í þessa gömlu sjóði
og að heimili og varnarþing
þeirra flyttist til Reykjavíkur.
„Stofnfé gömlu sjóðanna
var hins vegar fært yfir til
Sparisjóðs Vestfirðinga ásamt
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rekstri sjóðanna, öllum innlánum og útlánum. Heimildar
Fjármálaeftirlits og fjármálaráðuneytis var að sjálfsögðu
aflað vegna þessara samninga
og hafa samningsaðilar uppfyllt þau skilyrði sem sett voru
af hálfu þessara opinberu aðila. Hér var því um fullkomlega opin og lögleg viðskipti
að ræða sem Sparisjóður Vestfirðinga vissulega hagnaðist
lítillega á, enda var að áliti
stjórna sjóðanna greitt sann-

gjarnt endurgjald fyrir þennan
samning,“ sagði Eiríkur Finnur í samtali við blaðið.
Með kaupunum fær Kaupþing betri aðgang að gjaldeyrismörkuðum auk þess sem
aðgangur fylgir að Reiknistofu bankanna. ,,Þetta snýst
meðal annars um að fá betri
aðgang að gjaldeyrismörkuðum. Í dag höfum við ekki
sama aðgang að upplýsingum
eins og aðrir viðskiptavakar
íslensku krónunnar. Við höf-

um ekki haft sömu upplýsingar og þeir um undirliggjandi
hreyfingar vöru og þjónustu,“
segir Sigurður Einarsson, forstjóri Kaupþings í samtali við
DV.
Sigurður segir að fyrirtækið
hugsi sér að verða banki stærri
fyrirtækja. Hins vegar standi
hugur Kaupþings ekki til þess
að fara inn í smásölubankarekstur og því ætli fyrirtækið
ekki að opna útibú eða starfsstöðvar víða um land.
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Vestfirðir

Undirbúningur að Landsmóti UMFÍ 2004 á norðanverðum Vestfjörðum í uppnámi?

Fiskikör
fuku og grjót
hrundi á veg

Enginn sáttaflötur í sjónmáli
milli Bolvíkinga og Ísfirðinga

Hvassviðri með úrkomu var
á norðanverðum Vestfjörðum
aðfaranótt þriðjudags og fram
eftir morgni í gær og vindur
mjög snarpur í hviðum. Grjót
féll á Óshlíðarveg en starfsmenn Vegagerðarinnar hreinsuðu veginn um morguninn.
Tilkynnt var um nokkur
fjúkandi fiskikör frá vinnslustöð ofan byggðar í Hnífsdal.
Að sögn lögreglunnar á Ísafirði ætluðu björgunarsveitarmenn að hirða þau úr húsagörðum með morgninum. Lögreglu á Ísafirði var ekki
kunnugt um fleira sem úrskeiðis hefði farið í veðrinu.

Ísafjörður

Körfuboltinn að byrja
Körfuboltavertíðin fer senn
að hefjast. Fyrsti leikur karlaliðs KFÍ fer fram á sunnudag
er liðið tekur á móti Þór frá
Þorlákshöfn. Helgina þar á
eftir hefst síðan tímabilið hjá
kvennaliði KFÍ.
Kynningarfundur um starf
vetrarins hjá KFÍ verður haldinn í íþróttahúsinu á Torfnesi,
á morgun kl. 18, en þar munu
forsvarsmenn félagsins sitja
fyrir svörum sem og þjálfarar
meistaraflokksliðanna.
Á fundinum verða seld árskort en KFÍ býður upp á sérstakt fjölskyldukort í vetur
sem mun gilda á alla leiki á
Íslandsmóti karla- og kvennaliðanna.

Alvarlegur brestur er í samstöðu Bolvíkinga og Ísfirðinga varðandi undirbúning að
Landsmóti Ungmennafélags
Íslands (UMFÍ) árið 2004,
sem ákveðið hefur verið að
haldið verði á norðanverðum
Vestfjörðum. Þegar blaðið fór
í vinnslu á þriðjudag virtist
„stál í stál“. Aðilar höfðu ekkert ræðst við síðustu daga og
virtust báðir bíða eftir að heyra
frá hinum en virtust ekki ætla
sér að koma til máls við hinn
aðilann að fyrra bragði.
Mál þetta kom upp, eða að
minnsta kosti upp á yfirborðið, á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar 24. september. Á fund
ráðsins kom þriggja manna
framkvæmdanefnd vegna
undirbúnings Landsmótsins
til að greina frá stöðu mála.
Þar kom fram í máli Magnúsar
Ólafs Hanssonar, fulltrúa Héraðssambands Bolungarvíkur
(HSB), að Bolvíkingar teldu
sig geta lagt til fullbúinn
frjálsíþróttaleikvang fyrir
Landsmótið. „Þetta kom okkur fullkomlega í opna
skjöldu“, sagði Guðni Geir
Jóhannesson, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar og
starfandi formaður bæjarráðs,
eftir þann fund. Í framhaldi af
því sagði Guðni vel athugandi, að Bolvíkingar tækju
einir að sér að halda mótið en
Ísfirðingar láti einungis í té
afnot af íþróttamannvirkjum
eftir því sem tök væru á og
þörf krefði.
Á fundi framkvæmdanefndar Landsmótsins sem
haldinn var á Ísafirði á miðvikudagskvöld í síðustu viku
gengu fulltrúar HSB af fundi
og sögðu upp frekara samstarfi við nefndina. Þeir kváðust ekki starfa lengur með
tveimur samnefndarmönnum

sínum, þeim Magnúsi Reyni
Guðmundssyni og Kristni
Jóni Jónssyni á Ísafirði og vera
hættir öllum afskiptum af undirbúningi að landsmótshaldi
2004. Varafulltrúi HSB í
nefndinni, Petrína Sigurðardóttir, ákvað einnig að segja
af sér. Ástæðan var sögð
„trúnaðarbrestur í samstarfi
með fulltrúum Ísafjarðar í
undirbúningsnefnd að Landsmóti árið 2004 á norðanverðum Vestfjörðum“.
Aðrir nefndarmenn, sem
skipaðir eru af Héraðssambandi Vestfjarða (HSV), Bolungarvíkurkaupstað, Ísafjarðarbæ, Súðavíkurhreppi og
UMFÍ, samþykktu að láta
samt reyna á vilja Bolvíkinga
til frekara samstarfs um mótið. Það álit mun hafa komið
fram á fundinum, að hugmyndir um fjármögnun vallarsvæðis í Bolungarvík stæðu á
mjög veikum grunni. Yfirlýsing Bolungarvíkurkaupstaðar
um að leggja ekki fram fjármagn stendur óbreytt og talið
er að ekki séu líkur á greiðslum úr opinberum sjóðum.
Samkvæmt því virðist liggja
fyrir, að þau mannvirki sem
nauðsynleg eru til að halda
Landsmót 2004 með reisn,
verði að byggja í Ísafjarðarbæ.
Er þar um að ræða fullbúinn
frjálsíþróttaleikvang og 25
metra sundlaug. Ekkert hefur
verið ákveðið um staðsetningu eða framkvæmdir við
þessi mannvirki. Ákvarðanir
um slíkt þarf hins vegar nauðsynlega að taka hið fyrsta.
Þegar undirbúningsnefndin
hóf störf lá ljóst fyrir að hvorki
Súðavíkurhreppur né Bolungarvíkurkaupstaður myndu
setja fjármagn í ný mannvirki.
Fulltrúar Ísafjarðarbæjar lýstu
því hins vegar yfir að þeir

Magnús R. Guðmundsson.
væru tilbúnir til að standa að
fjármögnun nýrra íþróttamannvirkja, að uppfylltum
tveim skilyrðum, þ.e. um
heildarfjármögnun og varðandi reglur um framkvæmdir
á vegum sveitarfélaga. Ekki
er með öllu ljóst hvort þessi
skilyrði standi í vegi fyrir
framkvæmdum en fyrsta verkefni nefndarinnar var og er að
skoða það mál ofan í kjölinn.
Daginn eftir umræddan
fund, þar sem fulltrúar HSB
gengu út, þeir Magnús Ólafs
Hansson og Hafsteinn H.
Gunnarsson, sendu þeir frá
sér eftirfarandi yfirlýsingu:

Yfirlýsing
fulltrúa HSB
Trúnaðarbrestur í samstarfi
með fulltrúum Ísafjarðar í
undirbúningsnefnd að Landsmóti árið 2004 á norðanverðum Vestfjörðum.
Vegna deilna sem risið hafa
í landsmótsnefnd Héraðssambands Vestfirðinga (HSV) og
Héraðssambands Bolungarvíkur (HSB) viljum við, Magnús Ólafs Hansson og Hafsteinn H. Gunnarsson, sem
fulltrúar HSB í nefndinni,
koma á framfæri atburðarás

Magnús Ólafs Hansson.
er leiddi til úrsagnar okkar úr
landsmótsnefndinni.
Fyrsti fundur var haldinn
með landsmótsnefnd HSV og
HSB þriðjudaginn 7. ágúst
2001. Á fundinum var m.a.
lögð fram tillaga þess efnis
að fundir í nefndinni yrðu
haldnir á miðvikudagskvöldum, einu sinni í mánuði til að
byrja með. Þar var einnig lögð
til skipan þriggja manna framkvæmdanefndar sem ætti að
vinna að landsmótsmálum í
umboði og samráði við landsmótsnefnd. Tilnefndir í framkvæmdanefndina voru Magnús Reynir Guðmundsson og
Kristinn Jón Jónsson frá HSV
og Magnús Ólafs Hansson frá
HSB. Þessari nefnd var m.a.
ætlað að undirbúa og boða til
funda landsmótsnefndar, sem
og að hafa bein samskipti við
aðra sem koma að landsmótshaldinu (s.s. bæjaryfirvöld
Ísafjarðar, UMFÍ o.fl.).
Það næsta sem gerist er að
Magnús Reynir Guðmundsson boðar Magnús Ólafs
Hansson á bæjarráðsfund á
Ísafirði mánudaginn 24. september sl. Að sögn átti að
kynna ýmislegt er lyti að
landsmótshaldi árið 2004 á
norðanverðum Vestfjörðum.
Á fundinum sjálfum kom síð-

Einn keppur í sláturtíðinni
Þótt smjör hafi ekki dropið af hverju strái meðal almennings fyrstu áratugi síðustu
aldar, og geri reyndar ekki enn, báru menn sig mannalega á þeim árstíma sem nú
stendur yfir og höfðu að orði að ekki munaði um einn kepp í sláturtíðinni.
Nú á hinum síðustu tímum er hins vegar svo komið, að mörgum þykir
meira en nóg um alla keppina á fjárlögum ríkisins, sem líkt og af gömlum
vana eru veiddir upp úr kjötkatlinum árlega og síðan dritað út um allar
trissur til hinna og þessara, án þess að nokkur ábyrgur aðili á vegum hins opinbera
hafi þar yfirsýn. Um hinn taumlausa austur úr ríkissjóði hefur Einar Oddur Kristjánsson, einn þingmanna Vestfirðinga, komist svo að orði í ræðu á Alþingi, að þau
væru mörg fitulögin sem skera mætti af fjárlagabagganum.
Þetta eru áreiðanlega orð að sönnu. Annað er: Hvar á að bregða hnífnum? Áratuga
reynsla staðfestir, að þegar á reynir ganga þingmenn hver um annan þveran á vegg.
Enginn gefur eftir af sínu. Með þessu er ekki átt við framlög til almannaheilla, heldur
hin ótrúlegustu gæluverkefni, sem í áratugi hefur mátt lesa um í fjárlögum ríkisins.
Eitt af einkennum báknsins er gríðarlegt funda- og ráðstefnustúss, hérlendis sem
erlendis. Sumt af þessu verður ekki umflúið. Hitt er næsta víst að margt má missa sín.
Og það að skaðlausu. Ferða- og risnukostnaður ríkisins vex ár frá ári. Um leið og ein

Frá útgefendum:

grein er höggvin af stofni þessa óskapnaðar spretta tvær samstundis í staðinn. Það
verður að segjast eins og er, að ferðahvetjandi launakerfi hins mikla þorra, sem
ferðalög stunda á vegum hins opinbera, er ekki líklegt til að bæta ástandið. Þvert á
móti. Við ferðagleðinni þekkjast engin lyf.
Hreint út sagt, svo dæmi séu tekin: Var einhver þörf á tuttugu manna
föruneyti forseta vors til Grikklands í síðasta mánuði? Minna mátti nú
gagn gera. Hirðlistinn var athyglisverð lesning. Eða: Hvar ætlum við að stemma á að
ósi í „konunglegum“ móttökum? Nú nægir ekki lengur að taka á móti þjóðhöfðingjunum sjálfum. Nú endasendast æðstu ráðamenn þjóðarinnar út um allar jarðir með
kóngabörn, milli þess sem þeim eru haldnar dýrindis veislur. Við þessu segir enginn
neitt. Er þetta kannski eins og svo margt annað sem er bara svona og enginn veit
hvers vegna? Einhvern tíma hefði einhver kallað þetta bruðl.
Þegar stöðugt vantar fé til heilsugæslu og menntamála, til aðhlynningar öryrkjum
og öldruðum og margra þjóðþrifaverka, munar um hvern keppinn, jafnvel í
sláturtíðinni. Þess vegna verður að fjarlægja öll óþarfa fitulögin sem sjúga til sín
stóran hluta af skattpeningum borgaranna.
s.h.

LEIÐARI

an í ljós að meginefni hans
var kynning á hugmynd um
uppbyggingu nýs íþróttasvæðis í Tungudal. Þessi hugmynd hafði ekki verið kynnt í
landsmótsnefnd, enda enginn
fundur verið boðaður þar frá
7. ágúst, né fyrir fulltrúa HSB
í framkvæmdanefnd, sem
reyndar hafði aldrei áður verið
boðaður til fundar framkvæmdanefndar. Á þeim
fundi nefndi fulltrúi HSB að
möguleiki væri á ódýrari
uppbyggingu frjálsíþróttasvæðis í Bolungarvík án
aðkomu Bolungarvíkurkaupstaðar. Þarna var ljóst að fulltrúar HSV höfðu gengið of
langt í störfum sínum í nafni
framkvæmdanefndar. Eins og
fram kemur höfðu þeir ekki
kynnt þessar hugmyndir fyrir
fulltrúa HSB í framkvæmdanefnd né fyrir öðrum aðilum í
landsmótsnefnd. Ef þessi mál
hefðu komið fyrst fram á fundi
framkvæmdanefndar hefði
verið möguleiki að leysa
ágreiningsmálin á landsmótsnefndarfundi, áður en farið var
á fund bæjarráðs Ísafjarðarbæjar.
Það er alveg skýrt að landsmóti UMFÍ árið 2004 var úthlutað HSV og HSB saman.
Það þýðir að bæði aðildarfélögin eiga að vinna að því
landsmóti í sameiningu, óháð
yfirlýsingum bæjarráða í Bolungarvík og Ísafjarðarbæ og
hreppsnefndar í Súðavík.
Um miðjan dag þann 26.
september sl. komu Kristinn
Jón Jónsson og Magnús
Reynir Guðmundsson á skrifstofuna til Magnúsar Ólafs
Hanssonar og upplýstu hann
um „að [hann] gæti örugglega þakkað [sér] það ef
Landsmótið 2004 yrði ekki
haldið hér á Vestfjörðum, eftir

Umboðsaðilar BB

Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þéttbýlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þorvaldsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðalgötu 20, sími 891 7738. Flateyri: Gunnhildur Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.
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áðurnefndan fund bæjarráðs
á Ísafirði“ ásamt fleiri ávirðingum í hans garð. Í kjölfar
þess fór Kristinn Jón Jónsson
til Reykjavíkur og bað um
neyðarfund með stjórn UMFÍ
„vegna deilna sem upp væru
komnar á Vestfjörðum vegna
uppbyggingar mannvirkja
fyrir landsmót“. Stjórn UMFÍ
virðist hafa fjallað um málið
á þeim fundi og tekið afstöðu
með HSV án þess að gefa
fulltrúum eða formanni HSB
tækifæri á að skýra sitt mál.
Næsti fundur í landsmótsnefndinni var boðaður miðvikudaginn 3. október, í
Íþróttavallarhúsinu á Torfnesi
á Ísafirði, af formanni landsmótsnefndar (þ.e. Magnúsi
Reyni Guðmundssyni), eða
tæpum tveimur mánuðum
seinna, í blóra við áðurgerðar
tillögur landsmótsnefndar
HSV og HSB hér vestra.
Fundarefni var ekki tilgreint
og aðeins annar aðalfulltrúar
HSB boðaður. Þar hóf formaður lndsmótsnefndar HSV og
HSB fundinn með kynningu
á hugmynd að nýju íþróttavæði í Tungudal. Að mati fulltrúa HSB í nefndinni var sú
kynning heldur seint á ferð og
voru þau vinnubrögð sem og
frumhlaup fulltrúa HSV gagnrýnd harðlega.
Fulltrúum HSB þótti ljóst
að alvarlegur trúnaðarbrestur
hefði orðið í samskiptum innan framkvæmdanefndar sem
hefði bein áhrif á störf landsmótsnefndar hér vestra. Ennfremur töldu þeir að samskipti
UMFÍ og HSB hefðu beðið

alvarlegt skipbrot í kjölfar
neyðarfundarins í Reykjavík.
Það skal tekið fram að deilurnar snerust ekki um staðsetningu væntanlegs íþróttasvæðis og sundlaugar heldur
fyrst og fremst um störf
tveggja fulltrúa HSV, þ.e.
þeirra Magnúsar Reynis Guðmundssonar og Kristins Jóns
Jónssonar, í landsmóts- og
framkvæmdanefnd. Í ljósi
þessa ákváðu báðir aðalfulltrúar HSB í landsmótsnefnd,
Magnús Ólafs Hansson og
Hafsteinn H. Gunnarsson, að
starfa ekki lengur með þeim
Magnúsi Reyni Guðmundssyni og Kristni Jóni Jónssyni
frá Ísafirði, og hætta öllum
afskiptum af undirbúningi að
landsmótshaldi 2004 og gengum við af fundi nefndarinnar
í gærkvöldi. Varafulltrúi HSB,
Petrína Sigurðardóttir, ákvað
einnig að segja sig úr nefndinni.
– Magnús Ólafs Hansson
– Hafsteinn H. Gunnarsson

