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Hópur sérfræðinga aðstoði við atvinnuuppbyggingu í Súðavík

Verkefnahópur settur á fót til
að móta iðngarða á Langeyri
Ómar Már Jónsson, sveit-

arstjóri í Súðavík, lagði fram
minnisblað um myndun svo-
kallaðs tengslahóps vegna
uppbyggingar iðngarða og at-
vinnustarfsemi á Langeyri í
Álftafirði, á fundi hrepps-
nefndar fyrir stuttu. Ómar Már
segir ætlunina að mynda 5-7
manna teymi með þekkingu,
reynslu og brennandi áhuga á
atvinnustarfsemi. Mikil áhugi
sé á svæðinu á uppbyggingu

fyrirtækja en mikilvægt sé að
njóta aðgangs að þekkingu og
góðri ráðgjöf við ákvarðana-
töku því samfara.

„Þannig viljum við hafa að-
gang að góðu fólki til að að-
stoða okkur, a.m.k. fyrst um
sinn, við uppbyggingu iðn-
garðanna á Langeyri. Hug-
myndin er að hópurinn komi
að einstaka verkefnum og
vinni grunnvinnu svo málin
séu tilbúin til ákvarðanatöku

t.d. fyrir hreppsnefndina.“
Einnig er stefnt er að því að

setja á fót verkefnahóp heima-
manna sem taki beinan þátt í
uppbyggingu og mótun iðn-
garðanna á Langeyri. Að-
spurður segir Ómar Már ekki
ætlunina að skrifa margar
skýrslur. „Hugmyndin er að
brjóta til mergjar þau verkefni
sem framundan eru og kalla
eftir áliti hvers og eins. Síðan
vinna heimamenn áfram úr

þeim efniviði og taka að sjálf-
sögðu ákvarðanirnar á endan-
um. Þetta á að hjálpa okkur að
taka faglegar á málunum en
ella.“

Ómar Már segir aðferða-
fræði af þessu tagi ekki nýja
af nálinni, það sé t.d. nokkuð
útbreitt í Danmörku að styðjast
við ráðgjafahópa af þessu tagi
sérstaklega hjá hátæknifyrir-
tækjum. „Fyrirtæki geta oft
ekki haft þá sérfræðinga sem

til þarf í fullri vinnu en til að
hafa aðgang að þekkingunni
eru settir upp hópar sem geta
komið að ákveðnum verkefn-
um. Litlir aðilar hafa oft ekki
yfirsýn yfir rekstrarmöguleika
en það styrkir að vera í tengsl-
um við aðila sem eru dags
daglega að rýna í viðskiptaum-
hverfið“, sagði Ómar Már
Jónsson, sveitarstjóra í Súða-
vík í samtali við blaðið.

– kristinn@bb.is
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sé greitt með greiðslukorti.
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Sólveig Sigurðardóttir,
Hlíðarstræti 3, sími 456
7305. Súðavík:Súðavík:Súðavík:Súðavík:Súðavík: Sólveig

Gísladóttir, Arnarflöt 7, sími
456 4106. Suðureyri:Suðureyri:Suðureyri:Suðureyri:Suðureyri:

Deborah Anne Ólafsson,
Aðalgötu 20, sími 898
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Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi

12a, sími 456 7752.
Þingeyri:Þingeyri:Þingeyri:Þingeyri:Þingeyri: Anna Signý
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Þetta árið eru sauðfjárbændur vandamálið. Offramboð á kjöti, lækkandi afurðaverð
og birgðasöfnun. Afkoma bænda er skelfileg. Úrræði stjórnvalda: Skylduútflutningur
á lambakjöti á spottprís. Nefnd sett í málið til að meta í alvöru vandann sem nú steðjar
að sauðfjárbændum. Ráðherrafundur Alþjóða viðskiptastofnunarinnar -WTO- sem
haldinn var í Mexíkó fór út um þúfur. Verndartollar hins ,,frjálsa markaðar“ munu því
áfram standa í vegi fyrir því að þróunarríkin komi landbúnaðarvörum sínum á fram-
færi. Enn einn gálgafresturinn fyrir íslenska landbúnaðarstefnu. Fyrr en seinna munu
þó höggvin skörð í verndarmúra gegn frjálsri sölu á landbúnaðarvörum landa á milli.
Og hvað gera íslenskir bændur þá eftir að hafa verið bundnir á klafa ofstjórnar áratug-
um saman? Bændur sem hafa sýnt tilburði til að rísa upp gegn kerfinu hafa verið litnir
horn-auga. Ekki komist upp með neitt múður.

,,Okkar Íslendinga bíður að búa íslenskan landbúnað undir breytt rekstrarumhverfi
(frjáls viðskipti á heimsmarkaði) á næstu árum. Afleiðingin verður sú að hagræða þarf
í íslenskum landbúnaði svo hann geti tekist á við aukna erlenda samkeppni.“ ,,Við
verðum að treysta á það að stjórnvöld leiði íslenskan landbúnað í gegnum ferlið (sem
kæmi í kjölfar væntanlegra samninga innan WTO) þannig að hann standi sterkari á

eftir.“ Tilvitnanir af þessu tagi í ummæli nýgræðinga í íslenskum stjórnmálum á haust-
dögum 2003, benda ekki til mikilla vatnaskila í íslenskum landbúnaði. Hafa ekki
stjórnvöld verið að ,,leiða íslenskan landbúnað“ í gegnum hin og þessi kerfi lengur en
elstu bændur muna? Nei, vatnaskila er fyrst að vænta þegar bændur taka málin í eigin
hendur. Losa sig við óþarfa milliliði. Taka að bera ábyrgð á framleiðslu og sölu afurða
sinna.

Bændagisting hefur rutt sér til rúms og mun almennt vel þokkuð. Bændur er gott
heim að sækja. Frelsi þeirra til að gera vel við gesti sína er þó takmarkað, að minnsta
kosti þá sem vilja neyta ósnortinna afurða, líkt og spenvolgrar mjólkur, sem áreiðanlega
er heislusamlegri en obbi þeirrar rotvarnarfylltu verksmiðjuframleiðslu, sem fyllir hill-
ur stórmarkaða og  vegasjoppa. Slíkt er með öllu bannað. Mjólkin skal fyrst hristast í
tönkum  tugi kílómetra aksturs í mjólkursamlagið og síðan aftur til bóndans í pappaum-
búðum. Þá fyrst má hún vera á borðum fyrir gesti bóndans! Er hægt að hugsa sér öllu
meiri vitleysu?  Og nú á eina ferðina enn að bjarga bændum af alvöru með hagræðingu
og aðlögun og með því að stjórnvöld að haldi í hendina á þeim líkt og verið hefur!

Er ekki tímabært að bændur losi um handtakið? s.h.

Flutningabíll og fólks-
bíll lentu saman á veginum
í Súðavíkurhlíð milli Ísa-
fjarðar og Súðavíkur á
sjötta tímanum á mánu-
dag.

Ökumennina sakaði
ekki en fólksbíllinn hafn-
aði mikið skemmdur utan
vegar. Flutningabíllinn
skemmdist hins vegar lítið.

Áreksturinn varð þegar
ökumaður flutningabílsins
var að taka fram úr fólks-
bílnum. Lélegt skyggni var
þegar óhappið varð, snjó-
koma og laus snjór á veg-
inum.                      –bb.is

Árekstur á
Súðavíkurhlíð

Vestfirðir

Ísafjörður

Arabískt
kvöld og

magadans
Arabískt kvöld verður í

Edinborgarhúsinu á Ísa-
firði á laugardagskvöldið,
8. nóvember. Að kvöldinu
standa Menningarmið-
stöðin Edinborg, Fjöl-
menningarsetur, Rætur,
samtök áhugafólks um
menningarfjölbreytni, og
Ísafjarðardeild Rauða
krossins. Gestur kvöldsins
verður Amal Tamimi. Hún
mun flytja erindi um Pal-
estínu, boðið verður upp á
arabískan mat og gestum
gefst tækifæri til að kynn-
ast magadansi.

Dagskráin hefst kl 19.30
og kostar kr. 2.000 en þar
er matur innifalinn. Miða-
pantanir eru í síma 456
4453, 456 5444 og 864
2998. Nánari upplýsingar
veita Amal í síma 899 2301
og Elsa í síma 450 3090.

– hlynur@bb.is

Þingeyri

Tónlisarkennari
tekur til starfa

Nú í vikunni er hafin á
nýjan leik langþráð tónlistar-
kennsla á Þingeyri. Eistlend-
ingurinn Olavi Körre er kom-
inn vestur ásamt fjölskyldu
sinni og tekur strax til starfa.

Olavi er fjölhæfur tónlist-
armaður og getur leikið á
fjölda hljóðfæra, auk þess

sem hann er mikill söngmað-
ur, segir á Þingeyrarvefnum.
Hann hefur sérhæft sig í
þjóðlagatónlist, einkum síns
heimalands og svo frá Grikk-
landi, og hefur sungið og
leikið slíka tónlist inn á
geisladiska. Hann mun einn-
ig starfa sem organisti.

Mestur kvóti var leigður frá
Akureyri á árunum 2001-2003
og mest leigt til Grindavíkur.
Á Vestfjörðum var mest leigt
til Flateyrar en mest leigt frá
Bíldudal. Útgerðarfélag Akur-
eyringa leigir frá sér mestan
kvóta en Þorbjörn-Fiskanes
leigir til sín mest.

Sjávarútvegsráðherra, Árni

M Mathiesen (D) hefur svarað
á Alþingi fyrirspurn Jóhanns
Ársælssonar þingmanns (S)
um flutning veiðiheimilda
fiskveiðiárin 2001/2002 og
2002/2003 í botnfisktegund-
um. Í svari hans kemur fram
að mest aflamark þ.e. kvóti
innan árs var á þessu tímabili
leigt frá Akureyri eða 9.196

þorksígildistonn. Í öðru sæti
yfir sveitarfélög voru Vest-
mannaeyjar en þaðan voru
leigð 6.116 tonn, þá Ólafs-
fjörður en þaðan voru leigð
3.347 tonn og frá Skagaströnd
voru leigð 2.519 tonn.

Mest aflamark þ.e. kvóti
innan ársins var leigt til
Grindavíkur eða 5.833 tonn. Í
Garðinn voru leigð 3.798 tonn,
í Hafnarfjörð 2.716 tonn og til
Ólafsvíkur voru leigð 2.221
tonn á þessum árum.

Af sveitarfélögum á Vest-
fjörðum má nefna að mest var
leigt til Flateyrar eða 1.978
tonn, til Patreksfjarðar voru
leigð 1.217 tonn, í Bolungar-
vík voru leigð 983 tonn og
871 tonn voru leigð á Tálkna-
fjörð. Til Ísafjarðar voru leigð
179 tonn, til Suðureyrar voru
leigð 151 tonn og til Súðavíkur
4 tonn. Frá Bíldudal voru hins-
vegar leigð 382 tonn á tíma-
bilinu og vekur það athygli
vegna frétta þaðan að undan-
förnu. Frá Hnífsdal voru leigð

290 tonn á þessum árum.
Ef litið er á einstök fyrirtæki

leigði Útgerðarfélag Akureyr-
inga frá sér mestan kvóta á
þessu tímabili eða 5.637 tonn,
Útgerðarfélagið Tjaldur ehf.
leigði 5.624 tonn, Vinnslu-
stöðin hf. leigð frá sér 4.784
tonn, Útgerðarfélagið Hjalt-
eyrin 3.098 tonn og Þormóður
Rammi-Sæberg leigði frá sér
2.842 tonn.

Þorbjörn - Fiskanes hf. í
Grindavík leigði mestan kvóta
til sín á þessum árum eða 3.626
tonn, Grandi hf. leigði 2.833
tonn, Nesfiskur hf. í Garði
leigði til sín 2.330 tonn, Har-
aldur Böðvarsson 1.920 tonn
og Flói ehf. 1.818 tonn. Vestri
ehf., á Patreksfirði leigir mest-
an kvóta til sín eða 1.207 tonn
og Útgerðarfélagið Ós í Bol-
ungarvík 1.031 tonn.

Það skal áréttað að hér er
um að ræða botnfiskveiði-
heimildir og þær eru reiknaðar
í þorskígildum.

– hj@bb.is

Flateyringar keyptu mestan kvóta
Bílddælingar leigðu frá sér mestan kvóta á árunum 2001-2003

Húsafriðunarnefnd ríkisins

23 styrkir til
verkefna á

Vestfjörðum
Húsafriðunarnefnd ríkisins

veitti 23 styrki til margvíslegra
verkefna á Vestfjörðum á
þessu ári, samtals að fjárhæð
liðlega 22 milljónir króna.
Hæstu framlögin voru til Vatn-
eyrarbúðar á Patreksfirði, 7
milljónir, og Gamla félags-
heimilisins við Brekkugötu á
Hólmavík, 5 milljónir. Til
húsakannana á Patreksfirði og
Bíldudal annars vegar og í
Bolungarvík hins vegar var
veitt 750 þúsund krónum á
hvoru svæði.

Veitt var fé til sex friðaðra
kirkna á Vestfjörðum. Hæsta
upphæðin eða 2 milljónir renn-
ur til Þingeyrarkirkju en fjár-
hæðir á bilinu 100 þúsund til
600 þúsund renna til bæna-
hússins í Furufirði, Sauðlauks-
dalskirkju, Patreksfjarðar-
kirkju, Saurbæjarkirkju á
Rauðasandi og Hólskirkju í
Bolungarvík.

Önnur viðfangsefni á Vest-
fjörðum sem fengu styrki frá
Húsafriðunarnefnd eru Fakt-
orshúsið í Hæstakaupstað á

Ísafirði, Gunnlaugshús í Flat-
ey, Aðalstræti 8 á Ísafirði,
Riis-hús á Borðeyri, Ásgarður
í Flatey, Flateyjarkirkja, prest-
sbústaðurinn á Brjánslæk,
Smiðjan á Bíldudal, Strand-
gata 6 á Bíldudal, Hrafnabjörg
í Arnarfirði, Tangagata 4 á Ísa-

firði, gamli hjallurinn í Ögri
við Ísafjarðardjúp og Kollsá I
í Bæjarhreppi í Strandasýslu.

Styrkir til verkefna á landinu
öllu eru 118, samtals að fjár-
hæð rétt liðlega 100 milljónir
króna. Umsóknir um styrki
voru 237.       – hlynur@bb.is

Þingeyrarkirkja.

44.PM5 18.4.2017, 11:572



MIÐVIKUDAGUR 5. NÓVEMBER 2003      3Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

Kynningarfundur um

Byggðaþróun og samkeppnishæfni
Þriðjudaginn 11. nóvember nk.

kl. 12:00 - 14:00 á Hótel Ísafirði
Dagskrá:

Opnun: Birna Lárusdóttir, fundarstjóri
1. Áherslur í framkvæmd Byggðaáætlunar – Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar-
   ráðherra.
2. Áherslur sveitarfélaga á Vestfjörðum – Verkefnisstjorn í byggðaáætlun fyrir
   Vestfirði – Halldór Halldórsson, bæjarstjóri.
3. Byggðaáætlun Eyjafjarðar – Sigmundur Ernir Rúnarsson, form. Verkefnis-
  stjórnar Byggðaáætlunar fyrir Eyjafjörð.
4. Alþjóðavæðing og byggðaþróun – Baldur Pétursson, formaður Verkefnis-
  stjórnar byggðaáætlunar fyrir Vestfirði.
5. Samkeppnishæfni og byggðaþróun – Karl Friðriksson, framkvæmdastjóri
  Iðntæknistofnunar.
6. Fyrirtækjaklasi á Ísafirði – Aðalsteinn Óskarsson, Atvinnuþróunarfélag
   Vestfjarða.
7. Fyrirspurnir.
Fundurinn er öllum opinn, auk þess sem boðið verður upp á léttan hádegisverð.

Þátttökugjald er 500 kr. og eru fundargestir beðnir um að skrá sig fyrir 10. nóvember
hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða í síma 450 3000 eða á atvest@atvest.is

Verkefnastjórn um byggðaþróun fyrir Vestfirði
Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið

Vestfirskir verktakar ehf. stofnaðir
Breytingar á byggingamarkaði á norðanverðum Vestfjörðum

Eiríkur, Garðar, Sveinn Ingi og Hermann handsala samninginn.

Stofnað hefur verið nýtt
byggingarfyrirtæki á Ísafirði,
Vestfirskir verktakar ehf., þar
sem rennur saman starfsemi
þriggja fyrirtækja. Stofnendur
hins nýja fyrirtækis eru Sveinn
Ingi Guðbjörnsson sem starfað
hefur hjá Eiríki og Einari Val
hf., Garðar Sigurgeirsson sem
rekið hefur GS trésmíði í Súða-
vík og Hermann Þorsteinsson
sem rekið hefur fyrirtækið
Múrkraft á Ísafirði. Stjórnar-
formaður hins nýja fyrirtækis
er Sveinn Ingi Guðbjörnsson
og framkvæmdastjóri Garðar
Sigurgeirsson. Hið nýja fyrir-
tæki hefur fest kaup á verk-
stæðishúsi Eiríks og Einars
Vals hf. á Skeiði þar sem höf-
uðstöðvar hins nýja fyrirtækis
verða.

Að sögn Sveins Inga Guð-
björnssonar mun fyrirtækið
taka yfir starfsemi Múrkrafts
og GS trésmíði og auk þess
það tekur einnig við þeim
verkefnum og þjónustu sem
Eiríkur og Einar Valur hf. hafa
haft með höndum hér um
slóðir. „Okkar ætlun er byggja
upp alhliða verktakafyrirtæki
í byggingastarfsemi hér um
slóðir og við erum mjög bjart-
sýnir“ sagði Sveinn Ingi.
Starfsmenn fyrirtækisins
verða 10 talsins í fyrstu.

Þá mun starfsemi Eiríks og

Einars Vals hf. flytjast til
Hafnarfjarðar. Eiríkur Kristó-
fersson framkvæmdastjóri
sagði í samtali við blaðið að
flutningurinn ætti sér nokkurn
aðdraganda. „Við erum búnir
að reka útibú syðra frá því á
síðastliðnu ári og erum þar
með sex starfsmenn.“ Eiríkur
hyggst sjálfur flytjast búferlum
suður á þessum tímamótum
en hér hefur hann búið síðan
1974. „Það má segja að ég sé
að skila mér aftur suður en ég
kom héðan frá Hafnarfirði.
Þetta er búinn að vera mjög
góður tími hér fyrir vestan.
Þetta fyrirtæki sem við Einar
Valur stofnuðum árið 1977
einbeitti sér í fyrstu að smíði
íbúða fyrir ungt fólk sem þá
var mikill skortur á. Við
byggðum fyrst upp blokkirnar
fjórar í Stórholtinu en síðan
tóku við önnur verkefni.“ Þeir
félagar ráku fyrirtækið saman
til ársins 1999 er Einar Valur
Kristjánsson tók við fram-
kvæmdastjórn Hraðfrystihúss-
ins Gunnvarar hf.

Einn af fyrstu starfsmönnum
fyrirtækisins var Sveinn Ingi
sem er einn af þeim sem nú
kaupa húseign fyrirtækisins á
Ísafirði. „Það er virkilega
ánægjulegt að afhenda þetta
til Sveins Inga og félaga. Hann
hefur hvergi annars staðar unn-

ið en hjá mér og það má því
segja að hann sé að útskrifast
frá mér á þessum tímamótum.
Hann útskrifast með bestu
einkunn.“ Á árum sínum hér

vestra hefur Eiríkur komið að
ýmsum framkvæmdum. „Það
hefur nú verið sagt að enginn
smiður sé fullnuma fyrr en
hann hafi gerst kirkjusmiður.

Það fengum við að reyna við
byggingu Ísafjarðarkirkju.“
segir Eiríkur aðspurður hvaða
verk sé honum minnistæðast
hér vestra. „Efst í huga mínum

nú er hinsvegar þakklæti til
allra starfmanna fyrirtækisins
og ekki síður allra okkar góðu
viðskiptavina.“ sagði Eiríkur
Kristófersson.       – hj@bb.is

Eiríkur „útskrifar“ Svein Inga.
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KFÍ landaði sínum
fyrsta sigri í deildinni

KFÍ vann sinn fyrsta sigur í Intersport-deildinni á þess-
ari leiktíð þegar liðið lagði Þór í Þorlákshöfn syðra á

föstudagskvöld, 102-115 í framlengdum leik. Að loknum
venjulegum leiktíma var staðan 91-91 en KFÍ hafði öll

völd í framlengingunni eins og úrslitin gefa til kynna og
skoraði þá 24 stig gegn 9. Langstigahæstir hjá KFÍ voru

Adam Spanich með 40 stig og Jeb Ivey með 34 stig. Pétur
M. Sigurðsson skoraði 13, Lúðvík Bjarnason 12 og Har-

aldur J. Jóhannesson 9 stig. KFÍ er nú í 10. sæti með 2
stig eftir 5 leiki eins og ÍR og Breiðablik. – hlynur@bb.is

Ungir Hnífsdælingar
vilja tómstundarhús

Á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar í síðustu viku var
tekið fyrir bréf frá fimm ungum Hnífsdælingum þar sem

segir meðal annars: „Við hér í Hnífsdal erum að reyna
að fá tómstundahús fyrir unga krakka sem langar að

hittast í nokkra daga í viku og hafa góðar stundir saman.
Þessi félagsmiðstöð eða tómstundahús, hvort sem þið

viljið kalla það, ætti að vera fyrir krakka á aldrinum 10
ára og upp úr. Þar sem við erum svo ungir krakkar að
óska eftir þessu eru litlir peningar í spilinu og væri því

mjög gott ef óskir okkar væru skoðaðar, s.s. sjónvarp og

sófi væru vel þegin og fleira ef hægt er, en það sem mestu
máli skiptir fyrir okkur Hnífsdælinga er að óskin um

tómstundahúsið verði skoðuð og vel athuguð.“ Í bréfinu
kemur einnig fram að krakkarnir eru með í huga her-

bergi í barnaskólanum í Hnífsdal til þessa verkefnis.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar fól íþrótta- og æskulýðsnefnd

að skoða málið í samráði við íbúasamtökin í Hnífsdal.
– hj@bb.is

Sumarhótel á
Ísafirði til leigu

Til leigu er 1.719m² veitinga- og gistiað-
staða í heimavist Menntaskólans á Ísafirði
frá 1. júní til 20. ágúst 2004. Um er að ræða
38-42 gistiherbergi, 1-2ja manna.

Fyrirhugaðar eru endurbætur á húsnæð-
inu sem fela í sér 6 rúmgóð fjölskylduher-
bergi með salerni og sturtu. Góð eldunar-
aðstaða fylgir með kæliklefum, þvottahúsi,
kjötvinnsluaðstöðu, matsal o.fl., auk þess
tvær skólastofur fyrir svefnpokarými í áföstu
bóknámshúsi og tjaldsvæði á lóð skólans.
Til greina koma áframhaldandi leiguafnot
af hluta húsnæðisins næsta vetur.

Tilboð skulu berast Ólínu Þorvarðardóttur,
skólameistara merktar: Pósthólf 97 – 400
Ísafjörður fyrir 1. desember 2003.

Maður á fimmtugsaldri
hefur í fjölskipuðum Héraðs-
dómi Vestfjarða verið dæmdur
í 15 mánaða óskilorðsbundið
fangelsi fyrir kynferðisbrot
gegn stjúpdóttur sinni og dótt-
ur á árunum 1995 til 2001.
Maðurinn var fundinn sekur
um að hafa brotið ítrekað gegn
stjúpdóttur sinni, fæddri 1987,

á árunum 1995-1999, eða þeg-
ar hún var átta til tólf ára.
Einnig fyrir brot gegn dóttur
sinni á hálfs árs tímabili fram
í maí 2001 er hún var á þrett-
ánda ári.

Brot mannsins þóttu alvar-
leg en með þeim rauf hann
fjölskyldutengsl og braut gegn
trúnaðartrausti stúlknanna sem

hann hafði uppeldis- og um-
sjárskyldur við. Þótti dómnum
hann engar málsbætur hafa og
vegna eðlis brotanna þótti ekki
koma til álita að skilorðsbinda
fangelsisrefsinguna.

Maðurinn var dæmdur til
að greiða stjúpdótturinni 600
þúsund krónur í miskabætur
og dótturinni 400 þúsund krón-

ur. Hann var og dæmdur til að
greiða allan sakarkostnað.

Dóminn kváðu upp Erlingur
Sigtryggsson dómstjóri Hér-
aðsdóms Vestfjarða ásamt
Halldóri Halldórssyni dóm-
stjóra og Sigríði Ingvarsdóttur
héraðsdómara sem meðdóm-
endum.

– bb@bb.is

Karlmaður á fimmtugsaldri dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða

15 mánaða fangelsi fyrir kynferð-
isbrot gegn stjúpdóttur og dóttur

Gönguskíðamenn á Ísafirði
vinna nú að viðbyggingu við
gönguskálann á Seljalandsdal.
Viðbyggingin er ætluð sem
áburðaraðstaða fyrir göngu-
fólk en einnig er hægt að nota
hana sem geymslu fyrir snjó-
troðara. Samhliða þessu er ver-
ið að setja tímatökuturn á skál-
ann. Kristbjörn R. Sigurjóns-
son, skíðagönguáhugamaður á
Ísafirði, segir verkið allt unnið

í sjálfboðavinnu en tilkostn-
aður sé greiddur af göngu-
áhugafólki og velunnurum
greinarinnar.

