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Dularfulli
Íslandsmeistarinn

– rætt við Helga Ólafsson um skák
og prentsmiðjustörf, sjómennsku og
verkalýðsmál – og um Hólmavík.
Sjá miðopnu.

Heldur meira líf en áður á fasteignamarkaðinum á Ísafirði

„Gleðilegt að yngra fólk skuli
vera að kaupa hér eignir“
Fasteignasala á Ísafirði og í
Hnífsdal virðist heldur hafa
glæðst á allra síðustu vikum.
Tryggvi Guðmundsson fasteignasali á Ísafirði segir að
hér sé að vísu ekki um neinn
stóran kipp í sölunni að ræða.
„Engu að síður er það gleðilegt að fólk skuli vera að
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kaupa hér eignir og þá ekki
síst yngra fólk.“ Þeim Tryggva
og Arnari Geir Hinrikssyni
fasteignasala á Ísafirði ber
saman um að spurn eftir húsnæði á Suðureyri hafi verið
mikil í sumar. „Þar seldist allt
sem á annað borð var til sölu“,
segir Arnar Geir.
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Fjármunir sem veittir voru
til viðbótarlána í Ísafjarðarbæ
frá Íbúðalánasjóði á þessu ári
gengu til þurrðar í haust. Fyrr
í þessum mánuði tilkynnti
Íbúðalánasjóður að Ísafjarðarbær hefði fengið 8 milljónir
króna aukningu á kvóta sínum
á viðbótarlánum til íbúða-

kaupa á árinu. Heimildinni
fylgdi sú kvöð að Ísafjarðarbær greiði 5% af úthlutuðum
viðbótarlánum í Varasjóð viðbótarlána. Bæjaryfirvöld hafa
vegna þessa samþykkt 400
þúsund króna aukafjárveitingu er fjármagnist með lántöku.

Viðbótarlán sjóðsins hafa
stuðlað að jafnvægi milli
framboðs og eftirspurnar og
væntanlega átt þátt í því að
hafa hemil á verðlækkunum.
Jafnframt hafa þau orðið til
þess að fleira ungt fólk festi
sér húsnæði í bænum.
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Holtsskóli

Byg
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Kirkjukórinn
með tónleika

Samfélagið hæfilega stórt en hefur
þjónustu á við stærra bæjarfélag

Kirkjukór Önundarfjarðar
heldur tónleika í Holtsskóla í
Önundarfirði, mánudaginn 5.
nóvember kl. 20:30.
Tónleikarnir eru haldnir til
heiðurs Brynjólfi Árnasyni
fyrrum organista, en hann
starfaði um árabil sem organisti við Holtskirkju og víðar í
kirkjum í Önundarfirði og
Dýrafirði.
Stjórnandi kórsins er Maria
Yolanda Kowalczyk.

Ísafjörður

Ölvaður ökumaður tekinn

Lögreglan á Ísafirði tók ölvaðan ökumann á leiðinni milli
Ísafjarðar og Hnífsdals um
hálffjögurleytið aðfaranótt
laugardags. Hann var stöðvaður við reglubundið eftirlit
þar sem lögreglan var að stöðva bíla og athuga með réttindi
og ástand ökumanna.
Að öðru leyti var liðin helgi
afar róleg og tíðindalítil hjá
Ísafjarðarlögreglu.

– segir m.a. í nýrri greiningu Byggðastofnunar á kostum og göllum Ísafjarðar
Í nýrri úttekt Byggðastofnunar, Byggðarlög í sókn og
vörn, 2. Landsbyggðarkjarnar,
er á kerfisbundinn hátt metin
staða nokkurra byggðakjarna
utan Reykjavíkursvæðisins,
eins í hverjum landshluta.
Markmið þessarar greiningar
er að finna staðbundin sóknarfæri varðandi atvinnu og búsetu á landsbyggðinni. Áður
hefur Byggðastofnun gert
hliðstæða úttekt á stöðu íslenskra sjávarbyggða. Þættirnir sem metnir eru sérstaklega
í þessari nýju greiningu eru
styrkur og veikleikar, ógnanir
og tækifæri.
Fjallað er um byggðarlög

sem eiga það sameiginlegt að
byggja atvinnu sína öðru
fremur á verslun og þjónustu
og eru verslunar- og þjónustukjarnar og miðstöðvar stjórnsýslu, hvert á sínu landsvæði.
Á Vestfjörðum er þannig gerð
úttekt á stöðu mála á Ísafirði.
Í inngangi segir, að Ísafjörður
sé þar „sjálfvalið byggðarlag,
meðan Vesturbyggð gegnir
mun takmarkaðra hlutverki á
suðurfjörðunum og er auk
þess áður talin með sjávarbyggðum.“
Auk Ísafjarðar er í greiningunni fjallað um Sauðárkrók, Akureyri, Húsavík, Egilsstaði, Selfoss, Reykjanes-

bæ (þéttbýliskjarna), Akranes
og Borgarnes. Um hvert þessara byggðarlaga er fjallað í
almennri greiningu en síðan
eru gerðar rækilegri úttektir á
þáttum eins og stöðu verslunar, iðnaðar, upplýsingatækni
og nýsköpunar, ferðaþjónustu, sjávarútvegi, samgöngum og fjarskiptum, húsnæðismálum, félagslegu umhverfi,
menntamálum og umhverfisþáttum.
Í hinum almenna inngangskafla um Ísafjörð segir m.a.:
„Ísafjörður er sjálfvalinn
staður fyrir starfsemi sem
snertir Vestfirði í heild sinni.
Sameining sveitarfélaga og

jarðgöngin hafa aukið vægi
Ísafjarðar og styrkt Ísafjörð
sem stjórnsýslumiðstöð. Ísafjörður er vel staðsettur gagnvart sjávarauðlindum. Á Ísafirði er tiltölulega fjölbreytt
atvinnulíf. Orkubú Vestfjarða
er öflugur vinnuveitandi með
höfuðstöðvar á Ísafirði. Svæðið er í vaxandi mæli einn
vinnumarkaður.
Búsetuskilyrði eru að
mörgu leyti góð. Samfélagið
er hæfilega stórt en hefur þjónustu á við stærra bæjarfélag.
Fjarlægðir eru litlar og fljótlegt að afgreiða mál.
Fjárhagsleg staða Ísafjarðar
var góð fram á miðjan áratug-

inn. Síðan hefur hallað undan
fæti hjá sveitarfélaginu af
ýmsum ástæðum, en þó fyrst
og fremst vegna breytinga í
atvinnulífi og fækkunar íbúa.
Skuldir vegna félagslega
íbúðakerfisins eru miklar en
að mestu í skilum. Ísafjörður
var árið 1999 meðal mest
skuldsettu sveitarfélaga á
landinu. Sameining sveitarfélaganna er stundum talin hafa
veikt stöðu Ísafjarðar fjárhagslega.“
Greining Byggðastofnunar
er nær 200 síður. Nánar er
greint frá úttekt stofnunarinnar á Ísafirði og einstökum þáttum hennar á www.bb.is.