Rígur verður að víkja
„Það er ljóst að menn þurfa
að standa mjög þétt saman
hér vestra til þess að þetta
tækifæri sem boðist hefur
verði nýtt til fulls, meðal annars með byggingu nýrra
mannvirkja sem ekki eru til
staðar nú þegar og einnig til
að efla almennan áhuga á
íþróttum, þar á meðal greinum
sem ekki eru stundaðar hér í
dag að neinu ráði. Allar deilur
og hrepparígur verða að víkja
fyrir hagsmunum unga fólks-

ins hér á svæðinu“, sagði
Magnús Reynir Guðmundsson, formaður framkvæmdanefndar Landsmóts UMFÍ
2004, þegar staða mála og
yfirlýsing Bolvíkinganna var
borin undir hann sama dag og
hún birtist.
Þá um kvöldið var haldinn
fundur í stjórn HSB, þar sem
lýst var yfir fullum stuðningi
við úrsögn fulltrúa HSB. Á
fundinum gerði stjórnin svohljóðandi samþykkt:

Samþykkt
stjórnar HSB
Stjórn Héraðssambands
Bolungarvíkur (HSB) lýsir
yfir fullum stuðningi við
ákvörðun fulltrúa HSB í
Landsmótsnefnd UMFÍ 2004
um úrsögn úr nefndinni og
harmar þá stöðu sem upp er
komin. Þetta var samþykkt á
fundi stjórnarinnar í kvöld. Að
svo komnu máli mun stjórnin
ekki tilnefna nýja fulltrúa í
nefndina og mun á næstunni
íhuga alvarlega aðild sína að
mótshaldinu. Eftirfarandi
bókun var samþykkt á fundi
stjórnarinnar í kvöld, „vegna
afsagnar fulltrúa HSB í
Landsmótnefnd UMFÍ 2004
og afskipta stjórnar UMFÍ af
málinu“:
Sá misskilningur hefur
komið fram í fjölmiðlum [hér
er ekki átt við fréttaflutning
BB - innskot BB] að ástæða
afsagnar fulltrúa HSB sé
ágreiningur um uppbyggingu
íþróttamannvirkja fyrir Landsmót UMFÍ 2004. Hið rétta í

Stofnfjáraukning Sparisjóðs Vestfirðinga

Ísafjarðarbær hafnar
forkaupsréttarboði
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hafnaði á fundi sínum á
mánudag að neyta forkaupsréttar í stofnfjáraukningu
Sparisjóðs Vestfirðinga.
Kaupréttur Ísafjarðarbæjar
í aukningunni er að nafnverði rétt um kr. 350 þúsund
auk verðbóta frá byrjun
þessa árs. Rökin fyrir því
að neyta ekki forkaupsréttar
eru byggð á eftirfarandi áliti
fjármálastjóra bæjarins:
„Með kaupum á viðbótarhlutum mun Ísafjarðarbær

ekki auka áhrif sín á stjórn
hins nýja sparisjóðs. Í ljósi
þess er ekki mælt með að Ísafjarðarbær nýti sér forkaupsrétt sinn.“
Í bréfi stjórnar Sparisjóðs
Vestfirðinga til stofnfjáraðila,
dags. 20. september, segir
m.a.: „Á stofnfundi Sparisjóðs Vestfirðinga þann 28.
apríl sl. var samþykkt að
heimila stjórn að auka stofnfé
sparisjóðsins um allt að 300
milljónir króna. Ennfremur
var samþykkt að selja af

þessari aukningu stofnfé til
Kaupþings að upphæð kr.
20 milljjónir og SPRON kr.
2 milljónir og féllu stofnfjáraðilar frá forkaupsrétti
vegna þessa hluta stofnfjáraukningarinnar. Stjórnin
hefur nú samþykkt að nýta
128 milljónir króna af heimildinni til aukningar stofnfjárins.“ Í framhaldi af þessu
var stofnfjáraðilum gefinn
frestur til 10. október (í dag)
til að ákveða hvort þeir nýti
sér forkaupsrétt sinn.

málinu er að fulltrúar HSB
sögðu af sér vegna alvarlegs
trúnaðarbrests
innan
nefndarinnar.
Eins og fram kemur í yfirlýsingu þeirra Magnúsar Ólafs Hanssonar og Hafsteins
H. Gunnarssonar er ástæða
afsagnar þeirra einræðisleg
vinnubrögð tveggja nefndarmanna, sem viðhöfð voru án
vitundar annarra, en nefndina
skipa 9 fulltrúar. Hins vegar
er rétt að benda á að eitt meginhlutverk Landsmótsnefndar
er að tryggja að viðeigandi
mannvirki séu til staðar. Fyrir
liggur skýr afstaða bæjaryfirvalda í Bolungarvík og
hreppsnefndar Súðavíkur-

hrepps en enn er óljóst hvað
felst í samþykkt Ísafjarðarbæjar.
Stjórn Héraðssambands
Bolungarvíkur lítur alvarlegum augum og óskar eftir skýringum á því, hvers vegna fulltrúi HSB var ekki boðaður á
fund stjórnar UMFÍ, sem
haldinn var 26. september sl.,
né heldur var óskað eftir upplýsingum frá stjórninni. En á
þeim fundi lýsti formaður
HSV meintum deilum milli
héraðssambandanna um staðsetningu íþróttamannvirkja.
Stjórn HSB lýsir yfir fullum
stuðningi við ákvörðun fulltrúa Héraðssambands Bolungarvíkur í Landsmótsnefnd

UMFÍ 2004 um úrsögn úr
nefndinni og harmar þá stöðu
sem upp er komin.
Stjórnin mun, að svo komnu
máli, ekki tilnefna nýja fulltrúa í nefndina og mun á næstunni íhuga alvarlega aðild sína
að mótshaldinu.
Stjórn Héraðssambands
Bolungarvíkur er þess fullviss
að fyrirhugað landsmótshald
á norðanverðum Vestfjörðum
verði mikil lyftistöng fyrir allt
íþróttastarf á svæðinu og vill
lýsa yfir fullum stuðningi við
Landsmót 2004 á Vestfjörðum, með eða án aðildar Héraðssambands Bolungarvíkur.
– Stjórn Héraðssambands
Bolungarvíkur.
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Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 39: 201 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýlishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út. Verð 12,5 m.kr.
Hlíðarvegur 43: 185,9 m² raðh.
á þremur hæðum. ásamt bílskúr.
Séríbúð á neðstu hæð. Húsið
málað að utan ´00. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg.
Verð 8,9 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð. Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt kjallara, háalofti og ræktuðum garði.
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 4: 175,5 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 36 m²
bílskúr. Verð 11,5 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr. Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði. Húsið
er allt að mestu endurnýjað.
Tilboð óskast
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur. Verð 8,2 m.kr.
Seljalandsvegur 85 - (Litla-býli):
118,5 m² einbýlishús á einni hæð
ásamt kjallara og tilheyrandi
lóðarleiguréttindum. Húsið er
mikið uppgert. Verð 6,7 m.kr.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), mikið uppgert. Húsið
er í hjarta bæjarins. Ræktuð
eignarlóð. Verð 6,7 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu. Húsið allt nýmálað að utan. Skoðum
öll tilboð. Verð 6,1 m.kr.
Sunnuholt 6: 231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa 80
m² séríbúð á neðri hæð. Skipti á
minni eign á Eyrinni koma til
greina Verð 15,5 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt bílskúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

4-6 herb. íbúðir
Engjavegur 25: 86,1 m² 3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 6 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Laus fljótl. Áhv. hagstæð
lán ca. 2.8 m.kr. Verð 6,9 m.kr.
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 herb.
íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi
ásamt bílskúr. Tilboð óskast

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

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

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

Atvinnuhúsnæði
Mánagata 4 - (Herkastalinn):
Gistiheimili og/eða 6 leiguíbúðir.
Verðhugmynd 10 m.kr.

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

Michio Nakajima ásamt Úlfari S. Ágústssyni við sjóstangveiðar í Djúpinu.

Japanskur Íslandsvinur í heimsókn við Djúp öðru sinni

Drukkið úr tærri lind
og súrur etnar af túni
– ja, nú er maður kominn langt í burtu! sagði Michio Nakajima
Íslandsvinir eru þeir títt
nefndir sem hingað reka tána,
jafnvel aðeins einu sinni, einkum ef nöfn þeirra eru fræg.
Aðrir taka ástfóstri við land
og þjóð þótt minna beri á þeim
(og Íslandsvináttunni) í fjölmiðlum hérlendis. Einn þeirra
sem bundist hafa Íslandi og
þó einkum Ísafjarðardjúpi sérstakri vináttu er japanskur
maður að nafni Michio Nakajima. Það má segja að hann sé
Íslandsvinur með (óvenjulega) stórum staf. Nakajima
er búsettur í Tókíó þar sem
hann rekur listaverkamiðstöð;
auk þess lifir hann á fjárfestingum í japönskum fyrirtækjum.
Michio Nakajima er mikill
áhugamaður um tónlist, ekki
síst nútímatónlist, og safnar
íslenskri tónlist sérstaklega.
Þá hefur hann pantað sér mörg
verk eftir íslensk tónskáld og
látið gefa út safn slíkra verka
á geisladisk í Japan.
Vegna tónlistaráhuga síns
komst Nakajima í kynni við
Jónas Tómasson tónskáld á
Ísafirði. Fyrir þrem árum kom
hann fyrst í heimsókn til Ísafjarðar ásamt konu sinni og
dóttur og hitti þá þau hjón
Jónas og Sigríði Ragnarsdóttur. Dvaldist hann hér nokkra
daga og fór meðal annars á
sjóstangveiðar með Úlfari
Snæfjörð Ágústssyni, í miðnæturferð út í Vigur og víðar
um nágrennið. Í Vigur urðu
þau mjög hrifin af landinu og
sjónum og allri náttúrunni.
Jónas rifjar upp að þetta hafi
verið snemma um vor og fugl
nýorpinn. Um miðnættið var

Eiginkona Michio Nakajima og dóttir ásamt mæðgunum
Sigríði Ragnarsdóttur og Herdísi Önnu Jónasdóttur.
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allt kyrrt og friðsælt; hundasúrur etnar af túninu. Við það
tækifæri varð herra Nakajima
að orði, að nú væri hann kominn langt frá Japan! Enda ekki
daglegt brauð fyrir mann úr
stórborginni Tókíó að komast
í svo nána snertingu við náttúruna, drekka vatn af tærri
lind og eta súrur jarðarinnar
milliliðalaust.
Eftir ferðina til Ísafjarðar
1998 skrifaði Nakajima greinar í „héraðsfréttablaðið“ í
Tókíó. Eintök hafa borist alla
leið á héraðsfréttablaðið í Sólgötu á Ísafirði en þar treysta
menn sér ekki til að þýða skrifin á íslensku. Þó er ljóst af

Sigurður R. Ólafsson, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ

Hættir senn formlega í bæjarstjórn
– sat bæjarstjórnarfund í síðustu viku í fyrsta sinn í langan tíma

Hallgrímur Kjartansson yfirlæknir við hinn nýja búnað.

Nýjung á heilsugæslustöðvunum í Súðavík og á Suðureyri

Búnaður sem ófaglærðir geta notað
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ hefur fest kaup á
nýjum neyðarbúnaði til
öndunarhjálpar, sem ófaglært fólk getur notað og
hafður verður á heilsugæslustöðvunum í Súðavík
og á Suðureyri. Hér er um
að ræða tæki til þess að
soga slím úr öndunarvegi,
hjálpa til við öndun og gefa
súrefni og geta ófaglærðir

notað búnaðinn með aðstoð
meðfylgjandi leiðbeininga
eða með leiðbeiningum
gegnum síma.
Að sögn Hallgríms Kjartanssonar, yfirlæknis heilsugæslusviðs, getur þetta
skipt miklu í sumum bráðatilfellum, á meðan beðið er
eftir frekari aðstoð. Ekki
sést er horft til þess ef tafir
verða t.d. vegna ófærðar.

Sigurður R. Ólafsson, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ, sat
bæjarstjórnarfund á miðvikudag í síðustu viku í fyrsta
skipti í langan tíma. Hann hefur dvalist syðra um langt skeið
en Sigríður Bragadóttir hefur
starfað í bæjarstjórn sem varamaður hans. Á fundinum
óskaði Sigurður hins vegar
eftir formlegri lausn frá störfum frá og með 23. nóvember.
Samstarfsfólk Sigurðar í bæjarstjórn, bæði í minnihluta og
meirihluta, þakkaði honum
langa og góða samvinnu og
árnaði honum farsældar. Í lok
dagskrár fundarins lagði Sigurður fram eftirfarandi bókun
sem var samþykkt samhljóða:
,,Ég undirritaður bæjarfulltrúi K-lista fer þess á leit við
hæstvirta bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar, að hún veiti mér
lausn frá störfum í sveitarstjórn frá og með föstudeginum 23. nóvember nk. til loka
kjörtímabilsins. Ósk þessi er
fram borin með tilvísun til
34. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 og á þeirri
forsendu að sakir atvinnudvalar minnar í öðru sveit-

Sigurður R. Ólafsson.
arfélagi tel ég mig ekki geta
sinnt skyldum mínum í sveitarstjórn.
Tímasetningin er aftur á
móti fram komin af þeirri
ástæðu, að eins og ykkur er
kunnugt er ég jafnframt fulltrúi Vestfirðingafjórðungs í
stjórn Sambands íslenskra
sveitarfélaga. Nýr maður í
minn stað verður einungis
kjörinn af fulltrúaráðsfundi
sambandsins en 61. fulltrúaráðsfundur sambandsins verður haldinn í Reykjavík föstudaginn 23. nóvember nk. og
hef ég fallist á að gegna störf-

um mínum innan sambandsins til þess tíma og mun samkvæmt því sitja tvo síðustu
stjórnarfundina, hinn 19.
október og 22. nóvember.
Jafnframt óska ég lausnar
frá öðrum þeim störfum, er
ég hef verið kjörinn til af bæjarstjórn, þ.e. starfi varamanns í starfskjaranefnd og
varamanns í stjórn starfsmenntunarsjóðs. Eins var ég
kjörinn aðalskrifari bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar á
fundi bæjarstjórnar 28. júní
sl. samkvæmt skipunarbréfi
bæjarstjóra dagsettu 2. júlí
2001.“
Sigurður R. Ólafsson flutti
síðan ávarp til bæjarfulltrúa
og annarra fundarmanna og
fór í fáum orðum yfir feril
sinn í sveitarstjórnarmálum
hjá Ísafjarðarkaupstað og síðar hinum sameinaða Ísafjarðarbæ í nær tvo áratugi. Í lok
máls síns þakkaði hann bæjarfulltrúum, bæjarstjóra og
starfsmönnum bæjarskrifstofu fyrir gott samstarf og
óskaði sveitarfélaginu og íbúum þess alls velfarnaðar.

smáar
Til sölu er Hafnargata 99
(Afahús) í Bolungarvík.
Húsið er 52m² og nýuppgert. Kjörið fyrir trillukarla
eða félagasamtök sem sumarhús. Upplýsingar í síma
456 7325.
Til sölu er sparneytinn
jeppi, Suzuki Sidekick, árg.
93. Uppl. gefur Ásgeir í síma
456 3485 á kvöldin.
Til leigu er 4ra herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði. íbúðin
er laus. Sér inngangur og
gott geymslupláss. Sanngjörn leiga. Uppl. í síma
867 5161 eftir kl. 16.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Uppl. í
síma 894 8630.
Til sölu er 3ja herb. íbúð
að Sólgötu 8, Ísafirði. Hagstæð lán. Lág greiðslubyrgði. Upplýsingar í símum 456 3179 og 892 2194.
Til leigu er 145m² einbýlishús að Seljalandsvegi 12,
Ísafirði. Uppl. í síma 456
4493 og 698 5332.
Til sölu erMMC-L300, árg.
1996, turbo, dísel með
mæli. Skipti á ódýrari. Uppl.
í síma 862 4279.
Til sölu er rimlarúm með
stillanlegum botni, Brio
kerruvagn með burðarrúmi
og ungbarnastóll. Upplýsingar í símum 456 4345 og
862 1845.
Til sölu er lítið tölvuborð.
Selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 456 3707.
Til sölu er Toyota Tercel
árg. 1986. Sumar- og vetrardekk á felgum. Verð kr.
45.000. Uppl. gefur Valdimar í síma 456 7650.
Óska eftir ísskáp. Upplýsingar í síma 847 3257.
Til sölu erSubaru Impreza
Sedan, 4x4, árg. 1999, ekinn 37 þús. km. Ath! Skipti
á stærri bíl eða jeppa. Uppl.
í síma 895 5532.
Grábröndóttur fress með
bláa ól er í óskilum að Seljalandsvegi 78. Uppl. í síma
456 4063.
Litli leikklúbburinn óskar
eftir jakkafötum í öllum
stærðum og gerðum og litum. Sérstaklega hvít eða
dröppuð, rauð eða græn.
Uppl. í síma 867 4383.
Varmaskiptir óskast.
Uppl. í síma 849 2438.
Til sölu er MMC L-300
minibus árg. 91, 2,4 ltr.
vél. 31" dekk, dráttarkrókur. Upplýsingar í síma 456
4364.