„Þetta er 15 manna kjarni
sem hefur verið að vinna að
þessu í haust, aðallega á kvöld-
in og um helgar. Það má segja
að við ráðumst í þessar fram-
kvæmdir í tilefni landsmótsins
sem verður haldið á Ísafirði í
vetur en stefnum að því að

ljúka þessu fyrir áramót“, segir
Kristbjörn.

Eins og áður sagði nýtist
viðbyggingin einnig til að hýsa
snjótroðara skíðasvæðisins
sem er geymdur í Tungudal.
„Í gegnum tíðina hefur verið
vandamál að fá troðarann upp
á Seljalandsdal í byrjun vertíð-
ar. Það er ekki hægt að aka
honum á milli nema töluverður
snjór sé kominn. Tækið verður

að geymast inni í skúr og því
er dýrt mál að keyra troðarann
upp eftir á vörubíl og þurfa
síðan að keyra hann strax til
baka aftur. Nú erum við að
vonast til þess að hægt verði
að nota troðarann meira á
Seljalandsdal meðan ekki er
kominn snjór í Tungudal og
geyma hann þá í húsinu hjá
okkur meðan“, sagði Krist-
björn.           – kristinn@bb.is

Reisa áburðaraðstöðu
sem nýtist fyrir troðara

Gönguskíðamenn á Ísafirði

Óskar Kárason, Rúnar Eyjólfsson og Guðmundur Ágústsson
við gönguskálann.

Leiðigarðurinn undir Seljalandsmúla

Kominn upp að
þremur fjórðu

Sævar Óli Hjörvarsson hjá verktakafyrirtækinu
Kubbi ehf. á Ísafirði sem sér um framkvæmdir við

ofanflóðaleiðigarð undir Seljalandsmúla á Ísafirði segir
verkið ganga vel. Þegar sé búið að moka upp um þremur

fjórðu hlutum garðsins en ætla megi að fyrirtækið sé
búið með rúmlega 60% af heildarverkinu.  „Þetta gengur

mjög vel meðan veðrið er okkur hliðhollt en það er
spurning hversu lengi það verður. Við erum að vonast til
að verða komnir með garðinn sjálfan upp fyrir áramót“,
segir Sævar. Kubbur ehf., skilar garðinum með moldar-

lagi ofan á en uppgræðslan er sjálfstætt verk. Sævar
segir að þegar sé farið að koma moldarlagi fyrir á neðsta

hluta garðsins en reynt sé að nota tímann til að ýta upp
moldinni þegar þurrt er. „Garðurinn er farinn að mótast

niðri við blokkirnar í Múlalandi. Þar má segja að hann
sé farinn að nálgast endanlegt form. Menn eru að

keppast við að klára sem mest áður en veturinn skellur á
af fullri hörku“, sagði Sævar.

– kristinn@bb.is Stórvirkar vinnuvélar eru notaðar við framkvæmdirnar.
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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

maður vikunnar

Nafn: Finnbogi Hermannsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Reykjavík, 20.9.1945.
Atvinna: Forstöðumaður Ríkisútvarpsins á Ísafirði.
Fjölskylda: Kvæntur Hansínu Guðrúnu Garðarsdótt-
ur og eigum við dæturnar Auði og Rannveigu Heru.
Dóttir mín frá fyrra hjónabandi er Guðrún María Finn-
bogadóttir sem býr í London. Stjúpsonur minn er
Heiðar Svanur Óskarsson og býr á Blönduósi. Allt er
þetta uppkomið fólk. Barnabörnin eru fimm.
Helstu áhugamál: Gamlir bílar og bílaviðgerðir, og
sagnfræði og svo að veiða silunga á sumrum. Geri
það með köldu blóði, enda kominn af veiðifólki.
Bifreið: 15 ára gamlir Volvóar 240. Konan ekur á
rauðum Cherokee jeppa 5.2, gamla 318 vélin frá
Chrysler.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Sem gamall Benz-
aðdándi og -eigandi, vildi ég eiga Mercedes Benz
280 SE eða 420 SE, ca 90 módelið. Samskonar
boddý og á bílnum hans Dúdda Halldórs á Ísafirði.
Sá fallegasti sem hefur verið teiknaður og keyrir sig
nánast sjálfur.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Bóndi.
Uppáhalds matur? Svið að vestfirskum hætti og
lambalærið hjá Hansínu.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Ég hef aldrei
fengið vondan mat, nema þá helst svið úr búðunum,
sem reglugerðir hafa gert óæt.
Uppáhalds drykkur? Mjólk.
Uppáhalds tónlist? Það eru þessir gömlu; Bach,
Beethoven, Schubert og síðan þeir sem byggja á
þjóðlegri hefð eins og Smetana, Dvorak, Sibelius og
Grieg. Einnig Frakkarnir s.s. Dabussy og Erik Satie.
Ekki má gleyma Rússunum og ekki heldur Mahler.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Ekkert sér-
stakt, en ég horfi á enska boltann mér til ánægju og
afþreyingar. Var Valsari í gamla daga eins og
mamma. Hún verður níræð í desember og heldur
með Aston Villa.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Breskir þættir og kvik-
myndir. Hvers vegna er ekki spurt um útvarpið?.
Uppáhalds vefsíðan? Mogginn, BB og Tíðis.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Margar góðar.
Fallegasti staður hérlendis? Þingvellir og Ísafjarð-
ardjúp, finn alltaf samhljóm milli Djúpsins og Þing-
vallavatns.
Fallegasti staður erlendis? Mjög falleg í Þrænda-
lögum í Noregi.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei, en þó. Það ber ekki allt
upp á sama daginn.
Uppáhalds heimilistækið? Uppþvottavélin minnk-
aði sektarkenndina, þegar hún loksins kom.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Lesa
eitthvað bitastætt í friði og keyra norðlensku dalina á
góðum bíl. Og svo auðvitað að vera í skauti fjölskyld-
unnar um helgar.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Tvískinnungur og þegar menn bera kápuna á báðum
öxlum.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Leggst í mitt
fleti og les góða bók. Líka gott að glamra á píanóið
eftir erfiðan dag.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já, eiginlega. Hann er reyndar ekkert leyndur,
það er að geta setið við skriftir, ef ég næ eftirlauna-
aldri og gripið í bílaviðgerðir og smíðar þess á milli.
Það er ekki flóknara en það.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Það var þegar ég hélt að Björn Bjarnason, þáv.
menntamálaráðherra, væri að færa mér fötin mín
vestur á Reykhólum. Ég hafði gleymt þeim á herðatré
í Bjarkalundi. En hann var bara að bera fötin sín inn
í samskonar plasti og mín voru í. Þetta var á Fjórð-
ungsþingi fyrir tveimur árum. Slíkt var fasið á Birni,
að ég reyndi ekki að útskýra málið. Fötin mín komu
síðar heil á húfi.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Pólitískur bæjarstjóri getur breytt og haft
áhrif. Ég mundi reyna að hafa áhrif á uppbyggingu
atvinnulífsins að því marki sem það er á valdi einnar
bæjarstjórnar. Það er lífsnauðsyn núna. Mikil þekking
og færni er fyrir hendi á svæðinu.
Lífsmottó? Að þreyja þorrann og góuna.

Mamma
er nær

níræð og
heldur með
Aston Villa

Fylkir Ágústsson, bókari á
Ísafirði, hefur í áratug rekið
ferðaskrifstofu með umboð
fyrir sumarhús og bílaleigubíla
í Danmörku. Hann segir við-
skiptavini sína vera um allt
land og að þegar séu farnar að
berast bókanir fyrir næsta sum-
ar. „Margir skipuleggja sig
með góðum fyrirvara. Sérstak-
lega þegar margir er að fara
saman og þurfa að gera ráðstaf-
anir, t.d. þegar stórar fjölskyld-
ur eru að koma saman eða
menn eru að hittast af ein-

hverju tilefni“, segir Fylkir.
Hann segir síðustu vertíð

hafa gengið vel en ferðaskrif-
stofan sé farin að festa sig í
sessi. Þeir sem nýti þjónustu
hans skipuleggi sínar ferðir
sjálfir og það sé orðið einfald-
ara en áður. „Aðgangur að net-
inu til að bóka flugfar er orðin
einfaldur og ódýrara er að
panta beint. Fólk sest einfald-
lega niður og skipuleggur sitt
frí heima hjá sér“, sagði Fylkir
Ágústsson.

– kristinn@bb.is

Þegar farið að bóka
fyrir næsta sumar

Ferðaskrifstofan Fylkir á Ísafirði

Vélsmiðja Guðmundar J. Sigurðssonar & Co. á Þingeyri

Umfangsmiklar endurbætur
hafnar á gömlu smiðjunni

Hafnar eru umfangsmiklar
viðgerðir og endurbætur á Vél-
smiðju Guðmundar J. Sigurðs-
sonar & Co. á Þingeyri. Um
fyrsta áfanga er að ræða. Þar
er þakið heilklætt upp á nýtt,
skipt um sperrur fyrir þær sem
eru ónýtar og aukasperrum
bætt inn í. Þakið einangrað
ofan frá, neglt á langbönd og
járn sett á. Reynt verður að
halda útliti hússins að innan
óbreyttu. Frá þessu er greint
er á Þingeyrarvefnum. Guð-
mundur Jón Matthíasson, einn
af erfingjum vélsmiðjunnar,
segir í samtali við Þingeyrar-
vefinn að ekki hafi verið hjá
því komist að ráðast í fram-
kvæmdirnar þar sem vélar og
tæki hafi legið undir skemmd-
um.

Framkvæmdir eru fjár-
magnaðar úr sjóði smiðjunnar
en fyrst og fremst af fjölskyld-
unni sem áður rak vélsmiðj-
una. Leitað hefur verið ásjár
Ísafjarðarbæjar um að skattar

og gjöld á þessu ári verði felld
niður en jafnframt að verkefn-
inu yrði veittur styrkur sem
samsvari núvirði álagðra
gjalda á árunum 1995-2002.
Menningarnefnd bæjarins hef-
ur beint því til bæjarstjórnar
að málið verði tekið á dagskrá
við afgreiðslu fjárhagsáætl-
unar.

Óhætt er að segja að smiðjan
hafi sögulegt gildi fyrir Ísa-
fjarðarbæ og landið allt. Grein-
arhöfundur á Þingeyrarvefn-
um segir það einnig eiga við
um gamla salthúsið á Þingeyri
og segir að Ísafjarðarbær
mætti sýna þessum sögulegu
húsum í Ísafjarðarbæ en utan
Ísafjarðar meiri virðingu þann-

ig að í framtíðinni geti þau
skipað þann sess sem þau eigi
skilið.

Áætlaður kostnaður við
fyrsta áfangann er 7-8 milljón-
ir, en heildarkostnaður er áætl-
aður 25-30 milljónir. Verktaki
við fyrsta áfangann er Sig-
mundur F. Þórðarson, á Þing-
eyri.             – kristinn@bb.is

Vélsmiðja Guðmundar J. Sigurðssonar & Co. á Þingeyri.

Útreikningar Orkustofnunar

Húshitun 43% dýrari á
Vestfjörðum en í Reykjavík

Samkvæmt útreikningum
Orkustofnunar er húshitunar-
kostnaður fyrir dæmigert íbúð-
arhús 43% hærri á Vestfjörð-
um en í Reykjavík og meira
en fimmfalt hærri en þar sem
hann er lægstur. Orkustofnun
birti á dögunum útreikninga á
húshitunarkostnaði hjá hita-
veitum í september 2003. Þar
er miðað við dæmigert íbúðar-
hús eins og segir í forsendum
Orkustofnunar eða um 430
rúmmetra að stærð. Lægstur
er húshitunarkostnaður hjá
Hitaveitu Laugaráss eða tæpar
17 þúsund krónur á ári. Það
kostar viðskiptavini Orkubús
Vestfjarða rúmar 86 þúsund
krónur að hita hjá sér sambæri-

legt húsnæði eða um fimmfalt
hærra en þar sem lægst er. Er
það fimmti hæsti húshitunar-
kostnaður á landinu.

Hæstur er kostnaðurinn hjá
Hitaveitu Rangæinga eða tæp-
ar 98 þúsund krónur á ári. Aðr-
ir staðir þar sem húshitun er
dýrari en á Vestfjörðum eru
Siglufjörður, Reykhólar og
Seyðisfjörður. Sambærileg
upphæð í Reykjavík er rúmar
60 þúsund krónur.

Fram hafa komið hugmynd-
ir um sameiningu Norðurorku
á Akureyri, Rarik og Orkubús
Vestfjarða. Því er athyglisvert
að skoða húshitunarkostnað
hjá þessum þremur fyrirtækj-
um. Húshitunarkostnaður á

sem eru bæði hærri og lægri
en á Vestfjörðum.

Sá munur sem nú er á hús-
hitunarkostnaði á Vestfjörðum
og höfuðborgarsvæðinu er
mun minni en var á árum áður.
Þá rifjast upp þjóðsagan líf-
seiga af Vestfirðingnum sem
flutti á mölina og greiddi mán-
uðum saman af misgáningi
húshitunarkostnað fyrir allan
stigaganginn í blokkinni þar
sem hann bjó og þótti lítið. Nú
hefur munurinn á þessum
svæðum minnkað þannig að
sú saga á ekki við lengur.

– hj@bb.is

Akureyri er samkvæmt út-
reikningum Orkustofnunar
nánast sá sami og á Vestfjörð-
um en hjá Rarik sjást tölur

Orkubú Vestfjarða.
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Meirihluti bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar áréttaði fyrir
stuttu án athugasemda frá
minnihlutanum stuðning við
vegarlagningu um Arnkötlu-
dal og Gautsdal milli Stein-
grímsfjarðar í Strandasýslu og
Króksfjarðar í Reykhólahreppi
skammt frá Gilsfjarðarbrú.
Fyrir fundinum lá afrit af bréfi
Leiðar ehf. varðandi hugsan-
lega einkafjármögnun á vegar-
lagningu þessa leið. Í bókun
um þetta mál á fundi bæjar-
stjórnar er minnt á samþykkt
Fjórðungsþings Vestfirðinga
1997 þar sem öll sveitarfélög
á Vestfjörðum samþykktu
stefnumótun í vegamálum. Þar
segir m.a. um leiðina um Arn-
kötludal og Gautsdal:

„Það er samdóma álit starfs-
hópsins að nýr vegur um Arn-

kötludal og Gautsdal hafi yfir-
burði yfir aðra valkosti. Veg-
urinn sameinar þá kosti, sem
engin önnur vegtenging Reyk-
hólasveitar við Strandir og
Djúp gerir, að stytta verulega
för íbúa tveggja samgöngu-
svæða að hringveginum og
tengja um leið þriðja svæðið
við hin tvö. Með þverun Gils-
fjarðar gerir vegur um Arn-
kötludal Reykhólasveit og
sveitarfélög við Steingríms-
fjörð og í Dölum að einu at-
vinnusvæði árið um kring, sem
engin önnur vegagerð á þessu
svæði gæti nokkurn tíma gert.
Sú hringtenging um Vestfirði,
sem hér hefur verið lýst og
starfshópurinn er sammála um,
gerir ráð fyrir því að aðalveg-
tenging Vestfjarða við þjóð-
veg nr. 1, hringveginn, verði

um Vestfjarðaveg nr. 60 um
Gilsfjarðarbrú og Bröttu-
brekku, enda sú leið rúmum
40 km styttri til Reykjavíkur
en tenging um Brú í Hrútafirði
nema fyrir íbúa Bæjar- og
Broddaneshreppa. Því er gert
ráð fyrir að vegagerð um Arn-
kötludal fresti fyrirhugaðri
vegagerð um Kollafjörð og
Bitru þar til öðrum forgangs-
verkefnum er lokið.“

Í bókuninni á fundi bæjar-
stjórnar er jafnframt minnt á
samþykkt bæjarráða Ísafjarð-
arbæjar og Bolungarvíkur og
hreppsnefnda Súðavíkur og
Hólmavíkur á fundi 28. febr-
úar 2003. Í samþykktinni er
vísað til fyrri samþykkta fjórð-
ungsþinga og lögð áhersla á
leiðina um Arnkötludal og
Gautsdal.       – hlynur@bb.is Kort af fyrirhuguðu vegstæði um Arnkötludal og Gautsdal. Mynd: leid.is

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

Áréttar stuðning við
veg um Arnkötludal

Tæknifyrirtækið Póls hf. á Ísafirði

Væntingar bundnar við
sókn á Tælandsmarkað

Tæknifyrirtækið Póls hf.
á Ísafirði væntir mikils af

Tælandsmarkaði í framtíð-
inni að sögn Halldórs Hall-

dórssonar, framkvæmda-
stjóra. Nýlega samdi fyrir-
tækið við þarlendan aðila
um sölu á búnaði frá Póls
til matvælaiðnaðar í land-
inu. Hingað til hefur Póls
verið hvað þekktast fyrir
tæknilausnir sínar á sviði

sjávarútvegs en Halldór
segir að megin áherslan
verði lögð á að þjónusta

tælenskan kjúklingaiðnað
þó einnig sé horft til sjáv-

arútvegsins. „Við erum
virkilega farnir að horfa á

Tæland, það er mjög

áhugaverður og raunhæfur
markaður að sækja á.

Bæði er þarlendur kjúkl-
ingamarkaður mjög stór

en eins framleiða þeir mjög
mikið fyrir japanska kaup-
endur sem krefjast mikill-
ar sjálfvirkni í framleiðsl-

unni“, segir Halldór.
Hann segir að í Tælandi

sé vaxandi þörf fyrir sjálf-
virknibúnað í matvælaiðn-

aði þrátt fyrir tiltölulega
ódýrt vinnuafl. Kaupendur
geri kröfur til hreinlætis og

krefjist þess í auknu mæli
að mannshöndin komi sem

minnst nálægt framleiðsl-
unni.

– kristinn@bb.is

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar

Veitir styrki til
umhverfismála

Fjórar umsóknir að fjár-
hæð kr. 795.000,- voru

samþykktar á fundi um-
hverfisnefndar Ísafjarðar-
bæjar fyrir stuttu. Á sama
fundi var einnig samþykkt

að kaupa á GPS-mæling-
um á fornum göngustígum
sem unnar voru af Snorra

Grímssyni á Ísafirði.
Styrkhafar að þessu sinni

eru Gunnþórunn Friðriks-
dóttir, sem fékk 75 þúsund
króna styrk til niðurrifs og
urðunar útihúsa að Lækj-

arósi í Dýrafirði, Jón Frið-
rik Jóhannsson sem fær

300 þúsund króna styrk til
uppsetningar á hreinlætis-

aðstöðu á Sandeyri, Lilja
Rafney Magnúsdóttir sem

fær 120 þúsund króna
styrk til uppsetningar á

bekkjum og ruslafötum við
flugvöllinn á Suður-eyri og
Skógræktarfélag Ísfjarðar
sem fær 300 þúsund króna
styrk til vinnu og viðhalds

við Simsonsgarð. Meðal
umsækenda var Snorri

Grímsson á Ísafirði sem
óskaði eftir styrk til GPS-
mælinga á fornum göngu-

stígum og reiðleiðum.
Nefndin ákvað að fela

tæknideild að semja við
Snorra Grímsson.

– hj@bb.is

Hjónin Áslaug J Jensdóttir og Magnús Alfreðsson taka við viðurkenningu sinni.

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar veitir viðurkenningar

Umhverfisnefnd Ísa-
fjarðarbæjar veitti tvær

umhverfisviðurkenningar á
föstudag. Hjónunum Ás-

laugu Jóhönnu Jensdóttur
og Magnúsi Alfreðssyni

var veitt viðurkenning fyrir
endurbyggingu Hæsta-

kaupstaðarhússins á Ísa-
firði og sóknarnefnd Þing-

eyrarsóknar var veitt viður-
kenning fyrir vel heppnað-
ar endurbætur á Þingeyrar-
kirkju og góðan frágang á
umhverfi hennar. Kristján

Kristjánsson, formaður
umhverfisnefndar og Birna
Lárusdóttir, forseti bæjar-
stjórnar veittu viðurkenn-

ingarnar á föstudag. Sigríður Helgadóttir tekur við viðurkenningunni fyrir hönd Þingeyrarsóknar.
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Hlutfall kennslukrafta
með kennararéttindi er mjög
misjafnt í grunnskólum Ísa-
fjarðarbæjar, samkvæmt
minnisblaði sem Ingibjörg
María Guðmundsdóttir, for-
stöðumaður Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu Ísafjarðar-
bæjar, lagði fram á fundi
fræðslunefndar Ísafjarðar-

bæjar.
Í Grunnskólanum á Ísa-

firði er hlutfall réttindafólks
74% miðað við stöðugildi, í
Grunnskóla Þingeyrar er
hlutfallið 75% og í Grunn-
skóla Flateyrar er hlutfallið
45%. Lægst eða 30% er hlut-
fallið í Grunnskóla Suður-
eyrar.           – hlynur@bb.is

Grunnskólar á Vestfjörðum

Misjafnt hlutfall
réttindafólks

Umferðaróhapp í
hálku á Eyrarhlíð

Ökumaður missti stjórn á
bifreið sinni í hálku á Eyrar-
hlíð milli Ísafjarðar og Hnífs-
dals á sunnudagskvöld. Svo
virðist sem vindhviða hafi
átt sinn þátt í óhappinu, að
sögn lögreglunnar á Ísafirði.

Bifreiðin lenti á ljósastaur

og hafnaði síðan fyrir ofan
veg. Farþegi í bílnum fann
fyrir eymslum og fór á
sjúkrahús til aðhlynningar en
meiðsli hans munu ekki hafa
verið alvarleg. Bifreiðin er
mikið skemmd.
                    – hlynur@bb.is

Skutulsfjörður

Allt stefnir í það að Saga
Islandesa (Íslandssaga), fyr-
irtæki sem Íslendingar eiga í
Brasilíu og gerir út tvo báta
þar, muni hætta útgerð í bili
að minnsta kosti.

Framkvæmdastjórinn Elv-
ar Einarsson frá Suðureyri
sagði í samtali við Fiskifrétt-
ir, að bátarnir hefðu legið frá
því í sumar og stefnt væri að

því að selja annan eða báða.
Ástæðan er sú að olíuverð
hefur hækkað á sama tíma
og verð á fiski hefur lækkað.

Þá hefur Saga Islandesa
einnig um sinn lagt á hilluna
áform um að fá stórt íslenskt
fiskiskip til veiða í brasilískri
lögsögu þar sem reglum um
veiðileyfi fyrir erlend skip í
Brasilíu hefur verið breytt.

Hættir senn út-
gerð í Brasilíu

Fyrirtækið Saga Islandesa

Verð á vatni til sjávarútvegsfyrirtækja mjög misjafnt á Vestfjörðum

Munurinn getur hlaupið
á mörgum milljónum á ári

Verð á vatni til sjávarút-
vegsfyrirtækja í Vesturbyggð
er einungis rúmur þriðjungur
þess sem greitt er fyrir vatn í
Bolungarvík og á Ísafirði. Í
hugum flestra er vatn óþrjót-
andi auðlind á Íslandi og því
er notkun þess í hugum al-
mennings ekki talin hafa mik-
inn kostnað í för með sér. Því
fer þó fjarri að vatnið sé ókeyp-
is.

Í flestum sveitarfélögum eru
stærstu vatnsnotendurnir látnir
greiða fyrir notkun sína sam-
kvæmt mæli. Stærstu kaup-

endur vatns eru sjávarútvegs-
fyrirtæki og þá sérstaklega
rækjuvinnslur. Kostnaðurinn
hleypur þar á mörgum milljón-
um króna og jafnvel á annan
tug milljóna á ári.

Til þess að gefa hugmynd
hversu stór kostnaðarliður
vatnskaup eru í rækjuvinnslu
má nefna, að ekki er óalgengt
að rækjuvinnslur greiði svip-
aðar upphæðir fyrir vatn og
fyrir rafmagn og einnig olíu,
sem ekki hafa verið taldar til
smárra kostnaðarliða.

Nú hefur Hólmavíkurhrepp-

ur ákveðið að lækka verð á
vatni til rækjuvinnslu Hólma-
drangs ehf. um fjórðung eða
úr 13,33 krónum á rúmmetra í
10 krónur á rúmmetra. Ekki er
óalgengt að rækjuvinnslur noti
á bilinu 30-50 þúsund rúm-
metra á mánuði af vatni þannig
að hver króna í verði hefur
mikið að segja í kostnaði. Hef-

ur því ákvörðun Hólmavíkur-
hrepps í för með sér töluverðan
sparnað fyrir Hólmadrang ehf.

Í lauslegri könnun blaðsins
kemur í ljós að rúmmetrinn af
vatni er ódýrastur í Vestur-
byggð í þeim sveitarfélögum
á Vestfjörðum þar sem starf-
andi eru rækjuvinnslur að jafn-
aði. Þar kostar rúmmetrinn

5,67 krónur. Í Súðavík kostar
rúmmetrinn 8 krónur, á Ísafirði
er verðið 15,19 krónur og í
Bolungarvík er verðið 15,80
krónur á rúmmetra.