Málefnalegt þing Fjórðungssambandsins um samgöngumál

„Menn vilja ná samstöðu og gefa þannig
Ný verslun í þingmönnum okkar sterkt vopn í hendur“
Ísafjörður

Aðalstræti
Þær systur Bryndís og

Helga Birna Jónsdætur á Ísafirði hyggjast opna verslun í
Aðalstræti á Ísafirði í byrjun
næsta mánaðar.
„Í búðinni verða seldar
ýmsar vörur fyrir konur og
karla. Upphaflega ætluðum
að selja nærfatnað en þess
konar búðir hafa sprottið upp
eins og gorkúlur í bænum að
undanförnu og þess vegna var
fallið frá þeirri hugmynd“,
sagði Bryndís.
Verslunin verður þar sem
raftækjasala Pólsins var áður.
„Við tökum yfir allan trévörulager Pólsins og komum til
með að selja þær vörur ásamt
öðru“, segir Bryndís.

– segir Ólafur Kristjánsson, stjórnarformaður sambandsins

Samstaða einkenndi aukaþing Fjórðungssambands
Vestfirðinga sem haldið var á
Ísafirði á föstudag en þar var
einungis fjallað um samgöngumál. Gísli Eiríksson
verkfræðingur flutti ítarlegt
yfirlitserindi og lagðar voru
fram áherslur einstakra sveitarfélaga í samgöngumálum.
Samþykkt var að taka saman helstu áherslubreytingar og
kynna þær Vegagerðinni á Ísafirði að undangenginni kynningu í sveitarstjórnum. Síðan
skal stjórn FV vinna drög að
endurskoðaðri samgönguáætlun, sem lögð verði fram
til frekari umræðu á Fjórðungsþingi á næsta ári.

Formaður stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga,
Ólafur Kristjánsson bæjarstjóri í Bolungarvík, var mjög
ánægður með þingið. „Ég man
ekki eftir eins málefnalegu
Fjórðungsþingi. Sumar áherslur einstakra sveitarfélaga í
fjórðungnum falla kannski
ekki alveg saman en allar
sveitarstjórnirnar eru staðráðnar í því að vinna áfram í
samræmi við stefnumótun
sambandsins í vegamálum frá
1997. Ég fann að menn vilja
ná samstöðu um þessi mál og
gefa þannig þingmönnum
okkar Vestfirðinga sterkt vopn
í hendur til að bæta samgöngur á Vestfjörðum.“

Frá aukaþingi Fjórðungssambands Vestfirðinga um samgöngumál sem haldið var á föstudag.

Þarna liggja rætur, menning og þekking
Sögur herma hvernig mörgum samfélögum frumbyggja var útrýmt. Hvernig
„siðmenntaði“ maðurinn sölsaði undir sig lendur þeirra, upprætti siðmenningu
þeirra og, þegar best lét, skammtaði þeim skít úr hnefa og kom þeim fyrir sem sýningargripum á afmörkuðum landsvæðum. Heimildir geyma einnig frásagnir
um veiðimannasamfélög við sjávarsíðuna. Hvernig stoðum var kippt undan lífsafkomu fólksins, hvernig því var bannað að nýta sér gjafir náttúrunnar,
sem það hafði lifað á öldum saman. Gjafir, sem það hafði aldrei gengið nær
en dygði til framfærslu vegna þess að græðgi var óþekkt hugtak; hvernig troðið var
upp á fólkið lífsvenjum, sem það kærði sig ekkert um; hvernig líf þess var lagt í rúst
jafnvel til þess eins að þóknast fólki sem ekkert þarfara hafði með tíma sinn og peninga að gera en að leggja stein í götu þessara náttúrubarna undir yfirskyni dýraverndar.
Nýverið féllu þau orð á Alþingi að eðlilegt væri að hinar dreifðu byggðir hefðu
forgang til nýtingar nálægra auðlinda. Þetta má orða svo að skynsamlegt sé að
náttúrugæðin séu nýtt af því fólki sem næst þeim býr. Þessu viðhorfi hefur skotið
upp áður. Hins vegar er málið svo hápólitískt að þingmenn hefur skort áræði til að
taka það til vitrænnar umræðu. Byggðastefna hefur um árabil verið ein af skrautfjöðrum stjórnvalda. Hver ríkisstjórnin af annarri hefur sett sér það markmið að efla
landsbyggðina, fjölga þar fólki og störfum á vegum hins opinbera. Afraksturinn er

Frá útgefendum:

kunnur. Opinberum störfum fækkar stöðugt á landsbyggðinni en fjölgar margfalt í
Reykjavík. Orð eru tíðum eitt og efndir annað. Í leiðara BB hefur því verið haldið
fram að árangursríkasta byggðastefnan fælist í því að leyfa landsbyggðarfólkinu að
vera í friði fyrir ofstjórn stjórnvalda og fá að búa í sátt og samlyndi við umhverfi sitt, hafandi rétt til nýta á skynsamlegan hátt þau gæði sem landið og
hafið úti fyrir gefa þeim.
Að íslenskir stjórnmálamenn skuli við upphaf 21. aldarinnar telja
sér trú um að besta leiðin til að styrkja landsbyggðina sé að byrja á því að leggja þær
byggðir í auðn sem ennþá lifa að nafninu til, er með ólíkindum. Og síðan komi þeir
í hlutverki hins opinbera leikstjórnanda og skipi íbúunum í alls kyns hlutverk sem
eru á skjön við allan raunveruleika. Íbúa sjávarþorpa dreymir um framfarir ekki síður en aðra landsmenn. Enginn þeirra mælir gegn fjölbreytni í atvinnulífi. Það er hægt
að bæta og breyta sviðsmyndinni. En að láta sér detta í hug að rústa sjálfa undirstöðuna
og ætla sér að gera þessi pláss að einhverju allt öðru en þau eru í dag, er hrein og klár
heimska. Þarna liggja rætur, menning og þekking, sem íslenska þjóðin hefur ekki
efni á að kasta frá sér.
Mál er að íslenskir stjórnmálamenn vakni af dvalanum.
s.h.
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Vatnsaflsvirkjun Dalsorku í Súgandafirði

Stefnt að gangsetningu um áramót
Virkjunarframkvæmdir í
botni Súgandafjarðar ganga
vel og stefnt er að því að
Dalsorka gangsetji hina
nýju vatnsaflsvirkjun um
áramótin. Rafstöðvarhúsið
er fullbúið utan og verið er
að leggja síðustu hönd á frágang innanhúss. Þar verða
sambyggð túrbína og rafall
auk spennis. Í sumar var
lögð nær tveggja km löng
aðfallslögn að virkjunarhúsRemøy Viking í höfn á Ísafirði á mánudag.