Í heimsókn í Vigur í miðnæturferð fyrir þremur árum. Á
þessari mynd er meðal annarra óðalsbóndinn Baldur
Bjarnason, sem nú er látinn.
myndum sem fylgdu að feg- setu í Danmörku. Michio
urð Djúpsins hefur skilað sér hreifst mjög af listaverkum
vel alla leið austur fyrir Kína- og nytjahlutum sem Pétur
strendur.
smíðar en svo vill til að hann
Og nú var Michio Nakajima selur stóran hluta framleiðslaftur á ferð við Djúp ásamt unnar til Japans. Fékk hann
konu sinni. Jónas Tómasson þarna nýjan kúnna.
fór nú með þau út í Skálavík
Michio Nakajima stóð aðog á náttúrugripasafnið í Bol- eins við í tvo daga að þessu
ungarvík. Hrifningin var ekki sinni en trúlegt má þykja að
minni nú en síðast. Þá fóru hann stingi enn upp kollinum
þau og heimsóttu Pétur hér síðar. Eins og margir sem
Hjálmarsson inn í Brautarholt kynnast landi og þjóð hefur
í Skutulsfirði, en þar hefur hann fengið Íslandsveikina og
Pétur nýlega sest að með gull- má með sanni segja að hann
smiðju sína eftir áralanga bú- sé orðinn Vinur Ísafjarðar.

Til sölu eða leigu er 3ja
herb. íbúð að Austurvegi
12 á Ísafirði. Laus strax.
Uppl. í síma 456 4181.

Frá heilsudeginum hjá Mjólkursamlagi Ísfirðinga. Hálfdán Óskarsson, mjólkursamlagsstjóri kynnir orkudrykkinn Primus fyrir gestum.

Heilsudagur hjá Mjólkursamlagi Ísfirðinga

Orkudrykkurinn
Primus í öndvegi
Próteindrykkurinn Primus var eins og vænta mátti
helsta stolt Mjólkursamlags
Ísfirðinga á heilsudegi fyrirtækisins um síðustu helgi.
Samlagið var með opið hús
og ýmsa viðburði og heppnaðist það mjög vel, að sögn
Hálfdáns Óskarssonar,

mjólkursamlagsstjóra. Stefán
Dan var mættur og dreif fólk
á spunahjól en starfsmenn
Mjólkursamlagsins kynntu
framleiðslu sína og gáfu góð
ráð um mataræði. Undradrykkurinn Primus hefur slegið rækilega í gegn frá því að
hann kom fyrst á markað á

síðasta vetri.
Nú hefur Mjólkursamlag
Ísfirðinga opnað heimasíðuna www.primus.is þar sem
Primus er kynntur. Þar eru
einnig margvíslegar leiðbeiningar og upplýsingar
fyrir þá sem vilja tileinka
sér hollan lífsstíl.

Tapast hefur Swix drykkjarbelti á leið frá Brúarnesti
og að hringtorgi. Uppl. í
síma 897 6753.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
að Hjallavegi á Ísafirði. Er
laus. Uppl. í síma 456 3016.
Til leigu eru herbergi í
Hlíðunum í Reykjavík til
lengri eða skemmri tíma.
Sjónvarp og ísskápur eru í
herbergjunum. Upplýsingar í síma 865 9637.
Óska eftir þvottavél, einnig straumbreytir frá 220W í
110W. Upplýsingar í síma
893 8765.
Til sölu er fallegur Chihuahuahundur, hreinræktaður 3ja mánaða. Ættbók og
heilsufarsbók fylgir. Uppl.
í síma 867 0420.
Á ekki einhver tölvuborð
úti í skúr sem hann eða
hún vill gefa mér. Hringið í
Karen í síma 456 3740.
Barnabaðborð óskast nú
þegar. Þarf að vera í þokkalegu ástandi Upplýsingar í
síma 456 4305.
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Tuttugu ár frá því Ísfirðingar unnu sig upp í efstu deild í knattspyr
nu karla
knattspyrnu

„Þetta var
fyrst og fremst
skemmtilegur
félagsskapur“
– segir Rúnar Guðmundsson, sem var máttarstólpi í liði Ísfirðinga á blómaskeiði knattspyrnunnar hér vestra
„Það hefur verið mikið fyrir þessu 1. deildar
sæti haft og það verður ekki látið af hendi baráttulaust“, sagði Magnús Jónatansson þjálfari ÍBÍ
haustið 1981, daginn sem Ísfirðingar unnu sig
upp í efstu deild í knattspyrnu karla fyrir réttum
20 árum. Af þessu tilefni þótti rétt að rifja upp
þennan tíma þegar lið Ísfirðinga keppti í hópi
hinna bestu. Jafnframt þótti eðlilegt að leita til
Rúnars Guðmundssonar verkstjóra, sem lengi var
einn af máttarstólpum í liði Ísfirðinga og leiddi
liðið upp í fyrstu deild haustið 1981.
Þetta var reyndar í annað sinn sem lið Ísafjarðar
vann sig upp í flokk bestu liða á borð við KR, Val,
Fram, Keflavík og Akranes. Sumarið 1960 kepptu
Ísfirðingar einnig í efstu deild, en aðeins það eina
sumar. Svo liðu tveir áratugir, en þá gerðist það
aftur. Haustið 1981 vann ÍBÍ sér sæti í efstu deild,
sem hét þá reyndar 1. deild en ekki úrvalsdeild
eins og nú.

„Við vorum búnir að vera í
nokkur ár um miðja aðra deild
og stundum ofar. Áður hafði
liðið dottið niður í þriðju deild
í ein tvö skipti eftir að ég
byrjaði með meistaraflokki
árið 1969. En við unnum okkur alltaf beint upp aftur árið
eftir. Það myndaðist nokkurt
bil þarna á tímabili, þar sem
endurnýjun var lítil. Það vorum bara við Albert Guðmundsson sem komum nýir
inn á mínum aldri. Svo þegar
kom hópur af yngri strákum
inn í liðið rétt fyrir 1980, eins
og þeir bræður Örnólfur og
Jón Oddssynir, Hreiðar Sigtryggsson, Kristinn Kristjánsson og fleiri, þá fór að byggjast
upp lið sem menn sáu að gat
náð lengra“, rifjar Rúnar upp
þegar við biðjum hann að
segja okkur frá þessum tíma.

Byrjaði sautján
ára með ÍBÍ
„Ég var þá orðinn elstur í
liðinu, rétt þrítugur, en þeir
6
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sem höfðu borið liðið uppi
þegar ég byrjaði, menn eins
og Björn Helgason, Þorvaldur
Guðmundsson og Tryggvi
Sigtryggsson, voru hættir. Ég
byrjaði með meistaraflokki
1969 en árið áður spilaði ég
með Herði í árlegum slag við
Vestra. Það voru miklir baráttuleikir.
Fyrsta sumarið var ég sautján ára. Þá spilaði Bjössi
Helga enn með og þeir voru
þarna Þorvaldur Guðmunds,
Tryggvi Sigtryggs, Dúddi Páls
frá Súganda, Biggi hlaup og
fleiri sem spiluðu með liðinu
á þessum árum.“

Bjössi Helga sá besti
„Björn Helgason held ég
sé besti knattspyrnumaður
sem ég hef spilað með. Hann
var alhliða spilari, hafði mikið
vald á boltanum og yfirsýn á
vellinum.
Við spiluðum yfirleitt í annarri deild á þessum árum,
vorum svona um miðja deild-

ina. En svo kom það fyrir að
við duttum niður í þriðju, sem
þá var neðsta deildin, en unnum okkur alltaf beint upp aftur
næsta sumar. Við spiluðum
þá við Víkarana og fleiri lið
og fórum svo í úrslitakeppni
suður til Reykjavíkur. Þá var
oftast nær spilað í drullupollunum á Melavellinum í roki
og rigningu.
Ég man eftir einum slíkum
baráttuleik við Reyni í Sandgerði. Við urðum að vinna þá
til að komast upp og skoruðum mark á síðustu mínútunni.
Gunnar Pétur Pétursson var
þá kominn í liðið og skoraði.
Það var einmitt í svona roki
og rigningu, en margir þessir
leikir eru eftirminnilegir.“

Mikið starf
í kringum boltann
„Þegar við unnum okkur
upp í efstu deild 1981 var
mjög öflugt starf hér í kringum
boltann. Þá voru í stjórn knattspyrnuráðs þeir Jón Axel

Steindórsson formaður, sem
bjó hér í nokkur ár og vann
hjá bænum, Pétur Geir Helgason var gjaldkeri, Ólafur Helgi
Ólafsson sem vann hjá Orkubúinu og Guðbjörn Ingason
bakari, og svo voru tveir yngri
menn, Þorsteinn Geirsson og
Halldór Jónsson. Árið eftir
flutti Jón Axel úr bænum, en
Halldór varð formaður.
Þeir sem voru árið áður
höfðu ráðið Magnús Jónatansson sem þjálfara. Þá voru
í stjórninni Eiríkur Böðvars,
Guðmundur Níelsson, Arnar
Geir og fleiri. Allir þessir
menn lögðu á sig geysimikið
starf. Það var sett upp stórt
happdrætti, þar sem glæsileg
Mazda bifreið var í vinning,
sem við fengum frá Gesti
Halldórs í Vélsmiðjunni Þór.
Svo var aðalspenningurinn
hvort vinningurinn kæmi inn
á óseldan miða, því þá varð
gróðinn miklu meiri. Ég held
hann hafi gert það í þetta
sinn.“

Sterk fyrirtæki í bænum
„Pétur Geir hafði miklar
áhyggjur af því að það væri
eitthvað smá tap þarna eftir
sumarið 1982 í fyrstu deild.
Þeir fóru þá út í að selja rækjur
til að jafna reikningana fyrir
áramótin. Og þetta tókst. Peningamálin voru nefnilega í
góðu lagi á þessum tíma. Það
eru margir sem halda að strax
eftir að við komumst í efstu
deild hafi allt farið í mínus, en
það er ekki rétt. Það gerðist
seinna.
Þá voru líka sterk fyrirtæki
hér í bænum og allt annað
umhverfi. Þá voru hér mörg
stór fyrirtæki í bænum, frystihúsin, útgerðirnar og rækjuverksmiðjurnar. Það var hægt
að útvega mönnum vinnu,
þannig að þeir fengu frí til að
koma á æfingar, en það var
ekki byrjað að borga mönnum
fyrir að koma hingað og
spila.“
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Æft á tveim stöðum
Magnús Jónatansson þjálfaði okkur fyrra sumarið í
fyrstu deild. Undirbúningurinn fyrir sumarið var nokkuð
erfiður, því helmingurinn af
liðinu var í skóla fyrir sunnan
um veturinn og við urðum að
æfa sitt í hvoru lagi. Ég sá um
þjálfunina hér fyrir vestan, en
Magnús fyrir sunnan. Hann
sendi mér bara þjálfunarprógramm fyrir okkur hér fyrir
vestan og kom svo nokkrum
sinnum yfir veturinn. Hinir
æfðu í Reykjavík. En þetta
var mjög vel skipulagt hjá
honum, allt mjög nákvæmt,
þrekþjálfun og leikaðferðir.
Magnús var sá þjálfari sem
ég lærði mest af og naut þess
svo þegar ég fór sjálfur að
fást við þjálfun.
Það var erfitt í upphafi mótsins að ná liðinu saman, því
sumir voru enn í prófum í Háskólanum og svona, og við
vorum í erfiðleikum með að
stilla okkur saman í fyrsta leik.

Það skipti sköpum að hópurinn fór í ferð um páskana
1982, því það var í eina skiptið
sem allir áttu frí.“

Kölnarferðin
borgaði sig
„Liðið fór þá saman í þjálfunarbúðir til Kölnar í Þýskalandi í hálfan mánuð. Það var
eini tíminn sem við náðum til
að æfa saman áður en deildin
byrjaði. Það þótti nokkuð sérstakt að lið færu í svona æfingaferðir á þeim tíma. Með
okkur út fóru þeir Hans W.
Haraldsson, Pétur Geir Helgason og Sigurður R. Ólafsson.
Auðvitað fór Hans sem fararstjóri enda fullfær í þýskunni,
Pétur með tékkheftið og Sigurður sem fararstjóri líka og
aðalstuðningsmaður liðsins.
Þessi ferð til Þýskalands var
grunnurinn að frammistöðu
liðsins fyrri hluta sumarsins.
Það spáðu náttúrulega allir
okkur beinustu leið niður í
aðra deild aftur, en við komum
öðrum liðum á óvart í upphafi
mótsins með því að koma
sterkir til leiks. Fyrri part
mótsins, meðan liðin voru að
átta sig á okkur, gekk okkur
mjög vel. Við vorum strax í
mjög góðu formi og byggðum
auðvitað á mikilli baráttu. Og
Magnús náði fram mikilli
stemmningu í liðinu, eins og
honum var lagið.
Það var mikill kraftur í liðinu, líkamlega sterkir einstaklingar og skoruðum einmitt oft
með skalla upp úr föstum leikatriðum. Um miðbik mótsins
duttum við aðeins niður, en
náðum okkur svo aftur á strik
í lok mótsins.“

Sendum
Framara niður
„Það var örugglega í síðasta
leiknum á móti Fram, sem
við tryggðum okkur áframhaldandi sæti í efstu deild.
Hann var á Laugardalsvellinum og við unnum leikinn fjögur eða fimm eitt. Þar með
sendum við Martein Geirsson
og félaga í Fram niður í aðra
deild.
Þetta var heilmikil stemmning, því það voru margir Ísfirðingar á vellinum. Ekki síst
voru það brottfluttir sem
mættu vel á leikina fyrir sunnan.“

Grasið gott í þá daga
„Fyrstu heimaleikirnir um
vorið fóru fram á malarvellinum inni á Skeiði. Grasvöllurinn á Torfnesinu var þá nýr og
í mjög góðu lagi og þegar
hann var tilbúinn spiluðum
við á honum það sem eftir var
sumars. Það var sagt á þeim
tíma að hann væri einn af
bestu völlum landsins. Og það
var auðvitað mikið átak þegar
hann var gerður. Undirlagið,
graslagningin og allt var unnið
í sjálfboðavinnu, fyrirtækin
lánuðu lyftara og önnur tæki,
þannig að ég held að bærinn
hafi ekki lagt mikið til íþróttamálanna hér, hvorki þá né nú.
Grasvöllurinn er ekki góður
núna. Hann er orðinn of þéttur,

Knattspyrnulið Ísfirðinga sem vann sig upp í efstu deild fyrir tuttugu árum: Efri röð frá vinstri: Jón Oddsson, Haraldur Leifsson, Rúnar Guðmundsson,
Haraldur Stefánsson, Guðmundur Jóhannsson, Kristinn Kristjánsson, Jón Björnsson, Örnólfur Oddsson og Magnús Jónatansson þjálfari. Neðri röð
frá vinstri: Garðar S. Gunnarsson, Gunnar Pétur Pétursson, óþekktur, Guðmundur Þorkelsson, Sigurður Jónsson, Pétur Guðmundsson, Rúnar Vífilsson og Halldór Ólafsson.
þannig að það hripar illa í
gegnum hann, en það var í
lagi fyrstu árin. Grasið hefur
þó heldur batnað síðustu tvö
árin, en ég held að það þurfi
að endurnýja hann eitthvað.
Hann hefur ekki mikið verið
notaður síðustu ár svo að þess
vegna hefur hann kannski
batnað.“