Þarna er um mikinn mun að
ræða. Vinnsla sem notar um
500.000 rúmmetra af vatni á
ári sparar kringum 5 milljónir
króna með staðsetningu í

Vesturbyggð miðað við Bol-
ungarvík og Ísafjörð. Þetta er
einföld framsetning því ekki
færa menn verksmiðjur til
vegna vatnsgjaldanna einna.
Hins vegar bætir lægri rekstr-
arkostnaður samkeppnisað-
stöðu þeirra fyrirtækja er hans
njóta í þeirri samkeppi sem
t.d. vinnsla á rækju er. – hj@bb.is

Rækjuvinnslan Miðfell hf. á Ísafirði.

Lögreglan á Ísafirði lagði
hald á 90 töflur af lyfinu
rítalín, sem fannst í vöruaf-
greiðslu síðasta föstudag.
Tvennt var tekið höndum í
tengslum við flutning á lyf-
inu, sem barst með flutninga-
bifreið frá Reykjavík.

Pakki með efninu innihélt
90 töflur. Karlmaður um þrí-

tugt var tekinn höndum er
hann vitjaði pakkans. Þá var
rúmlega þrítug kona á Ísa-
firði einnig handtekin vegna
málsins. Ennfremur yfir-
heyrði lögreglan í Kópavogi
konu á fertugsaldri, en hún
viðurkenndi að hafa sent
lyfjatöflurnar til parsins á
Ísafirði.       – hlynur@bb.is

Lagði hald á rítalín
Lögreglan á Ísafirði

Þröstur Óskarsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunarinnar

Segir heilbrigðisþjónustu auð-
fengna þrátt fyrir læknaskort
Þröstur Óskarsson, fram-

kvæmdastjóri Heilbrigðis-
stofnunarinnar Ísafjarðarbæ,
segir aðgang að heilbrigðis-
þjónustu hjá stofnuninni góð-
an. Þrátt fyrir læknaskort full-
yrði hann að biðtími eftir þjón-
ustu lækna í Ísafjarðarbæ sé
styttri en víðast hvar á höfuð-

borgarsvæðinu. Svæðisútvarp
Vestfjarða greindi frá því í
síðustu viku að einungis fjög-
ur af sjö stöðugildum lækna
við stofnunina væru mönnuð.
Aðspurður segir Þröstur að
ekki sjái fyrir endann á því
ástandi í bráð. „Við sjáum
ekki fyrir endann á þessu eins

og er en vinnum áfram að því
að manna stöðurnar“, segir
Þröstur.

Hann segir skort á heimilis-
læknum ekki vera nýtt vanda-
mál. „Það má segja að þetta

hafi verið viðvarandi í nokkur
ár en menn skipuleggja sig
með tilliti til þess að valda
sem minnstri röskun fyrir íbúa
svæðisins“.

– kristinn@bb.is

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ.
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Forsvarsmenn Stjörnubíla á Ísafirði og Elías Sveinsson bifreiðastjóri

Þrýsta á um útboð almenn-
ingssamgangna í Ísafjarðarbæ

Forráðamenn Stjörnubíla
ehf. á Ísafirði telja núverandi
samning um almenningssam-
göngur í sveitarfélaginu mjög
óhagkvæman bænum og vilja
upplýsingar um hvenær al-
menningssamgöngur verða
boðnar út næst og ítreka gildi
útboða. Á fundi bæjarráðs Ísa-
fjarðarbæjar í síðustu viku var
tekið fyrir bréf frá forsvars-
mönnum Stjörnubíla og Elíasi
Sveinssyni hópferðabílastjóra
um útboð á almenningssam-
göngum í Ísafjarðarbæ.

Í bréfinu er m.a. spurt:„hvort
fyrirhugað sé af hálfu bæjar-
stjórnar að efna til nýs útboðs

þannig að nýr samningur taki
gildi strax að loknum þeim
samningi sem nú er gildandi.“
Þá segir einnig í bréfinu að
„útboð verkefna hafa nú til
margra ára sannað að hægt er
að ná fram hagkvæmni fyrir
verkkaupann á útboðsverkefn-
um og mætti í því sambandi
nefna ýmis sveitarfélög vegna
gatnagerðar, snjóflóðavarna,
sorphreinsunar og fleira.“
Einnig segir í bréfinu: „Reyn-
slan sýnir að tilboðsfjárhæðir
eru oftast undir kosnaðaráætl-
un verkkaupa stundum svo
tugum prósenta skiptir, en slíkt
hlýtur að teljast mikill kostur

ekki síst þar sem farið er með
fjármuni almennings til verk-
efna.“

Bæjarráð bendir bréfriturum
á að núgildandi samningur sé
til ársloka 2004, með heimild
til handa Ísafjarðarbæ um
framlengingu til 12 mánaða
eða til ársloka 2005. Því telji
bæjarráð ótímabært að taka
ákvörðun um hvenær eða með
hvaða hætti efnt verði til nýs
útboðs.

Trausti Ágústsson hjá
Stjörnubílum segir að ástæða
þess að þeir félagar sendu bréf-
ið hafi einfaldlega verið sú að
nú sé aðeins rúmt ár eftir af

núgildandi samningi. Þeir hafi
því viljað ýta við bæjaryfir-
völdum um að efna til nýs
útboðs með lengri fyrirvara
en síðast. „Það er ekkert laun-
ungarmál að við teljum að nú-
verandi samningur sé mjög
óhagkvæmur bænum svo ekki
sé meira sagt og hægt sé að
reka þessa starfsemi fyrir mun
lægri upphæð en bærinn er að
borga fyrir í dag,“ sagði
Trausti. Að sögn Þóris Sveins-
sonar fjármálastjóra Ísafjarð-
arbæjar greiðir bærinn rúmar
30 milljónir króna vegna al-
menningssamgangna á ári
hverju.                   – hj@bb.is

Byggðakvóti Súðavíkurhrepps

Hreppsnefnd
setur reglur
Hreppsnefnd Súðavíkur-

hrepps hefur samþykkt til-
lögu að reglum vegna úthlut-
unar 30,4 tonna byggðakvóta
sem kom í hlut hreppsins á
dögunum. Tillögurnar eru
þess efnis að úthlutaður kvóti
verði unninn í Súðavíkur-
hreppi, að úthlutað verði til
aflamarksskipa og /eða
krókaaflamarksbáta, að við
úthlutun skal heildarafla-
mark einstakra báta ekki auk-
ast um meira en 100% miðað
við úthlutun í upphafi fisk-
veiðiárs 2003/2004, að skip
sem fái úthlutað, landi jafn-
miklu eða meira á móti
byggðakvóta til vinnslu í
Súðavík, að heimilt verði að
setja allt að 30,4 þorskígild-
istonnum á skip miðað við
óslægðan fisk. Að öðru leyti

verði stuðst við reglugerð
sjávarútvegsráðuneytisins
um úthlutun byggðakvóta.

Sveitarstjóra var falið að
koma umræddum tillögum á
framfæri við sjávarútvegs-
ráðuneytið fyrir 1.nóvember.
Það er síðan sjávarútvegs-
ráðherra sem endanlega
ákveður hvort fallist verður
á tillögur hreppsnefndarinn-
ar eða úthlutað verði til allra
skipa sem aflakvóta hafa í
sveitarfélaginu í hlutafalli
við kvótaeign hvers fyrir sig.

Eins og komið hefur fram
er í undirbúningi stofnun
fiskvinnslu á Langeyri í
Álftafirði og er það vilji
hreppsnefndarinnar að um-
ræddur byggðakvóti muni
nýtast þeirri vinnslu ef af
verður.               – hj@bb.is

Á fundi hreppsnefndar
Súðavíkur fyrir stuttu lagði
Ómar Már Jónsson sveitar-
stjóri, fram minnisblað um
skipan verkefnahóps til að
móta, kynna og hrinda í fram-
kvæmd viðburðaþjónustu í
Súðavík. Ómar segir að orðið
hafi vart við mikinn áhuga á
Súðavík sem samkomustað
fyrir ættarmót, fundi og önnur
mannamót.

„Þessir hópar sem koma inn

á svæðið nýta sér margvíslega
þjónustu t.d. félagsheimilið,
veitingastaðinn, skólann, sum-
arbyggðina og fleira sem við
höfum upp á að bjóða. Okkur
langar til að rýna betur í þetta
umhverfi og setja upp heil-
steypta stefnu þar sem við
bjóðum fram okkar þjónustu
fyrir aðila sem vilja koma inn
á svæðið til að halda slíka við-
burði“, segir Ómar.

Æltunin er að kalla saman

þjónustuaðila í Súðavík til að
skipuleggja móttöku slíkra
mannamóta. „Hugmyndin er
að þessi hópur hugi að efni-
viðnum sem við höfum og
móti þjónustupakka. Síðan
munum við tilnefna einn aðila
til að vera í forsvari fyrir hóp-
inn. Í sumar þurfti sá sem var
að skipuleggja ættarmót að
vera í sambandi við a.m.k.
fimm aðila. Við viljum taka
okkur saman sem heild til að

geta svarað fyrir staðinn í heild
sinni“, segir Ómar.

Hann segir að í þessu tilviki
sé smæð byggðalagsins styrk-
ur. „Við erum það fámennt
svæði að það eru ekki nema
um 5-6 aðilar sem þarf að kalla
saman til að fjalla um þessi
mál. Þannig er auðveldara að
hafa yfirsýn og bregðast við
þegar færri hausar koma að“,
sagði Ómar.
                    – kristinn@bb.is

Súðvíkingar huga að viðburðaþjónustu vegna mannamóta

Mikill áhugi fyrir Súðavík
vegna ættarmóta og funda

Magnús Ólafs Hansson björgunarsveitarmaður í Bolungarvík

Hefur áhyggjur af framtíð
neyðarskýla á Hornströndum

Magnús Ólafs Hansson
björgunarsveitarmaður í Bol-
ungarvík hefur um árabil verið
einn þeirra sjálfboðaliða sem
hafa sinnt viðhaldi neyðar-
skýla í eyðibyggðunum norð-
an Ísafjarðardjúps, í Horn-
strandafriðlandinu og Jökul-
fjörðum. Magnús segist hafa
áhyggjur af framtíð skýlanna
en þau sé mörg hver illa farin
og þurfi endurbyggingar við.
Áður voru neyðarskýli á for-
ræði Slysavarnarfélags Íslands
en nú hefur Slysavarnarfélagið
Landsbjörg falið skýlin í
vörslu einstaka björgunar-
sveita. Þannig eru skýlin nú á
forræði Björgunarfélags Ísa-
fjarðar, björgunarsveitar Tinda
í Hnífsdal og björgunarsveitar-
innar Ernis í Bolungarvík.

„Ég hef óskað eftir því að
við hérna á norðanverðum
Vestfjörðum stofnum sameig-
inlegan vettvang um rekstur

neyðarskýlanna, þannig verði
þau færð undir einn hatt. Það
eru möguleikar á að sækja um
styrki til endurbyggingar
þeirra og ég held einfaldlega
að öll umsýsla verði léttari ef
hún er á einni hendi. Hingað
til hefur hver og einn verið að
vasast í þessum málum fyrir
sig en við vitum sem er að
rekstur þessara björgunar-
sveita er það dýr að það skilur
ekkert fé eftir til að halda þess-
um skýlum við“, segir Magn-
ús.

Magnús og Jósef H. Vern-
harðsson í Hnífsdal boðuðu
til fundar um málið sem haldin
var í Bolungarvík fyrir stuttu.
Þar mættu auk áðurnefndra,
Jóhann Ólafson frá Björgun-
arfélagi Ísafjarðar og Jóhann
Hákonarson og Elvar Stefáns-
son frá björgunarsveitinni Erni
í Bolungarvík.

Í fundargerðinni er bókað

eftir Jóhanni Ólafsyni að
Björgunarfélag Ísafjarðar hafi
ekki áhuga á að stofna sam-
eiginlega nefnd vegna neyðar-
skýlanna og hyggist alfarið sjá
um rekstur þeirra þriggja skýla
sem félaginu hafi verið úthlut-
að, næstu tvö til þrjú árin
a.m.k. Björgunarfélagið hafi
uppi ákveðna hugmyndir um
rekstur þeirra og verið sé að
teikna burðarvirki vegna end-
urbyggingar þeirra.

„Undanfarin ár hefur verið
fremur óljóst hver bæri ábyrgð
á skýlunum. Við viljum ein-
faldlega sjá um og bera ábyrgð
á þeim þremur skýlum sem
okkur hefur verið úthlutað.
Þetta kostar að sjálfsögðu allt
peninga og við þurfum að ræða
í okkar félagsskap hvernig
þessu starfi verður best háttað
og munum gera það“, sagði
Jóhann Ólafson.

– kristinn@bb.is

Reimar Vilmundarson frá björgunarsveitinni Erni í
Bolungarvík í eftirlitsferð við neyðarskýlið í Hlöðuvík.

Ný bók Finnboga Hermannssonar

Einræður Stein-
ólfs í Ytri-Fagradal

Bókaútgáfan Þjóðsaga er
um þessar mundir að gefa út
bókina „Einræður Steinólfs
í Ytri-Fagradal“ sem Finn-
bogi Hermannsson útvarps-
maður á Ísafirði hefur fært í
letur. Steinólfur Lárusson er
fæddur árið 1928 og hefur
búið á sömu þúfunni í Ytri-
Fagradal á Skarðsströnd alla
sína tíð, eins og hann orðar
það sjálfur. Hann er löngu
kunnur af skrifum sínum, þar
á meðal mörgum bréfum til
yfirvalda svo sem Trjónu-
krabbabréfinu til sýslu-
mannsins í Búðardal. Upp úr
því var lesið á Alþingi fyrir
nokkrum árum, með leyfi
forseta, og þá hló þingheim-
ur.

Finnbogi sagði í samtali
við blaðið að hann myndi
ekki almennilega hvenær

hann fór að vinna að þessu
verki, en segist hafa kynnst
Steinólfi fyrir fimmtán árum
og tekið þá við hann útvarps-
viðtal. Hann segist einkum
hafa unnið að bókinni í sum-
arfríum í sumarbústöðum
verkalýðshreyfingarinnar í
Flókalundi mörg undanfarin
ár þar sem Hansína kona
hans sá til þess að hann hefði
gott atlæti. Nú liggi afrakst-
urinn fyrir. Steinólfur ætti
að vera sjónvarpsáhorfend-
um í fersku minni, en Gísli
Einarsson, sjónvarpsmaður,
heimsótti hann í þættinum
Út og suður í haust.

Þetta er önnur bók Finn-
boga, hin er Hulda, æviminn-
ingar Huldu Valdimarsdótt-
ur Ritchie frá Hnífsdal, sem
kom út hjá Hörpuútgáfunni
árið 1999.           – hj@bb.is

Heilbrigðisstofnanir á Vestfjörðum

Ferða- og aksturskostnaður
rúmar 15,5 milljónir króna
Ferða- og aksturkostnað-

ur heilbrigðisstofnana á Vest-
fjörðum nam rúmum 15,5
milljónum króna á síðasta ári.
Hjá sýslumannsembætt-
unum á Vestfjörðum var
kostnaðurinn tæpar 4,3 millj-
ónir króna og hjá Mennta-
skólanum á Ísafirði rúmar 2,4
milljónir króna.

Þetta kemur fram í svari
Geirs H Haarde fjármálaráð-
herra (D) við fyrirspurn Jó-
hönnu Sigurðardóttur al-
þingismanns (S). Mestur er
umræddur kostnaður hjá
Heilbrigðisstofnuninni Ísa-

fjarðarbæ rúmar 7,3 milljónir
króna. Sú upphæð skiptist í
1,8 milljónir króna sem
greiddar eru í aksturskostn-
að og rúmar 5,5 milljónir
króna í ferðakostnað.

Þröstur Óskarsson fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðis-
stofnunarinnar Ísafjarðarbæ
segir að inni í tölum fyrir
aksturskostnað sé allur
kostnaður vegna heima-
hjúkrunar. Hvað ferðakostn-
að varðar sé þar m.a. um að
ræða kostnað við komur sér-
fræðinga til stofnunarinnar
og afleysingalækna.
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„Menn fá sko að heyra að hér
séum við með allt til alls“

– segir skattstjórinn í Vestfjarðaumdæmi, Guðrún Björg Bragadóttir

Skattstjórinn í Vestfjarðaumdæmi heitir
Guðrún Björg Bragadóttir en hún kom til

Ísafjarðar fyrir rétt rúmu ári til að taka við
starfinu. Áður hafði hún sótt sér menntun á

sviði skattamála m.a. til Danmerkur þar sem
hún starfaði um tíma við að innheimta í sjóði
hennar hátignar. Guðrún Björg er Hafnfirð-
ingur að uppruna en skyldulið hennar á ófá

sporin á vestfirskri grund og segist hún hafa
verið að komast í meiri tengsl við þann hluta
uppruna síns síðasta árið eða svo. Skattstjór-
inn er gömul skíðakempa og hugsaði sér gott

til glóðarinnar að rifja upp góðar stundir í
brautinni þegar hún flyttist til slíks skíða-

bæjar sem Ísafjörður er. Í ljósi tíðarfars
hefur henni ekki orðið kápan úr því klæðinu

en segist í staðinn hafa notið góðra stunda
með golfkylfu í höndum. Guðrún Björg lætur
vel af verunni á Ísafirði og segir bæinn minna

sig nokkuð á Hafnarfjörð eins og hann var
þegar hún var að alast þar upp. Skattar eru

hennar ær og kýr eins og vænta má þótt
hugur hennar hafi ekki alltaf legið í þá átt.

Forvitnilegt er að vita hvaða manneskja býr
að baki þessum eilítið ógnvekjandi titli, skatt-
stjórinn í Vestfjarðaumdæmi, og hvernig það

atvikaðist að Guðrún Björg settist í stól inn-
heimtumanns keisarans vestur á Ísafirði.

„Þannig er að ég hef starfað
hjá skattinum síðan ég kláraði
skólann. Ég útskrifaðist 1995
sem viðskiptafræðingur frá
Háskóla Íslands og vann síðan
hjá ríkisskattstjóra í þrjú ár.
Eftir það sest ég aftur á skóla-
bekk í Viðskiptaháskólanum í
Kaupmannahöfn. Síðan fer ég
að vinna hjá Told og skat í
Danmörku við skatteftirlit og
tók þá sérnám í skattalög-
fræði.“

– Var það líka kennt í Við-
skiptaháskólanum?

„Nei, skattalögfræðin var
kennd í skóla sem heitir Dan-
marks Forvaltningshøjskole
(DFS) og er stjórnsýsluháskóli
Danmerkur. Námið tók tvö ár.
Það er þó mikið samstarf á
milli Viðskiptaháskólans og
DFS.“

– Eins konar skóla hennar
hátignar?

„Ætli megi ekki segja það.
Eftir það kem ég svo hingað.
Ég var úti í fimm ár og kom
beint frá Kaupmannahöfn til
Ísafjarðar.“

– Þú ert þá væntanlega með
kunnugustu mönnum hér á
landi í skattafræðum?

„Nei, langt því frá. Það er
heilmikið af miklu meiri
skattasérfræðingum en ég er
hér á landi.“

– En þú hefur helgað þig
skattinum, ef svo má segja?

„Já, það er hægt að segja
það. Ég eiginlega datt inn á
þetta svið, það lá ekkert fyrir

gjöfin þeirra er. Ég veit ekki
hvort Íslendingar reyna að
komast upp með meira gagn-
vart skattinum, ég hef það ekki
á tilfinningunni. Það er nátt-
úrlega alltaf eitthvað en það er
meira á gráu svæðunum. Hinn
almenni borgari er ekki að
svindla vísvitandi, það er afar
fátítt.“

Guðrún Björg dregur upp á
borð hjá sér vænan doðrant
sem mundi sóma sér ágætlega
sem kennslubók á hvaða nám-
skeiði sem er á háskólastigi.
Síðan snýr hún sér að bóka-
hillu fyrir aftan sig og dregur
fram þriggja binda ritsafn af
álíka doðröntum, þó heldur
þykkari ef eitthvað er.

„Skattalögin hjá okkur eru
ágætis bók en dönsku skatta-
lögin eru a.m.k. þreföld að
vöxtum. Þeir eru búnir að nið-
urnjörva allt meðan við erum
með miklu fleiri túlkunaratr-
iði, það er frekar vandamálið
hjá okkur. Þó veit ég ekki hvort
á að kalla það vandamál. Sam-
félagið er sífellt að breytast og
því þarf skattaframkvæmdin
að fylgja þeim breytingum.

Vandamálið er ef fólki
finnst skattframkvæmdin vera
mismunandi á milli umdæma.
Þá höfum við yfirskattanefnd
til að taka á málunum. Fólk
getur alltaf kært þangað og
svo áfram ef það vill.

En það eru ekki margir sem
komast upp með skattsvik til
lengdar. Skattkerfið hefur yfir

að fara út í skattamál þegar ég
var í námi. Þó fannst mér nám-
ið í skattskilum afskaplega
spennandi. Svo þegar ég byrj-
aði að vinna hjá Ríkisskatt-
stjóra, þá sá ég að skattamálin
voru áhugaverðari en þau líta
út fyrir að vera.“

Fáir reyna aðFáir reyna aðFáir reyna aðFáir reyna aðFáir reyna að
svíkja undan skattisvíkja undan skattisvíkja undan skattisvíkja undan skattisvíkja undan skatti
– Stundum er sagt í hálf-

kæringi að Íslendingar séu
nokkuð léttir á bárunni þegar
kemur að skattamálum og
áskilji sér eins konar náttúru-
rétt til að reyna að borga eins
lítið og hægt er.

„Ég held að það sé nú meira
í orði kveðnu. Fólk talar um
það en það hafa verið gerðar
kannanir á skattsvikum á Ís-
landi og í löndunum í kring,
sem leiða í ljós að við erum í
mjög svipuðum málum og
grannþjóðirnar. Í þessum
könnunum er reiknað út hve
stóru hlutfalli af landsfram-
leiðslunni er skotið undan.
Þetta eru 3-4% um öll Norður-
lönd og líka í Evrópusam-
bandsríkjunum að undanskil-
inni Ítalíu, þar sem hlutfallið
er nokkru hærra.“

– En í sama tón er stundum
sagt að Danirnir séu mun með-
vitaðri um sín skattamál.

„Þeir verða meira varir við
skattyfirvöld, enda er miklu
meira eftirlit þar, m.a. vegna
þess hversu flókin skattalög-

heilmiklu af upplýsingum um
meðborgarana að ráða. Þannir
er það mjög erfitt til lengdar
að stunda stórfelld skattsvik.
Á endanum kemur þetta yfir-
leitt upp á yfirborðið.“

Burðaðist meðBurðaðist meðBurðaðist meðBurðaðist meðBurðaðist með
vörur frá Reykjavíkvörur frá Reykjavíkvörur frá Reykjavíkvörur frá Reykjavíkvörur frá Reykjavík

– Hvaðan kemur þú, hvar
ertu fædd og uppalin?

„Ég er fædd og uppalin í
Hafnarfirði þar sem ég bjó til
sextán ára aldurs. Þá fluttu for-
eldrar mínir til Reykhóla þar
sem faðir minn gerðist prestur
og er núna prófastur. Þannig
má segja að þau hafi flutt að
heiman, en ég fór ekki neitt
heldur hélt áfram í Mennta-
skólann við Hamrahlíð.

Ég á töluvert af skyldfólki
hérna fyrir vestan. Föðurættin
mín er frá Jökuldal en tvö syst-
kini afa míns, þau Jón og Krist-
ín Jónsbörn frá Hvanná fluttust
hingað til Ísafjarðar. Að auki
er föðuramma mín fædd og
uppalin í Hattardalskoti í
Álftafirði. Þó að ég hafi ekki
verið hér mikið þá er ég að
finna núna fullt af frændum
og frænkum út um allar triss-
ur.“

– Þannig er grunnt á ýmsum
rótum hérna á svæðinu.

„Mér finnst alveg yndislegt
að geta sagt: Þetta er frændi
minn og þetta er frænka mín.
Þannig er voða gaman að finna
þessa ættingja sína.“

– Nú fer að líða að þorrablót-
um. Ertu búin að skilgreina
þig það vel varðandi átthaga
að þú vitir hvar þú eigir að
setjast til borðs?

„Nei, það veit ég ekki, mér
finnst þetta dálítið flókið enn-
þá. Ég held líka að mínir ætt-
ingjar teljist aðfluttir, ekki „al-
vöru“ Vestfirðingar. Þeir
koma ekki hingað vestur fyrr
en upp úr 1930.“

– En hvað með Djúpmenn-
ina úr Hattardalnum?

„Mér sýnist nú allir mínir
ættingjar sem voru þar vera
fluttir á burt, en ég er ekki
komin svo djúpt í þessar pæl-
ingar. Svo eru margir sem
halda að ég sé frá Reykhólum
af því foreldrar mínir búa þar.
Ég er ekkert að leiðrétta það
enda alls ekki slæmt að vera
úr Reykhólasveitinni.“

– Stuttu eftir að þú komst
hingað til starfa sá ég haft eftir
þér að það hafi komið þér á
óvart hversu stór bær Ísafjörð-
ur væri.