Eitt fullkomnasta rækjuveiðiskip við Norður-Atlantshaf

Remøy Viking landaði nær
400 tonnum hjá Miðfelli hf.
– hráefni til vinnslu hjá fyrirtækinu þegar tryggt fram í mars
Norski togarinn Remøy
Viking, einn fullkomnasti
rækjutogari við Norður-Atlantshaf, kom til Ísafjarðar á
mánudag og landaði tæplega
400 tonnum til rækjuverksmiðjunnar Miðfells hf. Mikill meirihluti hráefnisins hjá
Miðfelli eða um 80% kemur

frá erlendum veiðiskipum og
þar af bróðurparturinn frá togurum norsku Remøy-samstæðunnar. Vinnslan hjá Miðfelli hf. hefur verið keyrð á
fullu allt þetta ár og hefur ekki
fallið niður vinnsla vegna hráefnisskorts síðan snemma í
fyrravor.

Horfurnar eru áfram góðar
því að nú þegar er tryggt hráefni til vinnslu hjá Miðfelli
fram í mars á næsta ári. Um
27 manns starfa í vinnslunni,
auk þriggja í skrifstofustörfum og fólks í hlutastörfum. Á
síðasta ári greiddi fyrirtækið
120 milljónir króna í laun.

inu. Hún er niðurgrafin og
munu því sjást lítil ummerki
þessara framkvæmda.
Rörin eru smíðuð í Þýskalandi en túrbínan og rafallinn
koma frá Austurríki og er
reiknað með að tækjabúnaðurinn komi í desember. Þá er
búið að leggja jarðstreng frá
stöðvarhúsinu að háspennulínu Orkubús Vestfjarða sem
mun kaupa rafmagnið. Hitastig vatnsins úr göngunum er

8°C og verður það um þriðjungur af vetrarrennslinu
þannig að það ætti aldrei
að frjósa.
Á bæjunum í botni Súgandafjarðar er löng hefð
fyrir rafmagnsframleiðslu.
Birkihlíð og Botn hafa aldrei tengst dreifikerfi rafveitna heldur fengið rafmagn frá 30 kW heimarafstöð.

Úthlutun úr Styrktarsjóði Eignarhaldsfélags BÍ

Beiðni vegna
VáVest synjað
Stjórn Eignarhaldsfélags
Brunabótafélags Íslands
(EBÍ) úthlutaði úr Styrktarsjóði EBÍ fyrir árið 2001
fyrr í þessum mánuði. Í bréfi
til bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ segir m.a.: „Því miður
reyndist ekki unnt að þessu
sinni að styrkja verkefni
sveitarfélagsins vegna
kynningar á vímuvarnastefnunni VáVest á norðan-

verðum Vestfjörðum.“
Nú var úthlutað úr sjóðnum
í sjötta skipti frá því að hann
tók til starfa árið 1996. Ísafjarðarbær hefur einu sinni
fengið styrk til verkefnis. Það
var árið 1999 þegar veittur
var styrkur að fjárhæð kr.
400.000 til kynningar og
framkvæmdar jafnréttisáætlunar Ísafjarðarbæjar. Þrjú
sveitarfélög á landinu eiga

stærri hlut í EBÍ en Ísafjarðarbær: Reykjanesbær,
Akureyri og Kópavogur.
Meðal þeirra sem fengu
styrk að þessu sinni var Akureyrarbær sem fékk kr.
400.000 vegna viðhorfskönnunar á þeirri þjónustu
sem í boði er á menningarsviðinu á Akureyri. Alls
voru 12 styrkir veittir við
úthlutun 2001.

Fjárfesta Vestfirðingar frekar í jeppum en málverkum?

Ekki kunnugt um fölsuð málverk hér vestra
Ein af myndum Malmbergs: Catalina-flugbátur Flugfélags Íslands á legunni á Ísafirði
árið 1949.

Sýning á ljósmyndum Hans Malmbergs opnuð á Ísafirði

Daglegt líf á Íslandi
eftir seinna stríð
Sýning á Íslandsmyndum
frá árunum eftir seinni heimsstyrjöld verður opnuð í Gamla
sjúkrahúsinu á Ísafirði á laugardaginn kl.14. Höfundurinn
er Hans Malmberg, einn
fremsti heimildaljósmyndari
Svía á sinni tíð. Hann gaf út
nokkrar ljósmyndabækur og
meðal þeirra er ein helguð Ís-

landi. Hún var gefin út af
sænsku útgáfufélagi árið 1951
en textinn er bæði á sænsku
og ensku. Þar er að finna
myndir úr daglegu lífi eftirstríðsáranna margfrægu hérlendis, eins og það kom
Malmberg fyrir sjónir.
Hans Malmberg tók myndir
af daglegu lífi og viðburðum í

heimalandi sínum en ferðaðist
einnig víða um heim og tók
m.a. stríðsmyndir í Kóreu og
Víetnam. Af þekktum „fyrirsætum“ Malmbergs má nefna
Shaw, Hemingway og sjálfan
Ho Chi Minh. Sýningin á Ísafirði verður opin kl. 14-16 um
helgar.

Ólafur Ingi Jónsson forvörður sagði í sjónvarpsþættinum Kastljósi á mánudagskvöld, að hann teldi að allt að
900 fölsuð málverk eftir gamla íslenska meistara gætu verið í umferð. Með þessar tölur
í huga kemur upp sú spurning
hvort einhverjar af þessum

myndum hafi verið keyptar
vestur á firði.
Hlynur Snorrason, rannsóknarlögreglumaður á Ísafirði segir að ekkert mál vegna
falsaðra verka hafi komið inn
á borð lögreglunnar. Reyndar
er ekki ósennilegt að fólk leiti
beint til sérfræðinga ef það

hefur grun um vafasaman
uppruna málverks.
Þetta bendir þó til þess að
Vestfirðingar geri ekki mikið
af því að fjárfesta í dýrum
málverkum (fölsuðum eða
ófölsuðum) eftir gamla meistara, – þeir kaupi sér frekar
jeppa eða þá bara kvóta.