Síðasta árið
mitt með ÍBÍ
„Þetta ár í fyrstu deildinni
var síðasta árið mitt með
meistaraflokki. Ég hætti þá
og spilaði ekki með næsta
sumar [þá féll liðið aftur niður
–innskot BB]. Svo kom ég aftur og spilaði með í annarri
deildinni þegar Örnólfur og
Jón Oddsson tóku við liðinu,
sennilega tvö sumur.
Ég var þrjátíu og fimm ára
þegar ég hætti að spila með
Ísfirðingum. Eftir það fór ég
að þjálfa og var með Reyni í
Hnífsdal og Bolvíkinga í
nokkur ár. Síðast var ég með
sumarið 1989 sem þjálfari og
leikmaður UMFB.“

við svipaða bæi eins og Sauðárkrók eða Húsavík nú síðustu
árin. Þar starfa allir undir sama
hatti, Tindastóll á Sauðárkróki
og Völsungur á Húsavík, og
koma fram sem ein heild út á
við.
Hjá okkur er þetta einhvern
veginn allt í sérhólfum.
Reyndar er nú orðið til nýtt
héraðssamband hér fyrir vestan, Héraðssamband Vestfjarða, og það gæti nú orðið
svona sameiningartákn í framtíðinni.“

Aftur meistaraflokkur
„Það hefur ekki verið meistaraflokkur hjá okkur hér á
Ísafirði nú í mörg ár, en það
hefur verið mikið starf í yngri
flokkunum, bæði hjá strákunum og stelpunum. Það hefur

farið fram mikið uppbyggingarstarf síðustu árin í yngri
flokkunum, sem er að skila
sér núna. Það er að koma upp
í annan flokk mjög sterkur
hópur.
Og nú er búið að ákveða að
setja upp lið bæði í 2. flokki
og meistaraflokki á vegum BÍ
næsta sumar. Þeir ætla að sjá
um þjálfunina Haukur Benediktsson og Trausti Hrafnsson, sem starfað hafa að þjálfun hér í nokkur ár með mjög
góðum árangri. Þetta eru mjög
gleðilegar fréttir í mínum
huga, og ég held að þetta sé
alveg rétti tímapunkturinn til
að byrja upp á nýtt, fyrst KÍB,
lið Bolvíkinga og Ísfirðinga,
féll í neðstu deild í sumar. Ég
er mjög bjartsýnn á að Haukur
og Trausti muni gera þetta vel
og sá hópur sem þeir hafa
verið að byggja upp geti náð

langt.“

Auðveldara áður

Vel að verki staðið
„Kristján Pálsson er búinn
að vera höfuðið í BÍ í mörg ár
og hefur stýrt uppbyggingarstarfi síðustu ára. Starfið í
yngri flokkunum hefur verið
mjög fastmótað og foreldrarnir verið fengnir með í starfið.
Það hefur verið haldið vel á
peningamálunum og engar
skuldir í farteskinu, þó bærinn
hafi ekki stutt mikið við starfið.
Og nú verður gengið mjög
skipulega frá fjármálahliðinni.
Meistaraflokkurinn og annar
flokkur verða reknir alveg sér,
með sérstakan fjárhag, og hinir flokkarnir sér. Auðvitað
kostar þetta mikla peninga en
ef menn taka skynsamlega á
þessu mun þetta ganga upp.“

„Þetta var allt annað hér
áður. Það voru ekki eins mikil
ferðalög og kostnaðurinn var
miklu minni. Við fórum suður
og spiluðum tvo eða þrjá leiki
í hverri ferð, gistum til dæmis
í húsnæði ÍBR við Fríkirkjuveg eða annars staðar. Og svo
unnu menn sjálfir í kringum
þetta, héldu böll og svona til
að ná í peninga. Það hefur
alltaf verið erfitt að afla peninga, en það var samt auðveldara hér áður.
Þá höfðum við líka menn
eins og Kristján Jónasson,
sem var aðaldriffjöðrin í mörg
ár kringum boltann. Og þetta
var fyrst og fremst skemmtilegur félagskapur“, segir Rúnar Guðmundsson að lokum
þegar hann rifjar upp gullnu
árin í knattspyrnunni.

Endurfundir
eftir 20 ár
„Það er skemmtilegt að geta
sagt frá því að þeir Halldór
Jónsson og Guðmundur Níelsson, sem störfuðu mikið
kringum boltann á þessum
tíma, eru farnir af stað að undirbúa að ná saman hópnum
sem lék í fyrstu deildinni þessi
ár 1981-2. Safna hópnum
saman hérna á Ísafirði næsta
sumar og minnast þessara
tíma.
Kannski spilum við einn
leik svona í leiðinni.“

Ísafjörður sem
íþróttabær
„Það er auðvitað grátlegt
hvernig Ísafjörður kemur út
sem íþróttabær í samanburði

Úrklippa úr Morgunblaðinu haustið 1981, þegar Ísfirðingar tryggðu sér rétt til að leika í fyrstu deild með því að flengja
Keflvíkinga.
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Við Roselique vinkona mín á sýningu í Alice.

Kátir skiptinemar frá öllum heimshornum.

Melkorka Rán með 3ja metra langan snák.

ÁSTRALÍUDVÖL!
– Melkorka Rán Ólafsdóttir, nemandi í Menntaskólanum á Ísafirði, segir frá ársdvöl sinni sem skiptinemi
svo langt í burtu frá Íslandi, að maður er aftur lagður af stað í áttina heim ef ferðinni er haldið áfram

Á hverju ári eru nokkrir erlendir skiptinemar á
norðanverðum Vestfjörðum en í staðinn má jafnan
finna nokkra unglinga héðan í flestum heimshornum. Þessu unga fólki ber yfirleitt saman um
það (og líka þegar það er löngu hætt að vera
ungt), að „árið þegar ég var skiptinemi“ hafi verið
eitt hið skemmtilegasta og fjölbreyttasta (og
stundum líka eitt hið annasamasta og erfiðasta) á
lífsleiðinni. Ýmsir aðilar standa fyrir ungmennaskiptum af þessu tagi, meðal þeirra Rotaryhreyfingin, sem starfar um allan heim. Rótarýklúbbur
Ísafjarðar hefur löngum tekið þátt í þessu starfi,
bæði með því að taka á móti erlendum ungmennum og senda í staðinn ungmenni héðan út um víða
veröld. Síðasta árið var Melkorka Rán Ólafsdóttir
á Ísafirði í þessum hópi. Hún er þessi árin nemandi í Menntaskólanum á Ísafirði en síðasta árið
var hún í skóla meðal andfætlinga okkar í Ástralíu. Þar var sumar þegar hér var vetur og þess
vegna skakkar meiru í hlutfallinu milli sumra og
vetra í hennar lífi en algengast er.
Svo virtist sem Melkorku Rán brygði nokkuð í
brún þegar hringt var til hennar frá Bæjarins besta
síðla dags undir lok síðustu viku, þar sem hún var
að vinna eftir skóla, og hún beðin um að skrifa um
árið sitt sem skiptinemi og skila frásögninni
frágenginni um helgina! Hún hafði líklega alveg
nóg að fást við í náminu og félagslífinu og öðru
þó að þetta brysti ekki á líka án fyrirvara. En eftir
örstutta umhugsun féllst hún á þetta og stóð fljótt
og vel við það sem hún lofaði.
Frásögn hennar gefur glögga mynd af lífi
skiptinemans, kynnum hans af framandi fólki og
framandi menningu, ólíkum siðum og ólíkum
löndum. Það eru viðbrigði að vera fjarri fjölskyldu
og vinum í heilt ár, það eru viðbrigði að kynnast
nýju fólki og eignast fjöldann allan af nýjum
vinum. Ekki eru allir hlutir auðveldir enda eiga
þeir ekki að vera það. Skiptinemar hlæja og gráta,
heilsa og kveðja, og eftir stendur reyndari manneskja með meiri þroska og víðsýni. Og kannski er
síðasti þátturinn allra, allra bestur: Að koma heim
aftur! En nú tekur Melkorka Rán Ólafsdóttir við.
Fyrirsögnin er einföld og skýr og frá henni sjálfri:
ÁSTRALÍUDVÖL! með stórum stöfum og upphrópunarmerki.
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Þegar ég var 12 ára gömul
sagði ég við mömmu: Ég ætla
sem skiptinemi til Ástralíu
þegar ég verð 17 ára. Upp frá
þeim tíma beið ég óþreyjufull
eftir að verða 17 ára. Rétt áður
en að ég varð 15 spurði pabbi
hvort ég vildi enn fara til
Ástralíu sem skiptinemi og
auðvitað sagði ég já. Pabbi
svaraði á móti: Þá sendi ég
þig til Ástralíu.
Við unnum að þessu í tvö
ár og þetta var það eina sem
ég talaði um: Ég er að fara til
Ástralíu. Þegar ég var í 10.
bekk kom Calica frá Brazilíu
sem Rotary-skiptinemi og bjó
hjá okkur í 6 mánuði. Það
spann upp mikla spennu hjá
mér!
Þessi tvö ár voru alls ekki
lengi að líða og það leið að
því að ég færi og upplýsingar
byrjuðu að berast. Fyrst var
mér sagt að ég ætti að fara til
Melbourne í Viktoríuríki en
svo breyttist það tveimur vikum áður en ég fór og áfangastaðurinn varð Adelaide í Suður-Ástralíu! Það var mikið
sem þurfti að stússast í, eins
og visum í vegabréfið sem
tók sinn tíma. Óvíst var um
stund hvort vegabréfið bærist
áður en ég færi út, því fyrst
fór það til Þýskalands og Svíþjóðar. Ég var heppin því það
barst á þriðjudegi eða degi
áður en ég fór suður!

Kveðjupartí og
kveðjustund
Það kvöld var óvænt kveðjupartý fyrir mig sem Edda
Katrín vinkona mín skipulagði. Ég vissi ekki hvað stóð
til og varð mjög hissa. Pabbi
hafði farið til Englands í skóla
einni og hálfri viku áður en ég
fór suður svo Kristrún eldri
systir mín fylgdi mér á flugvöllinn á Ísafirði. Mamma var

þá með Kjartan og Kolfinnu í
Reykjavík, nýkomin frá Spáni
og ég hitti þau fyrir sunnan.
21. júlí rann upp og á leiðinni til Keflavíkur byrjaði ég
að gráta því allt í einu varð
mér ljóst að ég var að fara frá
fjölskyldu, vinum og Íslandi í
heilt ár! Það var alltof löng
röð á flugvellinum og við
mamma sögðum fátt. En þegar vegabréfið hafði verið skoðað var tíminn kominn og við
kvöddumst. Ég fór upp rúllustigann og sá hana hverfa
smátt og smátt. Enn í dag finn
ég lyktina af leðurjakkanum
hennar! En ferðin til að gera
mig að betri einstaklingi var
hafin!

Langt og
strangt ferðalag
Flugferðin til Frankfurt tók
þrjá og hálfan tíma. Ég sat við
hliðina á Þjóðverjum og í
næsta sæti var par með lítið
barn sem grét alla leiðina! Í
Frankfurt var biðin 12 tímar
og mér leiddist svo mikið að
ég hringdi tvisvar í mömmu.
Ég var alein með þungan farangur á leiðinlegum flugvelli.
Ég sá fólk koma og fara en
alltaf sat ég sem fastast á hörðum plaststól og beið. En þegar
fólk byrjaði að tínast í flugið
mitt hugsaði ég að nú færi
loksins að koma að því. Og
það gerði það að lokum.
Fyrsta prófinu var lokið.
Flugið til Singapore tók 12
tíma og það var erfitt að sofa í
þessum litlu sætum. Það fyrsta
sem ég tók eftir var að engar
flugfreyjur voru um borð, bara
flugþjónar. Það fannst mér
skrítið. Ég eyddi fjórum tímum í Singapore og eyddi 10
amerískum dollurum í símakort og reyndi að finna út
hvernig ætti að nota það. Ég
bað 7 manneskjur að hjálpa

Það eru víðar fjöll en á Vestfjörðum!
mér en enginn kunni á þetta an mín næsta árið.
svo ég gafst upp. Það var allt
Svaf og borðaði í viku
í lagi því ég notaði kortið á
leiðinni heim.
Ég fór heim með Geoff og
Ferðin til Adelaide í Ástra- Lois og bjó hjá þeim fyrstu
líu tók 7 tíma. Klukkan var 5 vikuna. Ég kom út um miðjan
á sunnudagsmorgni þann 23. vetur og það fyrsta sem ég tók
júlí og eftir 38 tíma ferðalag eftir var hvað það var rosalega
þurfti ég að bíða í röð í 40 kalt í húsunum. Þau kynda
mínútur til að komast í gegn- þau ekki. Ég settist niður með
um vegabréfsskoðun. En að Geoff og Lois, talaði um allt
lokum var ég komin og það og ekkert, um fjölskylduna
var fullt af fólki að taka á móti mína og sýndi þeim myndir
mér: Geoff, ráðgjafinn minn og þau sögðu mér frá fjölog Lois konan hans, Mary, skyldunni sinni. Um klukkan
fyrsta host-mamma mín, Trev- 7 fór ég og lagði mig og vaknor, fjórði host-pabbi minn og aði 2 um daginn. Ég opnaði
nokkrir frá Rotaryklúbbnum! ekki augun strax því ég hugsÉg var svo glöð að sjá þetta aði hvort ég væri raunverulega
fólk sem ég hafði aldrei á æv- í Ástralíu. En þegar ég opnaði
inni séð en þetta var fjölskyld- augun sá ég að ég var í
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Ástralíu og hugsaði: „Guð
minn góður, hvað hef ég
gert?“ en það varði aðeins
nokkrar sekúndur.
Fyrstu vikuna svaf ég bara
og borðaði. Það tók mig langan tíma að jafna mig á þessari
þreytu. Ég fór með Geoff í
bankann og skólann – þetta er
alveg eins og byrja allt upp á
nýtt sem ný manneskja. Það
var frábært að fá að stunda
nám erlendis í ár, þótt ég hafi
ekki hugsað um það á meðan
á því stóð.

„Nágrannar“
í Ástralíu
Ég ferðaðist mikið um
Ástralíu og alltaf upp að ánni
Murray sem er lengsta fljót í
Ástralíu. Ég fór með fólki úr
Rotaryklúbbnum. Mike og
Mary eiga vini sem eiga
„kofa“ þar sem við fórum oft
í skemmtilegar helgarferðir og
ég eyddi áramótunum með
þeim í kofanum. John og
Debbie úr klúbbnum fóru með
mig í skemmtilega vikuferð
þar sem ég upplifði 46,5 stiga
hita, reyndi fyrir mér á sjóskíðum en fannst kexið
skemmtilegast, sem þar sem
maður er á risastórum kút sem
hraðbátur dregur.
Frank og Beth eiga húsbát
sem við sigldum á og með
þeim lærði ég að skíða. Ég fór
til Sydney, Canberra, Melbourne og heimsótti smábæi
með Graham og Barböru sem
voru eins og aukafjölskylda
og þau kynntu mig fyrir sínum
systkinum og vinum. Ég
skoðaði götuna þar sem sjónvarpsþátturinn „Nágrannar“
er tekinn upp. Áður hitti ég
tvo leikara úr „Nágrönnum“,
þau Madeleine West sem leikur Dion og Jansen Spencer
sem leikur Paul. Þeim fannst
mjög merkilegt að „Grannar“
skyldu vera sýndir á Íslandi.

Framandi námshættir
Skólakerfið og fögin í
Ástralíu eru mjög ólík því sem
við höfum á Íslandi. Eitt af
þeim fögum sem ég var í var
enska sem hljómar mjög
venjulega, en úti er ekki lærð
nein málfræði svo ég var mun
betri í henni en flestir sem
voru með mér í bekk og höfðu
búið í enskumælandi landi allt
sitt líf. Við skrifuðum ritgerðir
sem kennarinn fór yfir og leiðrétti málfræðivillur og svo átti
bara að læra málfræðina af
þeim. Ég man eftir einu verkefni sem við fengum og næsta
dag var kennarinn ekki mjög
ánægður, þar sem enginn
annar í bekknum nema ég
skildi muninn á there og their.
„Tourism“ gengur út á
ferðamálageirann sem er
mjög vinsæll í Ástralíu. Við
lærðum um þetta svið í Ástralíu og nærliggjandi löndum
og ég lærði mikið um frumbyggja Ástralíu í þessu fagi.
„Australian Studies“ er kannski nokkurn veginn eins og
íslensk saga en samt ekki –
við lærum um Ástralíu og
hvað gengur á í landinu; einnig lærði ég mikið um frumbyggja Ástralíu í þessu fagi.
„Legal Studies“ er bara hrein
og bein lögfræði. Ég lærði
hvernig kerfið virkaði, við
skoðuðum mörg mismunandi
mál og hver útkoman varð úr
þeim og af hverju. Mér fannst
þetta fag mjög spennandi.
„Food and catering“ er mjög
svipuð matreiðslu en fjallar
um viðari svið.