„Ég hafði komið hingað áð-
ur í mýflugumynd fyrir löngu
en hélt að ég væri að koma á
álíka stóran stað og Patreks-
fjörð eða Bolungarvík. Í mín-
um huga fannst mér Ísafjörður
af þeirri stærðargráðu. Þannig
hugsaði ég með mér hvort hér
væri nokkuð hægt að fá og
hvort ég þyrfti ekki að gera
nær öll mín innkaup syðra. En
svo er ég búin að lenda í því
oftar en einu sinni að hafa

burðast með einhverja hluti
frá Reykjavík sem er svo hægt
að kaupa hér úti í næstu búð.“
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„Menningarlífið hérna á
svæðinu er náttúrlega kapítuli
út af fyrir sig. Ég geri miklu
meira hér en fólkið syðra. Þeg-
ar viðburðir eru í gangi hér, þá
verður fólk bara að fara. Fyrir
sunnan er ekkert hægt að vera
velta því fyrir sér hvort maður
eigi að fara og hvenær, sem
endar yfirleitt með því að fólk
fer ekki neitt. Hér er bara ein
sýning og það er annað hvort
að hrökkva eða stökkva. Ég
var einmitt að ræða þetta við
vini mína og fjölskyldu í bæn-
um og var búin njóta miklu
fleiri menningarviðburða en
þau. Þetta er höfuðstaður Vest-
fjarða og hingað koma allir
helstu listamenn. Þannig er ég
hæstánægð með að bærinn sé
þó þetta stór.

Ég stundaði skíði sem barn
og unglingur og keypti mér
auðvitað skíði þegar ég kom
hingað. Þau eru að safna ryki í
bílskúrnum því að eins og
menn muna var ekki mikið
um snjó í fyrravetur.“

– Þú hefur hugsað þér gott
til glóðarinnar að komast nú
reglulega á skíði á Ísafirði,
sjálfum skíðabænum.

„Já, heldur betur, en ég fór
bara og keypti mér golfsett í
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staðinn. Mér sýnist það vera
ágætt, maður getur spilað golf
hérna í miklu lengri tíma en
maður getur verið á skíðum.
Ég skellti mér meira að segja
á námskeið í sumar. Golf-
klúbburinn hélt námskeið fyrir
konur sem voru byrjendur í
golfi. Það kom mjög vel út,
konurnar fengu að vera í friði
án þess að það væru einhverjir
stórkylfingar að skjóta í kring-
um þær. Við vorum að a.m.k.
tíu konur að læra sportið og
þetta var mjög gaman.“

– Þetta hefur beina skírskot-
un í viðskiptafræðina, það er
góð áhættudreifing í að stunda
bæði golf og skíði.

„Einmitt, það skiptir ekki
máli hvernig tíðin er, maður
kemst annað hvort á skíði eða
í golf. Systkini mín komu til
mín um páskana og ætluðu öll
að mæta með skíðin með sér.
Ég stoppaði þau af og sagði
þeim að skipta skíðunum út
fyrir golfsettið. Þannig lukk-
uðust páskarnir mjög vel, við
fórum bara í golf í staðinn.

Góða veðrið hefur komið
mér ofsalega mikið á óvart.
Sérstaklega sumarveðrið. Ég
geri nú ráð fyrir að það sé ekki
alltaf svona gott á sumrin en
maður hafði heyrt um Vestfirði
að annað hvort væri snjór eða
rok og rigning, sem sagt ömur-
legt veður. Svo er bara logn
hér upp á hvern einasta dag.
Ég keypti mér dálítið af hús-
gögnum úti í Danmörku en
datt ekki í hug að fá mér garð-
húsgögn til að fara með á Ísa-
fjörð, hversu fáránlegt væri
það. Síðan varð maður að gjöra
svo vel að endurskoða það og
fá sér garðstóla. Þeir voru það
fyrsta ég þurfti að nota eftir að
ég kom hingað.“

Jákvæð framtíðarsýnJákvæð framtíðarsýnJákvæð framtíðarsýnJákvæð framtíðarsýnJákvæð framtíðarsýn

„Einnig kom það mér veru-
lega á óvart hversu opið fólk
er og vingjarnlegt. Þjónustu-
lundin er alveg ótrúleg hérna,
að minnsta kosti miðað við
Kaupmannahöfn. Þegar ég
flutti hingað var íbúðin öll ný-
máluð en síðan þegar ég er að
flytja, þá kom það fyrir að
hlutirnir rækjust utan í veggina
og þurfti að bletta aðeins í
það. Ég finn út hver hafði mál-
að íbúðina og spyr hann hvaða
litur þetta hafi verið. Síðan fer
ég til að kaupa málninguna og
þá var búið að útbúa kassa
með málningu, spartli og öll-
um græjum. Þegar ég spyr
hvað ég eigi að borga þá er
mér sagt að ég fái þetta nú
bara lánað. Þetta fannst mér
alveg magnað.

Síðan þegar ég er að fara
munda pensilinn er hringt á
dyrabjölluna og þar var Sæmi
málari mættur að segja mér að
ég hafi fengið vitlausan lit,
tilbúinn með nýja dós til að
skipta við mig. Ég var alveg
gapandi. Svona þjónusta er
ekki til lengur, ekki í Reykja-
vík og hvað þá í Kaupmanna-
höfn. Þar skiptir maður bara
engu máli.“

– Þú ert frá Hafnarfirði. Get-
ur verið að Hafnarfjörður og
Ísafjörður séu að grunni til svo-
lítið svipaðir bæir?

„Að minnsta kosti eins og
Hafnarfjörður var þegar ég var

að alast upp. Þá voru þrír skól-
ar og þrjú hverfi og hvert þeirra
kannski svipað að umfangi og
Ísafjörður. Maður fór ekkert
mikið út fyrir sitt hverfi og
hafði sinn skóla og sitt íþrótta-
félag. Þannig minnir Ísafjörður
mig mjög á umhverfið í Hafn-
arfirði. Stærðin er þannig séð
nokkuð svipuð. Mér finnast
krakkarnir hérna vera mjög
sjálfstæðir og ábyrgir, sérstak-
lega unglingarnir. Hérna drífa
þeir sig bara út til að leika sér
og gera hluti – ekkert vesen í
kringum það. Þetta kannast
maður við frá Hafnarfirði á
sínum tíma en nú er bærinn
náttúrlega orðinn miklu stærri.
Ég efast um að það sé hægt að
bera það eins mikið saman
núna.

Þessir staðir byggja auðvit-
að á svipuðum grunni, eru rót-
grónir útgerðarbæir þar sem
höfnin er aðalatriðið, þótt það
hafi dregist saman í seinni tíð.

Mér finnst líka gaman að
sjá hvernig Ísfirðingar og
Vestfirðingar eru að vinna úr
samdrættinum. Í fjölmiðlum
undanfarin ár hefur verið dreg-
in upp heldur neikvæð mynd
af atvinnu- og byggðamálum
á Vestfjörðum, enginn kvóti
og allir að flykkjast suður. Nú
finnst mér eins og kveði við
annan tón, fólk er hætt að
svekkja sig jafnmikið á kvót-
anum og farið að snúa sé að
uppbyggingarstarfi á svæðinu.
En það getur nú líka verið að
nú þegar að maður býr hérna
fyrir vestan þá fái maður aðra
sýn á málið. Það má heldur
ekki trúa öllu sem kemur fram
í fjölmiðlum.“

Systir GuðrúnarSystir GuðrúnarSystir GuðrúnarSystir GuðrúnarSystir Guðrúnar
Bjargar í kjölfariðBjargar í kjölfariðBjargar í kjölfariðBjargar í kjölfariðBjargar í kjölfarið
– Hvernig er að framfylgja

skattalögunum á svo fámennu
svæði þar sem nálægðin er
meiri en í fjölmenninu?

„Auðvitað fylgir því visst
álag. Maður verður að halda
ákveðinni fjarlægð. Sem
dæmi, þá heilsa ég aldrei fólki,
sem hefur komið hingað inn,
úti í búð eða annars staðar. Ég
er ekkert að láta vita að fólk
hafi verið að eiga samskipti
við skattstjórann. Þessu fylgja
ákveðin vinnubrögð, við reyn-
um að skipta með okkur verk-
um á Skattstofunni þannig að
starfsmenn séu ekki að fjalla
um málefni fólks sem stendur
þeim nærri. Þannig er nokkuð
gott að vera utanaðkomandi
og geta haldið sér fyrir utan
persónulegu tengslin. Þegar ég
fæ framtal, þá veit ég ekkert
hvern ég er að fjalla um. Ég
tengi ekki við nein andlit þegar
ég sé nafn og kennitölu á
skattframtali.

Þetta er auðvitað allt öðru-
vísi en í stærri umdæmum.
Maður á vissulega ekki von á
sérstaklega góðri þjónustu frá
búðareiganda sem búið er að
gera lífið leitt með bréfum frá
skattinum. Samt er það þannig
að fólk tekur þessu ekki per-
sónulega. Ég hef ekki orðið
vör við það. Einn eða tveir
aðilar hafa hringt hingað og
hótað öllu illu en þá held ég að
um sé að ræða fólk sem er
kannski ekki alveg heilt á geði.
Ég er mjög viðkvæm fyrir því

þegar verið er að móðga sam-
starfskonur mínar og þegar
fólk er með dónasakap við
þær, það er algjör óþarfi. Fólk
má alveg vera reitt og finnast
réttur sinn brotinn en það eru
alltaf til önnur úrræði. Mál
stoppa ekkert hér, þau geta
haldið áfram hjá yfirskatta-
nefnd og þeir þekkja fólk hér
ekki neitt.“

– Systir þín býr hérna líka,
er það ekki?

„Hún bjó úti í Danmörku
líka en var síðan að ákveða
hvað hún ætti að taka sér fyrir
hendur. Ég hafði látið svo vel
af Ísafirði, veðrið væri svo gott
og fólkið svo fínt, að hún
ákvað að prófa að koma hingað
líka. Hún er leikskólakennari
að mennt og réð sig í gegnum
síma á leikskólann Eyrar-
skjóli.“

– Þú ert þá þegar farin að
standa fyrir fólksfjölgun á
svæðinu.

„Já, ég hélt að hún yrði
kannski bara hálft ár á staðn-
um, en ef eitthvað er, þá er
hún enn ánægðari en ég. Þetta
er öðruvísi fyrir hana, hún
kemst betur inn í samfélagið
af því hún er ekki í þannig
stöðu að hún þurfi að halda
fjarlægð. Þannig veður hún
bara út í samfélagið eins og
ekkert sé.

Á Ísafirði er ekkert erfitt
fyrir aðkomufólk að komast
út í samfélagið eins og maður
hefur heyrt að sé á sumum
stöðum. Íbúarnir hérna eru ef
til vill vanir því að fólk sé að
þvælast fram og til baka. Fólk
er mjög opið og hjálplegt.“

Litlu frændurnirLitlu frændurnirLitlu frændurnirLitlu frændurnirLitlu frændurnir
ánægðiránægðiránægðiránægðiránægðir

„Vegna starfsins fer ég oft
til Reykjavíkur, sem er mjög
gott, því þá get ég haldið góðu
sambandi við mitt fólk fyrir
sunnan, þó að stundum geti
þessi þvælingur verið þreyt-
andi. En ég er náttúrlega bara
ein með sjálfa mig og engin
börn eða þess háttar. Því á ég
mun auðveldara með að vera
á ferðinni og get raunar
skroppið í heimsókn í bæinn
hvenær sem mér sýnist. Mér
finnst líka frábært að geta bara
sest upp í flugvél og lagt af
stað. Þá sleppur maður alveg
við að keyra og þarf ekkert að
hugsa um hvort það sé hálka á
leiðinni eða hvernig aðstæður
eru. Maður hefur samanburð-
inn frá ferðunum til Reykhóla
þar sem þessi möguleiki er
ekki fyrir hendi og samgöngur
á landi mjög erfiðar, þótt þær
hafi batnað gríðarlega í seinni
tíð.

Ég held að það sé ágætt að
hafa þennan samanburð. Mið-
að við Reykhóla er Ísafjörður
mjög stór staður en miðað við
Kaupmannahöfn er bærinn
óskaplega lítill. Ég hef alltaf
lagt upp með að aðlagast því
umhverfi þar sem ég er. Það
þýðir náttúrlega ekkert að
koma með neikvæðu hugar-
fari, finnast dimmt eða fjöllin
nálægt eða eitthvað þannig.
Þá á fólk bara að vera einhvers
staðar annars staðar og hvorki
að pirra sjálft sig né aðra með
neikvæðninni.“

– Hvernig fær fólk áhuga á

skattamálum?
„Þau snerta okkur öll, þetta

er held ég eina stofnunin sem
allir, 16 ára og eldri, þurfa að
eiga samskipti við. Þetta snert-
ir mig líka, ég þarf að standa
skil á mínu framtali eins og
aðrir. Mér finnst líka svolítið
skemmtilegt til þess að hugsa,
að hér verði tekjurnar til fyrir
ríkiskassann. Þetta starf reynir
mikið á rökhugsun og ég hef
alltaf haft gaman af stærðfræði
og svo er þetta bara svo
skemmtilegt.“

– En þetta er tæpast þannig
starf að krakkarnir á leikskól-
unum standi upp og segist ætla
að verða skattstjórar þegar þeir
verða stórir.“

„Nei, kannski ekki. Ég á
reyndar litla frændur sem eru
sex og sjö ára og þeim finnst
þetta mjög spennandi. Ég held
að það sé vegna þess að ég er
stjóri, þeim finnst það rosa
flott. En síðan eru þeir búnir
að heyra að allir eigi að borga
mér pening, bæði pabbi og
mamma og afi og amma og
allir hinir. Mér fannst reyndar
nóg komið þegar við fórum
með þá upp á heiði um páskana
og þeir voru farnir að hrópa
skattstjóri, skattstjóri! Mér
fannst það helst til vandræða-
legt.“

Sömu skattareglur-Sömu skattareglur-Sömu skattareglur-Sömu skattareglur-Sömu skattareglur-
nar á Vestfjörðumnar á Vestfjörðumnar á Vestfjörðumnar á Vestfjörðumnar á Vestfjörðum

„Þegar ég byrjaði í við-
skiptafræðinni ætlaði ég ekk-
ert að koma nálægt sköttum
en sat námskeið í skattskilum
og líkaði vel. Ég ætlaði alltaf
að verða endurskoðandi og
stefndi á löggildingu. Þegar
ég var að útskrifast var hringt
frá skattinum og mér boðin
vinna. Ég hugsaði með mér að
það væri ekki vitlaust að vinna
hjá skattinum í eitt ár áður en
ég færi í löggildinguna. Þetta
eina ár er hins vegar orðið að
átta árum í dag.“

– Og þú skiptir löggilding-
unni út fyrir meistaranám í
skattalöggjöf.

„Þannig sveigði ég aðeins
frá áætluninni. Maður á alltaf
að gera plön. Hvort þau koma
til framkvæmdar nákvæmlega
eins og lagt var upp með er
svo allt annað mál, aðalatriðið
er að hafa stefnu. Skattasviðið
datt nánast í fangið á mér. Upp-
haflega ætlaði ég til Danmerk-
ur í tvö ár til að læra meira um
fjármál, skattarnir voru ekkert
á döfinni en síðan enda ég þar.
Auðvitað ílendist maður í
þessu af því manni finnst við-
fangsefnið skemmtilegt og
áhugavert, ég væri ekki að
þessu annars. Hérna er ég síð-
an með frábært starfsfólk og
fína aðstöðu. Þannig er ég í
mjög góðum málum.“

– Hver verða svo helstu við-
fangsefnin hjá skattstjóranum
í vetur?

„Nú er ég búin að vera hérna
í rúmt ár og því búin að ná
hringnum, eins og sagt er.
Þetta starf er mjög árstíða-
bundið. Nú er verið að leggja
á lögaðilana og klára kærurnar
og erindin en síðan byrjar
hringurinn aftur. Í janúar vilj-
um við fá launamiðana inn frá
fyrirtækjunum, sem og aðrar
upplýsingar til að forskrá
framtölin. Þannig er þetta
ákveðinn hringur sem er alltaf
mjög svipaður. Það dettur sitt
lítið af hvoru inn á borð og
maður þarf að vera vel viðbú-
inn, sérstaklega á svona lítilli
skattstofu. Þá þarf maður
nánast að vita allt, eða kannski
öllu heldur vita hvar upplýs-
ingarnar eru og hvernig eigi
að nálgast svör við spurning-
um. Við höfum mikil sam-
skipti við embætti Ríkisskatt-
stjóra, sem er okkar bakhjarl,
ef svo má segja.

Fólk heldur stundum að
skattaframkvæmdin sé eitt-
hvað öðruvísi hérna en annars
staðar á landinu en svo er alls
ekki. T.d. hittumst við skatt-
stjórarnir alltaf einu sinni í
mánuði og erum þá að bera
saman bækur okkar og ákveða
hvaða stefnu við eigum að
taka. Það er ekki þannig að ég

sitji hér og sé að móta mína
eigin skattaframkvæmd.“

Látum ekki takaLátum ekki takaLátum ekki takaLátum ekki takaLátum ekki taka
neitt frá okkurneitt frá okkurneitt frá okkurneitt frá okkurneitt frá okkur

„Skattumdæmin eru auðvit-
að ólík. Hérna er t.d. mikið af
sjómönnum en á Suðurlandi
eru margir bændur sem eru
færri hér. Þannig er munur á
skattstofunum. Síðan koma
alltaf upp umræður um það
annað veifið hvort eigi að
leggja skattstofurnar niður. Nú
síðast var það í tengslum við
kjördæmabreytinguna af því
að skattumdæmin fylgdu göm-
lu kjördæmunum. Hins vegar
komust menn að þeirri niður-
stöðu að það skipti engu máli
og myndi ekki spara neitt að
sameina þær. Sú umræða var
því lögð til hliðar.

– En sérðu einhverja mögu-
leika á því að auka umfang
embættisins hérna, taka inn
fleiri verkefni?

„Nú er þessi rafræna vinnsla
alltaf að aukast hjá skattinum
og því eru verkefni hjá Ríkis-
skattstjóra sem væri allt eins
hægt að sinna hér. Menn eru
alltaf með augun á þessu. Við
erum mjög vakandi fyrir þessu
sem erum úti á landi og kipp-
um öllu til okkar sem við
mögulega getum. Að minnsta
kosti látum við ekki taka neitt
frá okkur.“

– En ef einhverjir tilburðir
eru í þá veruna, ferðu þá ekki
beint í að útskýra fyrir mönn-
um hversu gott veður er á
Ísafirði?

„Að sjálfsögðu, og hversu
dásamlegt er að vera hérna.
Menn fá sko að heyra það að
hérna séum við með svo gott
stjórnsýsluhús og allt til alls.
Þannig gæti það ekki verið
betra“, sagði Guðrún Björg,
sem fullyrðir að hún leggi
skatta á Vestfirðinga með
sama hætti og gert er annars
staðar á landinu og spilar golf
á veturna þegar vantar snjó á
skíðasvæðið. – kristinn@bb.is
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Barnshafandi kona
slasaðist í bílveltu

Kona slasaðist í bílveltu á Suðureyri seint á fimmtudags-
kvöld í síðustu viku. Hún var sótt á sjúkrabíl og lögð inn
á Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði. Konan, sem er af er-

lendum uppruna, er 24 ára og barnshafandi. Meiðsl
hennar eru ekki talin alvarleg en hún kvartaði undan
eymslum í baki. Talsverð hálka var þegar slysið varð.
Konan kastaðist út úr bíl sínum þegar hann valt út af

veginum og stöðvaðist ekki fyrr en eftir margar veltur.
Mjög brattur vegkantur er þar sem bíllinn fór út af og

staðnæmdist hann í húsgarði neðan við veginn.

Póls á stærstu sjávar-
útvegssýningu í Asíu

Tæknifyrirtækið Póls hf. á Ísafirði var á meðal íslenskra
sýnenda á China Fisheries & Seafood expo 2003 sem

lauk á laugardag í Sjanghæ í Kína. Sýningin er sögð sú
stærsta í Asíu en sjö íslensk fyrirtæki tóku þátt auk Út-
flutningráðs. Halldór Halldórsson, framkvæmdastjóri
Póls, segir þetta í fyrsta sinn sem fyrirtækið taki þátt í

sýningun í Kína. „Fyrst og fremst erum við að fara til að
skoða sýninguna. Við ætlum okkur ekki að sigra heim-

inn í þessari ferð, heldur er markmiðið frekar að kynn-
ast þessu umhverfi“, sagði Halldór. – kristinn@bb.is

Aukin vetrarþjónusta
Vegagerðarinnar

Samgönguráðherra, Sturla Böðv-
arsson, hefur staðfest nýjar snjó-

mokstursreglur sem auka og bæta
þjónustu Vegagerðarinnar yfir

veturinn. Ýmsar þeirra snúa beint
eða óbeint að Vestfirðingum. Meðal

helstu breytinga í þeim efnum má nefna að Brattabrekka
verður mokuð alla daga. Þá hefur mokstursdögum verið
fjölgað frá Búðardal að Brjánslæk á Barðaströnd og úr

Bjarnarfirði á Ströndum norður að Gjögri.

Þrettán stuðningsfulltrú-
ar sem starfa hjá Svæðis-

skrifstofu um málefni fatl-
aðra á Vestfjörðum út-

skrifuðust í síðustu viku úr
framhaldsnámskeiði fyrir

stuðningsfulltrúa, sem
nefnist Starfsmenntun

stuðningsfulltrúa 2. Áður
hafa þeir setið 160 stunda
grunnnámskeið og margir

þátttakendanna nú luku
því námskeiði á liðnu vori.

Námskeiðið er alls 80
stundir og var kennt í

Fræðslumiðstöð Vestfjarða
á Ísafirði. Helga Björk Jó-

hannsdóttir hjá Svæðis-
skrifstofunni segir mikinn
feng fyrir málaflokkinn að

hafa svo vel menntuðu

starfsfólki á að skipa.
Að útskrift lokinni stilltu
stuðningsfulltrúarnir sér

upp fyrir myndatöku
ásamt Helgu Björk Jó-

hannsdóttur. Frá vinstri:
Helga Björk, Dagný Jóns-
dóttir, Halla S. Sigurðar-

dóttir, Íris Björk Felix-
dóttir, Margrét Magnús-

dóttir, Íris Jónsdóttir,
Sigrún Elísabet Halldórs-
dóttir, Guðrún Guðbjarg-

ardóttir, Harpa Stefáns-
dóttir, Valgerður Guð-

björg Þórðardóttir, Rann-
veig Hera Finnbogadóttir,
Ester Ösp Guðjónsdóttir,

Freyja Margrét Bjarna-
dóttir og Ásgerður Ingva-

dóttir. – kristinn@bb.is

Þrettán fulltrú-
ar útskrifast

Lagning vegar um Arnkötludal og Gautsdal á Ströndum

Leið ehf. í Bolungarvík vill
kosta flýtingu framkvæmdar

Leið ehf., í Bolungarvík hef-
ur boðist til þess að fjármagna
undirbúning að lagningu vegar
um Arnkötludal og Gautsdal
á Ströndum og flýta þannig
vegarlagningunni. Fyrirtækið
hefur skrifað sveitarfélögum
á svæðinu um málið og fundað
með vegamálastjóra. Vegur-
inn verður mikil kjarabót fyrir
íbúa á norðanverðum Vest-
fjörðum og norðanverðum
Ströndum en áætlað er að
kostnaður við vegalagninguna
nemi a.m.k. um 700 milljónum
króna.

Í framhaldi af lagningu brú-
ar yfir Gilsfjörð komu fram
hugmyndir um lagningu vegar
af Ströndum yfir í Barða-
strandasýslu, um Arnkötludal
og Gautsdal. Þessi leið hefur
af ýmsum verið nefnd Strand-
dalavegur. Fyrir nokkrum ár-
um var Leið ehf. stofnað í þeim
tilgangi að flýta þessari fram-
kvæmd. Hefur félagið á und-
anförnum árum kynnt þessa
hugmynd og unnið nokkra
undirbúningsvinnu vegna
framkvæmdarinnar.

Í núverandi samgönguáætl-

un er gert ráð fyrir að til vegar
suður Strandir eða Stranddala-
vegar, verði varið 400 millj-
ónum króna á árunum 2007-
2010 og 500 milljónum króna
á árunum 2011-2014. Í sam-
gönguáætluninni er því ekki
gert upp á milli þessara tveggja
leiða og er það því væntanlega
í höndum Vestfirðinga sjálfra
að velja hvora leiðina þeir vilja
fara. Vegur um Arnkötludal
og Gautsdal styttir t.d. leiðina
til Reykjavíkur um 40 kíló-
metra frá norðanverðum Vest-
fjörðum svo og norðanverðum
Ströndum. Verður lagning
vegarins umtalsverð kjarbót
fyrir íbúa á þessu svæði bæði
vegna minni ferðakostnaðar
og einnig í lægra vöruverði
vegna minnkandi flutnings-
kostnaðar á landi. Fjórðungs-
samband Vestfirðinga,
Hólmavíkurhreppur og sveit-
arfélög á norðanverðum Vest-
fjörðum hafa lýst stuðningi við
þetta leiðarval.