Vestfirðingar!
Stofnfundur krabbameinsfélags á norðanverðum Vestfjörðum verður haldinn á Hótel Ísafirði, sunnudaginn
4. nóvember kl. 14:00.
Erindi flytja:
Sigurður Björnsson, yfirlæknir og formaður Krabbameinsfélags Íslands og Hildur Björk Hilmarsdóttir, formaður
Krafts, stuðningsfélags ungs fólks með krabbamein.
Mætum öll á fundinn og sýnum stuðning í verki við þetta
mikilvæga málefni sem snertir allar fjölskyldur.
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Fasteignaviðskipti

Axel Jóhannsson og Ingibjörg Jónsdóttir
eru nýflutt ásamt bar
ni sínu frá Reykjavík til Ísafjarðar
barni

Hvers vegna er fólkið eiginlega að flytjast vestur???
TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – Ísafirði
Símar:
Símar: 456
456 3940
3940 &
& 456
456 3244
3244
Fax:
Fax: 456
456 4547
4547 –– Netfang:
Netfang: tryggvi@snerpa.is
tryggvi@snerpa.is

Einbýlishús / raðhús
Engjavegur 24: 126,4 m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust
1. ágúst 2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hjallavegur 4: 242 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Fallegt útsýni. Skipti á
minni eign möguleg.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 25: 152,6 m² einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið
er mikið uppgert. Áhv. ca. 6,4
m.kr. Verð 10,2 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² raðhús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Laust fljótlega. Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt kjallara, háalofti og ræktuðum garði
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 48: 188 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti á minni eign koma
til greina. Áhv. ca. 2 m.kr.
Verð 12,7 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur. Verð 8,2 m.kr.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), allt uppgert. Húsið er
í hjarta bæjarins. Ræktuð eignarlóð. Verð 6,7 m.kr.
Stakkanes 16: 226,2 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 14: 133,4 m² 4ra
herbergja íbúð á e.h. í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr, háalofti og hluta
kjallara. Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 100 m² falleg
4ra herbergja íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Baklóð
fylgir neðri hæðinni. Áhv. ca.
1,5 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra herbergja íbúð að hluta undir risi.
Íbúðin er í góðu standi.
Tilboð óskast
Sundstræti 22: 140m² 4-5 herbergja íbúð á miðhæð í fjórbýlishúsi ásamt 28 m² bílskúr. Áhv.
ca. 5 m.kr. Verð 10,5 m.kr.

3ja herb. íbúðir
Hlíðarvegur 33: 79,1 m² íbúð á
neðri hæð í fjórbýlishúsi ásamt
góðum bílskúr. Verð 6,9 m.kr.
Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi, sér inngangur, sér geymsla. Verð 6,8 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi) Björt
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og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr.Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Skoða öll tilboð.
Möguleiki að taka bíl uppí. Áhv.
ca. 3 m.kr. Verð 5,5 m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin er
endurnýjuð að stórum hluta.
Verð 5 m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi. Íbúðin er í
endurnýjun og telst fokheld,
tilvalin fyrir þá sem vilja innrétta
eftir eigin höfði. Verð 2 m.kr.

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

Þegar fólk leggur á sig
mikið erfiði til að flytjast á
milli staða hljóta að liggja
ríkar ástæður að baki. Í ljósi
mikils fólksflutnings frá
Vestfjörðum á undanförnum
árum hafa menn skiljanlega
velt því fyrir sér hvað valdi
þessu. Hvers vegna missum
við fólk til Reykjavíkur og
jafnvel til útlanda? Hvað er
það sem höfuðborgin hefur
fram yfir Vestfirði?
En ekki er síður mikilvægt að leita ástæðna þess,
hvers vegna fólk flytur vestur – hvað er það sem Vestfirðir hafa umfram aðra staði
á landinu og í heiminum og
hvernig Vestfirðingar geta
nýtt sér þá sérstöðu sem
svæðið hefur. Upp á síðkastið hefur fólk tekið sig upp
frá Reykjavík, Rússlandi,
Bandaríkjunum, Póllandi og
víðar og flutt með sitt hafurtask vestur á firði. Hvað er
það sem dregur þetta fólk
vestur? Hvaða kosti hafa
Vestfirðir og hverjir eru
gallarnir?

Á krossgötum
Í haust fluttust þau Axel

Jóhannsson og Ingibjörg
Jónsdóttir með eins árs
gamlan son sinn frá Reykjavík til Ísafjarðar. Axel ólst
upp vestra en Ingibjörg í
Kjósinni. Þau hafa undanfarinn áratug búið í Reykjavík, numið þar og starfað, en

eru nú komin vestur. Hvers
vegna? „Við stóðum á
ákveðnum krossgötum nú í
haust, höfðum selt íbúð sem
við áttum á Njálsgötu í
Reykjavík og vorum laus og
liðug í fyrsta sinn í langan
tíma“, segir Axel. „Bæði

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

Stefnubreyting

Bolungarvík
Hlíðarstræti 6: 113 m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr
Verð 7,9 m.kr.
Vitastígur 25b: 101 m² fjögurra
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi. Sér
inngangur. Tilboð óskast

Jón Ottó fékk inni við
skólann og ræddi við þá hjá
3X-Stáli ehf. á Ísafirði um
vinnu fyrir Axel. „Hann
hringdi í mig og nú var
komið að mér að standa við
stóru orðin. Ég gat fengið
góða vinnu hjá 3X og var
orðinn svolítið spenntur
fyrir þessu.“
Ingibjörg segir þau hvort
eð er hafa þurft að ákveða
hvaða stefnu þau ætluðu að
taka í lífinu. „Við vorum
bæði í góðri vinnu, vorum
komin með barn og höfðum
efni á því að fara að kaupa
okkur stærra húsnæði, þannig að við þurftum að velja.
Vildum við vera í því næstu
tíu árin að kaupa okkur sófann og annan bíl og taka
fullan þátt í lífsgæðakapphlaupinu? Ég held að hvorugt okkar hafi verið alveg
tilbúið að fara strax í þennan
gír og við vissum að við
þyrftum að breyta eitthvað
til.“ Axel og Ingibjörg
kynntust þegar hún kom
vestur eitt sumar að vinna í
skógrækt og passa fyrir
föðursystur sína. „Þá bjó ég

Fasteignir
í þessari
auglýsingu
eru aðeins
sýnishorn af
söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar
eru veittar á
skrifstofunni
að
Hafnarstræti 1
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vorum við farin að þrá einhverja tilbreytingu en ég get
ekki sagt að við höfum spáð
mikið í að flytja vestur. Það
má segja að Jón Ottó vinur
minn hafi þar verið mikill
örlagavaldur. Þannig var að
hann var að sækja um skólavist í Noregi fyrir stuttu. Ég
sagði meira í gríni en í alvöru, að ef hann fengi inni,
þá skyldi ég taka á leigu
íbúðina hans á Ísafirði á
meðan hann væri við nám,
að því gefnu að hann myndi
redda mér vinnu.“
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á Ísafirði með finnskri vinkonu minni og þekkti voðalega fáa. Axel var fluttur úr
bænum en var að vinna við
að leggja sæstreng í kringum landið og kom við á
Ísafirði um sumarið. Hann
og Hilmar vinur hans buðu
mér og finnsku vinkonunni
minni á Djúpmannahátíð í
Mjóafirði. Við þágum boðið
og í stuttu máli má segja að
þetta hafi allt endað voðalega vel!“

búta fyrir samstarfsráðherra
Norðurlanda. Þessu ráðherrastarfi hafa gegnt þau
Sif Friðleifsdóttir og þar á
undan Halldór Ásgrímsson
og Sighvatur Björgvinsson.
Eins og áður sagði var
starfið skemmtilegt og andinn á vinnustaðnum góður,
enda var ég þarna í sjö ár,
miklu lengur en ég í upphafi
ætlaði mér. Það má segja að
ég hafi hætt eingöngu til
þess að flytja vestur.“

Sjö ár í góðu starfi

Feilspor
í sinfóníunni?