Undarleg stundaskrá
Ég var með 6 daga stundatöflu. Ég skildi ekkert í þessu
og hélt fyrst að ég ætti að
mæta á laugardögum en svo
var það útskýrt fyrir mér. Engir
dagar eru eins, taflan er dagur
1 til dags 6. Þetta þýðir, að ef
mánudagur er dagur 1, þá er
næsti mánudagur dagur 6 og
næsti mánudagur eftir það,
dagur 5. Þetta gerði mér erfitt
fyrir og ég þurfti að ganga
með stundartöfluna í vasanum.
Einnig var nýtt fyrirbæri
sem heitir kennslustund 0.
Venjulega byrjar skólinn ekki
fyrr en 8.50 með 20 mínútna
umsjónartíma hvern dag. En
rétt áður en ég kom var byrjað
að hafa kennslustund 0 sem
þýddi að krakkarnir þurftu að
byrja klukkan 8 og var það
mikil pína fyrir þau. Hver
kennslustund er 50 mínútur
nema á þriðjudögum. Þá er
hver kennslustund 45 mínútur
sem gerir það að verkum að

Melkorka með Jansen Spencer og Madeleine West úr Nágrönnum.

Á húsbílaferðalagi á The Great Murray River í maí 2001.
maður fær að fara 30 mínútum skemmtilegasta sem við gerðfyrr. En þetta gerði allt miklu um voru „leyndarmálajólin“.
ruglingslegra. Það var ómögu- Í staðinn fyrir að allir gæfu
legt að læra töfluna utanbókar! öllum gjafir um jólin fórum
Eftir kennslustundir 1 og 2 við allar í pott og drógum svo
kom 20 mínútna hlé, eftir manneskjuna sem við áttum
kennslustundir 3 og 4 kom 40 að gefa svo allir fengju gjafir.
mínútna hádegishlé og svo Þann 18. desember hittumst
umsjónartími í 10 mínútur. En við allar heima hjá einni í
alltaf á fimmtudögum, í stað- steikjandi hita, skiptumst á
inn að fara í umsjónartíma, gjöfum, borðuðum og fórum
þurftum við að tína rusl. í laugina. Þetta fannst mér
Skólabyggingin er öðruvísi en mjög gaman.
ég átti að venjast. Til að skipta
Rotary-skiptinemar skipta
um stofur þurfti maður að fara um fjölskyldur innan klúbbsút og í öllum hléum átti maður ins. Ég var hjá 6 fjölskyldum
að vera úti, jafnvel þótt það – byrjaði hjá Geoff og Lois
væri grenjandi rigning eða 40 Chapman fyrstu vikuna, Mary
stiga hiti. Ég var heppin með og Mike Colvill um 3 mánuði,
skólabúning – yfir veturinn Simon og Jane Coward 3 mánljósar gallabuxur, svartir skór uði, Frank og Beth Craig 3
og peysa merkt skólanum en mánuði, Trevor og Sandra
yfir sumarið svartir skór, Sharp 5 vikur, Bill og Sarah
dökkbláar stuttbuxur og bolur Walsh í um mánuð og svo
merktur skólanum. Hver önn endaði ég hjá Geoff og Lois
er 8 vikur og milli allra anna seinustu 3 vikurnar.
er 2 vikna frí. Svo er 2 mánaða
sumarfrí sem byrjar yfirleitt í
Bænir og baunir
endaðan nóvember og nýtt
skólaár hefst í byrjun febrúar.
Mér fannst mjög gaman að
skipta um fjölskyldur. Engar
voru eins og allar voru þær
Fljót inn í hópinn
með mismunandi siði og reglÉg átti nokkra góða kunn- ur, t.d. er Simon prestur og
ingja í skólanum og sat alltaf þar var alltaf farið með borðhjá sama stelpnahópnum. Eitt bæn, þar sem þakkað var fyrir
af því fyrsta sem ég tók eftir daginn og maturinn blessaður,
var hvað krakkarnir eru eigin- og sama var hjá Frank og Beth
gjarnir á hópana sína og þar sem þau eru líka mjög
hleypa mjög sjaldan nýju fólki trúuð. Mary og Mike borðuðu
inn. Ég var mjög heppin því alltaf fyrir framan sjónvarpið,
strax fyrsta daginn var stelpa Trevor og Sandra borðuðu
sem heitir Wendy mjög góð kartöflur, grænar baunir, gulvið mig, hleypti mér inn í sinn rætur og grasker á hverju
hóp og hjálpaði mér mjög kvöldi og oftast var stór steik
mikið í skólanum. Við vorum með. Enn í dag lít ég ekki við
saman í flestum fögum.
þessu.
Hópurinn var mjög skemmBill og Sarah borðuðu
tilegur en mjög ólíkur íslensk- klukkan 5 þar sem þau eiga 3
um krökkum. Eitt af því ung börn sem fara að sofa

klukkan 7. Og hjá Geoff og
Lois var ég heima. Ég elska
allar fjölskyldurnar mínar á
mismunandi hátt og sakna
þeirra mjög mikið.

Á fundum hjá Rotary
Rotary í Ástralíu er einnig
mjög ólíkt því sem er hér á
Íslandi. Ég fór á fundi í hverri
viku og alltaf hlakkaði ég jafn
mikið til. Klúbburinn minn,
Noarlunga East, hefur um 30
meðlimi og þekkti ég þá alla
með nafni. Fundir voru á
fimmtudögum. Við vorum
mætt á milli 6 og 6.30 en
fundurinn hófst svo rétt fyrir
7. Farið var yfir ýmis fundarefni meðan borðað var, það
var happdrætti í hverri viku
og „skemmtilegar sektir“
greiddar, þar sem menn þurftu
að borga 10 krónur í sjóð fyrir
hitt og þetta, svo sem fyrir að
vera í blaðinu, fyrir að segja
eitthvað eða gera eitthvað og
það var mikið hlegið á meðan
á þessu stóð.
Í lok fundanna voru svo
alltaf ræðumenn sem höfðu
verið fengnir til þess að koma
og tala um starf sitt og líf. Ég
stóð upp á hverjum fundi og
talaði um hvað ég hefði verið
að bralla um vikuna, hvað ég
hefði gert í skólanum og utan
skólans. Þeim fannst þetta
gaman og sögðu mér að þeir
gætu ekki þekkt mig betur.
Oftast sagðist ég ekkert að
hafa að tala um en svo endaði
það alltaf að ég talaði í 10
mínútur. Klúbburinn stóð fyrir
ýmsu skemmtilegu og má þar
nefna jólaboð í 40 stiga hita,
heimsóknir í aðra klúbba og
uppboð fyrir fjaröflun. Alltaf
mætti ég og skemmti mér eins
vel.

Margvísleg
athafnasemi
Í umdæminu voru margir
skiptinemar alls staðar að úr
heiminum, t.d. frá Noregi,
Svíþjóð, Finnlandi, Danmörku, Þýskalandi, Belgíu,
Frakklandi, Holllandi, Bandaríkjunum, Kanada, Japan,
Brazilíu og fleiri löndum. Við
hittumst fimm sinnum yfir árið á vegum Rotary. Dagana 7.
og 8. október var svokölluð
„briefing“-helgi sem var í
fyrsta skipti sem við hittumst.
Helgin var aðalega fyrir
krakka sem voru að fara út í
janúar og fjölskyldur þeirra.
Þar hitti ég Tammy, skiptinema frá Ástralíu, sem bjó
heima hjá mér í 8 mánuði, þar
af í 6 mánuði á meðan ég var
úti. Hún er núna hjá Gísla
Jóni og Önnu Stínu á Ísafirði.
Hvorug okkar vissi þá að hún
kæmi til Ísafjarðar. En við hin
fórum í keilu og skemmtum
okkur vel. Við urðum bestu
vinir, þar sem við öll gengum
í gegnum það sama og við
stóðum öll hvert með öðru.
Dagana 27.-28. október fórum við til Lameroo, lítils smábæjar þar sem við fórum m.a.
í spotlighting. Við fórum á
tveimur trukkum og keyrðum
um með ljóskastara og leituðum að kengúrum og kóölum,
við sáum nokkrar kengúrur,
mennirnir hlupu á eftir þeim
svo við gætum klappað þeim
og snert. Kvöldið var vel
heppnað og sáum við m.a.
eina kú. Dagana 23.-25. febrúar fórum við upp að Wellington, sem er staður upp með
ánni, og slökuðum á.

Neðanjarðarbær
og marglitir fiskar

Umdæmisráðstefna Rotary
var haldin í Mildura, þar sem
við vorum gangandi auglýsingar til að fá Rotaryklúbbana
til að veita krökkum á mínum
aldri sama tækifæri og ég
fékk. Seinasta ferðin okkar var
18 daga ferð um miðja Ástralíu þar sem við klifum Uluru,
stærsta stein heims.
Líka skoðuðum við neðanjarðarbæ, þar sem öll hús voru
grafin neðanjarðar vegna
kulda á veturna og hita á sumrin. Á síðasta sumri var í þessum bæ um 47 stiga hiti í tvo
mánuði. Við vorum í Cannes í
6 daga og þar kafaði ég í The
Great Barrier Reef og synti
með gulum, rauðum, svörtum,
grænum og bláum fiskum. Við
ferðuðumst í rútu í 12 daga og
ég eyddi afmælisdeginum
mínum 12 tíma í rútu.

Erfiðar kveðjustundir
Eftir þessa ferð vorum við
orðin mjög náin og fórum að
tínast heim eftir það. Fjórum
dögum eftir ferðina þann 21.
júní, mánuði áður en ég kom
heim, fór Nick frá Svíþjóð
heim og fórum við flest á flugvöllinn. Það var mjög erfitt að
kveðja fólk sem manni þykir
svo vænt um en á ekki eftir að
sjá í langan tíma. Við gengum
öll út með tárum en þegar
maður fór að gera þetta á
hverjum degi var maður dofnari með hverju skiptinu.
Í lokin gat ég ekki grátið
meira fyrr en Roselique, besta
vinkona mín frá Hollandi, fór
heim tveimur dögum áður en
ég fór. Við eyddum seinasta
deginum saman með Charlotte frá Danmörku og Brighid
frá Suður-Afríku og fleiri vinum Roselique. Svo var komið
að kveðjustund á flugvellinum. Ég hræddi sjálfa mig með
þessum gráti og ef ég hefði
ekki verin gripin og föðmuð
hefði ég hlaupið á eftir henni.
Það að kveðja hina skiptinemana var svo endanlegt, því að
þó við eigum kannski eftir að
hittast aftur, þá mun það aldrei
verða eins og árið okkar saman í Ástralíu þar sem við stóðum á eigin fótum og buðum
heiminum byrginn.

Besta ár lífs míns ...
Ég veit að fólk á ekki eftir
að skilja það sem ég fór í
gegnum nema hafa gert það
sjálft. Fyrir mig var þetta besta
ár lífs míns og ég er svo glöð
að hafa notið þess því ég fæ
það aldrei aftur. Núna reyni
ég að hugsa sem minnst um
það í vissum skilningi, þar
sem ég sakna allra svo mikið.
Mér finnst erfitt að trúa því að
ég kynntist og þekkti þetta
fólk aðeins í eitt ár, því fyrir
mig er eins og ég hafi þekkt
þau alla mína ævi.
Núna á ég ekki bara fjölskyldu á Íslandi og í Ástralíu,
heldur úti um allan heim! Ég
hefði aldrei öðlast þetta tækifæri án foreldra minna, Ólafs
Helga Kjartanssonar og Þórdísar Jónsdóttur, og Rotaryklúbbs Ísafjarðar. Ég þakka
ykkur af öllu hjarta.
– Melkorka Rán Ólafsdóttir.
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Margþætt dagskrá á Slysavar
nadeginum í Bolungarvík
Slysavarnadeginum

Kynning á „Neyðarnótinni
Hjálp“ og prófun á síma 112
– stórgjafir til björgunar og slysavarna og fjölmennt kaffisamsæti
Meðal viðburða á Slysavarnadeginum í Bolungarvík
sl. laugardag var kynning á
„Neyðarnótinni Hjálp“, sem
Strandamaðurinn Kristján
Magnússon hannaði. Kristján
var sjálfur á staðnum og útskýrði notkun nótarinnar,
jafnframt því sem sýnd var
björgun úr sjó. Bæði var einn
maður hífður upp í nótinni og
þrír í einu. Fram kom, að
hönnunin hjá Kristjáni hefur
tekið um tólf ár.
Dagskrá Slysavarnadagsins
í Bolungarvík hófst með því
að Jón Guðbjartsson kynnti
starfsemi einstakra deilda og
sveita í Bolungarvík sem
vinna að slysavörnum og
björgunarmálum. Þar starfa
bæði Slysavarnadeildin Hjálp
og Björgunarsveitin Ernir, en
í máli Jóns, sem er fyrrverandi
formaður Ernis, kom fram að
baklandið er ekki síður mikilvægt. Hann greindi frá starfi
Slysavarnadeildar kvenna,
sem hefur unnið ómetanlegt
starf vegna uppbyggingar
slysavarnastarfs í Bolungarvík, og sagði frá unglingadeild
björgunarsveitarinnar, þar
sem starfið er einnig í miklum
blóma.
Jón sagði að alltaf vanhagaði björgunarsveitir um fleiri

Magnús Ólafs Hansson prófar neyðarsímann á Brjótnum
og talar við Þór Sigurðsson varðstjóra hjá Neyðarlínunni.

Gunnar Júl Egilsson yfirhafnarvörður veitir hinum rausnarlegu gjöfum kvennadeildarinnar
viðtöku. Konurnar eru, talið frá vinstri, Matthildur Guðmundsdóttir, Sólrún Geirsdóttir,
Ragnheiður Ása Ingvarsdóttir og Elísabet María Pétursdóttir, formaður.
tæki og meiri búnað fyrir starf- dag í hverjum mánuði. Magn- búnaði, þrír ljóskastarar fyrir
semi sína. Til marks um það ús Ólafs Hansson björgunar- ofan neyðarsíma við höfnina,
nefndi hann, að húsakynni sveitarmaður hringdi í Þór merkingar fyrir neyðarsíma
slysavarnastarfs í Bolungar- Sigurðsson, varðstjóra hjá ásamt festingum, fjórir bjargvík eru nú margfalt stærri en Neyðarlínunni 112, en hann hringir og tíu björgunarvesti.
þegar hann var að byrja að bað fyrir góðar kveðjur gegn- Vestin eru gjarna látin hanga
hafa afskipti af þessum mál- um símann til viðstaddra og fyrir utan hafnarvogina svo
um.
lagði áherslu á nauðsyn þess að þeir sem leggja leið sína á
Síðan var gestum boðið að búnaðurinn sé ávallt í góðu bryggjurnar geti fengið lánuð
niður á Brimbrjót þar sem lagi. Jafnframt lét Þór í ljós vesti þegar t.d. farið er að
neyðarsími var prófaður eins þá ósk að neyðarsímum eins veiða.
og alltaf er gert fyrsta laugar- og í Bolungarvík yrði komið
Það telst orðið til tíðinda ef
upp við allar hafnir á landinu. börn í Bolungarvík eru ekki í
Enda þótt neyðarsími hafi björgunarvestum þegar þau
verið við höfnina í Bolungar- eru að veiða við höfnina enda
vík í mörg ár mun enn vanta hafa hafnarverðirnir verið
mikið á að svo sé um land duglegir að benda börnum og
Hafrannsóknastofnun boðar til opins fundallt.
fullorðnum á mikilvægi
ar um haf- og fiskirannsóknir. Til fundar
Konurnar áttu ekki minnst- þeirra. Gunnar Júl tók við
an þátt í fjölbreyttum Slysa- gjöfunum og þakkaði fyrir
mæta Jóhann Sigurjónsson, forstjóri og
varnadegi í Bolungarvík á hönd hafnaryfirvalda. Hann
Björn Ævarr Steinarsson, fiskifræðingur.
laugardag frekar en fyrri dagFundir verða haldnir á Patreksfirði föstuinn. Þar má nefna stórgjafir
sem Slysavarnadeild kvenna
daginn 12. október kl. 19:30-22:00 í Félagsí Bolungarvík afhenti fulltrúa
heimilinu á Patreksfirði og á Ísafirði 13.
Bolungarvíkurhafnar, Gunnoktóber kl. 12:30-15:00 í Þróunarsetri Vestari Júl Egilssyni yfirhafnarfjarða, Árnagötu 2-4, Ísafirði.
verði, en þar var um að ræða
stykki af „Neyðarnótinni
Hafrannsóknastofnun. þrjú
Hjálp“ ásamt uppsetningar-

Opinn fundur

Jón Guðbjartsson ávarpar gesti og kynnir starf sveitanna í
Bolungarvík.
gat þess m.a. að kvennadeild- sem þeir og fyrirtæki þeirra,
in hefur í fjölda ára gefið höfð- Jakob Valgeir ehf., hafa fært
inglegar gjafir til hafnarinnar sveitinni. Að þessu sinni var
í formi björgunartækja.
um að ræða fullkomið GPSÍ lokin á margþættri dagskrá staðsetningartæki. Til marks
Slysavarnadagsins í Bolung- um höfðingsskap þeirra bræðarvík bauð kvennadeildin til ra og velvild í þessum málum
veglegs kaffisamsætis í slysa- minntist Magnús þess, að þeir
varnahúsinu. Hönnuður neyð- gáfu allan slökkvibúnað í
arnetsins Hjálpar, Kristján slysavarnahúsið, svo að eitt
Magnússon, þakkaði kvenna- dæmi sé tekið. Þeim verður
deildinni sérstaklega fyrir aldrei fullþökkuð velvild
höfðinglegar móttökur og þeirra, sagði Magnús Ólafs
færði konunum blómvönd og Hansson.
gjafir.
Slysavarnadagurinn þótti
Þar þakkaði síðan Magnús takast í alla staði vel. Þeir
Ólafs Hansson fyrir hönd sem að honum stóðu vilja
Björgunarsveitarinnar Ernis koma bestu þökkum á framþeim bræðrum Finnboga og færi við alla sem heiðruðu
Flosa Jakobssonum í Bolung- þetta starf með nærveru sinni.
arvík fyrir enn eina gjöfina

Höfum opnað á ný eftir breytingar!
Opið virka daga frá kl. 09-19
og laugardaga eftir pöntunum.
Nýr starfsmaður, Helga Guðrún
Gunnarsdóttir, sveinn í háriðn
er boðin velkomin til starfa

Frá sýnikennslu í notkun á Neyðarnótinni Hjálp.