Í bréfi sem Leið ehf. skrifaði
Hólmavíkurhreppi og Reyk-
hólahreppi eru hugmyndir fé-
lagsins um lagningu vegarins

kynntar. Í bréfinu býðst Leið
ehf til þess að fjármagna frek-
ari undirbúning að lagningu
vegarins. Í bréfinu segir m.a.:
„Þá er það mat Leiðar ehf. að
þær byggðir sem vegurinn
nýttist megi illa við þeirri bið
og óvissu sem nú ríkir um
hvort og þá hvenær vegur
þessa leið verði lagður. Í ljósi
framanritaðs lýsir Leið ehf. sig
reiðubúið til að koma að vinnu
við frekari undirbúning verks-
ins auk þess að leggja til henn-
ar allt að 10 m.kr. og hugsan-
lega hærri fjárhæðir á síðari
stigum enda verði endurgreið-
sla a.m.k. höfuðstóls tryggð
að einhverjum tíma liðnum af
hendi ríkisins eða hana megi
fá með veggjöldum af þeim
sem um veginn færu. Ekki er
gert ráð fyrir að sveitarfélögin
á svæðinu leggi fjármuni til
verksins eða ábyrgðir nema
e.t.v. einhverjar lágar fjárhæð-
ir til að sýna í verki stuðning
við þetta framtak. Ávinningur
af þessu gæti orðið sá að hefj-
ast mætti handa við undirbún-
ing að gerð vegarins og hugs-
anlega ljúka honum síðan mun

og álykti hvort þær fyrir sitt
leyti fallist á að Leið ehf. haldi
áfram vinnu við undirbúning
að gerð vegar um Arnkötludal
og Gautsdal á þeim grunni sem
að framan er rakinn og, ef um
semst á síðari stigum, vinni að
fjármögnun hans og jafnvel
gerð. Á móti mun félagið leita
framlaga frá ríkinu svo og
samninga um að það fái að
innheimta gjald af þeim sem
veginn ækju, og styddist við
svipaða gjaldskrá og gildir í
Hvalfjarðargöngunum. Á ein-
hverjum tímapunkti mætti síð-
an sjá fyrir sér að ríkið leysti
veginn til sín. Aðalatriðið hlýt-
ur að vera að vegur þessa leið
komi sem fyrst.“

Að sögn Ásdísar Leifsdóttur
sveitarstjóra á Hólmavík mun
sveitarstjórn ekki taka endan-
lega afstöðu til bréfs Leiðar
ehf. fyrr en fyrir liggja niður-
stöður ú athugun sem Atvinnu-
þróunarfélag Vestfjarða er að
gera á hugsanlegum áhrifum
þessa vegar. „Hinsvegar er það
ekkert launungarmál að Hólm-
víkingar hafa verið mjög fylgj-
andi því að leiðin um Arn-

kötludal og Gautsdal verði fyr-
ir valinu. Sú leið mun styrkja
byggða á þessu svæði mjög.“
sagði Ásdís Leifsdóttir.

Einar Örn Thorlacius sveit-
arstjóri Reykhólshrepps sagði
að erindið hefði verið tekið
fyrir óformlega á síðasta fundi
sveitarstjórnar en yrði afgreitt
endanlega á fundi þann 13.
nóvember. Einar Örn sagði
menn frekar áhugasama um
þessa vegarlagningu svo fremi
að hún kæmi ekki niður á öðr-
um vegaframkvæmdum sem
nú væru í gangi á suðurleið-
inni. „Það er mín skoðun að
þessi vegur muni styrkja
byggðirnar beggja vegna og
auka þeirra samstarf.“ sagði
Einar Örn að lokum.

Aðalsteinn Óskarsson fram-
kvæmdastjóri Atvinnuþróun-
arfélagsins segir að félagið sé,
að beiðni Vegagerðarinnar að
kanna samfélagsleg áhrif lagn-
ingu vegarins á þau sveitarfé-
lög á þessu svæði. Aðalsteinn
sagðist í samtali við bb.is von-
ast til þess að þessari vinnu
yrði lokið um næstu mánaðar-
mót.                      – hj@bb.is

fyrr en ella.“
Í bréfinu kemur fram að for-

svarsmenn félagsins hafi átt
fund með vegamálastjóra í síð-
asta mánuði og kynnt honum
hugmyndir sínar. Þá kemur
fram að ekki þyki rétt að halda
frekari undirbúningsvinnu
áfram nema fyrir liggi afstaða
þeirra sveitarfélaga sem vegur-
inn fer um, þ.e. Hólmavíkur-
hrepps og Reykhólahrepps.
Um það segir í bréfi Leiðar
ehf.: „Þess er því farið á leit
að hreppsnefndir Hólmavíkur-
hrepps og Reykhólahrepps
taki erindi þetta til meðferðar

Jónas Guðmundsson, for-
svarsmaður Leiðar ehf.
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Ég og starfið
Framrás – nám fyrir skrifstofufólk
Þriðjudaginn 11. nóvember hefst Framrás 1 á Ísafirði. Framrás,

sem er nám fyrir skrifstofufólk, er í þremur sjalfstæðum hlutum.
Nám þetta hefur notið mikilla vinsælda á höfuðborgarsvæðinu.

Dagskrá:
Þriðjudagurinn 11. nóvember kl. 11:30 - 17:30
Samskipti, ágreiningur og liðsheild.

Eyþór Einarsson.
Miðvikudagurinn 12. nóvember kl. 08:30 - 15:30
Tilfinningagreind, sjálfstraust og starfsánægja.

 Eyþór Einarsson.
Þriðjudagurinn 25. nóvember kl. 11:30 - 17:30
Starfsþróun, starfsframi, vinna og einkalíf.

Ingrid Kuhlman.
Miðvikudagurinn 26. nóvember kl. 08:30 - 12:00
Að takast á við breytingar.

Ingrid Kuhlman.
Miðvikudagurinn 10. desember kl. 08:30 - 15:30
Streita og álag.

Marteinn Steinar Jónsson.
Námskeiðsgjald er kr. 25.000.- á þátttakanda. Starfsmennt greiðir

námskeiðsgjald fyrir starfsmenn ríkisstofnana, aðrir starfsmennta-
sjóðir styrkja sína félaga.

Athugið að þótt námið sé hugsað fyrir skrifstofufólk er fyrsti hlut-
inn almennur og á erindi til allra. Þess vegna eru allir velkomnir.

Skráning er hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða, sími 456 5025.
Netfang: frmst@frmst.is. Veffang: www.frmst.is

Fræðslumiðstöð Vestfjarða.

Starfsstúlkur FSÍ nutu
heimboðs Jóa Júl

Glatt var á hjalla á heimili hins aldna athafnamanns
Jóhanns Júlíussonar á Ísafirði þegar starfsstúlkur Fjórð-

ungssjúkrahússins þáðu heimboð hans kvöld eitt í síð-
ustu viku. Jóhann hefur oft notið góðrar þjónustu starfs-

fólksins FSÍ þegar hann hefur sótt sér lækningar þar á
undanförnum árum og þótti ánægjulegt að fá að veita í

þetta sinn. Stúlkurnar skemmtu sér vel með Jóa Júl, eins
og kappinn er jafnan kallaður, en hann hafði á orði að

það væri ekki á hverjum degi sem 91 árs maður hefði á
fjórða tug kvenna í kringum sig.     – kristinn@bb.is

Jóhann Júlíusson ásamt starfsstúlkum Fjórðungssjúkra-
hússins á Ísafirði.

Bolungarvík: Ágúst og
Flosi buðu lægst

Opnuð hafa verið tilboð í breytingar á leikskólanum í
Hlíðarstræti í Bolungarvík. Alls bárust fimm tilboð í

verkið og var lægsta tilboðið frá Ágúst og Flosa ehf., á
Ísafirði, rúmar 9,4 milljónir króna. Önnur tilboð sem

bárust voru frá Trésmiðjunni hf. í Hnífsdal að upphæð
rúmar 10,9 milljónir, Múrkraftur bauð rúmar 11,5

milljónir, Spýtan ehf., 12 milljónir og hæsta tilboðið
barst frá F.B. Festingu að upphæð rúmar 12,1 milljónir
króna. Kostnaðaráætlun var 10,5 milljónir króna og var

því lægsta tilboð um 90% af áætlun.  – hj@bb.is

Högni kvaddur með 200 radda
söng eftir tuttugu ára starf

Krakkarnir færðu Högna innrammað ljóðið í kveðjuskyni.Högni í barnaskaranum á föstudag.

Högni Marsellíusson lét
af störfum sem skólaliði

hjá Grunnskólanum á Ísa-
firði á föstudag eftir tutt-

ugu ára starf sem skólaliði.
Nemendur í 1.-4. bekk, um
200 talsins, sungu kveðju-

brag fyrir Högna sem sam-
inn var af Þóru Karlsdótt-

ur kennara við lag Atla
Heimis Sveinssonar „Snert

hörpu mína himinborna
dís“. Börnin höfðu æft lag-
ið dagana á undan, bæði á

laun heima hjá sér og í
skólanum. Mikil leynd

hvíldi yfir fyrirætlunum
kórsins enda var söngnum

ætlað að koma Högna á
óvart. Að lokum færðu

krakkarnir Högna kveðju-
ljóðið innrammað. Ekki

fór á milli mála að Högni
fann mikið til söngs barn-

anna enda ekki allir sem
uppskera slíkar kveðjur

við starfslok. – kristinn@bb.is

Verslanir í miðbæ Ísafjarðar

Enginn samræmd-
ur afgreiðslutími

Ýmsir hafa kvartað yfir mis-
munandi afgreiðslutíma versl-
ana í miðbæ Ísafjarðar á laug-
ardögum. Samkvæmt könnun
blaðsins er ljóst að afgreiðslu-
tíminn er nánast eins misjafn
og verslanirnar eru margar og
virðist engin samræming ríkja.
Ef marka má frásagnir við-
skiptavina virðist sem sumar
verslanir hafi stundum ekki
einu sinni opið á auglýstum
afgreiðslutíma á laugardögum.
Fyrsta verslunin er opnuð
klukkan sjö að morgni laugar-
dags en það er Gamla bakaríið.
Síðan er verið að opna versl-
anir hverja af annarri til há-
degis, þær sem eru opnaðar á
annað borð á laugardögum, en
svo er ekki um allar. Fyrstu
versluninni er síðan lokað

klukkan tólf á hádegi og eftir
það er hverri af annarri lokað
fram til kl. 23:30 þegar Hamra-
borg er lokað.

Að sögn kaupmanna kemur
umræðan um samræmdan
afgreiðslutíma upp annað slag-
ið. Síðast var stórt átak gert
um verslunarmannahelgina en
þá lengdu verslanir afgreiðslu-
tíma sinn vegna Landsmóts
UMFÍ sem haldið var á Ísa-
firði.

Engin formleg samtök
kaupmanna í miðbænum eru
starfandi og því enginn form-
legur vettvangur þar sem þessi
umræða getur farið fram. Í
samtölum við kaupmenn kom
fram að þeir eru flestir hlynntir
því að setjast niður og reyna
að móta einhverja heildar-

stefnu. Þarna virðist þó sagan
um litlu gulu hænuna endur-
taka sig og hver bendir á ann-
an. Sumir kaupmenn telja hins
vegar að afgreiðslutími versl-
ana sé kominn út í öfgar. Leng-
ri afgreiðslutími þýði bara
hærra vöruverð á endanum.
Einn kaupmaður fullyrti t.d.
að aldrei gæti borið sig að
hafa opið á laugardögum.
Flestir telja þó að slíkt sé ein-
faldlega krafa nútímasamfé-
lags sem kaupmenn verði að
uppfylla, hvort sem þeim líkar
það betur eða verr.

Hvort hinn ríki vilji til sam-
ræmingar á afgreiðslutíma í
miðbæ Ísafjarðar ber ávöxt
mun tíminn leiða í ljós.

– hj@bb.is
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Hlutverk sveitarstjórna
STAKKUR SKRIFAR

smáar

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

Spilavist verður haldin í Félagsbæ,Spilavist verður haldin í Félagsbæ,Spilavist verður haldin í Félagsbæ,Spilavist verður haldin í Félagsbæ,Spilavist verður haldin í Félagsbæ,
húsi aldraðra á Flateyri, sunnu-húsi aldraðra á Flateyri, sunnu-húsi aldraðra á Flateyri, sunnu-húsi aldraðra á Flateyri, sunnu-húsi aldraðra á Flateyri, sunnu-
daginn 9. nóvember kl. 15. Allirdaginn 9. nóvember kl. 15. Allirdaginn 9. nóvember kl. 15. Allirdaginn 9. nóvember kl. 15. Allirdaginn 9. nóvember kl. 15. Allir
velkomnir! Nefndin.velkomnir! Nefndin.velkomnir! Nefndin.velkomnir! Nefndin.velkomnir! Nefndin.

Til sölu eru 33" grófmunstruðTil sölu eru 33" grófmunstruðTil sölu eru 33" grófmunstruðTil sölu eru 33" grófmunstruðTil sölu eru 33" grófmunstruð
jeppadekk og 12" Whitespokejeppadekk og 12" Whitespokejeppadekk og 12" Whitespokejeppadekk og 12" Whitespokejeppadekk og 12" Whitespoke
felgur. Selst saman á 35 þúsund.felgur. Selst saman á 35 þúsund.felgur. Selst saman á 35 þúsund.felgur. Selst saman á 35 þúsund.felgur. Selst saman á 35 þúsund.
Uppl. í síma 821 2690.Uppl. í síma 821 2690.Uppl. í síma 821 2690.Uppl. í síma 821 2690.Uppl. í síma 821 2690.

Til sölu eru nagladekk á stálfelg-Til sölu eru nagladekk á stálfelg-Til sölu eru nagladekk á stálfelg-Til sölu eru nagladekk á stálfelg-Til sölu eru nagladekk á stálfelg-
um. Stærð: 185-70-14R. Uppl.um. Stærð: 185-70-14R. Uppl.um. Stærð: 185-70-14R. Uppl.um. Stærð: 185-70-14R. Uppl.um. Stærð: 185-70-14R. Uppl.
í síma 899 0329 og 897 6704.í síma 899 0329 og 897 6704.í síma 899 0329 og 897 6704.í síma 899 0329 og 897 6704.í síma 899 0329 og 897 6704.

Tek að mér allan alhliða sauma-Tek að mér allan alhliða sauma-Tek að mér allan alhliða sauma-Tek að mér allan alhliða sauma-Tek að mér allan alhliða sauma-
skap. Nánari upplýsingar veitirskap. Nánari upplýsingar veitirskap. Nánari upplýsingar veitirskap. Nánari upplýsingar veitirskap. Nánari upplýsingar veitir
Kaja í síma 456 3023.Kaja í síma 456 3023.Kaja í síma 456 3023.Kaja í síma 456 3023.Kaja í síma 456 3023.

Til sölu er MMC lancer árg. 90,Til sölu er MMC lancer árg. 90,Til sölu er MMC lancer árg. 90,Til sölu er MMC lancer árg. 90,Til sölu er MMC lancer árg. 90,
4x4. Á sama stað er til sölu nýr4x4. Á sama stað er til sölu nýr4x4. Á sama stað er til sölu nýr4x4. Á sama stað er til sölu nýr4x4. Á sama stað er til sölu nýr
Blomberg ísskápur með frysti-Blomberg ísskápur með frysti-Blomberg ísskápur með frysti-Blomberg ísskápur með frysti-Blomberg ísskápur með frysti-
hólfi. Selst ódýrt. Upplýsingar íhólfi. Selst ódýrt. Upplýsingar íhólfi. Selst ódýrt. Upplýsingar íhólfi. Selst ódýrt. Upplýsingar íhólfi. Selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 456 5154.síma 456 5154.síma 456 5154.síma 456 5154.síma 456 5154.

Óska eftir gamalli tölvu fyrir lítiðÓska eftir gamalli tölvu fyrir lítiðÓska eftir gamalli tölvu fyrir lítiðÓska eftir gamalli tölvu fyrir lítiðÓska eftir gamalli tölvu fyrir lítið
eða gefins, má vera 486. Uppl.eða gefins, má vera 486. Uppl.eða gefins, má vera 486. Uppl.eða gefins, má vera 486. Uppl.eða gefins, má vera 486. Uppl.
í síma 863 7671.í síma 863 7671.í síma 863 7671.í síma 863 7671.í síma 863 7671.

Til leigu er herbergi á svæði 109Til leigu er herbergi á svæði 109Til leigu er herbergi á svæði 109Til leigu er herbergi á svæði 109Til leigu er herbergi á svæði 109
með aðgangi að baðherbergi.með aðgangi að baðherbergi.með aðgangi að baðherbergi.með aðgangi að baðherbergi.með aðgangi að baðherbergi.
Leiga er kr. 20 þús á mánuði.Leiga er kr. 20 þús á mánuði.Leiga er kr. 20 þús á mánuði.Leiga er kr. 20 þús á mánuði.Leiga er kr. 20 þús á mánuði.
Uppl. í síma 663 9736.Uppl. í síma 663 9736.Uppl. í síma 663 9736.Uppl. í síma 663 9736.Uppl. í síma 663 9736.

Til leigu er einstaklingsíbúð áTil leigu er einstaklingsíbúð áTil leigu er einstaklingsíbúð áTil leigu er einstaklingsíbúð áTil leigu er einstaklingsíbúð á
Skutulsfjarðareyri. Sér inngangurSkutulsfjarðareyri. Sér inngangurSkutulsfjarðareyri. Sér inngangurSkutulsfjarðareyri. Sér inngangurSkutulsfjarðareyri. Sér inngangur
og sanngjörn leiga. Upplýsingarog sanngjörn leiga. Upplýsingarog sanngjörn leiga. Upplýsingarog sanngjörn leiga. Upplýsingarog sanngjörn leiga. Upplýsingar
í síma 899 0742.í síma 899 0742.í síma 899 0742.í síma 899 0742.í síma 899 0742.

Ungt par sem er að byrja að búaUngt par sem er að byrja að búaUngt par sem er að byrja að búaUngt par sem er að byrja að búaUngt par sem er að byrja að búa
bráðvantar ísskáp og þvottavélbráðvantar ísskáp og þvottavélbráðvantar ísskáp og þvottavélbráðvantar ísskáp og þvottavélbráðvantar ísskáp og þvottavél
fyrir lítinn pening. Uppl. í símafyrir lítinn pening. Uppl. í símafyrir lítinn pening. Uppl. í símafyrir lítinn pening. Uppl. í símafyrir lítinn pening. Uppl. í síma
867 8888 og 693 7946.867 8888 og 693 7946.867 8888 og 693 7946.867 8888 og 693 7946.867 8888 og 693 7946.

Vantar Playstation 2 tölvu fyrirVantar Playstation 2 tölvu fyrirVantar Playstation 2 tölvu fyrirVantar Playstation 2 tölvu fyrirVantar Playstation 2 tölvu fyrir
lítinn pening. Upplýsingar í símalítinn pening. Upplýsingar í símalítinn pening. Upplýsingar í símalítinn pening. Upplýsingar í símalítinn pening. Upplýsingar í síma
662 6747.662 6747.662 6747.662 6747.662 6747.

Til sölu er Subaru Impresia, árg.Til sölu er Subaru Impresia, árg.Til sölu er Subaru Impresia, árg.Til sölu er Subaru Impresia, árg.Til sölu er Subaru Impresia, árg.
98, ekinn 108 þús. km. Spoiler98, ekinn 108 þús. km. Spoiler98, ekinn 108 þús. km. Spoiler98, ekinn 108 þús. km. Spoiler98, ekinn 108 þús. km. Spoiler
og vetrardekk á felgum fylgja.og vetrardekk á felgum fylgja.og vetrardekk á felgum fylgja.og vetrardekk á felgum fylgja.og vetrardekk á felgum fylgja.
Uppl. í síma 894 8836.Uppl. í síma 894 8836.Uppl. í síma 894 8836.Uppl. í síma 894 8836.Uppl. í síma 894 8836.

Félagsvist verður í Hrafnakletti,Félagsvist verður í Hrafnakletti,Félagsvist verður í Hrafnakletti,Félagsvist verður í Hrafnakletti,Félagsvist verður í Hrafnakletti,
félagshúsi UMFB, að Kirkjuvegifélagshúsi UMFB, að Kirkjuvegifélagshúsi UMFB, að Kirkjuvegifélagshúsi UMFB, að Kirkjuvegifélagshúsi UMFB, að Kirkjuvegi
1 í Bolungarvík, föstudaginn 7.1 í Bolungarvík, föstudaginn 7.1 í Bolungarvík, föstudaginn 7.1 í Bolungarvík, föstudaginn 7.1 í Bolungarvík, föstudaginn 7.
nóvember kl. 20:30. Aðgangs-nóvember kl. 20:30. Aðgangs-nóvember kl. 20:30. Aðgangs-nóvember kl. 20:30. Aðgangs-nóvember kl. 20:30. Aðgangs-
eyrir er kr. 500. Allir velkomnir.eyrir er kr. 500. Allir velkomnir.eyrir er kr. 500. Allir velkomnir.eyrir er kr. 500. Allir velkomnir.eyrir er kr. 500. Allir velkomnir.

Óska eftir fjórum 13" nagladekk-Óska eftir fjórum 13" nagladekk-Óska eftir fjórum 13" nagladekk-Óska eftir fjórum 13" nagladekk-Óska eftir fjórum 13" nagladekk-
jum, 185/70. Upplýsingar í símajum, 185/70. Upplýsingar í símajum, 185/70. Upplýsingar í símajum, 185/70. Upplýsingar í símajum, 185/70. Upplýsingar í síma
866 1426.866 1426.866 1426.866 1426.866 1426.

Til sölu er Subaru Legacy GXTil sölu er Subaru Legacy GXTil sölu er Subaru Legacy GXTil sölu er Subaru Legacy GXTil sölu er Subaru Legacy GX
árg. 2000, ekinn 74 þús. km.árg. 2000, ekinn 74 þús. km.árg. 2000, ekinn 74 þús. km.árg. 2000, ekinn 74 þús. km.árg. 2000, ekinn 74 þús. km.
Uppl. í síma 867 7815.Uppl. í síma 867 7815.Uppl. í síma 867 7815.Uppl. í síma 867 7815.Uppl. í síma 867 7815.

Kvenfélagið Hlíf heldur hluta-Kvenfélagið Hlíf heldur hluta-Kvenfélagið Hlíf heldur hluta-Kvenfélagið Hlíf heldur hluta-Kvenfélagið Hlíf heldur hluta-
veltu við anddyri Grunnskólansveltu við anddyri Grunnskólansveltu við anddyri Grunnskólansveltu við anddyri Grunnskólansveltu við anddyri Grunnskólans
á Ísafirði, sunnudaginn 9. nóv-á Ísafirði, sunnudaginn 9. nóv-á Ísafirði, sunnudaginn 9. nóv-á Ísafirði, sunnudaginn 9. nóv-á Ísafirði, sunnudaginn 9. nóv-
ember kl. 14:00.ember kl. 14:00.ember kl. 14:00.ember kl. 14:00.ember kl. 14:00.

Til sölu er rúmgóð 3ja herb.Til sölu er rúmgóð 3ja herb.Til sölu er rúmgóð 3ja herb.Til sölu er rúmgóð 3ja herb.Til sölu er rúmgóð 3ja herb.
íbúð á Urðarvegi. Upplýsingar ííbúð á Urðarvegi. Upplýsingar ííbúð á Urðarvegi. Upplýsingar ííbúð á Urðarvegi. Upplýsingar ííbúð á Urðarvegi. Upplýsingar í
síma 456 3372.síma 456 3372.síma 456 3372.síma 456 3372.síma 456 3372.

Til sölu eru fjögur negld vetrar-Til sölu eru fjögur negld vetrar-Til sölu eru fjögur negld vetrar-Til sölu eru fjögur negld vetrar-Til sölu eru fjögur negld vetrar-
dekk undan Opel Vectra á stál-dekk undan Opel Vectra á stál-dekk undan Opel Vectra á stál-dekk undan Opel Vectra á stál-dekk undan Opel Vectra á stál-
felgum með hjólkoppum. Uppl.felgum með hjólkoppum. Uppl.felgum með hjólkoppum. Uppl.felgum með hjólkoppum. Uppl.felgum með hjólkoppum. Uppl.
í síma 848 2535.í síma 848 2535.í síma 848 2535.í síma 848 2535.í síma 848 2535.

Til sölu er rauður sex sæta horn-Til sölu er rauður sex sæta horn-Til sölu er rauður sex sæta horn-Til sölu er rauður sex sæta horn-Til sölu er rauður sex sæta horn-
sófi á kr. 15 þús. Upplýsingar ísófi á kr. 15 þús. Upplýsingar ísófi á kr. 15 þús. Upplýsingar ísófi á kr. 15 þús. Upplýsingar ísófi á kr. 15 þús. Upplýsingar í
síma 848 2535.síma 848 2535.síma 848 2535.síma 848 2535.síma 848 2535.

Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stór-Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stór-Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stór-Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stór-Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stór-
holti. Uppl. í síma 456 5424.holti. Uppl. í síma 456 5424.holti. Uppl. í síma 456 5424.holti. Uppl. í síma 456 5424.holti. Uppl. í síma 456 5424.

Til sölu eru fjögur nagladekk,Til sölu eru fjögur nagladekk,Til sölu eru fjögur nagladekk,Til sölu eru fjögur nagladekk,Til sölu eru fjögur nagladekk,
195x70x14, undan MMC Lanc-195x70x14, undan MMC Lanc-195x70x14, undan MMC Lanc-195x70x14, undan MMC Lanc-195x70x14, undan MMC Lanc-
er. Einnig  fjögur 31" vetrardekk.er. Einnig  fjögur 31" vetrardekk.er. Einnig  fjögur 31" vetrardekk.er. Einnig  fjögur 31" vetrardekk.er. Einnig  fjögur 31" vetrardekk.
Uppl. í síma 861 0070.Uppl. í síma 861 0070.Uppl. í síma 861 0070.Uppl. í síma 861 0070.Uppl. í síma 861 0070.