Axel og Ingibjörg fóru
fljótlega að búa saman í
Reykjavík. Ingibjörg var í
Háskólanum en Axel í Vélskólanum. Hann fór alla leið
í námi þar og útskrifaðist
sem vélfræðingur. Sá titill
nægði honum ekki og hélt
hann áfram að læra. „Ég
mátti ekkert vinna í einhvern
tíma eftir smávægileg
meiðsl og því var tilvalið að
setjast aftur á skólabekk.Ég
fór í Tækniskólann og
útskrifaðist sem vélatæknifræðingur.“
Á meðan Axel sat á
skólabekk vann Ingibjörg
hjá Norðurlandaskrifstofu
forsætisráðuneytisins. Hún
hafði numið sænsku og íslensku við Háskóla Íslands
og var farin að vinna við
norrænt samstarf.
„Starfið var fjölbreytt og
mjög skemmtilegt. Stundum
var ég að ljósrita, stundum
var ég að undirbúa fundi og
stundum skrifaði ég ræðu-

Ingibjörg fékk vinnu sem
ritari Tónlistarskólans á
Ísafirði. Nú finnst eflaust
mörgum sem Ingibjörg hafi
þarna tekið nokkurt feilspor
á framabrautinni. Hvað
finnst henni sjálfri? „Það fer
allt eftir því hvernig á það er
litið. Ég ætlaði aldrei að
vera svona lengi hjá forsætisráðuneytinu. Mig langaði alltaf að læra meira og
verða mér úti um mastersgráðu.
Svo var ég á þeim
tímapunkti í lífinu þar sem
mann langar til að einbeita
sér að einhverju öðru en að
klifra metorðastigann. Mér
fannst líka kominn tími til
að Axel fengi vinnu sem
væri meira við hans hæfi og
hann er aldeilis lentur á
góðum stað núna.“

Vinnan hjá
3X-Stáli ehf.

Axel er farinn að vinna
hjá spútnikfirmanu 3X-Stáli
sem hefur vaxið með ógnarhraða allt frá stofnun. Hvað
er hann að gera og hvernig
leggst starfið í hann?
„Ég er að vinna þarna á
tæknideildinni. Mér finnst
fyrirtækið mjög skemmtilegt
og andinn góður og gert er
vel við alla starfsmenn.
Uppbyggingin í 3X er allt
önnur en hjá Almennu verkfræðistofunni þar sem ég
vann áður. Samkvæmt því
sem ég hef kynnst í 3X
vinna menn saman að því að
leysa hvert verk. Ég held að
það sé mikill kostur fyrir
fyrirtækið og án nokkurs
vafa eru það mjög nútímalegir starfshættir.“

Kostir og gallar
En ef litið er framhjá
vinnunni, þá er eðlilegt að
spyrja einnig hverjir séu
kostir og gallar þess að búa
á Ísafirði...
„Það er ýmislegt bæði
betra og verra sem maður
hefur strax tekið eftir“, segir
Ingibjörg. „En ég held að
stærsti gallinn láti ekki á sér
bera fyrr en fer að hægjast
um hjá okkur og við höfum
komið okkur almennilega
fyrir. Það er vinaleysið.
Megnið af okkar vinahóp er
fyrir sunnan og það verður
eflaust erfitt að venjast því
að hafa þá ekki hjá sér.
Maður má samt ekki láta
það á sig fá, enda efast ég
ekki um að við eigum eftir

að eignast nýja vini. Svo
þekkjum nú líka fólk hérna
fyrir vestan.
Þegar kemur að stússi
hversdagsins held ég að
betra sé að búa á Ísafirði.
Þar er allt svo miklu
einfaldara og þægilegra. Ég
bý við hliðina á vinnunni og
dagmamman býr hinum
megin við mig, þannig að
maður er miklu sneggri að
koma úr vinnunni, sækja
barnið og fara heim en var í
Reykjavík. Svo búa foreldrar Axels hérna og það er
mikill kostur. Þau hafa tekið
okkur opnum örmum og það
verður eflaust gott að hafa
þau sér innan handar.“

Ótæmandi
bensíntankur?
Axel er sammála því að
margt sé auðveldara fyrir
vestan. „Það eru allskyns
hlutir sem maður gerði fyrir
sunnan sem er þægilegra að
gera á Ísafirði. Öll útivist er
til dæmis auðsóttari. Í
Reykjavík er heljarinnar
fyrirtæki að fara á skíði, svo
nefnt sé dæmi. Hér liggur
við að maður geti skroppið í
hádeginu. Síðan sparar
maður ekki bara tíma á
Ísafirði, heldur líka peninga.
Við fylltum bensíntankinn á
bílnum á Brú í Hrútafirði á
leiðinni hingað og hann er
ekki enn tómur, mánuði
seinna. Í Reykjavík hefði
þessi tankur varla dugað í
viku.“

Axel og Ingibjörg sjá ekki
eftir því að hafa flutt vestur.
„Það er ekkert bakslag
komið ennþá“, segir Ingibjörg. „Reyndar er veturinn

ekki alveg kominn og ekki
kominn snjór. Ég vona bara
að það verði ekki mjög erfitt
að venjast veðurfarinu.“
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Baráttan við kerfið getur tekið á sig ýmsar myndir eins og
Kristjana B. Marthensdóttir Olsen á Ísafirði hefur fengið að reyna

Hefur staðið í baráttu við
Mannanafnanefnd í tíu ár
– drengurinn má heita Marteinn, Martin og Marten, bara ekki Marthen eftir afa sínum
Það getur verið vandaverk
að finna nafn á nýja barnið og
margir foreldrar standa þar
frammi fyrir erfiðu vali. Fyrir
aðra er málið mun einfaldara,
einkum fyrir þá sem eru fyrirfram ákveðnir að láta börnin
bera nöfn ættingja eða vina.
Lengi hefur tíðkast hérlendis

jafnt sem erlendis að skíra í
höfuðið á ömmum og öfum
eða eftir þeim. Íslenskar reglur
um mannanöfn hafa hins vegar gert þeim erfitt fyrir sem
viðhalda vilja nöfnum sem lifað hafa í fjölskyldunni.
Kristjana B. Marthensdóttir
Olsen á Ísafirði eignaðist son

fyrir tíu árum og var hann
skírður Marteinn. Ætlunin
hafði verið að skíra hann
Marthen eftir föður Kristjönu
sem var norskur að ætt, sonur
Símonar Olsen, sem á sér stórmerkan sess í atvinnusögu Ísfirðinga og Íslendinga við
upphaf rækjuveiða hérlendis.