Pollgötu 4, Ísafirði
Myndarlegar veitingar voru á borðum hjá kvennadeildinni í lok Slysavarnadagsins.
10
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Úrslit í samkeppni á vegum Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða

Vestfirskt handverk verðlaunað
Á mánudag voru afhent
verðlaun í samkeppninni
„Vestfirskt handverk“ sem
fram fór á vegum Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða, jafnframt því sem sýning á minjagripum sem sendir voru í
keppnina er haldin í Þróunarsetri Vestfjarða á Ísafirði. Alls
skiluðu ellefu þátttakendur 16
minjagripum í samkeppnina
og þar af voru fimm þátttakenda frá Vestfjörðum. Markmiðið með samkeppninni var
að efla framboð á handverki í
fjórðungnum. Keppnin var
öllum opin en sérstaklega var
handverks- og listiðnaðarfólk
hvatt til þátttöku.
Niðurstaða dómnefndar var
sem hér segir: 1.verðlaun: Vermenn, höfundur George Hollanders, Akureyri. 2. verðlaun:
Hörður, höfundur Dýrfinna
Torfadóttir, Ísafirði. 3. verðlaun: MMI, höfundur Philippe
Ricard, Akranesi.
Verðlaunaféð var 100.00
krónur í fyrstu verðlaun og
75.000 krónur fyrir aðra og
þriðju tillögu. Dómnefndina
skipuðu Elísabet Gunnarsdóttir, arkitekt á Ísafirði, Birna
Kristjánsdóttir frá fyrirtækinu
Handverki og Hönnun í Reykjavík og Sigríður Schram,
forstöðumaður á Ísafirði.
Dómnefndin byggði niðurstöðu sína á samkeppnisregl-

Verðlaunahafarnir. F.v. George Hollanders frá Akureyri sem fékk 1. verðlaun, Philippe
Ricard frá Akranesi sem fékk 3. verðlaun og Örn Torfason, sem tók við 2. verðlaunum fyrir
hönd systur sinnar Dýrfinnu Torfadóttur, gullsmiðs á Ísafirði.
um, þar sem sagði að minjagripirnir skyldu hafa skírskotun til staða, menningar, sögu
eða dýralífs á einstökum
svæðum á Vestfjörðum eða til
svæðisins í heild. „Þeir þurfa
að vera handunnir (a.m.k. að
hluta) , en einnig hagkvæmir

og heppilegir til framleiðslu í
nokkru magni. Gripirnir verða
að vera nýir, þ.e þeir mega
ekki hafa verið til sölu eða
sýnis áður. Byggja má á gamalli hugmynd ef framsetningin
og/eða efnistökin fela í sér
spennandi nýjung. Gripunun

skal skilað fullunnum og þeim
skal fylgja lýsing á framleiðsluferli og áætluðum framleiðslukostnaði. Æskilegt er
að umbúðir fylgi eða hugmynd að umbúðum.“ Auk
þessa átti nefndin að taka tillit
til útlits og notagildis.

Sparisjóður Vestfirðinga í aukið samstarf með Íslandspósti

Annast póstþjónustu á fimm stöðum
Sparisjóður Vestfirðinga
hefur gengið frá samningum
við Íslandspóst um að annast

póstþjónustu á fjórum afgreiðslustöðum sjóðsins á Vestfjörðum þ.e. á Tálknafirði,

Bíldudal, Þingeyri og í Súðavík. Sparisjóðurinn hefur sinnt
þessari þjónustu á Flateyri í

Skipstjóra- og stýrimannafélagið Bylgjan
á Vestfjörðum
Stjórnendur fiskiskipa á Vestfjörðum! Áríðandi fundur með Grétari Mar Jónssyni, forseta FFSÍ, og Benedikt Valssyni, framkvæmdastjóra FFSÍ, verður haldinn á Hótel
Ísafirði nk. mánudag 15. okt. kl. 16:00.
Fundarefni:
1. Staða í kjaramálum (Gerðadómurinn).
2. Fiskveiðistefnan.
3. Hafró.
4. Önnur mál.
Starfandi stjórnendur fiskiskipa á Vestfjörðum og reyndar allir félagar eru hvattir til að
mæta. Kaffiveitingar.
Stjórnin.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
liðlega eitt ár og annast því
sparisjóðurinn póstþjónustu á
fimm stöðum eftir að samningurinn tekur gildi.
Gert er ráð fyrir að einn
starfsmaður Íslandspósts
verði ráðinn til starfa hjá sjóðnum á hverjum stað. Sam-

456 4560

kvæmt samningnum tekur
Sparisjóður Vestfirðinga við
póstþjónustu á Bíldudal um
næstu mánaðamót. Í Súðavík
tekur samningurinn gildi 1.
desember nk., á Þingeyri 15.
janúar 2002 og á Tálknafirði
1. febrúar 2002.

Tækifæri fyrir Vestfirðinga!
Veist þú

að helgina 12.-14. október verða æfingabúðir
landsliðshóps Íþróttasambands fatlaðra
haldnar á Ísafirði. Fötluð börn og unglingar á Vestfjörðum eru
sérstaklega hvattir til þess að koma og vera með, en þessar
æfingabúðir eru opnar öllu fötluðu sundáhugafólki.

Allir geta verið með,
byrjendur sem lengra komnir
Í hópi þeirra sem koma frá Reykjavík í æfingabúðirnar er
Kristín Rós Hákonardóttir, sundkonan snjalla sem
er margfaldur Ólympíu- og heimsmeistari í sundi fatlaðra.
Tilgangurinn með þessari heimsókn er að vekja athygli
á íþróttastarfi fatlaðra og hvetja sem flesta til þátttöku. Einnig
munu landsliðsþjálfarar skoða hvort í hópnum leynist efnilegir
einstaklingar sem án efa er víða að finna á Vestfjörðum.

Föstudagur 12. október
Sundæfing frá kl. 19:30 – 21:00

Sundlaug Ísafjarðar

Laugardagur 13. október
Sundmót frá kl. 10:00 – 14:00
Sundlaug Ísafjarðar
Kynning frá kl. 16:00 – 18:00
Opinn fundur á 4. hæð í Stjórnsýsluhúsinu. Kynning á íþróttastarfi fatlaðra

Sunnudagur 14. október
Sundæfing frá kl. 10:00 – 12:00

Sundlaug Ísafjarðar

Gist verður í Menntaskólanum á Ísafirði. Þátttökukostnaður er enginn en gera þarf ráð fyrir ákveðinni upphæð til
kaupa á hádegis- og kvöldverði og/eða morgunverði og
gistingu. Þess er óskað að fólk skrái sig í æfingabúðirnar,
en allir eru velkomnir og tekið verður á móti skráningum
á staðnum hjá þeim sem af einhverjum ástæðum eru ekki
skráðir í hópinn.
Skráningar berist til Íþróttasambands fatlaðra í síma 514
4080, tölvupóstur if@isisport.is eða til formanns Ívars á
Ísafirði, Hörpu Björnsdóttur í síma 456 4342, tölvupóstur
gek@snerpa.is

Ekki missa af
þessu tækifæri!
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Íslandsmeistaramótið í boccia á Ísafirði

Framkvæmdin og keppnin
voru öllum til sóma
Íslandsmótið í einstaklingskeppni í boccia, sem haldið
var á Ísafirði fyrir og um síðustu helgi, var öllum til sóma
sem þar komu við sögu. Keppendur voru rétt um tvö hundruð frá fjórtán íþróttafélögum
fatlaðra. Íþróttafélagið Ívar á
Ísafirði annaðist undirbúning
og framkvæmd mótsins í samvinnu við Íþróttasamband fatlaðra.
Mótið var sett á fimmtudagskvöld en keppnin sjálf
fór fram á föstudag og úrslitakeppni á laugardagsmorgun.

Verðlaun voru afhent eftir hádegi á laugardag en um kvöldið var hóf í íþróttahúsinu á
Torfnesi.
Enda þótt röð keppenda
skipti e.t.v. ekki öllu máli,
heldur séu keppnin sjálf og
ferðalagið og samveran og allt
tilstandið meira virði þegar
allt kemur til alls, þá birtast
hér nöfn þeirra sem hlutu
verðlaun í hverjum flokki.
Nafn íþróttafélagsins er innan
sviga á eftir. Fleiri myndir má
sjá í Svipmyndum á fréttavef
Bæjarins besta.

Kvensjúkdómalæknir
Jens Guðmundsson kvensjúkdómalæknir
verður með móttöku á Ísafirði dagana 15. til
19. október nk.
Tímapantanir í síma Heilsugæslustöðvarinnar 450 4500 milli kl. 08:00 og 16:00
alla virka daga.

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

Jóhanns T. Bjarnasonar
Sætúni 5, Ísafirði

Sigrún Stefánsdóttir
Bjarni Jóhannsson Guðrún Guðmannsdóttir
Anna Aðalheiður Guðmundsdóttir
Sigrún María Bjarnadóttir Gísli Einar Árnason
Egill Bjarni Gíslason
Jóhanna Bryndís Bjarnadóttir Jóhann Haukur Hafstein
Úlfar Óli Sævarsson
Viktoría Anna Úlfarsdóttir
Jóhann Tómas Guðmundsson
Tryggvi Snær Guðmundsson

Héðinn Ólafsson, Íþróttafélaginu Ívari á Ísafirði, varð annar í 4. deild.

Brotajár
nspressa á vegum Gámaþjónustunnar að starfi á Ísafirði
Brotajárnspressa

Pressar járnið niður í litla
og meðfærilega bagga
Á vegum Gámaþjónustu
Vestfjarða er þessa dagana
stórvirk málmpressa að
starfi skammt frá Sorpendurvinnslunni Funa í Engidal
í Skutulsfirði. Pressan bryður þar bílflök, ónýtar þvottavélar, ryðgaðar þakplötur og

annað brotajárn sem til hefur
fallið á svæðinu síðasta árið.
Sveinn Ásgeirsson sem
stýrir pressunni segir að hann
muni bagga að minnsta kosti
fimm hundruð tonn af málmi
hér í þetta sinn en þetta er í
fjórða skipti sem hann kemur

vestur þessara erinda.
Nú er sú tíð liðin, að brotajárn sé urðað, heldur er því
safnað saman á vegum sveitarfélaganna og það síðan flutt
til endurvinnslu. Málmpressan er öflugt tæki sem bæði
klippir og slítur málminn auk

þess að pressa hann saman í
meðfærilega bagga. Á klippurnar er hægt að setja allt upp
í 450 tonna afl.
Pressan sjálf er um 57 tonn
að þyngd og þarf sérstakt leyfi
Vegagerðarinnar til að aka
með hana um landið.

Óeðlilega mikil sala á kveikjaragasi vekur athyg
li
athygli

Ábendingar um gassniff
Svo virðist sem bylgja af
gassniffi hafi komið upp að
undanförnu, að minnsta kosti
í sumum byggðarlögum á
norðanverðum Vestfjörðum. Í
síðustu viku fékk blaðið upplýsingar um óvenjulega og
óeðlilega mikla sölu á kveikj-

aragasi. Síðan staðfesti Önundur Jónsson yfirlögregluþjónn á Ísafirði að lögreglan
hafi fengið ábendingar um að
talsvert sé um að krakkar væru
að sniffa gas.
„Við brugðumst strax við
þessu með því að fara í versl-

anir þar sem gas er selt. Við
biðjum afgreiðslufólkið um
að vera á varðbergi og minnum á átján ára aldurstakmark
varðandi sölu á þessum vörum. Jafnframt viljum við
beina þeim tilmælum til fólks
sem á gastæki og gaskúta, að

Moggagleraugun?
Haldin var ráðstefna um þarsíðustu helgi á vegum Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða og Ísafjarðarbæjar. Farið var yfir sviðið og skoðað hvað hefði gerst og hvers
vegna og hvað væri framundan. Einn fyrirlesara var Styrmir Gunnarsson, ritstjóri
Morgunblaðsins. Engum blandast um það hugur að Morgunblaðið ber að öllu leyti
höfuð og herðar yfir önnur dagblöð á Íslandi og hefur gert mjög lengi. Svo
stórkostlegar breytingar hafa orðið á dagblaðamarkaði síðustu árin, að fyrir áratug
hefði enginn séð þær fyrir. Flokksblöðin eru horfin. Ungt fólk veit ekki hvað Tíminn, Þjóðviljinn og Alþýðublaðið stóðu fyrir og örugglega ekki að Vísir var áhrifamikið síðdegisblað áratugum saman.
Þessar breytingar eru að sínu leytinu enn stórbrotnari en breytingar á sviði atvinnulífs á Vestfjörðum. Sé litið um öxl minna þær
þó helst á náttúruhamfarir. Á þessum vettvangi hefur oft og reyndar nýlega verið vikið að því, hve afskipti stjórnmálamanna á Vestfjörðum af atvinnulífi hafa snúist upp í andhverfu sína. Nægir þar að minna á þátt bæjarstjórnar á
Ísafirði í þróun Básafells. Núverandi bæjarstjóri á Akureyri sat áður á Ísafirði og í
stjórn Samherja þegar Guðbjörg ÍS 46 var seld því ágæta fyrirtæki. Í báðum tilvikum
hvarf kvótinn úr sveitarfélaginu og brott af Vestfjörðum. Einnig má benda á síendurtekin vandræði í atvinnulífi í Bolungarvík. Afskipti bæjarstjórnar Bolungarvíkur
hafa ekki gefist vel þar. Hvort stórfé hefur beinlínis tapast úr bæjarsjóði Bolungarvíkur
vegna þessara afskipta skal ósagt látið.
Styrmir hefur sérstakan stíl, ögrar mönnum, gerði það að minnsta kosti á

Netspurningin

ráðstefnunni í Hömrum. Kannski er rétt hjá Styrmi, að Vestfirðinga skorti forystumenn. Það kynni jafnvel að vera rétt hjá honum að framsýni, kjark og þor skorti hjá
,,forystumönnum” Vestfirðinga nú um stundir. Síst skal varpað rýrð á þá tvo þingmenn, er hann nefndi sérstaklega, þá Sigurð Bjarnason, sem reyndar var ritstjóri
Morgunblaðsins um langt skeið, og Matthías Bjarnason fyrrverandi ráðherra, þar á
meðal sjávarútvegsmála með meiru. Sá síðarnefndi kaus reyndar að yfirgefa sinn
gamla flokk, þangað sem hann sótti upphefð sína, er einnig byggði á eigin verðleikum.
Vestfirðingum hefur fækkað um fimm þúsund manns frá því best lét fyrir nokkrum
áratugum, úr nærri hálfu fjórtánda þúsundi í rúm átta þúsund.
Slík blóðtaka kemur víða fram. Nú skal þess getið sem skylt er, að
Morgunbalðið hefur fylgst að mörgu leyti vel með Vestfjörðum.
Það ber að þakka. En margt hefur breyst. Mikil uppgangur í
togaraútgerð á áttunda áratug síðustu aldar hafði í för með sér mikla möguleika á
tekjuöflun. Ungt fólk á Vestfjörðum sá sér lítinn hag í að mennta sig. Það kemur
niður á Vestfirðingum í dag. Margt er þó gott að gerast sem ekki er til umfjöllunar nú.
Spurning vaknar um hverjir séu tengiliðir Styrmis við Vestfirði og Vestfirðinga. Eitt
er þó víst, að flestir Vestfirðingar eru sammála um að kvótinn hafi valdi miklu illu.
Einn þeirra sem átti þátt í setningu laga þar um, er einmitt fyrrum sjávarútvegsráðherra.
Mestu mistök forsvarsmanna í atvinnulífi vestra voru að laga sig ekki að kvótakerfinu,
þótt vont væri.
Eftir hverju á að haga seglum ef ekki vindi? Hver eru gleraugu Styrmis?