Gulbröndóttur, ómerktur og hálfGulbröndóttur, ómerktur og hálfGulbröndóttur, ómerktur og hálfGulbröndóttur, ómerktur og hálfGulbröndóttur, ómerktur og hálf
stálpaður fress er í óskilum. Uppl.stálpaður fress er í óskilum. Uppl.stálpaður fress er í óskilum. Uppl.stálpaður fress er í óskilum. Uppl.stálpaður fress er í óskilum. Uppl.
í síma 862 8671.í síma 862 8671.í síma 862 8671.í síma 862 8671.í síma 862 8671.

Tónlistarskóli Ísafjarðar auglýsirTónlistarskóli Ísafjarðar auglýsirTónlistarskóli Ísafjarðar auglýsirTónlistarskóli Ísafjarðar auglýsirTónlistarskóli Ísafjarðar auglýsir
eftir kórbúningum, svörtumeftir kórbúningum, svörtumeftir kórbúningum, svörtumeftir kórbúningum, svörtumeftir kórbúningum, svörtum
skokkum og hvítum peysum, semskokkum og hvítum peysum, semskokkum og hvítum peysum, semskokkum og hvítum peysum, semskokkum og hvítum peysum, sem
enn kunna að liggja heima hjáenn kunna að liggja heima hjáenn kunna að liggja heima hjáenn kunna að liggja heima hjáenn kunna að liggja heima hjá
fyrri kórfélögum. Hafið sambandfyrri kórfélögum. Hafið sambandfyrri kórfélögum. Hafið sambandfyrri kórfélögum. Hafið sambandfyrri kórfélögum. Hafið samband
í síma 456 3925.í síma 456 3925.í síma 456 3925.í síma 456 3925.í síma 456 3925.

Óskum eftir þvottavél til notaÓskum eftir þvottavél til notaÓskum eftir þvottavél til notaÓskum eftir þvottavél til notaÓskum eftir þvottavél til nota
fyrir 4ra manna fjölskyldu. Uppl.fyrir 4ra manna fjölskyldu. Uppl.fyrir 4ra manna fjölskyldu. Uppl.fyrir 4ra manna fjölskyldu. Uppl.fyrir 4ra manna fjölskyldu. Uppl.
hjá Tónlistarskóla Ísafjarðar í símahjá Tónlistarskóla Ísafjarðar í símahjá Tónlistarskóla Ísafjarðar í símahjá Tónlistarskóla Ísafjarðar í símahjá Tónlistarskóla Ísafjarðar í síma
456 3925.456 3925.456 3925.456 3925.456 3925.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-
arvegi 78 með sérinngangi. Uppl.arvegi 78 með sérinngangi. Uppl.arvegi 78 með sérinngangi. Uppl.arvegi 78 með sérinngangi. Uppl.arvegi 78 með sérinngangi. Uppl.
í síma 456 3928 og 456 4323.í síma 456 3928 og 456 4323.í síma 456 3928 og 456 4323.í síma 456 3928 og 456 4323.í síma 456 3928 og 456 4323.

Að því hefur verið vikið hér áður að móta þurfi skýra stefnu fyrir áframhaldandi
byggð á Vestfjörðum. Eitt brýnasta verkefnið er að sameina sveitarfélögin. Til
þess liggja margar ástæður, einkum þær að í opinberum rekstri er lykilatriði að
nýta fjármuni skattborgarana á hinn allra hagkvæmasta hátt hverju sinni. Því
fylgir að að nýta mannafla sveitarfélaganna með sama hætti. Er þá fyrst og fremst
vísað til þeirra sem starfa á vegum sveitarstjórnarinnar og þiggja laun sín frá
henni, það er að segja úr vösum skattgreiðendanna, kjósendanna og annarra íbúa.
En einnig er að sjálfsögðu vísað til allra íbúanna, þess að sveitarstjórnin hafi for-
göngu um að stilla saman þann kraft sem býr í atvinnuvegunum og íbúunum.
Grundvallarspurning hlýtur að vera hvort nokkur skynsemi sé í því að halda úti
skrifstofum vítt og breitt í landsfjórðungi sem 7.800 íbúar byggja. Þeim er öllum
ætlað sama hlutverkið, en fæstar þeirrra hafa burði til að rækja það vegna fámenn-
is viðkomandi sveitarfélags. Flestum ber saman um, sérfræðingum jafnt og al-
mennum borgurum, að löngu sé tímabært að stækka sveitarfélögin og efla þau
með þeim hætti að stilla sama kraftana, nota skattféð betur en þegar hver er að fást
við sömu verkefnin í sínu litla horni. Hlutverk sveitarfélaganna er að gæta hags-
muna íbúa sinna, ekki sveitarstjórnarmanna.

Nýlega voru laun bæjarstjórnarmanna á Ísafirði hækkuð verulega, en líkt og
jafnan gerist við þær aðstæður sýnist sitt hverjum. Í sjálfu sér er ekki undarlegt þótt
hinn almenni kjósandi í sveitarfélagi, sem býr við fækkun íbúa og samdrátt í
atvinnulífi, velti vöngum yfir því hvers vegna kjörnir fulltrúar þeirra eigi að fá

hærri laun fyrir störf, sem í fljótu bragði virðast ekki skila miklu til samfélagsins,
að minnsta kosti ekki í auknum umsvifum innan sveitarfélagsins. Áður hefur
verið vikið að því á þessum vettvangi að stefnt skuli að því að koma upp skólasetri
á Ísafirði. Þess vegna er því fagnað að bæjarstjórinn, Halldór Halldórsson, hafi nú
kynnt sér aðstæður í Finnlandi. Því má hins vegar ekki gleyma að aðstæður eru
ólíkar á Ísafirði og Oulu. Fámennið setur Vestfirðingum skorður, sem verður að
taka með í allar áætlanir og hugmyndir Halldórs eru góðar og vonandi vinnst hratt
úr þeim. Hinu má ekki gleyma að til þess að snúa íbúaþróuninni við þarf mikið fé
og enn meiri vilja af hálfu Alþingis og ríkisstjórnar.

Sú þróun virðist nú að skýrast í Ísafjarðarbæ, að seta í bæjarstjórn verði æ
umsvifameira starf og sjálfsagt má rekja umtalsverðar launahækkanir bæjarfulltrúa
til þess. En þá viljum við kjósendur fá að sjá myndarlega tekið á brýnustu verk-
efnum samfélagsins. Ekki er verið að sjá eftir sanngjörnum launum til þeirra sem
gefa kost á sér til starfa fyrir okkur hin, en eðlilegt samhengi þarf að vera á milli
verka og launa. Það er einmitt eitt margra atriða sem knýja á fækkun sveitarfélaga,
að greiða ekki laun til margra sem eru að fást við sömu verkefnin með mismunandi
árangri og ekkert samhengi er á milli vinnuframlagsins fyrir íbúa á Vestfjörðum
og árangurs fyrir hið vestfirska samfélag, sem á undir högg að sækja. Sameina
þarf sveitarfélögin þrjú í Ísafjarðarsýslu fyrir næstu kosningar til sveitarstjórna og
fara strax að vinna að sameiningu þeirri er lögð var til á fjórðungsþinginu. Annað
er ósannfærandi.

Orlofsferð vestfirskra
kvenna til Kaupmannahafnar

– Edda Arnholtz á Mýrum í Dýrafirði segir frá
Heim komin úr velheppn-

aðri orlofsferð vestfirskra
kvenna til Kaupmannahafnar
í ágúst sl. langar mig að hripa
niður fáeinar línur úr ferðinni
og kynna um leið ágæti slíkra
ferða. Konur fá dágóðan styrk
úr orlofssjóði til að létta undir
kostnaði og þurfa því ekki að
taka nema takmarkað fé úr
sjóðum heimilisins. Flestar
vinna þær utan heimilis með
húsmóðurstarfinu, eru þar af
leiðandi í tvöfaldri vinnu og
veitir ekki af orlofi. Þá eru
margar eina fyrirvinnan og
hafa ekki úr miklu að spila.
Einnig eru eldri konur sem
ekki treysta sér til að fara í
almennar hópferðir og þannig
má lengi upp telja. Öllum veit-
ir þeim ekki af að sletta örlítið
úr klaufunum í góðra kvenna
hópi.

Skuggi hvílir þó yfir þessum
orlofsferðum hvað varðar álit
sumra á þeim, telja þær úreltar
og óþarfar í nútíma þjóðfélagi.
Ég get ekki verið sammála
þeim röddum. En það er annað
sem ekki síst er um vert, ferð-
irnar stuðla að kynningu
kvenna innbyrðis. Konur af
vestursvæðinu kynnast konum
af norðursvæðinu og öfugt,
þær skiptast á skoðunum og
bindast vináttuböndum. Í or-
lofsferðum eru yfirleitt konur
sem ekki standa framarlega í
stjórnmálum eða félagsmálum
og hafa því ekki haft tækifæri
til að kynnast konum utan síns
svæðis nema að takmörkuðu
leyti. Þá hafa konur utan or-
lofssvæðisins fengið að taka
þátt í ferðunum ef ekki hefur
tekist að fá næga þátttöku

heima fyrir, og þá með stuðn-
ingi frá sínum sjóðum.

Það er von mín að orlofs-
sjóður vestfirskra kvenna vaxi
og dafni og sveitarfélögin láti
ekki sitt eftir liggja að leggja
honum lið.

UndirbúningurUndirbúningurUndirbúningurUndirbúningurUndirbúningur
Orlofsnefndin kom nokkr-

um sinnum saman eftir ára-
mótin til að ráða ráðum sínum.
Reynt hafði verið að koma á
ferð innanlands, á Njáluslóðir
sl. sumar, en ekki fengist næg
þátttaka. Raddir höfðu heyrst
að utanlandsferð væri það sem
konur hefðu áhuga á. Reynslu-
leysi okkar af samvinnu við
aðrar orlofsnefndir var algert.
Það varð því úr að haft var
samband við Orlofsnefnd hús-
mæðra í Reykjavík. Sú nefnd
er að einhverju leyti launuð
og hefur fast húsnæði á Hverf-
isgötunni þar í borg. Þar var
okkur einstaklega vel tekið.
Þar er efnt til a.m.k. 8 ferða
árlega bæði innanlands og ut-
an. Okkur var boðin þátttaka í
þær ferðir sem ekki var uppselt
í. Jafnframt var okkur bent á
að hafa samband við Ferða-
skrifstofu GJ sem hefur séð
um orlofsferðir kvenna frá hin-
um ýmsu svæðum.

Þegar utanlandsferð bar á
góma í nefndinni datt okkur
fljótlega í hug að fara til Kaup-
mannahafnar. Við leituðum
eftir tilboðum hjá nokkrum að-
ilum en gengum loks til samn-
inga við Ferðaskrifstofu GJ.
Á síðustu dögum maímánaðar
var ferðin auglýst á öllum þétt-
býlissvæðum í sparisjóðum,
sjoppum og nokkrum versl-

Björk, Kolbrún og Edda í hótelgarðinum.
unum. Heldur voru viðtökur
dræmar í fyrstu, en síðar var
ferðin auglýst á síðum Bæjar-
ins besta og viðtal var haft við
eina nefndarkonu í Svæðisút-
varpinu. Þá tóku konur við sér
og 18 tilkynntu þátttöku. Ekki
var það alveg nóg svo í sam-
starfi við Orlofsnefnd hús-
mæðra í Reykjavík komu 9
konur til viðbótar. Þá var okkur
ekkert lengur að vanbúnaði og
ferðin gat hafist á tilsettum
tíma.

21. ágúst21. ágúst21. ágúst21. ágúst21. ágúst

Konur áttu sjálfar að koma
sér til Keflavíkurflugvallar en
brottför þaðan var áætluð kl.
7.45. Voru allar mættar tíman-
lega, skoðuðu varninginn í frí-
höfninni eða settust niður og
fengu sér hressingu. Á tilsett-
um tíma var farið í loftið og
eftir þægilega ferð var lent í
Kastrup þremur tímum seinna.

Þar hóaði fararstjórinn, Emil
Örn Kristjánsson, hópnum
saman. Seint gekk að fá far-
angurinn afhentan, eða a.m.k.
klukkustund, en síðan var farið
í rútu til hótels Ansgar í miðbæ
Kaupmannahafnar. Þaðan var
svo farið í stutta gönguferð
inn á Ráðhústorg svo konur
gætu áttað sig á nánasta um-
hverfi.

Um kvöldið var sameigin-
legur kvöldverður á veitinga-
staðnum Páfuglinum í Tívolí.
Pöntuð hafði verið akurhæna í
aðalrétt, en vegna númera-
brengls á réttum milli ferða-
skrifstofu og veitingastaðar
fengum við nautasteik með
bearnaise-sósu og urðu flestar
fegnar að þurfa ekki að hest-
húsa akurhænu sem engin
hafði áður smakkað. Við feng-
um fallegan lítinn sal út af
fyrir okkur með aðgengi að
svölum sem hentaði til reyk-

inga. Og fyrir utan dunaði
tónlist og hlátur fólks í
Tívolí-garðinum. Var hinum
þríréttaða kvöldverði gerð
góð skil og héldu konur
saddar og sælar út í skemmti-
garðinn, fóru í rússíbana, par-
ísarhjól eða rafmagnsbíla og
horfðu á ljósasýningu við
tjörnina. Allar skiluðu sér
heim á hótel á skikkanlegum
tíma.

22. ágúst22. ágúst22. ágúst22. ágúst22. ágúst

Í dag var ráðgerð heilsdags
ferð um Kaupmannahöfn og
norður til Helsingjaeyrar.
Voru allar mættar ferðbúnar
í hótelgarðinum fyrir kl. 10.
Fyrst var haldið að Amalien-
borgarhöll sem er aðsetur
Margrétar drottningar og fjöl-
skyldu. Á leiðinni var Emil
fararstjóri sífellt að fræða
okkur um það sem fyrir aug-
un bar. Það var m.a. Kaup-

bb.is
– fyrir fróðleiksfúsa

Vestfirðinga og
landsmenn alla

nær og fjær!
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ÍBÚÐARHVERFI Í TUNGUDAL
Óskað er eftir tillögum að nöfnum á
götur í nýja íbúðarhúsahverfinu í
Tungudal. Hverfið samanstendur af
stofnbraut og fimm íbúðagötum sem
bráðvantar góð nöfn á.
Tillögum skal komið á framfæri við
tæknideild fyrir 12. nóvember nk.
Þá er athygli vakin á að í hverfinu eru
lausar einbýlishúsalóðir og eru vænt-
anlegir húsbyggjendur hvattir til að
hafa samband við tæknideild Ísafjarð-
arbæjar og afla frekari upplýsinga.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

höllin, Kristjánsborgarhöll,
stytta Absalons sem lagði
grunninn að Kaupmannahöfn,
Brimarhólms kirkja, Knipp-
elsbrú sem var á lofti þar sem
skip var að sigla hjá, Svarti
demanturinn og margt fleira.
Þar næst var haldið út á Löngu-
línu til litlu hafmeyjunnar sem
á níræðisafmæli á morgun, 23.
ágúst. Alltaf er margt fólk að
virða hana fyrir sér, og erfitt
var að komast að til mynda-
töku fyrir hóp ferðaglaðra Jap-
ana.

Eftir að ekið hafði verið
fram hjá Jónshúsi, Kastellet,
Dyrehaven o.fl. var lagt í hann
norður til Helsingjaeyrar. Á
leiðinni eru mörg stór og falleg
einbýlishús meðfram strönd-
inni og einnig nokkur gömul
sjávarþorp þar sem gert var út
áður fyrr. Það rigndi nokkuð
svo ekki sást til Svíþjóðar fyrr
en við komum til Helsingja-
eyrar en þá stytti upp. Á Hels-
ingjaeyri var fyrst haldið til
Krónborgarkastala undir fróð-
legri leiðsögn Emils um Ham-
let prins og kónga og drottn-
ingar Danmerkur og Norður-
landa.

Krónborgarkastali er gömul
virkishöll, vel staðsett þar sem
styst er yfir Eyrarsund til Sví-
þjóðar. Gengið var inn í kast-
alagarðinn og við ímynduðum
okkur glæsifólk fyrri alda
ganga þar um garða. Á eftir
var haldið niður í gamla bæinn
í glaða sólskini þar sem gefinn
var frjáls tími til búðarráps
o.fl. Frá Helsingjaeyri var ekið
aftur til Kaupmannahafnar
fram hjá konungshöllunum
Fredensborg og Friðriksborg.
Á leiðinni var gítarinn dreginn
fram og sungið við raust uns
komið var á hótelið um kl. 17.
Um kvöldið dreifðu konur sér
á hina ýmsu matsölustaði eftir
smekk hvers og eins.

23. ágúst23. ágúst23. ágúst23. ágúst23. ágúst
Í dag var frjáls dagur. Komið

var saman í hótelgarðinum upp
úr kl. 10 og kannað hvað helst
væri hægt að gera. Sumar
höfðu áhuga á að kíkja í versl-
anir en þrettán ákváðu að fara
í fríríkið Kristjaníu. Veður var
gott þó gengi á með skúrum.
Við innganginn að fríríkinu
tók á móti okkur sænsk kona.

Sagði hún okkur undan og ofan
af lífinu þarna og bauð okkur
að skoða svæðið. Þar eru
markaðir með alls konar varn-
ingi, fatnaði, skartgripum,
hasspípum og margt fleira. Í
einni götunni var hass boðið
til sölu en engin freistaðist til
slíkra innkaupa enda hassið
frekar ógirnilegt, minnir helst
á nýjan kindaskít úti í haga.
Myndatökur voru bannaðar á
markaðssvæðinu. Góður og
ódýr veitingastaður er þarna
og fengum við okkur hress-
ingu. Þá opnuðust himnagátt-
irnar og flýðum við inn í hús.

Er stytti upp var aftur haldið
í könnunarleiðangur. Þá rák-
umst við á Íslending sem var
fús til að leiða okkur um garða.
Sýndi hann okkur m.a. verk-
stæði þar sem gerðir eru upp
gamlir eldiviðar- og kolaofnar.
Voru þar margir kostagripir
en heldur voru þeir þungir og
fyrirferðarmiklir svo ekki varð
úr kaupum í þetta sinn. Að
lokum gengum við yfir brú
eina og út úr Kristjaníu. Þar
kvöddum við leiðsögumann
okkar og héldum því næst,
milli skúra, að skoða sumar-
bústaðabyggð inni í stórborg-
inni. Það var ævintýri líkast
að sjá alla þessa fallegu smá-
garða og örhýsi á kafi í blóm-
um og runnum. Það er langur
biðlisti eftir að fá að kaupa
þessa bústaði en þeir eru ekki
seldir nema til þeirra sem búa
í fjölbýlishúsum og ekki eiga
garða.

Nú var aftur haldið niður í
miðbæ. Heldur fækkaði í
hópnum, en níu ákváðu að nú
væri tími til kominn að fara
upp í Sívalaturn. Ganga þar
upp er ákaflega þægileg. Breið
braut snýst eins og innan í
kuðungi upp í turninn og eru
þar engar tröppur fyrr en allra
efst. Sagan segir að Pétur mikli
Rússakeisari hafi látið aka sér
þar upp í hestvagni. Tókst
okkur að koma einni loft-
hræddri alla leið upp og var
það hápunktur ferðarinnar hjá
henni. Úr Sívalaturni sáum við
hina mörgu turna Kaupmanna-
hafnar, nýju Eyrarsundsbrúna
og alla leið yfir til Svíþjóðar.
Var það ánægður hópur sem
hélt aftur niður og út á Strikið.

Hjá Heilagsandakirkjunni
var gengið um öngstræti út á

Grábræðratorg þar sem konur
fengu að líta Arnholtz-kringl-
una sem hangir yfir Kringle-
gangen. Þaðan var aftur haldið
út á Strikið og staldrað við hjá
ýmsum listamönnum sem þar
voru að syngja og spila, m.a.
hópur frá Íslandi. Við Gammel
Torv var stór hópur indíána
frá Ameríku að skemmta veg-
farendum. Sundraðist nú hóp-
urinn, nokkrar héldu heim á
hótel en aðrar settust á útiveit-
ingastað til að væta kverkar
og hvíla lúin bein. Um kvöldið
dreifðist hópurinn á hina ýmsu
veitingastaði. Um helmingur
hópsins hélt á Stigs Vinstue i
Helgolandsgade og snæddu
þar dýrlegan kvöldverð. Þaðan
var haldið í Tívolí, ýmis tæki
reynd og að lokum horft á
mikla flugeldasýningu. Þar
týndust margar í myrkrinu en
allar skiluðu sér heim á hótel
að lokum.

24. ágúst24. ágúst24. ágúst24. ágúst24. ágúst

Í dag var aðalmenningar-
dagurinn. Kl. 11 fyrir hádegi
var lagt af stað gangandi frá
hótelinu í sól og hita að kanna
Íslendingaslóðir. Var gengið
fylktu liði út á Vesturbrú, fram
hjá Frelsisstyttunni og niður á
Ráðhústorg, meðan fróðleik-
urinn rann upp úr Emil farar-
stjóra. Þaðan var farið út á
Jamarstorg og stungið sér inn
í hin ýmsu öngstræti, fram hjá
húsi því þar sem Jónas Hall-
grímsson kvaddi þennan heim
og bent á önnur þar sem Fjöln-
ismenn höfðu átt heima. Þá
var farið í Frúarkirkju, en öll
listaverkin þar eru eftir Bertel
Thorvaldsen, tólf postular í
líkamsstærð og stór skírnar-
fontur. Gengið var fram hjá
háskólanum og bókasafninu
þar sem Jón Helgason vann
sitt ævistarf, niður Studie-
stræti, fram hjá gamla stúd-
entagarðinum og Sívalaturni,
eftir Landemærket og út á
Strikið.

Alls staðar var fróðleik að
finna og Emil óspar að veita.

Alltaf var sama góða veðrið
og fannst sumum nóg um hit-
ann. Að lokum var sest niður í
Hviids Vinstue við Kóngsins
Nýjatorg. Þar var gott að hvíla
lúin bein og væta kverkarnar
eftir rúmlega tveggja tíma
göngu. Tóku konur lagið við
mikinn fögnuð kráargesta og
runnu nokkrir Íslendingar á
hljóðið. Eftir góða hvíld var
haldið niður í Nýhöfn, en þar
eru ótal veitingastaðir sem
voru þéttsetnir í góða veðrinu.
Þar var sest að snæðingi enda
margar orðnar svangar.

Á eftir fóru flestar í bátsferð
um síkin og gátu nú virt fyrir
sér hinar ýmsu byggingar af
sjó, svo og litlu hafmeyjuna.
Þá héldu sumar yfir í Kongens
Have að líta á styttuna af H.C.
Andersen o.fl. en aðrar fóru í
Tívolí þar sem nóg er að sjá að
degi til, fallegir garðar og mik-
ið blómskrúð. Eins og undan-
farin kvöld skiptu konur sér á
hina ýmsu veitingastaði um
kvöldið en skiluðu sér allar
heim að lokum.

25. ágúst25. ágúst25. ágúst25. ágúst25. ágúst

Þá var lokadagurinn runninn
upp. Þær sem áttu eftir að ljúka
hinum ýmsu erindum flýttu
sér út í hringiðu mannlífsins,
hinar snæddu morgunverð í
rólegheitum, settust síðan nið-
ur í hótelgarðinum og sleiktu
sólskinið. Klukkan hálf tólf
var sest upp í rútuna og allt of
fljótt vorum við komnar út á
flugvöll, ævintýrinu var að
ljúka. Heimferðin gekk að ósk-
um og lent í Keflavík eftir
góða ferð. Þar skildi leiðir og
hélt hver í sína áttina með digr-
an minningasjóð.

Ég vil að lokum þakka sam-
ferðakonunum fyrir skemmti-
legar stundir og góða viðkynn-
ingu og vona að við fáum aftur
tækifæri til að fara í orlofsferð.

Kristín, Sólrún, Sigrún og Dröfn snæða kínverskt.

Sólveig, Sigríður og Kolbrún á Hviids Vinstue.

Flateyrarfrúrnar Laufey, Helga og Sigga á Páfuglinum.

Í menningargöngunni – hér er verið að horfa á húsið þar
sem Jónas Hallgrímsson bjó síðast og fótbrotnaði í stiganum.bb.is

– ef þú
vilt vera

fyrstur með
fréttirnar!
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Haukur Ingason
Hlíðarvegi 5, Ytri-Njarðvík

Martha Hauksdóttir Aðalsteinn Hauksson
Haukur Ingi Hauksson Hrafn Hauksson

Hildur Hauksdóttir Þórður Helgi Þórðarson
Guðrún Guðmundsdóttir

Ástkær faðir okkar og vinur

lést á Landsspítalanum Fossvogi þriðjudaginn 28. október. Jarðarförin
fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju föstudaginn 7. nóvember kl. 14:00.

Til sölu
Einbýlishúsið nr. 119 við Aðalstræti á

Patreksfirði er til sölu.
Nánari upplýsingar gefur Þorbjörn Árna-

son hdl., í síma 892 4070.

Sól og fegurð til sölu
Sólbaðs- og dekurstofan Sól og fegurð

að Túngötu 3 á Ísafirði er til sölu. Vegna
anna við nudd og ýmsar nýjungar í kringum
það get ég ekki sinn stofunni líka svo vel
sé. Yndislegt tækifæri fyrir tvær samhentar
manneskjur. Allar nánari upplýsingar á
staðnum eða í síma 456 5522.