Lítið verið sótt á hefðbundnar rjúpnaslóðir

Rjúpan dreifð og
heldur sig hátt
– vaxandi sókn sunnanmanna á vestfirskar veiðilendur
Veiðimenn hér vestra eru
bjartsýnir á nýbyrjaðan
rjúpnaveiðitíma. Reyndar
hefur gott haust gert mönnum erfitt fyrir og snjóleysi í
fjöllum veldur því að rjúpan
heldur sig hátt og er mjög
dreifð. Enn hefur lítið verið
hægt að sækja á hefðbundnar rjúpnaslóðir inni í Ísafjarðardjúpi en hins vegar
hefur nokkuð náðst af rjúpu
uppi á Breiðadalsheiði og
eins á Þorskafjarðarheiði.
Þar hafa menn verið að
koma með allt að tuttugu

rjúpur eftir daginn og eiga því
ekki von á öðru en veiðin verði
ágæt um leið og snjór kemur í
fjöll.
Sívaxandi ásókn veiðimanna að sunnan vekur
áhyggjur hér fyrir vestan.
Aldrei hafa fleiri aðkomumenn sótt á t.d. Þorskafjarðarheiði en í haust og stefnir á að
svo verði út tímabilið. Heyrst
hefur að fullbókað sé í gistingu hjá bændum sem leigja
út sumarhús í við Þorskafjarðarheiði og munu það að
stærstum hluta vera aðkomu-

menn sem hafa fengið húsin.
Rjúpan er nú friðuð á stórum svæðum í kringum höfuðborgarsvæðið. Eins og
flestir vafalaust vita, hefur
rjúpnastofninn víða átt undir
högg að sækja og hafa veiðimenn barmað sér yfir lítilli
veiði undanfarin ár. Bættar
samgöngur vestur á firði
bjóða hins vegar upp á
marga möguleika og vestfirska rjúpan er víst ekkert
síðri en sú sunnlenska.

Mannanafnanefnd hafði sitthvað við nafnið Marthen að
athuga og neitaði algerlega
að drengurinn fengi að bera
það. Nöfnin Marteinn eða
Martin (enskt en ekki norskt)
voru í lagi en Marthen gat
hann ekki heitið. Kristjana
segist að sjálfsögðu ekki hafa
verið sátt við þetta og hefur
síðustu tíu árin barist fyrir því
að pilturinn fái að bera nafn
föður hennar.
Ekki alls fyrir löngu voru
reglur um mannanöfn rýmkaðar, sérstaklega vegna þess
að fólk hafði lent í vandræðum
með gömul, hefðbundin fjölskyldunöfn. Ítrekaði Kristjana
þá beiðni sína enn einu sinni
og nefndin tók málið enn til
skoðunar. Að vandlega athuguðu máli varð niðurstaða

Umhverfisverðlaun Staðardagskrár 21 á norðursvæðum

Leitað eftir tilnefningum í Ísafjarðarbæ
Ákveðið hefur verið að
verkefnið Staðardagskrá 21 á
Norðurheimskautssvæðinu,
sem styrkt er af Norrænu ráðherranefndinni, veiti sérstök
umhverfisverðlaun á vetri
komanda. Ísafjarðarbær á

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr söluskrá okkar, leitið nánari upplýsinga á skrifstofu.

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð.
Austurvegur 13: Efri hæð og ris.
Verð kr. 6.500.000,Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð.
Verð kr. 3.000.000.- Laus.
Hlíðarvegur 14: Einbýlishús kjallari, hæð og óinnréttað ris.
Grunnflötur ca. 90m². Húsið er
nýuppgert að mestu.
Verð tilboð.
Hlíðarvegur 16: Lítil 3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6

herbergja. Laus fljótlega.
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari
ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.500.000,Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.000.000,Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð
á 1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m².
Verð kr. 5.800.000,-

Suðurtangi 2: 160 m² iðnaðarhúsnæði á jarðhæð, 123 m² íbúð á 2. hæð og
64,5 m² íbúð á jarðhæð.
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Sætún 8, Suðureyri: 190 m² raðhús.
Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega. Verð kr.
6.900.000,Hlíf II: Rúmlega 50 m² íbúð á 3ju
hæð. Laus fljótlega.
Urðarvegur 70: Raðhús með innbyggðum bílskúr alls um 195m².
Laust eftir samkomulagi. Verð tilboð.
Seljaland 9, Ísafirði: Einbýlishús, byggt
úr lerki 1995, 154,8 m2 auk bílskúrs,
garðhúss og svala. Verð tilboð.

Húsið er byggt 1982. Frágangi þess
að öllu lokið. Nýjar eldhúsinnréttingar, fallegur garður og sólpallur.
Húsið getur losnað fljótlega. Verð kr.
8.600.00.

BOLUNGARVÍK:

Hjallavegur 7: Húsið er 176m². Á
jarðhæð er séríbúð ca 60 fm. Selst í
einu lagi. Húsið er laust.

Þjóðólfsvegur 16: 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð. Laus. Verð kr.
1.300.000,Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einb.húsi koma til gr.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.
Höfðastígur 6: Rúmlega 170m² íbúð
á efri hæð og séríbúð í kjall-ara.
Getur selst sitt í hvoru lagi.
Traðarland 29, Bolungarvík: Tvílyft
steinhús 182 m2 með innb. bílskúr.

Kristjana B. Marthensdóttir Olsen ásamt syninum.
hennar sú að pilturinn gæti ist upp og enn er málið fyrir
borið nafnið Marthen sem nefndinni. Enda segist Kristmillinafn en þar sem ekki væri jana ekki sjá hvers vegna
löng hefð fyrir nafninu innan nefndin ætti að hafna nafninu
fjölskyldunnar væri ekki hægt Marthen þegar hún leyfir
að samþykkja það sem aðal- nafnið Martha. Kristjana segir
nafn. Hins vegar mætti hann að það skipti drenginn miklu
nú bera nafnið Marten en ekki að fá að bera sitt rétta nafn og
samrýmdist reglum að staf- kveðst bjartsýn á að niðursetja það með hái, þ.e. Marth- staða nefndarinnar verði jáen, og þar við sat.
kvæð að þessu sinni.
Kristjana hefur þó ekki gef-

FLATEYRI:
Ólafstún 12 og 14, Flateyri: 113
m² einbýlishús. Laus.
Verð: Ólafstún 12, kr. 6.200.000,Ólafstún 14, kr. 5.000.000,-.

aðild að þessu verkefni, auk
bæjanna Sisimiut á Grænlandi
og Longyearbyen á Svalbarða. Verðlaunin verða veitt
einum aðila á hverjum stað,
auk þess sem einn þessara
þriggja verður verðlaunaður
sérstaklega. Þau verða veitt
einstaklingi, fyrirtæki eða félagasamtökum fyrir verkefni
eða hugmynd sem stuðlar að
velferð íbúanna á staðnum í
umhverfislegu, félagslegu og
efnahagslegu tilliti í anda
sjálfbærrar þróunar og Staðardagskrár 21 (Lokal Agenda
21). Verðlaunin einskorðast
því ekki við verkefni í hefðbundnum skilningi, þ.e. verkefni sem miða að fegrun hins
sýnilega umhverfis.
Verðlaunin verða afhent í
febrúar 2002 í formi viðurkenningarskjals og óvænts
glaðnings. Ætla má að þau
hafi umtalsvert auglýsingarog kynningargildi fyrir þann

SUÐUREYRI:

ÞINGEYRI:
Fjarðargata 34a: rúmlega 100m²
parhús. Húsið er laust.
Verð kr. 1.700.000,-

BÍLDUDALUR:
Dalbraut 12: 113m² einbýlishús.
Laust.