Stakkur skrifar

gæta vel að þessum hlutum,
t.d. þeir sem eru eða hafa verið
að ganga frá gasgrillum sínum
eftir sumarið.“
Önundur kveðst vilja minna
almenning á þær hættur sem
fylgja gassniffi og nefnir í því
sambandi heilaskaða.

Spurt var:
Ertu
ánægð(ur)
með sífelldan
niðurskurð
ríkisins á
löggæslu?
Alls svöruðu 373.
Já sögðu 83 eða 22,25%
Nei sögðu 290 eða 77,75%

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

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Sveinn Ásgeirsson hjá Hringrás og Ragnar Ág. Kristinsson hjá Gámaþjónustu Vestfjarða
við pressuna miklu.
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helgardagbókin

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Sunnan og suðvestan
5-10 m/s og skúrir sunnan og vestanlands, en
léttskýjað norðaustan og
autantil. Hiti 2-7 stig.
Horfur á föstudag:
Sunnan og suðvestan
5-10 m/s og skúrir sunnan og vestanlands, en
léttskýjað norðaustan og
autantil. Hiti 2-7 stig.
Horfur á laugardag:
Breytileg átt, 3-8 m/s og
víða skúrir eða slydduél.
Hiti 0-5 stig.
Horfur á sunnudag:
Lítur út fyrir vaxandi norðanátt með slyddu eða
rigningu norðanlands en
annars úrkomulítið.
Hiti 0-4 stig.
Horfur á mánudag:
Lítur út fyrir vaxandi norðanátt með slyddu eða
rigningu norðanlands en
annars úrkomulítið.
Hiti 0-4 stig.

netið

www.vesti.is/gylfi

Gylfi Ólafsson frá Ísafirði
dvelst núna sem skiptinemi í Ekvador í SuðurAmeríku. Gylfi er nú fjarri
góðu gamni sem útvarpsstjóri hjá Útvarp Apóteki á
Ísafirði en bætir það upp
með líflegum dagbókarfærslum á heimasíðunni
sinni. Lýsingarnar hjá
Gylfa á því sem fyrir augu
ber eru kostulegar. Svona
eru t.d. bekkjarfélagarnir í
skólanum: Strákarnir eru
eins og úr bandarískri
teiknimynd; einn feitur og
pirraður, einn lítill, væskilslegur og með stór eyru
(enda kallaður Herra Eyra
eða Señor Oreja), einn
töffari sem er samt lúði og
einn grannur sem hlær að
öllu en segir ekki neitt.
Stelpurnar ollu mér vonbrigðum með ljótleika sínum, yfirleitt með brotajárn
lafandi í eyrunum. Ein er
þó nokkuð foxí...

www.bb.is
Góður vettvangur fyrir
auglýsingar
14
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Föstudagur 12. október
16.50 Sjónvarpskringlan
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (60:90)
18.30 Nornin unga (2:24)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Lísa í Undralandi. (Alice in
Wonderland) Teiknimynd frá Disney
byggð á hinu fræga ævintýri.
21.30 Af fingrum fram (1:11) Jón Ólafsson píanóleikari spjallar við dægurlagahöfunda og tónlistarfólk.
22.10 Í frjálsu falli. (Terminal Velocity)
Bandarísk bíómynd frá 1994 um fallhlífastökkskennara sem lendir í háskalegum ævintýrum þegar hann fer að rannsaka afdrif eins nemanda síns. Aðalhlutverk: Charlie Sheen, Nastassja Kinski
og James Gandolfini.
23.50 Rio Lobo. Vestri frá 1970. Þrír
hermenn, sem eru að leita að gullræningja, koma í þorp þar sem spilltur lögreglustjóri heldur þorpsbúum í heljargreipum. e. Aðalhlutverk: John Wayne,
Jack Elam, Jorge Rivero og Jennifer
O´Neill.
03.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku á Suzuka-brautinni í Japan.
05.20 Dagskrárlok

Laugardagur 13. október
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (62:90)
09.30 Mummi bumba (53:65)
09.35 Bubbi byggir (3:26)
09.45 Litlu skrímslin (14:52)
09.50 Strákurinn (3:6)
09.55 Pokémon (15:52)
10.20 Búrabyggð (23:96)
10.50 Formúla 1. Sýnt frá tímatöku á
Suzuka-brautinni í Japan sl. nótt.
12.25 At. Nýr þáttur fyrir ungt fólk.
Framhaldsskólar landsins taka þátt í
Atinu. Fjallað verður um tölvur og tækni,
popp, myndbönd, kvikmyndir og fleira.
12.50 Kastljósið
12.55 Skjáleikurinn
16.15 Sjónvarpskringlan
16.30 Íslandsmótið í handknattleik.
Bein útsending.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Vinsældir (8:22)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
20.55 Jefferson í París. (Jefferson in
Paris) Kvikmynd frá 1995 um Thomas
Jefferson sem var sendiherra Bandaríkjanna í París upp úr 1780 og kvennamál
hans. Aðalhlutverk: Nick Nolte, Greta
Scacchi, Thandie Newton og Gwyneth
Paltrow.
23.15 Ráðgáta. (Missing Pieces) Bandarísk kvikmynd um eldri mann sem fer til
Mexíkó að sækja lík sonar síns en kemst
að því að eitthvað er gruggugt við lát
hans. Aðalhlutverk: James Coburn, Lisa
Zane og Paul Kersey.
00.55 Móðurmissir. (Orphans) Bresk
bíómynd frá 1999. Fjögur systkini koma
saman í Glasgow til að undirbúa jarðarför
móður sinnar og lenda í undarlegri atburðarás. e. Aðalhlutverk: Douglas
Henshall, Gary Lewis, Stephen McCole,
Rosemarie Stevenson og Frank Gallagher.
05.00 Formúla 1. Bein útsending frá
Suzuka-brautinni í Japan.
07.50 Dagskrárlok

Sunnudagur 14. október
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (62:107)
10.20 Babar (15:65)
10.45 Eyjan hans Nóa (5:13)
11.15 Tsitsi (3:5)
11.20 Formúla 1. Sýnt frá Formúla 1
kappakstrinum á Suzuka-brautinni í Japan sl. nótt.
14.25 Kastljósið
14.50 Nýjasta tækni og vísindi
15.10 Skjáleikurinn
15.45 Mósaík
16.20 Konráð á Sögu
17.00 Geimferðin (18:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Spírall (2:10)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 20/20 (1:4) Fyrsta sjónarhorn:
Skuggarnir elta. Sakamálaleikrit í fjórum
þáttum. Voðaverk er framið í Kolaportinu en hver er sekur? Þættirnir eru sérstakir að því leyti að þeir gerast allir á
sama tíma. Eftir því sem á líður sjá áhorfendur sömu atvik frá nýju sjónarhorni
og ný brot bætast í heildarmyndina og í

lok síðasta þáttarins blasir lausnin við.
Höfundar handrits: Árni Þórarinsson og
Páll Kristinn Pálsson.
20.25 Sérgrein: Morð (2:5)
21.00 Fréttir aldarinnar
21.20 Fyrr og nú (22:22)
22.05 Helgarsportið
22.30 Lögreglukonan. (Die Polizistin)
Þýsk kvikmynd um unga lögreglukonu
sem kemst í hann krappan. Myndin var
valin til sýningar á kvikmyndahátíðunum
í München, Montreal og Toronto. Aðalhlutverk: Gabriela Maria Schmeide, Axel
Prahl, Jevgenij Sitochin og Paul Gruba.
00.10 Kastljósið
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 12. október
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Á Lygnubökkum (9:26) (e)
10.00 Chicago-sjúkrahúsið (18:24)
10.45 Stræti stórborgar (17:23) (e)
11.30 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Hér er ég (1:24) (e)
13.00 Shane
15.10 Ein á báti (11:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld 2 (2:13)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (20:23)
20.00 Englarnir. (Angels in the Infield)
Það er stutt á milli hláturs og gráturs í
íþróttunum. Einu sinni var Eddie Everett
hetja hjá aðdáendum Engla-liðsins í
hafnaboltanum. En eftir afdrifarík mistök
í úrslitaleik fyrir nokkrum árum hefur
ferillinn legið niður á við. Eddie tekur
samt lífinu létt, algjörlega grunlaus um
þær miklu breytingar sem eru fram undan
á lífi hans. Aðalhlutverk: Patrick Warburton, Brittney Irvin, Kurt Fuller, David
Alan Grier.
21.30 Blóðsugubaninn Buffy (6:22)
22.20 Aftur á hrekkjavöku. (Halloween
H20) Laurie Strode úr Halloween 1 og 2
er nú skólastjóri við virtan einkaskóla
þar sem sonur hennar er við nám. Þegar
tuttugu ár eru liðin frá skelfingum sem
sagt var frá í Halloween 1 tekur hún að
fá síendurteknar martraðir um að Michael Myers, bróðir hennar, komi og drepi
hana. Á hrekkjavökunni lætur Myers sjá
sig og nú verður ekki komist hjá uppgjöri
milli systkinanna. Aðalhlutverk: Jamie
Lee Curtis, Adam Arkin.
23.45 Eftirherman. (Copycat) Lögregluforinginn M.J. Monahan og Helen
Hudson sérfræðingur í atferli fjöldamorðingja snúa bökum saman til þess að
stöðva morðingja sem hermir eftir aðferðum frægustu fjöldamorðingja sögunnar. Aðalhlutverk: Holly Hunter, Sigourney Weaver, Harry Connick Jr., Dermot Mulroney.
01.45 Cobb. Hafnaboltaleikarinn Ty
Cobb er ekki sáttur við það orð sem af
honum fer. Hann fær íþróttafréttamanninn Al Stump til að skrifa ævisögu sína í
von um að bæta ímynd sína. En eftir því
sem Al kynnist Cobb betur verður hann
æ sannfærðari um að fótur sé fyrir sögusögnunum. Aðalhlutverk: Tommy Lee
Jones, Lolita Davidovich, Robert Wuhl.
03.50 Ísland í dag
04.15 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 13. október
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.05 Leikfangaverksmiðjan
12.20 Best í bítið
12.55 Gerð Moulin Rouge
13.20 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn. Bein útsending.
16.00 60 mínútur II (e)
16.45 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (20:24)
20.00 Ó, ráðhús (9:22)
20.30 Kyndiklefinn. (Boiler Room) Í
fjármálaheiminum snýst allt um peninga,
völd, losta og græðgi. Þannig er því að
minnsta kosti farið hjá Seth Davis og félögum hans í þekktu fjármálafyrirtæki.
Davis ætlar sér skjótfenginn gróða en
rekur sig á ýmsar hindranir á veginum
og kynnist fljótt dökkum hliðum fjármálaheimsins. Aðalhlutverk: Giovanni
Ribisi, Vin Diesel, Nia Long, Ben Affleck.
22.30 Snilligáfa Ripley. (The Talented
Mr. Ripley) Dramatísk kvikmynd um
svik og undirferli. Tom Ripley er ætlað
að koma vitinu fyrir ungan slæpingja,
Dickie Greenleaf, sem kominn er af
efnuðu fólki. Sá nýtur lífsins í Evrópu
en Tom á að koma honum aftur heim til

Snilligáfa Ripleys
Snilligáfa Ripleys, eða The Talented Mr. Ripley, er dramatísk kvikmynd frá árinu 1999 um svik og undirferli sem Stöð 2 sýnir kl. 22:30 á laugardagskvöld.
Tom Ripley er ætlað að koma vitinu fyrir ungan slæpingja, Dickie Greenleaf,
sem kominn er af efnuðu fólki. Sá nýtur lífsins í Evrópu en Tom á að koma
honum eftir heim til Ameríku. Þeir vingast og tíminn líður. Ekkert fararsnið er
á Dickie enda er Tom búinn að ákveða að slæpingjanum sé dálítið annað fyrir
bestu. Aðalhlutverk leika Matt Damon, Gwyneth Paltrow og Jude Law.
Ameríku. Þeir vingast og tíminn líður.
Ekkert fararsnið er á Dickie enda er
Tom búinn að ákveða að slæpingjanum
sé dálítið annað fyrir bestu! Aðalhlutverk: Matt Damon, Gwyneth Paltrow,
Jude Law, Cate Blanchett.
00.50 Málsvari myrkrahöfðingjans.
(The Devil´s Advocate) Bráðsnjall lögfræðingur, Kevin Lomax, tekur til starfa
hjá stærstu lögfræðistofu heims og unir
hag sínum vel. En eigandi fyrirtækisins
er ekki allur þar sem hann er séður og
hlutirnir taka brátt á sig djöfullega mynd.
Aðalhlutverk: Al Pacino, Keanu Reeves,
Charlize Theron.
03.10 Í réttarsalnum. (Judicial Consent) Dómarinn Gwen Warwick er við
það að vera skipuð í hæstarétt en stendur
í eldfimu ástarsambandi við ungan lögfræðing. Þegar kollegi hennar finnst
myrtur eitt kvöldið í réttarsalnum breytist
margt til verri vegar í lífi hennar. Aðalhlutverk: Bonnie Bedelia, Will Patton,
Billy Wirth.
04.50 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 14. október
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport 2001
12.40 Allt í þessu fína. (Health) Pólitísk
háðsádeila. Stjórnmálamenn lofa öllu
fögru en það vill oft verða minna um
efndir. Þetta kunnuglega stef er til umfjöllunar í þessari laufléttu gamanmynd.
Aðalhlutverk: Carol Burnett, Glenda
Jackson, James Garner, Lauren Bacall.
14.15 Uppgjör. (Draw) Vestri af betri
gerðinni. Útlaginn Harry H. Holland er
á flótta undan vörðum laganna. Hann er
nú innikróaður á hóteli og virðast allar
bjargir bannaðar. Til að bæta gráu ofan á
svart er gamall óvinur hans, Sam Starrett,
mættur á svæðið og uppgjör er óumflýjanlegt. Aðalhlutverk: Kirk Douglas,
James Coburn, Alexandra Bastedo.
15.50 Oprah Winfrey (e)
16.35 Nágrannar
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.30 Útskrift eða dauði. (Outside
Providence) Tim Dunphy er ungur maður í bandarískum smábæ. Hann er um
margt líkur jafnöldrum sínum en hefur
mátt þola erfiða æsku. Eftir að Tim keyrir
á lögreglubíl er faðir hans nóg boðið og
sendir strákinn í einkaskóla. Þar gengur
honum illa að falla inn í hópinn og skólagangan virðist dæmd til að mistakast.
Aðalhlutverk: Shawn Hatosy, Tommy
Bone, Samantha Lavigne, Alec Baldwin.
22.10 60 mínútur
23.00 Skothylki. (Full Metal Jacket)
Það hafa margar myndir verið gerðar
um Víetnamsstríðið en það er óhætt að
segja að þessi sé sú allra besta. Private
Joker er 18 ára nýliði í hernum sem byrjar í æfingabúðum en er sendur á vígvöllinn í Víetnam. Maltin gefur þrjár stjörnur.
Aðalhlutverk: Matthew Modine, Adam
Baldwin, Vincent D´Onofrio.
00.55 Þögult vitni (4:6) (e)Breskir sakamálaþættir um meinafræðinginn Sam
Ryan.
01.45 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 12. október
18.00 Heklusport
18.30 Sjónvarpskringlan
18.45 Gillette-sportpakkinn
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Fífl og furðufuglar (5:18)
21.00 Rólegan æsing. (Don´t Be a Menace to South Central While Drinking)
Þessi sprellfjöruga gamanmynd skartar
Wayans bræðrunum sem aldrei þreytast
á að gera lítið úr lífi blökkustrákanna í
hverfinu. Hér fylgjumst við með manni
að nafni Ashtray sem snýr aftur í gamla
hverfið. Margir stórundarlegir hlutir gerast og kemst Ashtray m.a. að því að hann
er eldri en pabbi sinn og að ömmunni
finnst ekkert skemmtilegra en að blóta
og skjóta úr byssu. Aðalhlutverk: Keenen
Ivory Wayans, Marlon Wayans, Shawn
Wayans.
22.30 Blóðbragð. (From Dusk Till
Dawn) Gecko-bræðurnir eru tveir af
hættulegustu glæpamönnum Bandaríkjanna. Þeir eru á flótta eftir bankarán í
Texas og hafa sett stefnuna á Mexíkó. Á
leiðinni taka þeir prest og fjölskyldu
hans í gíslingu og þykjast hafa allt á
hreinu. Í Mexíkó hreiðra þeir um sig
með gíslana á vafasömum bar og eru
sannarlega ekki lausir úr allri hættu.
Aðalhlutverk: Harvey Keitel, George
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Clooney, Quentin Tarantino, Juliette
Lewis, Salma Hayek.
00.15 Stjörnublik. (Stardust) Önnur
myndin í röðinni um Jim MacLaine og
skrautlegt líferni hans. Þegar hér er
komið sögu er árið 1963 senn á enda og
heimsbyggðin syrgir John F. Kennedy,
forseta Bandaríkjanna, sem var myrtur.
Jim er í hljómsveit sem nefnist Villikettir
og þegar hún ræður nýjan framkvæmdastjóra til starfa fer boltinn að rúlla. Lag
sveitarinnar fer í efsta sæti vinsældarlistans í Bretlandi og gerir það einnig gott í
Bandaríkjunum. Liðsmenn hljómsveitarinnar öðlast heimsfrægð á augabragði
og lífið brosir við þeim. Aðalhlutverk:
Dav-id Essex, Adam Faith, Larry Hagman.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 13. október
10.30 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Liverpool og Leeds United.
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Í ljósaskiptunum (2:17)
20.00 Hnefaleikar - Mike Tyson. Bein
útsending frá hnefaleikakeppni í Kaupmannahöfn. Á meðal þeirra sem mætast
eru Mike Tyson, fyrrverandi heimsmeistari í þungavigt, og Brian Nielsen.
23.00 Rocky. Heimsfræg Óskarsverðlaunamynd sem kom Sylvester Stallone
á kortið. Myndin fjallar um boxarann
Rocky Balboa. Hann vinnur í verksmiðju
en fær stóra tækifærið þegar þungavigtarmeistarinn Apollo Creed heimsækir
heimaborg Rockys. Sýndarbardagi er

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Föstudagur 12. október kl. 03:50
Formúla 1: Tímataka á Suzuka-brautinni í Japan
Laugardagur 13. október kl. 16:30
Íslandsmótið í handknattleik: Leikur óákveðinn
Laugardagur 13. október kl. 05:00
Formúla 1: Keppni á Suzuka-brautinni í Japan

Sýn
Miðvikudagur 10. október kl. 18:40
Meistarakeppni Evrópu: Barcelona – Lyon
Miðvikudagur 10. október kl. 20:40
Meistarakeppni Evrópu: Porto – Juventus

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

Tilboð! Tilboð! Tilboð! Tilboð!
Komið eða hringið
og kynnið ykkur, okkar
frábæru tilboð!