Sigríður M. Gunnarsdóttir (Sigga Maja).

LEIKSKÓLINN EYRARSKJÓL
Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra
og leikskólasérkennara á leikskólan-
um Eyrarskjóli.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í
síma 456 3685.

Ómar Smári Kristinsson
og Nína Ivanova, vetur-
setumenn í Æðey í Ísa-

fjarðardjúpi, hafa endur-
útgefið bók sína með 101
skopteikningu af kunnu

fólki sem kemur við sögu í
„Nýjum vestfirskum þjóð-

sögum“ Gísla Hjartar-
sonar. Í vor gáfu þau

myndirnar út á bók sem
var tölvuprentuð í litlu

upplagi. Nú segja þau út-
gáfuna öllu formlegri og
viðameiri. Prentuð hafi

verið innbundin bók í 500
eintökum sem verði kynnt

í bókatíðindum í nóvember
og að prentuð verði fleiri

eintök ef þörf krefji.  Bók-
in verður sem fyrr til sölu í

Bókhlöðunni á Ísafirði og
víðar um land. „Vestfirð-

ingar eru út um allt“, segir
Ómar Smári. Nina segir

dreifingu bókarinnar hafa
farið í gang fyrir um viku.

Nina Ivanova og Ómar Smári Kristinsson.
„Við viljum kynna útgáf-

una hér áður en bókin
kemur í bókatíðindum svo

Vestfirðingar hafi tæki-
færi til að kaupa sér ein-

tak áður en upplagið selt“,
segir hún glettin í bragði.

Ómar segir útgáfuna í
vor hafa verið tilraun til að

sjá hvernig efnið liti út og

til að sjá hvort fólk hefði
áhuga á því. Viðtökurnar
hafi verið góðar og því sé

nú búið að gefa bókina út á
landsvísu. – kristinn@bb.is

Eggert Stefánsson starfsmaður Landssímans og áhugamaður um bættar samgöngur á Vestfjörðum skrifar

Lýst er eftir jarðgöngum
„Þingmenn Vestfirðinga og

ýmsir fleiri telja ekki ósenni-
legt að áætlun um gerð jarð-
ganga milli Arnarfjarðar og
Dýrafjarðar verði samþykkt á
Alþingi í vetur. Slík fram-
kvæmd myndi gerbreyta sam-
göngum milli norður- og suð-
ursvæðis Vestfjarða, en
Hrafnseyrarheiði er jafnan
ófær svo mánuðum skiptir á
hverju ári. Fyrir rúmum tveim-
ur árum var samþykkt á Al-
þingi ályktun um fjárveitingar
til jarðgangagerðar á árunum
2000-2004. Jafnframt verði
hafinn undirbúningur að næstu
verkefnum. Sérstaklega verði
rannsökuð göng milli Arnar-
fjarðar og Dýrafjarðar á Vest-
fjörðum, segir í ályktuninni.“

Þetta er ekki ný frétt, þetta
er hluti úr frétt sem birtist á

bb.is þann 4. október 2002.
Margir lifnuðu við og fylltust
eftirvæntingu, a.m.k. var það
svo með mig – væri nú loksins
eitthvað að gerast í þessu máli?
Eitthvað virðist hafa farið
öðruvísi en ætlað var, nú er
liðið rúmlega eitt ár frá því
þessi frétt birtist og enn hef ég
ekki orðið var við að Arnar-
fjarðar-Dýrafjarðargöng hafi
verið samþykkt. Aftur á móti
á að fara að byrja á göngum
undir Almannaskarð, göngum
sem skv. jarðgangaáætlun frá
árinu 2000 (sem ég veit ekki
annað en sé enn í gildi) átti
ekki að hugsa um fyrr en eftir
mörg ár.

Í Fréttablaðinu 30. júlí sl.
segir meðal annars:

„Verið er að vinna að hönn-
un ganga um Almannaskarð.

Meiningin er að bjóða verkið
út með haustinu. Vonandi
verður hægt að byrja á verkinu
fyrir áramót og reiknum við
með að því ljúki að mestu leyti
á næsta ári, segir Einar Þor-
varðarson, umdæmisstjóri
Vegagerðarinnar á Austur-
landi, um fyrirhuguð jarðgöng
um Almannaskarð.“

Vegurinn um Almanna-
skarð fer hæst í 155 m hæð
yfir sjó, göng undir munu ekki
stytta leið neitt – 0 km, skv.
töflu í Jarðgangaáætlun Vega-
gerðarinnar frá árinu 2000.
Vegurinn um Hrafnseyrar-
heiði fer í 552 m hæð, göng
Arnarfjörður-Dýrafjörður, á
þeim stað sem helst er rætt
um, stytta leið um 25 km milli
t.d. Patreksfjarðar og Ísafjarð-
ar.

Í áðurnefndri Jarðganga-
áætlun Vg kemur einnig fram
að vegurinn um Almannaskarð
var lokaður að meðaltali 1 dag
á ári á árunum 1994-98 en
vegir um Hrafnseyrar- og
Dynjandisheiðar um 120 daga
á ári á sama tímabili.

Meiri samanburður: Nú er
gerð ganga milli Reyðarfjarðar
og Fáskrúðsfjarðar komin vel
af stað, göngin munu stytta
leiðina á milli þessara staða
um 30 km sem er vissulega
mjög gott. Ekki er verra að þá
losna menn við hættulega
kafla á núverandi leið, leið
sem þó er mokuð og þar með
fær alla daga.

Leiðin Ísafjörður-Patreks-
fjörður, þ.e. kaflinn Þingeyri-
Vatnsfjörður, er skv. mokst-
ursáætlun Vegagerðarinnar
mokaður tvo daga í viku, vor

og haust, meðan snjóalög
leyfa.

Ef núverandi leið milli Ísa-
fjarðar og Patreksfjarðar er
ófær verð ég að aka um Djúp,
Ste ingr ímsf jarðarhe ið i ,
Strandir, Laxárdalsheiði,
Reykhólasveit og Klettsháls –
alls á sjöunda hundrað kíló-
metra! Í stað 170 km um nú-
verandi sumarleið, eða 140-
150 km eftir að Arnarfjarðar-
göngin verða komin. Ef ein-
hver getur nefnt eitthvað sem
nálgast þessa vegalengd á
„vetrarkróki“ annars staðar á
landinu þætti mér vænt um að
heyra það. Ég fullyrði að annað
eins þekkist ekki hérlendis.

Þann 11. mars 1999 var
samþykkt á Alþingi þings-
ályktun, nokkurs konar að-
dragandi jarðgangaáætlunar
Vg. Í ályktuninni segir meðal
annars:

„Sérstaklega verði horft til
framkvæmda sem rjúfa vetr-
areinangrun, koma í stað ann-
arrar kostnaðarsamrar vega-
gerðar, stytta vegalengdir eða
stækka atvinnusvæði.“

Sé horft á þessa setningu er

í mínum huga augljóst að jarð-
göngin Dýrafjörður-Arnar-
fjörður ásamt lagfæringum á
Dynjandisheiði (helst ættu
náttúrlega að koma göng undir
hana líka) ættu að hafa forgang
fram yfir aðrar gangafram-
kvæmdir. Þar með talin göng
undir Vaðlaheiði, Hellisheiði
eystri og út í Vestmannaeyjar.

Sem betur fer eru æ fleiri að
sjá nauðsyn betri vegtengingar
milli norður- og suðursvæða
Vestfjarða. Í skýrslu sem Sam-
göngunefnd Ísafjarðarbæjar
sendi frá sér árið 2001 segir
meðal annars að nefndin vilji
að framkvæmdir við jarðgöng
á leiðinni milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar hefjist innan
þriggja ára. Einnig: „Nefndin
telur farsælt að tekið verði upp
nýtt hugtak í vegasamgöngum
á Vestfjörðum með því að
vinna af kappi að heilsársteng-
ingu um Vestfirði sem tengi
saman allar byggðir fjórðungs-
ins og kallist Vestfjarðahring-
urinn.“

Í janúar 2003 samþykkti
sveitarstjórn Tálknafjarðar-
hrepps áskorun til stjórnvalda
varðandi fiskveiðar og sam-
göngur. Þar segir í 6. grein:
„Að stjórnvöld hraði vinnu
eins og kostur er við þær sam-
göngubætur sem fyrirhugaðar
eru milli norður- og suðurhluta
Vestfjarða til að auka sam-
skipti milli þessara svæða eins
og hægt er til að tryggja búsetu
sem best á Vestfjörðum.“

Í frétt á bb.is 17. júlí 2003
segir m.a.: „Atvinnumála-
nefnd Vesturbyggðar leggur
til við bæjarstjórn að hún leiti
sem fyrst samstarfs við ríkis-

stjórnina um aðkomu hennar
að nauðsynlegum mótvægis-
aðgerðum í V-Barðastrandar-
sýslu til að tryggja atvinnu og
hamla fólksfækkun í ljósi
þeirra gífurlegu framkvæmda
og uppbyggingar sem hafin er
á Austurlandi. Í því sambandi
bendir nefndin á mikilvægi
línuívilnunar fyrir svæðið og
leggur áherslu á að hún hefjist
strax á næsta fiskveiðiári.
Einnig þurfi að tímasetja gerð
jarðganga milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar auk ganga undir
Dynjandisheiði til að tengjast
fyrirhuguðu kjarnasvæði á Ísa-
firði með láglendisvegi sem
fyrst.“

Í grein á Þingeyrarvefnum
– thingeyri.com – í apríl sl.
segir Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra m.a.: „Sam-
kvæmt Jarðgangaáætlun sem
ég lagði fyrir þingið og varð
síðan hluti samgönguáætlunar
var gert ráð fyrir að næstu jarð-
göng [á eftir Reyðarfjarðar-
Fáskrúðsfjarðar og Siglufjarð-
ar-Ólafsfjarðargöngum] yrðu
göngin milli Arnarfjarðar og
Dýrafjarðar. Næstu stór-
framkvæmdir við jarð-
gangagerð verða því Arnar-
fjarðar-Dýrafjarðargöngin
ef ég fæ ráðið.“ Leturbr. E.S.

Vonandi sýnir ráðherrann
sem fyrst hverju hann fær ráð-
ið, núverandi einangrun er fyr-
ir löngu orðin óþolandi. Ég
skora á þingmenn NV-kjör-
dæmis að koma þessu máli í
höfn á yfirstandandi þingi.
Þessi vegtenging er a.m.k
jafnmikilvæg fjórðungnum og
margumrædd línuívilnun.
– Eggert Stefánsson, Ísafirði.

Eggert Stefánsson.

Vetursetumenn í Æðey í Ísafjarðardjúpi í útgáfu

101 skopmynd af kunnu fólki
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helgar
dagbókin

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:

Norðlæg átt, 3-8 m/s og
slydda norðavestanlands,
en annars hæg breytileg

átt og skýjað norðaustan-
lands, en bjartviðri syðra.

Hiti 2-8 stig. Vaxandi
austanátt sunnanlands og

fer að rigna síðdegis.
Horfur á föstudag:

Suðlægar áttir og talsverð
rigning með köflum sunn-

Sjónvarpsmaðurinn Jónas R. Jónsson er næsti viðmælandi
Jóns Ársæls Þórðarsonar í Sjálfstæðu fólki á Stöð 2 kl.
20:25 á sunnudagskvöld. Jónas R. er nýr stjórnandi spurn-
ingaleiksins Viltu vinna milljón?, sem einnig er á dagskrá á
sunnudagskvöld, en svo skemmtilega vill til að hann var
einmitt fyrsti dagskrárstöðvarstjóri Stöðvar 2 árið 1986.
Jónas er reynslumikill fjölmiðlamaður og stýrði mörgum
vinsælum skemmtiþáttum á RÚV í eina tíð. Hann var
einnig kunnur tónlistarmaður á sínum yngri árum og var í
hljómsveitinum Flowers og Náttúru.

www.ruv.is

Jónas R. hjá Jóni
Ársæli Þórðarsyni

sportið
Sjónvarpið:

Laugardagur 8. nóvember:
Kl. 14:25 – Þýski boltinn:

Leikur óákveðinn
Kl. 16:20 – Íslandsmótið í

handbolta karla:

Sýn:
Miðvikudagur 5. nóvember:
Kl. 19:30 – Meistaradeild:

Arsenal – Dynamo Kyiv.
Kl. 21:40 – Meistaradeild:

Glasgow Rangers –
Anderlecht

Laugardagur 8. nóvember:
Kl. 12:15 – Enski boltinn:

Wolves – Birmingham
Kl. 18:20 – Spænski bolt-

inn: Bilbao – Espanol.

Sunnudagur 9. nóvember:
Kl. 12:25 – Enski boltinn:

Liverpool – Man. United
Kl. 15:55 – Enski boltinn:

Chelsea – Newcastle
Kl. 19:30 – Meistaradeildin

í handbolta: Haukar –
Vardar Skopje

Mánudagur 10. nóvember:
Kl. 19:50 – Enski boltinn:

Blackburn – Everton

Stöð 2:
Laugardagur 8. nóvember:

Kl. 14:45 – Enski boltinn:
Arsenal – Tottenham

Canal+ Norge:
Laugardagur 8. nóvember:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:

Arsenal – Tottenham.

Sunnudagur 9. nóvember:
Kl. 13:00 – Enski boltinn:

Liverpool – Man. United
Kl. 16:00 – Enski boltinn:

Chelsea – Newcastle

Canal+ Sweden:
Laugardagur 9. nóvember:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:

Parma – AC Milan

DR1:
Fimmtudagur 6. nóvember:
Kl. 19:15 – Meistaradeild:

Copenhagen – Mallorca

Föstudagur 7. nóvember
16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna í Grænuhlíð (16:26)
18.30 Snjallar lausnir (15:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Riddarinn hugprúði. (The Four
Diamonds) Ævintýramynd frá 1995 um
ungan mann sem lætur sig dreyma um að
hann sé einn af riddurum hringborðsins.
Aðalhlutverk: Tom Guiry, Christine
Lahti, Kevin Dunn og Jayne Brook.
21.50 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
ræðir við Friðrik Karlsson gítarleikara,
bregður upp svipmyndum frá ferli hans
og tekur með honum lagið.
22.35 Engin leið til baka. (No Looking
Back) Bandarísk bíómynd frá 1998.
Claudia er ung kona í smábæ sem lætur
sig dreyma um að komast burt. En svo
kemur gamli kærastinn hennar í bæinn.
Aðalhlutverk: Lauren Holly, Edward
Burns, Kathleen Doyle, Jennifer Esposito
og Jon Bon Jovi.
00.10 Dauðir rísa. (Bringing Out the
Dead) Úrvalslið leikara fer með aðahlut-
verk í þessari bíómynd sem er frá 1999.
Nicholas Cage leikur sjúkraflutninga-
mann sem er orðinn langþreyttur á lífinu
og tilverunni. Hann fer að sjá sýnir og
honum birtist látin stúlka sem honum
tókst ekki að bjarga.  Aðalhlutverk leika
Nicolas Cage, Patricia Arquette, Ving
Rhames, John Goodman og Tom Size-
more.
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 8. nóvember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Tommi togvagn (19:26)
09.09 Bubbi byggir (12:39)
09.19 Andarteppa (12:26)
09.35 Strákurinn (5:6)
09.45 Babar (30:65)
10.07 Villi spæta (4:26)
10.30 Fræknir ferðalangar
10.55 Stundin okkar
11.25 At (5:27)
11.50 Kastljósið
12.15 Geimskipið Enterprise (8:26)
12.55 Prinsinn og betlarinn
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik í karlaflokki.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Enn og aftur (18:19)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Fyrir sérstök börn til betra lífs.
Árlegur landssöfnunarþáttur sem að
þessu sinni er til styrktar Umhyggju, fé-
lagi langveikra barna. Söfnunarféð rennur
til byggingar þjónustumiðstöðvar fyrir
fötluð og langveik börn á Íslandi. Spaug-
stofumenn koma fram í þættinum auk
fjölda annarra landsþekktra listamanna.
Verndari söfnunarinnar er Dorrit Mouss-
aieff. Umsjónarmenn eru Gísli Marteinn
Baldursson, Kristján Kristjánsson og
Sigrún Ósk Kristjánsdóttir.
22.00 Stallsystur. (It Takes Two) Fjöl-
skyldumynd frá 1995. Tvær nauðalíkar
stúlkur hittast fyrir tilviljun. Önnur er
munaðarlaus en hin rík. Pabbi þeirrar
ríku er að fara að giftast algeru skassi og
því taka stúlkurnar til sinna ráða. Aðal-
hlutverk leika Kirstie Alley, Steve Gutten-
berg, Mary-Kate Olsen og Ashley Olsen.

23.45 Ástir og hundar. (Amores perr-
os) Mexíkósk bíómynd frá 2000. Í mynd-
inni fer þremur sögum fram samtímis og
bílslys tengir þær allar saman. Aðalhlut-
verk leika Emilio Echevarría, Gael Gar-
cía Bernal, Goya Toledo, Álvaro Guer-
rero og Vanessa Bauche.
02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 9. nóvember
09.00 Disneystundin (4:10)
09.01 Otrabörnin (52:65)
09.23 Sígildar teiknimyndir (10:42)
09.30 Gengið (10:28)
09.56 Morgunstundin okkar
09.57 Draumaduft (7:13)
10.04 Bangsafjölskyldan (1:26)
10.28 Ungur uppfinningamaður
10.50 Vísindi fyrir alla
11.00 Síðasti þorskurinn
12.05 Í brennidepli
12.50 Einræðisherrann
14.55 Af fingrum fram
15.35 Mósaík
16.10 Hafið, bláa hafið
17.00 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Karl Sundlöv (1:4)
18.40 Andarunginn
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið (35:48)
20.00 Eyjan svarta. Heimildamynd um
tilurð Surtseyjar, landnám gróðurs á nýju
landi og eyðingu eyjarinnar. 14. nóvem-
ber 1963 fundu skipverjar á Ísleifi II frá
Vestmannaeyjum hvernig bátur þeirra
dróst inn í straumiðu og hitastig sjávar
hækkaði. Skömmu síðar brutust eldar
sem brunnu á hafsbotni upp á yfirborðið.
Þúsund dögum síðar lauk gosinu og ný
eyja var risin suðvestur af Vestmannaeyj-
um.
20.50 Nikolaj og Julie (14:16)
21.40 Helgarsportið
22.05 Oscar og Lucinda. (Oscar and
Lucinda) Bíómynd frá 1997. Prestur og
ung áströlsk stúlka, sem bæði eru hálf-
gerðir útlagar úr samfélaginu, hittast á
skipi á leið til Ástralíu og gera með sér
veðmál sem á eftir að hafa djúpstæð
áhrif á líf þeirra beggja. Aðalhlutverk
leika Ralph Fiennes, Cate Blanchett, Cia-
rán Hinds og Tom Wilkinson.
00.10 Kastljósið
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

www.stod2.is

Stjörnuleit eiga áhorfendur að hringja í
900 og svo bæta við númeri keppandans
sem best syngur að þeirra mati aftan við.
Númer keppenda í hverjum þætti eru frá
2001 til 2010.
21.40 Bernie Mac (19:22)
22.10 Idol-Stjörnuleit. (Atkvæðagreið-
sla í beinni) Stundin er runnin upp. Nú
verður tilkynnt hvaða tveir keppendur
urðu hlutskarpastir í þætti kvöldsins.
Þeirra bíður sæti í úrslitum keppninnar.
22.30 The Osbournes (24:30)
23.00 The Mask of Zorro. (Gríma Zorr-
os) Mögnuð mynd um hinn dularfulla og
grímuklædda Zorro, verndara þeirra sem
minna mega sín. Zorro sætir fangavist en
tuttugu árum síðar flýr hann og hyggst
koma fram hefndum á hinum illa Montero
sem drap konu hans og tók dóttur hans
frá honum. Stórmynd sem enginn má
láta fram hjá sér fara. Aðalhlutverk: Anth-
ony Hopkins, Antonio Banderas, Cather-
ine Zeta Jones.
01.15 Sixth Sense. (Sjötta skilningar-
vitið) Ein athyglisverðasta kvikmynd síð-
ari ára. Malcolm Crowe er barnasálfræð-
ingur sem hefur upplifað meira en flestir
aðrir. Cole Sear er hins vegar aðeins 8
ára en lífsreynsla hans er ótrúleg. Hann
býr yfir gáfum sem fáum eru gefnar.
Saman reyna þeir að leysa gátuna sem
öllum öðrum hefur reynst ofviða. Myndin
var tilnefnd til Óskarsverðlauna.   Aðal-
hlutverk: Bruce Willis, Haley Joel Os-
ment, Toni Collette, Olivia Williams.
03.00 Next Friday. (Á föstudaginn)
Framhald hinnar vinsælu Friday með
rapparanum Ice Cube. Craig Jones er
núna fluttur í úthverfin til þess að forðast
Debo sem er laus úr fangelsi og ákveðinn
í að ná sér niðri á Craig. En Craig lendir
jafnvel í enn meiri vandræðum í úthverf-
unum en í gettóinu. Aðalhlutverk: Ice
Cube, Tamala Jones, Mike Epps.
04.35 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 8. nóvember

08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.50 Osmosis Jones
11.20 Töframaðurinn
11.40 Bold and the Beautiful
13.25 Viltu vinna milljón?
14.20 Football Week UK
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.10 Oprah Winfrey
18.54 Lottó
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Friends (12:23)
20.00 Groundhog Day. (Dagurinn langi)
Gamanmynd um veðurfréttamann úr
sjónvarpi sem er sendur ásamt upptöku-
liði til smábæjar nokkurs þar sem hann á
að fjalla um dag múrmeldýrsins fjórða
árið í röð.  Karlinn er ekkert hrifinn af
því sem á vegi hans verður.  Aðalhlutverk:
Bill Murray, Andie MacDowell, Chris
Elliott.
21.45 Blade II. (Vopni 2) Sjálfstætt fram-
hald stórbrotinnar hasar- og spennu-
myndar. Blade er hálfur maður og hálf
vampíra sem eltir uppi vampírur og strá-
fellir þær vegna þess að þær drápu móður
hans. Nú er komin fram ný tegund vam-
píra sem er blóðþyrstari en áður hefur
þekkst. Blade snýst til varnar en verður
að mynda bandalag með öðrum til að út-
rýma hættunni. Aðalhlutverk: Wesley
Snipes, Kris Kristofferson, Ron Perlman.
23.40 The Majestic. (Bíóhöllin) Lífið
leikur við Peter Appleton, ungan hand-
ritshöfund í Hollywood. En svo upp-
götvast að hann sótti fund hjá kommún-
istum á skólaárunum. Ráðamenn í kvik-
myndaborginni setja Peter út í kuldann
og yfir hann dynur eymd og volæði. Pet-
er sest að sumbli og þegar hann rankar
við sér aftur er hann kominn á strönd við

smábæinn Lawson. Þar fær Peter höfð-
inglegar móttökur. Aðalhlutverk: Jim
Carrey, Bob Balaban, Jeffrey Demunn,
Hal Holbrook.
02.10 Behind Enemy Lines. (Handan
óvinalínu) Spennumynd sem gerist á
stríðshrjáðu landssvæði Balkanskagans.
Siglingafræðingurinn Leslie Reigart og
félagi hans Stackhouse eru skotnir niður
af óvinum og handteknir. Þeir sæta harðri
meðferð og virðast ekki eiga afturkvæmt.
Yfirmaður þeirra leggur allt í sölurnar til
að bjarga þeim en innan hersins eru ekki
allir jafn skilningsríkir þegar kemur að
slíkri aðgerð. Aðalhlutverk: Owen Wil-
son, Gene Hackman, Gabriel Macht.
03.55 Sexual Predator. (Kynlíf og morð)
Erótísk spennumynd. Ljósmyndarinn JC
Gale er laus úr fangelsi en hann var lát-
inn axla ábyrgð á dauða ungrar konu
sem lést eftir að hafa tekið þátt í afbrigð-
ilegum kynlífsleik. JC Gale er nú undir
eftirliti skilorðsfulltrúans Beth Spineta
en hún var vinkona hinnar látnu og ætlar
að láta ljósmyndarann taka út sína refs-
ingu!  Aðalhlutverk: McKayla, Richard
Grieco, David Jean Thomas.
05.25 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 9. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.50 Greg the Bunny (9:13)
14.15 60 Minutes
15.00 Lífsaugað
15.40 Eldað með Jóa Fel. Jói Fel kann
þá list betur en margir að búa til girnilega
rétti. Bakarameistarinn ætlar að búa til
létta og einfalda rétti sem eiga örugglega
eftir að kitla bragðlauka sjónvarpsáhorf-
enda. Þetta verða réttir sem henta við öll
tækifæri en hráefnið verður af ýmsum
toga.
16.10 Sjálfstætt fólk
16.45 Friends (13:23)
17.10 Oprah Winfrey
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 60 Minutes
20.25 Sjálfstætt fólk
21.00 Viltu vinna milljón?
21.55 Six Feet Under (7:13) (Undir
grænni torfu 3) Lísa er frekar stressuð
yfir því að skilja Mayu eftir eina hjá
Nate, þar sem hún þarf að fara á ráðstefnu.
Pabbi Brendu deyr og Nate ávkeður að
fara í jarðaförina, en er í miklum vand-
ræðum með að fá pössun fyrir Mayu.
Keith og David fara að hitta kórfélaga
David, sem fer ekki eins vel og David
hefði þorað að vona.
22.45 Curb Your Enthusiasm (2:10)
23.15 The Job (18:19)
23.40 Idol-Stjörnuleit. (Þáttur 8)
00.45 Idol-Stjörnuleit
01.00 La Vita E Bella. (Lífið er dásam-
legt) Ógleymanleg kvikmynd sem gerist
í seinni heimsstyrjöldinni. Guido Orefice
er ítalskur gyðingur sem er handtekinn
og fluttur í fangabúðir nasista ásamt eigin-
konu sinni og syni. Hann reynir að hlífa
syni sínum fyrir bláköldum raunveruleik-
anum en það er hægara sagt en gert.
Myndin, sem vann til þrennra Óskars-
verðlauna, fær þrjár og hálfa stjörnu hjá
Maltin.  Aðalhlutverk: Roberto Benigni,
Nicoletta Braschi, Giustino Durano,
Giuliana Lojodice.
02.55 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 7. nóvember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Dharma og Greg (14:24)
13.00 Jag (21:25)
13.45 Amazing Race (10:13)
14.30 60 Minutes II
15.15 Dawson´s Creek (13:24)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.15 Neighbours
17.45 Dark Angel (21:21)
18.30 Ísland í dag
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Ísland í dag
20.00 The Simpsons
20.30 Idol-Stjörnuleit. Átta söngvarar
keppa um tvö sæti í úrslitum en örlög
þeirra ráðast í símakosningu. Þitt atkvæði
skiptir máli! Til að hafa áhrif í Idol -

www.syn.is

Föstudagur 7. nóvember
15.30 Íslandsmótið í Galaxy Fitness
18.00 Olíssport
18.30 Trans World Sport
19.30 Football Week UK
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Alltaf í boltanum
21.00 UEFA Champions League
21.30 Fastrax 2002
22.00 Mótorsport 2003
22.30 Sting. (Inside The Songs of Sacred
Love) Gordon Matthew Summer, betur
þekktur sem Sting, er einn virtasti tónlist-
armaður heims. Sting var bæði kennari
og knattspyrnuþjálfari áður en hann sló í
gegn með hljómsveitinni The Police.
Sólóferill hans er glæsilegur en í þættin-
um kynnumst við því nýjasta frá honum.
23.30 Thunder Point. (Leyniskjalið)
Sjónvarpsmynd byggð á skáldsögu eftir
Jack Higgins. Hálfri öld eftir dauða Ad-
olfs Hitlers finnst leyniskjal með við-
kvæmum upplýsingum. Bretar vilja halda
innhaldinu leyndu og ráða útsmoginn
náunga til að tryggja að skjalið lendi
ekki í röngum höndum.  Aðalhlutverk:
Kyle Maclachlan, Alan Thicke, John
Colicos, Pascale Bussieres.
01.10 Dagskrárlok - Næturrásin

Laugardagur 8. nóvember
12.15 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Wolverhampton Wanderers og
Birmingham City.
14.20 Alltaf í boltanum
14.50 Trans World Sport

an og vestantil, en
úrkomulítið norðaustan-

lands. Áfram hlýtt í veðri.
Horfur á laugardag:

Suðlægar áttir og talsverð
rigning með köflum

sunnan og vestantil, en
úrkomulítið norðaustan-

lands. Áfram hlýtt í veðri.
Horfur á sunnudag:

Suðlægar áttir og talsverð
rigning með köflum sunn-

an og vestantil, en
úrkomulítið norðaustan-

lands. Áfram hlýtt í veðri.

kirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Messa á sunnudag kl. 11.
Fermd verða Björn Jóhann-
es Hjálmarsson, Pólgötu 8
og Fannar Freyr Þorbergs-

son, Smiðjugötu 10.
Flateyrarkirkja:

Krakkaklúbbur kirkjunnar á
miðvikudag kl. 16:30.