Jólavörurnar eru komnar!
m.a. frá Sia

Skartgripir • 30% afsláttur af Haustlaukum
Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 11-18
og laugardaga frá kl. 12-16.

PATREKSFJÖRÐUR:
Sigtún 6: Tvílyft einb.hús. Verð kr.
4.800.000,-. Húsið er laust.
Stekkjar 14: 173m² tvílyft einbýlishús. Verð 4.700.000. Laust.
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Fjölnir Ásbjörnsson.
sem þau hlýtur. Umsóknir eða
tilnefningar til umhverfisverðlauna Staðardagskrár 21 á
Norðurheimskautssvæðinu
skv. framanskráðu eru vel
þegnar. Ásamt stuttri lýsingu
á viðkomandi verkefni og rökstuðningi fyrir gildi þess, ber
að skila slíku með tölvupósti
eða bréflega í síðasta lagi 24.
desember 2001 til Fjölnis Ásbjörnssonar á Tæknideild Ísafjarðarbæjar á Ísafirði.

19.4.2017, 09:46

EG - húsinu
Bolungarvík

Háskóli Íslands með námskeið fyrir bör
n á landsbyg
gðinni
börn
landsbyggðinni

Tíu ára börn í háskólanámi
Hópur 10 ára barna stundaði síðustu vikurnar háskólanám í spænsku í Menntaskólanum á Ísafirði. Námskeiðinu
lauk á laugardag en að því
stóð Háskóli Íslands í samvinnu við Fræðslumiðstöð
Vestfjarða og grunnskólana í
Ísafjarðarbæ og í Súðavík.
Námskeiðið, sem stóð í þrjár
vikur, byrjaði 3. október með
4 tíma kennslu en næstu vikur
unnu nemendur verkefni sem
kennarinn sendi þeim á Netinu
og eins var kennt í gegnum
fjarfundabúnað. Námskeiðinu
lauk síðan með öðrum fjórum
tímum í kennslu á staðnum.
Var markmiðið að virkja
nemendur og kenna þeim
gagnlegan orðaforða sem gerir þeim kleift að þekkja ákveðna hluti, svo sem nöfn daga
og mánuða, geta sagt hvað
klukkan er og skilja algeng
orðatiltæki. Lögð var áhersla
á málnotkun í daglegu lífi og
sagt frá menningu og sögu
viðkomandi þjóðar. Leikir,
sögur, söngvar og annað sem
höfðar til barna spiluðu líka
stórt hlutverk í kennslunni.
Kennari var Guðrún H. Tuliníus, og kom hún frá Stofnun
Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, sem nýverið var stofnuð við Háskóla
Íslands.
Háskóli Íslands er níræður
á þessu ári og hefur haldið

upp á þau tímamót með ýmsum hætti. Eitt af markmiðum
afmælishátíðarhaldanna er að
efla tengsl við landsbyggðina
og í framhaldi af því var
ákveðið að bjóða upp á tungumálanámskeið fyrir börn yngri en þau sem þegar læra
tungumál í skólum, eða á aldrinum 7-11 ára, en í ár er einnig
evrópskt tungumálaár. Er
þarna um að ræða tungumálanámskeið í dönsku, ensku,
frönsku, spænsku og þýsku á
einum 14 stöðum á landsbyggðinni. Fyrsta námskeiðið
hófst 29. september í Reykjanesbæ þar sem Vigdís Finnbogadóttir, fyrrv. forseti Íslands, kenndi fyrstu kennslustundina í frönsku.

Til sölu eru nýleg 33"
nagladekk. Upplýsingar í
síma 456 3286.
Til sölu eru fjögur nagladekk, 195/65 R15. Upplýsingar í símum 456 3623 og
894 5023.

Spænskunemendurnir í síðustu kennslustundinni á laugardag ásamt Guðrúnu H. Tulinius,
Ólafíu Aradóttur frá Skólaskrifstofu Ísafjarðarbæjar og spænskum aðstoðarkennara.

Lárus og Soffía kjörin formenn

Stefnumörkun sem
skipti okkur miklu máli
Það sem miklu máli skiptir
í þessu sambandi er sú staðreynd, að okkur tókst að hífa
okkur upp úr því spólfari sem
við vorum að mörgu leyti
stödd í með vegamálin. Með
vegáætlun og síðar fyrstu

langtímaáætluninni sem Alþingi samþykkti í vegamálum,
var stefnan mörkuð. Þetta var
til mikilla hagsbóta fyrir
svæði eins og okkar, þar sem
mikið var ógert í vegamálum.
Það sem mestu máli skipti í
því sambandi var stefnumörkunin um að leggja sömu áherslu á stofnbrautir frá þéttbýlisstöðum að Þjóðvegi 1, á
hringveginn svonefnda. Þar
með má segja að ákveðið hafi
verið að megináhersla hafi
verið lögð á að gera uppbyggðan veg með varanlegu
slitlagi frá þéttbýlisstöðunum
á norðanverðum Vestfjörðum,
í Vestur-Barðastrandarsýslu
sem og við Steingrímsfjörð.
Þetta skipti gríðarlega miklu
máli og nú sjáum við þessa
stað á ári hverju.
Uppbyggingin í Djúpinu,
vegurinn um Kleifaheiði, fyrirhuguð stórframkvæmd á
Klettshálsi, vegurinn í norðanverðum Kollafirði, eru allt
dæmi um framkvæmdir í
þessum anda. Þess vegna miðar okkur nú bæði hratt og
örugglega áfram.

Tenging norðanverðra Vestfjarða
Eðlilegt er að menn velti
fyrir sér næstu skrefum.

Óskum eftir að kaupa notaða, ódýraþvottavél. Upplýsingar í síma 899 0724.

Til leigu eru herbergi í
Hlíðunum í Reykjavík til
lengri eða skemmri tíma.
Sjónvarp og ísskápur eru í
herbergjunum. Einnig er
til leigu vel útbúin íbúð á
Njálsgötu. Upplýsingar í
síma 865 9637.