Á Eyrinni

Mánagötu 1 – Ísafirði

Veitingastaður
Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267 Fisherhúsi anno 1884
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kirkja

Aðalfundur Eldingar, félags smábátasjómanna

Horfið verði til fyrra
fiskveiðistjórnunarkerfis
Eindrægni ríkti á aðalfundi Eldingar, félags smábátaeigenda á norðanverðum Vestfjörðum, sem haldinn var á Ísafirði á sunnudag. Þar var samþykkt harðorð ályktun að hætti þeirra
smábátamanna, þar sem
skorað er á alþingismenn
að festa í lög þá skipan við
veiðar krókabáta sem í gildi
var fyrir 1. september.
Í samþykkt fundarins
segir, að félagið taki undir
þá miklu samstöðu sem hafi
myndast hjá smábátafélögum í strandbyggðum allt í

kringum landið til að verja
það kerfi í fiskveiðum smábáta sem var í gildi fram að
nýbyrjuðu fiskveiðiári. Ennfremur segir, að sáttanefndin
svokallaða hafi hvergi komið
inn á stjórn fiskveiða, þrátt
fyrir ástand fiskistofna og
nefni ekki í niðustöðu sinni
svæðaskiptingu, nýtingu
miða, veiðarfærastýringu eða
áhrif veiðarfæra. Krefst fundurinn þess að Alþingi skipi
nýja nefnd sem hafi það hlutverk að byggja upp fiskistofnana með nýrri hugsun
við stjórn veiðanna.

Hörmuð er sú staða sem
upp er komin í sjávarbyggðum landsins „og bitnar harðast á sjómönnum, beitningafólki, fiskvinnslufólki og
sveitarfélögunum og varar
við að þetta ástand fer ört
versnandi“. Fundurinn „lýsir
áhyggjum sínum á hversu
hægt hefur gengið að byggja
upp fiskistofnana. Þrátt fyrir
að fylgt hafi verið ráðgjöf
Hafrannsóknarstofnunar og
kvótakerfi hafi verið við lýði
í 18 ár er staðan sú að nánast
allar botnlægar fisktegundir
eru í sögulegu lágmarki.“

settur á svið til að auka hróður meistarans
en Rocky gerir sér grein fyrir að þetta er
eina tækifærið hans og leggur því allt í
sölurnar. Aðalhlutverk: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young.
01.00 Kynlífsvíddir. Erótísk kvikmynd.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

23.30 Yfirstéttin. (The Ruling Class)
Úrvalsmynd þar sem breskt þjóðfélag
fær hressilega á baukinn. Við skyndilegt fráfall jarlsins á Gurney tekur sonur hans við völdum. Erfinginn er hins
vegar andlega sjúkur og alls ekki fær
um að gegna þessari áhrifastöðu. Málið
vandast svo verulega þegar sonurinn
telur sig vera Guð. Það varir þó stutt en
ekki tekur betra við þegar sonurinn
álítur sig vera Kviðristu-Kobba. Aðalhlutverk: Peter O´Toole, Alastair Sim,
Arthur Lowe, Harry Andrews.
01.35 Dagskrárlok og skjáleikur

21.50 DV – fréttir
21.55 Málið
22.00 Djúpa Laugin. Þórey og Júlíus
Hafstein koma Íslendingum á stefnumót
öll föstudagskvöld. Þrír einstaklingar
keppa um að komast á stefnumót við aðila af hinu kyninu sem þeir hafa aldrei
séð! Viku síðar fá áhorfendur svo að sjá
hvað gerðist á óvissustefnumóti parsins.
22.50 Malcom in the Middle (e)
23.30 CSI (e)
00.00 Jay Leno (e)
01.00 City of Angels (e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 14. október
12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
14.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Aston Villa og Fulham.
17.00 Meistarakeppni Evrópu. Farið
er yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 Sjónvarpskringlan
19.15 Einkaspæjarinn (2:14)
20.00 Samsærið. (Czech Mate) Bresk
sjónvarpsmynd um svik og undirferli.
Aðalsöguhetjan er kona sem dregst inn í
heim spillingar. Hún er grandvör og má
sín lítils þegar óvandaðir aðilar leggja á
ráðin. Aðalhlutverk: Susan George,
Patrick Mower, Richard Heffner.
21.10 Pörupiltar. (Sleepers) Fjórir piltar
ólust upp í illræmdu hverfi í New York.
Þeir urðu góðir vinir og reyndu að halda
sér frá glæpum en stundum gátu þeir
ekki stillt sig um að prakkarast. Einu
sinni fór prakkaraskapurinn yfir strikið
og þeir lentu á heimili fyrir vandræðabörn. Vörðurinn þar var miskunnarlaus
og misnotaði og píndi drengina. Mörgum
árum síðar voru þeir saman á kaffihúsi
og sáu fangavörðinn við næsta borð.
Aðalhlutverk: Kevin Bacon, Robert
Deniro, Brad Pitt, Dustin Hoffman.

Ísafjarðarkirkja:
Messa á sunnudag kl.
11:00. Sr. Stína Gísladóttir þjónar fyrir altari.
Hnífsdalskapella:
Kirkjuskóli á sunnudag kl.
13:00. Messa á sunnudag
kl. 14:00. Sr. Agnes M.
Sigurðardóttir þjónar fyrir
altari.

netið
Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Guðni Ó. Guðnason,
framkvæmadstjóri VÍS
á Ísafirði svarar:

Laugardagur 13. október

Föstudagur 12. október
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno (e)
18.30 Þátturinn
19.30 Mótor (e)
20.00 Charmed
21.00 Kokkurinn og piparsveinninn
Piparsveinninn Tóti vill ná sér í konu
og festa ráð sitt og það fljótt. Eftir að
hafa reynt pöbbana án árangurs talar
hann við kokkinn, vin sinn, og spyr
hann ráða. Kokkurinn býðst til að kenna
honum að elda og redda fyrir hann
stelpum á æfingastefnumót. Við fylgjumst með...

12.00 Yoga
12.30 Dateline
13.30 Law & Order
14.30 Jay Leno
15.30 Djúpa Laugin
16.30 Small Town X. Þátturinn gerist í
litlum smábæ þar sem allt gengur sinn
vanagang þar til framið er hrottalegt morð.
Bæjarbúar taka höndum saman í leit af
hinum seka – en hver er morðinginn?
17.30 Þátturinn
18.30 Charmed
19.30 Malcolm in the Middle
20.00 Two Guys and a Girl
20.30 Everybody Loves Raymond
21.00 Íslendingar. Nýr, íslenskur spurninga- og spjallþáttur um hegðun, atferli
og skoðanir Íslendinga. Hér reynir fyrst
og fremst á hyggjuvit og almennar ályktanir þannig að fjölskyldan heima í stofu
getur vel tekið þátt í leiknum.
22.00 Saturday Night Live. Nýr og
heimsfrægur stjórnandi í hverjum þætti
og skærustu stjörnur dægur-tónlistarinnar.
23.00 Shades of L.A.
23.30 Law & Order - SVU (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Muzik.is
02.30 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 14. október
Laugardagur 13. október kl. 10:30
Enski boltinn: Liverpool – Leeds United
Laugardagur 13. október kl. 20:00
Hnefaleikar: Mike Tyson – Brian Nielsen
Sunnudagur 14. október kl. 12:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 14. október kl. 14:55
Enski boltinn: Aston Villa – Fulham
Mánudagur 15. október kl. 18:50
Enski boltinn: Tottenham Hotspur – Derby County
Þriðjudagur 16. október kl. 18:35
Meistarakeppni Evrópu: Arsenal – Panathinakos
Þriðjudagur 16. október kl. 20:40
Meistarakeppni Evrópu: Dynamo Kyiv – Liverpool

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

12.00 Yoga
12.30 Silfur Egils. Fjörmikill, skemmtilegur og óháður umræðuþáttur um pólitík
og þjóðmál.
14.00 Kokkurinn og piparsveinninn
15.00 Malcolm in the Middle (e)
15.30 Providence
16.30 Innlit-Útlit
17.30 Tíska (e) Fjallað um allt það nýjasta
í haust- og vetrartískunni frá tískudögum
í Kringlunni. Umsjón Dóra Takefusa.
18.30 Fólk – með Sirrý
19.30 Ný Dönsk á Möltu. Fylgst með
meðlimum Ný danskrar við upptökur á
nýrri plötu á Möltu.
20.00 Dateline. Einn vinsælasti fréttaskýringaþáttur heims. Nokkrir af frægustu
fréttamönnum Bandaríkjanna kafa ofan í
málefni dagsins.
21.00 The Practice
21.50 Mál vikunnar
22.00 Silfur Egils
23.30 Íslendingar (e)
00.30 Mótor (e)
01.00 Jay Leno (e)
01.30 Muzik.is
02.30 Óstöðvandi tónlist

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

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

,,Ég fer daglega inn á
bb.is til að
fylgjast með
því sem er að
gerast hér á
svæðinu. Ég
fer einnig daglega inn á
mbl.is til að fylgjast með
fréttum og fer frekar þar
inn heldur en á visir.is af
því að mér finnst mbl.is
betri vefur. Í vinnunni nýti
ég mér talsvert leit.is,
simaskra.is og nn.is til að
finna netföng, síma o.fl. og
að sjálfsögðu ferð ég inn á
heimasíðu VÍS, eða vis.is.
Varðandi körfuboltann, þá
fer ég mikið inn á kfi.is, en
þar má lesa um það sem
er að gerast hjá félaginu.
Ég fer einnig talsvert inn á
kki.is, heimasíðu Körfuknattleikssambandsins, en
þar eru hlekkir inn á ýmsar
körfubolta- og þjálfarasíður. Eins fer ég mikið inn á
kkdi.is sem er heimasíða
körfuknattleiksdómara en
þar er aðalspjallrás körfuknattleiksáhugamanna
staðsett. Erlendar körfuboltafréttir sæki ég mest á
usatoday.com/sports. Þá
sæki ég teamtalk.com
reglulega varðandi enska
boltann sem og golf.is
varðandi golfið.

Gerist
áskrifendur
í síma
456 4560
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Nýtt stöðvarhús og nýjar aflvélar í Þverárvirkjun Orkubús Vestfjarða hf.

Stórverkefni að ljúka hjá Eiríki og Einari Val hf. á Ísafirði
Í þessum mánuði lýkur
vinnu við miklar framkvæmdir sem staðið hafa í sumar við
endurnýjun Þverárvirkjunar
við Steingrímsfjörð. Þar er um
að ræða stækkun stöðvarhúss,
aðrennslisstokk og sográsir
frá virkjuninni en byggingafyrirtækið Eiríkur og Einar
Valur hf. á Ísafirði hefur staðið
að framkvæmdum við stöðvarhúsið. Verkið var boðið út
og var samið við Eirík Kristófersson byggingameistara um
tæpar 60 milljónir fyrir verkið.
Vinnan við stöðvarhúsið hófst
20. maí og byrjað var á því að
saga annan gaflinn úr stöðvarhúsinu í heilu lagi. Húsið var
síðan stækkað og steyptar
nýjar undirstöður fyrir aðrennsli og sográsir.
Nýjum rafal og túrbínu var
komið fyrir í húsinu en síðan
var gaflinn settur í nýtt og
stærra stöðvarhús. Gríðarmikið járn fer í bindingar í slíku
mannvirki, þar sem veggur
stöðvarhússins er átta metra
hár en frá mæni og niður á
botn sográsar (þar sem vatnið
kemur út aftur úr stöðinni)
eru meira en 14 metrar. Jarðvinnu og frágangi mun verða
lokið fyrir lok þessa mánaðar.
Hönnuður burðarvirkja og
vélbúnaðar er Verkfræðistofa
Sigurðar Thoroddsens (VST
hf) og hefur jafnframt haft eft-

Framkvæmdum við nýtt stöðvarhús Þverárvirkjunar við Steingrímsfjörð lýkur í þessum mánuði
irlit með framkvæmdinni. prufukeyrðar í næsta mánuði megavatti í rúmlega tvö.
og innréttingar í verslunarAðrir hönnuðir eru Rafteikn- og þá fer að líða að því að
Byggingafyrirtækið Eiríkur miðstöð í Bolungarvík fyrr á
ing hf., sem hannaði rafbúnað, Þverárvirkjun fari að gefa raf- og Einar Valur er nú algerlega árinu. Næstu verkefni fyrirog Teiknistofan Kol & Salt urmagn, eins og það hét á í eigu Eiríks Kristóferssonar. tækisins sem nú liggja fyrir
ehf. á Ísafirði, sem er útlits- fyrri tíð, inn á kerfi Orkubús Helstu verkefni á þessu ári eru á sviði viðhalds og alhönnuður.
Vestfjarða á ný. Á fyrra ári fyrir utan stöðvarhúsið í Þver- mennrar trésmíðavinnu. EngAuk 8-12 starfsmanna Ei- var stífla virkjunarinnar árvirkjun hafa verið innrétt- ar nýbyggingar eru á dagskrá
ríks við verkið hafa undirverk- stækkuð, þannig að reiknað ingar í nýtt húsnæði Spari- í bráð, enda hafa íbúðarbyggtakar frá Hólmavík unnið jarð- er með að afköst hennar tvö- sjóðs Vestfirðinga á Ísafirði, ingar legið í láginni hér á
vinnu á staðnum. Vélar verða faldist og meir en það, úr einu sem tekið var í notkun í júní, svæðinu í nokkur ár.

Súðavíkurhreppur

Samhengið
í
tilverunni
Ágúst Kr. ráðinn

í ákveðin verkefni
Ágúst Kr. Björnsson, sem
fyrir nokkru lét af starfi
sveitarstjóra í Súðavíkurhreppi, var á síðasta fundi
hreppsnefndar ráðinn til að
annast frágang tiltekinna
mála hjá sveitarfélaginu. Þar
er annars vegar um að ræða
uppgjör og lok mála sem
snerta Ofanflóðasjóð og
hins vegar varðandi samnýtingarhúsið nýja í Súðavík (nýbyggingu fyrir
stjórnsýslu og þjónustu).
Að öðru leyti mun Ágúst
hafa hugsað sér að hafa það
fremur náðugt í nokkurn
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Ágúst Kr. Björnsson.
tíma eftir mörg erilsöm ár.
Eins og fram hefur komið
er barneignarleyfi framundan hjá honum.
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Gamla bakaríið á Ísafirði
ber nafn með rentu (og
þeim mun frekar sem
lengra líður) en samt eru
snúðarnir eins mjúkir og
þeir voru fyrir hundrað
árum. Litlir Ísfirðingar
hvíla lúin bein á bekk á
Silfurtorginu eins og þeir
hafa gert barn fram af
barni og eta nýjar kökur
úr svo gömlu bakaríi að
það var ekki stofnað á
síðustu öld heldur hinni.
Á þessari merkilega
samhverfu mynd eru
fjögur börn og tvær
stúlkur, tvær kerrur og
eitt tré en í baksýn er
Hótel Ísafjörður. Hannes
Hafstein skáld og síðar

fyrsti Íslandsráðherrann
var langafi núverandi
eiganda og hótelstjóra.
Fyrir hundrað árum var
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Hannes sýslumaður á
Ísafirði og keypti sér
nýja snúða eins og gert
er enn í dag.

bb.is

– góður
auglýsingamiðill