Hólssókn:
Starf 8-12 ára barna

kl. 11:00 í safnaðarheimilinu
á sunnudag.
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Sælkerar vikunnar
eru Frauke Elisabeth Eckhoff og
Þorbergur Kjartansson á Ísafirði

Tveir góðkunnir
réttir frá Þýskalandi

15.50 Fastrax 2002
16.20 Gillette-sportpakkinn
16.50 Spænsku mörkin
17.50 Jose Maria Olazabal
18.20 Spænski boltinn. Bein útsending.
20.00 Íslandsmótið í Galaxy Fitness.
Bein útsending frá Íslandsmótinu í Gal-
axy Fitness 2003, hreysti, sem haldið er
í Smáralind.
22.30 Airheads. (Í beinni) Félagarnir
Chazz, Rex og Pip eru í rokksveitinni
The Lone Rangers. Sveitin, sem starfar í
Los Angeles, á erfitt uppdráttar þrátt fyr-
ir að tónlistin ætti að falla flestum í geð.
Um leið og strákarnir fá smá meðbyr er
næsta víst að heimsfrægðin er á næsta
leiti . En þegar tækifærin láta á sér standa
leiðist félögunum biðin og ákveða að
grípa til sinna ráða. Þeir heimsækja út-
varpsstöð og eru staðráðnir í að fara
hvergi fyrr en almenningur hefur fengið
að heyra tónsmíðar þeirra.  Aðalhlutverk:
Brendan Fraser, Joe Mantegna, Steve
Buscemi, Chris Farley, Adam Sandler.
00.00 Hnefaleikar
02.00 Hnefaleikar. Bein útsending frá
hnefaleikakeppni í Las Vegas. Á meðal
þeirra sem mætast eru Roy Jones Jr. og
Antonio Tarver en í húfi er heimsmeist-
aratitillinn í léttþungavigt.

Sunnudagur 9. nóvember
12.00 Boltinn með Guðna Bergs
12.25 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Liverpool og Manchester United.
14.30 Boltinn með Guðna Bergs
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Chelsea og Newcastle United.
18.00 Hnefaleikar
19.30 Meistaradeildin í handbolta.
Bein útsending frá leik Hauka og Vardar
Skopje í B-riðli.
21.25 Boltinn með Guðna Bergs
22.55 UEFA Champions League
23.25 Enski boltinn
01.05 Dagskrárlok - Næturrásin

www.s1.is

spurningin
Ertu ánægð(ur)
með störf Ólafs
Ragnars Gríms-
sonar forseta
Ísands?

Alls svöruðu 483.
Já sögðu 332 eða 69%
Nei sögðu 97 eða 20%
Hlutlausir voru
54 eða 11%

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

Föstudagur 7. nóvember
17:30 Dr. Phil McGraw
18:30 Popppunktur (e) Spurninga- og
skemmtiþátturinn Popppunktur samein-
aði fjölskyldur landsins fyrir framan við-
tækin síðasta vetur. Þeir dr. Gunni og

Felix hafa setið sveittir við að búa til
enn fleiri og kvikindislegri spurningar
sem þeir ætla að leggja fyrir þá fjöl-
mörgu poppara sem ekki komust að í
fyrra. Bryddað verður upp á ýmsum
nýjum og umhverfið ,,poppað” upp.
Það má búast við gríðarlegri spennu í
vetur.
19:30 Malcolm in the Middle
20:00 Atvinnumaðurinn. Í grínþátta-
röðinni Atvinnumanninum fer Þorsteinn
Guðmundsson, sem margir kannast við
úr uppistandi og gamanþáttum í sjón-
varpi, í starfskynningar á hinum ólíkustu
vinnustöðum.
20:30 Family Guy
21:00 Meet my Folks
22:00 Djúpa laugin. Undanfarin tvö
ár hefur verið auglýst eftir nýju umsjón-
arfólki hins sívinsæla stefnumótaþáttar
með frábærum árangri. Nokkur pör hafa
fengið að spreyta sig í beinni útsendingu
og í sumar brá svo við að ómögulegt var
að gera upp á milli þriggja efnilegra
stjórnenda! Það verða því þrír sundlaug-
arverðir sem skiptast á að stefna fólki á
óvissustefnumót í beinni útsendingu í
vetur og markmiðið er að búa til fleiri
börn!
23:00 Malcolm in the Middle (e)
23:30 The King of Queens (e)
00:00 CSI: Miami (e) Í spennuþáttun-
um CSI: Miami er fylgst með réttarrann-
sóknardeild lögreglunnar í Miami, sem
undir forsæti Horatios Cane leysir erfið
og ógeðfelld mál.
00:50 Dragnet (e)
01:40 Dr. Phil McGraw (e)

Laugardagur 8. nóvember

12:30 Jay Leno (e)
13:15 Jay Leno (e)
14:00 Maður á mann (e) Sigmundur
Ernir Rúnarsson er einn reyndasti og
fjölæfasti fjölmiðlamaður landsins og
kemur sterkur til leiks á SKJÁEINUM.
Maður á mann er beinskeittur viðtals-
þáttur þar sem Sigmundur Ernir fær til
sín þjóðþekkta einstaklinga í ítarlega
yfirheyrslu um líf þeirra og störf, viðhorf
og skoðanir. Með hnitmiðuðum innslög-
um kafar hann dýpra en gert í ,,venjuleg-
um” viðtalsþáttum og sýnir áhorfendum
nýjar hliðar af gestum þáttarins með að-
stoð vina og fjölskyldu viðmælandans.
Ekki búast við drottningarviðtölum,
silkihanskarnir verða hvergi sjáanlegir
og Sigmundur Ernir hvergi banginn.
15:00 Dragnet (e)
16:00 Djúpa laugin (e)

17:00 Survivor - Pearl Islands (e)
18:00 Fólk – með Sirrý (e) Fólk með
Sirrý verður á sínum stað í vetur og fjöl-
breyttur sem aldrei fyrr. Þátturinn hefur
fest sig í sessi sem einn vinsælasti vett-
vangur líflegrar umræðu um málefni líð-
andi stundar, enda er Fólki ekkert mann-
legt óviðkomandi.
19:00 Grounded for Life (e) Finnerty
fjölskyldan er langt frá því að vera venju-
leg en hjónin Sean og Claudia gera sitt
besta til að gera börnin sín þrjú að heið-
virðum borgurum með aðstoð misjafnlega
óhæfra ættingja sinna
19:30 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir fátt
betra en að borða og horfa á sjónvarpið
með elskunni sinni verður fyrir því óláni
að fá tengdaföður sinn á heimilið en sá
gamli er uppátækjasamur með afbrigðum
og verður Doug að takast á við afleiðingar
uppátækjanna.
20:00 Malcolm in the Middle
20:30 Everybody Loves Raymond.
Bandarískur gamanþáttur um hinn sein-
heppna fjölskylduföður Raymond, Debru
eiginkonu hans og foreldra sem búa hinu-
megin við götuna. Hér er á ferðinni allra
fyrsta þáttaröðin um Raymond og fjöl-
skyldu.
21:00 Popppunktur
22:00 Law & Order (e) Bandarískir
sakamálaþættir með New York sem sögu-
svið. Þættirnir eru tvískiptir; í fyrri hlutan-
um er fylgst með lögreglumönnum við
rannsókn mála og er þar hinn gamalreyndi
Lennie Briscoe fremstur í flokki en seinni
hlutinn er lagður undir réttarhöld þar sem
hinir meintu sakamenn eru sóttir til saka
af einvalaliði saksóknara en oft gengur
jafn brösuglega að koma hinum grunuðu

í fangelsi og að handsama þá.
22:50 C.S.I. (e) Grissom og félagar hans
í Réttarrannsóknardeildinni eru fyrstir á
vettvang voðaverka í Las Vegas og fá
það lítt öfundsverða verkefni að kryfja
líkama og sál glæpamanna til mergjar, í
von um að afbrotamennirnir fá makleg
málagjöld.
23:40 The Bachelor 3 (e) Sjarmatröllið
og ástarpungurinn Andrew Firestone er
þriðji piparsveinninn til að leita sér kvon-
fangs í beinni útsendingu. Andrew er
hinn álitlegasti sveinn og á í mesta basli
við að gera upp hug sinn til þeirra 25
kvenna sem girnast hann og hjólbarða-
auðinn.
00:30 Meet my Folks (e)

Sunnudagur 9. nóvember

12:30 Jay Leno (e)
13:15 Jay Leno (e)
14:00 Still Standing (e) Miller fjöl-
skyldan veit sem er að rokkið blífur, líka
á börnin. Sprenghlægilegir gamanþættir
um fjölskyldu sem stendur í þeirri trú að
hún sé ósköp venjuleg, þrátt fyrir ótal
vísbendingar umhverfisins um allt annað.
14:30 Everybody Loves Raymond
15:00 Queer eye for the Straight Guy
Samkynhneigðar tískulöggur gefa ein-
hleypum, gangkynhneigðum körlum góð
ráð um hvernig þeir megi ganga í augun
á hinu kyninu...
16:00 Judging Amy (e) Hinir vinsælu
þættir um fjölskyldumáladómarann Amy
Gray og við fáum að njóta þess að sjá
Amy, Maxine, Peter og Vincent kljást
við margháttuð vandamál í bæði starfi
og leik.
17:00 Innlit/útlit (e) Innlit/útlit þarf vart

að kynna. Þátturinn hefur nú göngu sína
5. árið í röð og ekkert lát er á vinsældum
hans. Vala Matt hefur með aðstoð valin-
kunnra fagurkera frætt íslenska sjón-
varpsáhorfendur um nýjustu strauma og
stefnur í hönnun og arkitektúr, farið í
heimsóknir inn á heimili af öllum stærð-
um og gerðum og spjallað við hönnuði
og hugmyndasmiði.
18:00 The Bachelor 3 (e)
19:00 Malcolm in the Middle (e)
19:30 Will & Grace (e) Will & Grace
eru bestu vinir í heimi og sigla saman
krappan sjó og lygnan. Hinn flírulegi
Jack er aldrei langt undan og oftast í
fylgd með hinni síkenndu Karen, og í
sameiningu tekst þeim að gera einföld-
ustu hluti með eindæmum flókna. Ótrú-
lega skemmtilegir þættir um ótrúlega
skrítið fólk.
20:00 Grounded for Life. Finnerty
fjölskyldan er langt frá því að vera venju-
leg en hjónin Sean og Claudia gera sitt
besta til að gera börnin sín þrjú að heið-
virðum borgurum með aðstoð misjafn-
lega óhæfra ættingja sinna…
20:30 Everybody Loves Raymond
21:00 The Practice. Margverðlaunað
lagadrama framleitt af David E. Kelley
sem fjallar um líf og störf verjendanna á
stofunni Donnell, Young, Dole & Fruitt
og andstæðing þeirra saksóknarann
Helen Gamble sem er jafn umfram um
að koma skjólstæðingum verjendanna í
fangelsi og þeim er að hindra það.
22:00 Maður á mann
22:50 Popppunktur (e)
23:50 Family Guy (e)
00:20 Atvinnumaðurinn (e) Grín-
þáttaröð sem Þorsteinn Guðmundsson,
stjórnar.

Frauke er frá Þýskalandi og því ætla þau Þorbergur að
bjóða upp á tvo þýska rétti sem eru Íslendingum af góðu
kunnir. Hún tekur matreiðsluna þó aðeins öðrum tökum en
oftast er gert hér á landi og brýnir fyrir fólki að vera óhrætt við
að prófa. Hún fullyrðir að ostakakan sé betri bökuð og falski
hérinn langbestur alþakinn beikoni, dijon sinnepi og smjöri.

Þýsk ostakaka – Käsekuchen
150 g hveiti
½ tsk lyftiduft
750 g sykur
5 g vanillusykur
örlítið salt
1 egg
75 g smjörlíki

Hnoðið deigið og látið bíða í ískáp um stund. Takið ¾ hluta
deigsins og setjið í botninn á stóru tertuformi en notið afganginn
á hliðarnar. Pikkið í botninn með gafli til að deigið geti andað
og bakið í 10 mínútur við 200-225°C.

500 g skyr
250 ml mjólk
200 g sykur
1 msk sítrónusafi
50 g maizenamjöl
3 eggjarauður
3 eggjahvítur
250 ml rjómi

Þeytið saman sykur, mjólk, sítrónusafa, maizenamjöl og
eggjarauður. Stífþeytið eggjahvíturnar, þeytið rjómann og
blandið þessu varlega saman við hræruna.

Setjið fyllinguna í skelina og bakið í u.þ.b. 80 mínútur við
175°C. Slökkvið á ofninum og hálfopnið hann. Látið síðan
kökuna standa inni í ofninum í 30 mínútur því annars fellur
deigið saman.

Sigtið flórsykur yfir kökuna þegar hún er kólnuð. Best er að
hafa kökuna vel kælda. Á haustin finnst okkur betra að setja
fersk bláber út í fyllinguna.

Falskur héri – Falscher Hase
500 g nautahakk
300 g svínahakk
salt og pipar
2 lítil egg
½ laukur
2 heilhveitibrauðsneiðar
250 ml mjólk

olía
smjör
1 bréf beikon
dijon sinnep
½ grænmetisteningur
steinselja eða hvítlaukur til skrauts
1 peli rjómi

Hrærið saman hakki, salti og pipar, og eggjum. Saxið
laukinn og léttsteikið í olíu og smjöri. Hellið af pönnunni út
í deigið. Sjóðið brauðsneiðarnar í mjólkinni í smástund og
hrærið síðan saman við deigið.

Mótið deigið í kjöthleif í smurðri ofnskúffu. Smyrjið
hleifinn með dijon sinnepi, leggið allt beikonið ofan á og
setjið nokkrar smjörklípur að auki eftir honum endilöngum.
Myljið grænmetisteninginn yfir hleifinn og sáldrið annað
hvort steinselju eða söxuðum hvítlauk yfir. Gott er að raða
lauk og sveppum í skúffuna og steikja með falska héranum.

Bakið í 180°C heitum ofni í 1½ klukkustund. Bætið rjóma
í skúffuna og bakið í u.þ.b. 30 mínútur til viðbótar. Bætið
svo vatni út í eftir þörfum og þá fáið þið brúna sósu með.

Borðið með kartöflum, rauðkáli, grænum baunum og
salati með þýskri ediksósu.

Þýsk ediksósa
tæp matskeið rauðvínsedik
salt
sykur
sítrónusafi
1msk dill
1 msk extra virgin ólífuolía

Hrærið saman ediki, dilli og olíu með smávegis af salti,
sykri og sítrónusafa. Dreifið yfir hrásalatið.

Við skorum á Evamarie Bauer í Bolungarvík að bjóða upp
á rétti frá öðrum hlutum þýskalands.
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Hraðfrystihúsið Gunnvör
hf. í Hnífsdal greiðir langhæst
gjöld lögaðila á Vestfjörðum.
Samtals ber félaginu að greiða
tæpar 132 milljónir króna. Ísa-
fjarðarbær greiðir næst hæstu
gjöldin rúma 41 milljón króna,
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarð-
arbæ greiðir tæpar 22 milljónir
króna, Fiskvinnslan Kambur
ehf. á Flateyri tæpar 18 millj-
ónir, Oddi hf. á Patreksfirði

tæpar 17 milljónir og Orkubú
Vestfjarða hf. greiðir einnig
tæpar 17 milljónir króna.

Úgerðarfélagið Ós ehf í Bol-
ungarvík greiðir rúmar 13
milljónir króna, Vesturbyggð
tæpar 11 milljónir króna, Fisk-
vinnslan Íslandssaga ehf. á
Suðureyri greiðir 11 milljónir
og Mýrará ehf. á Ísafirði sem
einnig greiðir tæpar 11 millj-
ónir króna í opinber gjöld.

Hæstu greiðendur tekju-
skatts af lögaðilum eru Hrað-
frystihúsið Gunnvör hf., sem
greiðir tæpar 67 milljónir
króna, Mýrará ehf. sem greiðir
tæpar 11 milljónir, Fiskvinnsl-
an Kambur ehf. sem greiðir
rúmar 9 milljónir, Hrönn ehf.
í Bolungarvík sem greiðir tæp-
ar 9 milljónir og Útgerðarfé-
lagið Ós ehf sem greiðir rúmar
8 milljónir króna.      – hj@bb.is

Hraðfrystihúsið - Gunn-
vör greiðir hæstu gjöldin

Álagning lögaðila á Vestfjörðum

Samval frá rafeindafyrirtækinu Póls hf., á Ísafirði til reynslu í bandarísku kjúklingasláturhúsi

Lausnir fyrir kjúklingaiðnaðinn
markaðssettar í Bandaríkjunum

Starfsmenn Póls hf. á Ísa-
firði eru nú að leggja lokahönd
á samvalsvél með pökkunar-
stöðvum sem send verður til
Bandaríkjanna í raunprófanir
hjá þarlendu kjúklingaslátur-
húsi. Halldór Halldórsson,
framkvæmdastjóri Póls, segir
að áður hafi ein samvalsvél án
pökkunarstöðva verið reynd í
kjúklingaiðnaðinum í Banda-

ríkjunum og þótt gefa góða
raun. Samvalsvélin parar sam-
an kjúklingabita í fasta
skammta með sem minnstri
yfirvikt. Samvalsvélar frá Póls
hafa verið notaðar í fiskiðnaði
um árabil. „Þetta er gömul
tækni fyrir Póls en ný upp-
götvun fyrir marga aðra. Þessi
vél er að auki búin pökkunar-
stöðvum sem skammta sjálf-

virkt til þeirra sem pakka“,
segir Halldór.

Póls vinnur að því að mark-
aðssetja lausnir frá Póls fyrir
kjúklingaiðnaðinn í Banda-
ríkjunum í samstarfi við  fyr-
irtækið Foodcraft. „Foodcraft
kemur til með að leggja mikla
áherslu á að selja þessar lausn-
ir. Þeir eru með 25 ára reynslu
í kjúklingaiðnaðinum eins og

við úr fiskiðnaðinum og full-
yrða að okkar lausnir séu
hreinlega með því besta sem
völ er á í föstum skömmtum
fyrir kjúkling. Galdurinn er að
þessi vél veitir minnstu yfir-
vigt sem þekkist.“

Halldór segir ávinninginn
að því betri nýtingu en stór-
markaðakeðjur geri í auknum
mæli kröfur um að kjúklingar

séu seldir í föstum skömmtum
og mörg kjúklingabú eigi eftir
að mæta þeirri þróun. „Wal
Mart í Bandaríkjunum, sem er
stærsta smásölukeðja í heimi,
hefur verið að færa sig mikið
yfir í fasta skammta í kjúkl-
ingum og menn telja að þessi
þróun sé að detta inn fyrir al-
vöru. Í Bandaríkjunum eru um
280 kjúklingasláturhús sem

eitthvað kveður að og þau eru
að byrja að aðlaga sig að þess-
um kröfum.“

„Þetta er okkar leið til að
færa okkur inn á markaðinn.
Við vonum náttúrlega að hún
fari ekki aftur út úr sláturhús-
inu heldur berist okkur fleiri
pantanir til baka“, sagði Hall-
dór Halldórsson í samtali við
blaðið.          – kristinn@bb.is

Starfsmenn Guðlaugs Einarssonar ehf. í Hafnarfirði hafa unnið að því í haust að reka niður nýtt stálþil við Ásgeirs-
bakka í Ísafjarðarhöfn. Þung högg hafa bergmálað um Skutulsfjörð þegar stálþilið er rekið niður með stórvirkum tækj-
um. Fæstum er hávaðinn til yndisauka en varla er hjá honum komist við framkvæmdir af þessu tagi. Bryggjusmiðirnar
hafa verið nokkuð heppnir með veður fram að þessu og reikna með að ljúka verkinu í desember, ef fram fer sem horfir.
Ljósmyndari blaðsins var á ferð um Ásgeirsbakka á föstudag og tók þá meðfylgjandi mynd af Guðjóni Jóhannesi Jóns-
syni að logskera í ljósaskiptunum.                                                                                                             – kristinn@bb.is

Jón Jónsson á Kirkjubóli á Ströndum

Útnefndur ferða-
frömuður ársins

Jón Jónsson, þjóðfræðingur
og ferðaþjónustubóndi, á
Kirkjubóli á Ströndum hefur
verið útnefndur ferðafrömuður
ársins af útgáfufélaginu Heimi
sem gefur út fjölmörg rit á
sviði ferðaþjónustu, þ.á.m.
Iceland review.

Jón er m.a. ein aðal driffjöð-
urin að baki Galdrasýningar á
Ströndum, rekur fyrirtækið
Sögusmiðjuna sem einbeitir
sér að menningarverkefnum á
landsbyggðinni og stóð fyrir
stofnun Sauðfjárseturs.

Þetta er í fyrsta sinn sem
ferðafrömuður ársins er út-
nefndur en til stendur að gera
það að árvissum viðburði. Að
baki vali dómnefndar liggur
sú hugsun að verið sé að velja
einstakling úr grasrótinni sem

hafi sýnt frumkvæði og staðið
að uppbyggingu af eigin
rammleik. Jón sé málsvari
greinarinnar og talsmaður sem
hafi starfað á hvetjandi hátt
innan síns svæði en einnig lát-
ið gott af sér leiða fyrir upp-
byggingu ferðaþjónustu inn-
anlands í heild sinni. Að auki
hafi hann í starfi sínu hugað
vandlega að umhverfisvernd
og viðhaldi menningararf-
leifðar.

Í tilkynningu frá Heimi segir
að verðlaununum sé ætlað að
vera hvatning til þeirra sem
litla eða enga hvatningu fái en
hafi sýnt það og sannað að
þeir gegni mikilvægu hlut-
verki í uppbyggingu ferða-
þjónustu á landsvísu.
                     – kristinn@bb.is
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