V. Matthíassonar, 2. þingmanns Vestfirðinga, ríkti eindrægni á fundunum og kvaðst
hann mjög ánægður með þá
baráttugleði og sóknargleði
sem einkenndi þá.
„Það er greinilegt að sveitarstjórnarkosningarnar nálgast og menn stefna ótrauðir á
breytingar í vor. Svo er líka

ánægjulegt að sjá ný andlit
fóks sem hefur áhuga fyrir
þjóðmálum. Þetta er fólk sem
langar til að móta samfélag
sitt til betra horfs. Samfylkingin tekur vel og fagnandi á
móti því fólki.“
Lárus G. Valdimarsson var
kosinn formaður Samfylkingarfélags Ísafjarðarbæjar og

með honum í stjórn voru
kosin þau Bryndís G. Friðgeirsdóttir, Guðrún Finnbogadóttir, Jón Arnar Gestsson og Sæmundur Kr. Þorvaldsson. Soffía Vagnsdóttir
var kosin formaður félagsins
í Bolungarvík og með henni
í stjórn þeir Karvel Pálmason og Lárus Benediktsson.

Áfram veginn í góðu samkomulagi
Mikilvægur fundur Fjórðungssambands Vestfirðinga á
föstudaginn var skilaði tilætluðum árangri. Menn komu
hvaðanæva að úr kjördæminu
og settu fram sjónarmið sín
og skýrðu sín mál. Niðurstaðan var sú að halda áfram á
þeirri braut sem fylgt hefur
verið og vörðuð var með samþykkt Fjórðungsþings frá
1997 og þeirri stefnumótun
sem Alþingi hefur markað
með vegáætlunum allt frá árinu 1998.
Þess vegna er það rétt og
líka afar mikilvægt sem Ólafur Kristjánsson formaður
Fjórðungssambandsins sagði
í viðtali við BB að loknum
fundinum: „Ég fann að menn
vilja ná samstöðu um þessi
mál og gefa þannig þingmönnum okkar Vestfirðinga
sterkt vopn í hendur til að
bæta samgöngur á Vestfjörðum.“

Fundist hafa tvískiptgleraugu í rauðu hulstri í Álftafjarðarbotni. Eigandi vinsl.
hringi í síma 896 0543.

Til sölu eru fjögur ársgömul nagladekk á felgum, 225/75 R15, 5 gata.
Passa undir Suzuki jeppa.
Uppl. í síma 896 0543.

Samfylkingarfélög stofnuð í Ísafjarðarbæ og Bolungarvík

Jafnaðarmenn í Ísafjarðarbæ og Bolungarvík stofnuðu á laugardag Samfylkingarfélög á báðum stöðum.
Markmið félaganna er að
standa að framboði til bæjarstjórna í kaupstöðunum í vor,
svo og að stuðla að framgangi jafnaðarstefnunnar á
þessu svæði. Að sögn Karls

smáar

Áfram þarf að halda. Ljúka
framkvæmdum í Skötufirði og
Hestfirði, ljúka tengingunni
úr Mjóafirði og í Ísafjörð og
taka ákvörðun um hvort leiðin
skuli liggja um Arnkötludal
og Gautsdal, eða suður
Strandir.
Hvort sem ofan á verður, er
þó ljóst að unnið verður í veginum suður Strandir, enda
hefur hann mikla og margháttaða þýðingu sem allir vita.

Ferjupeninga í vegina
Nú í vetur er líka brýnt að
marka stefnu um frekari framkvæmdir í Austur-Barðastrandarsýslu. Þar er að mínu
mati eðlilegast að ráðast í
framkvæmdir á Ódrjúgshálsi
og ryðja þannig úr vegi helsta
farartálmanum á þessari leið,
sem eftir verður þegar Klettshálsi verður lokið.
Þar með er komin forsenda
fyrir því að leggja af ferðir
Baldurs um Breiðafjörð. Eðlilegt er að við njótum þess og
fáum í okkar hlut það fjármagn sem þá sparast til þess
að hraða framkvæmdum um
Austur-Barðastrandarsýslu.
Það er augljóslega allra hagur.
Okkar heimamanna með því
að vegasamgöngur batna, og
ríkissjóður sparar sér útgjöld,

,,Eðlilegt að við fáum í
okkar hlut það fjármagn
sem sparaast við að leggja
af ferðir Breiðafjarðarferjunnar...“
Einar K. Guðfinnsson,
1. þingmaður Vestfirðinga skrifar
sem eru á annað hundrað
milljónir á ári, í formi stofnog rekstrarstyrkja við ferjuna.
Þetta er líka í samræmi við
álit fundar sveitarstjórnarmanna og sveitarstjóra Vesturbyggðar og Tálknafjarðar
ásamt sýslumanni VesturBarðastrandarsýslu.

Jarðgangamál
Af þessu má sjá, að framundan eru miklar og stórstígar
framfarir í vegamálum okkar.
Ótalin eru þó jarðgöngin. Í
áætlun Alþingis um þau eru
göngin frá Arnarfirði og Dýrafirði komin á blað. Eins og ég
undirstrikaði á fundi Fjórðungssambandsins er afar mikilvægt, þegar í þau verður ráð-

ist, að tryggja að í sama viðfangi verði gerð örugg og góð
leið vestur í Vatnsfjörð þannig
að um verði að ræða eitt heildstætt verkefni. Óhjákvæmilegt er að leggja verulegt fjármagn í þá leið til þess að hún
verði örugglega fær á heilsársgrundvelli. Má í því sambandi
nefna möguleika á að byggja
yfir veginn á kafla, með svipuðu móti og nefnt er í skýrslunni um jarðgangaáætlunina.
Hvað sem öllu þessu líður er
eitt afskaplega þýðingarmikið.: Að okkur auðnist að viðhalda áframhaldandi samstöðu og hér hefur ríkt. Hún
hefur verið að skila okkur árangri og á slíkum framfarabrautum þurfum við að halda
áfram.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á Seljalandsvegi. Upplýsingar í síma 456 3803.
Á einhver matrósakjól á
2-3 ára sem vill lána hann
fyrir myndatöku. Uppl. í
síma 456 7224.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
í Stórholti. Lau strax. Uppl.
í síma 892 5066.
Til sölu er MMC Colt árg.
89. Uppl. í síma 868 6616.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Hjallaveg á Ísafirði. Er
laus. Uppl. í síma 456 3016
á kvöldin.
Til sölu eru fjögur, 33" BF
Goodrich vetrardekk og
Prime-álfelgur. Einnig
þungaskattsmælir. Upplýsingar í símum 456 7424 og
861 6050.
Til sölu er bryggjubás við
flotbryggju á Ísafirði. Uppl.
í síma 456 7110.
Óska eftir vel með förnum, nýlegum barnavagni.
Uppl. í síma 456 6615.
Til sölu er ísskápur. Selst
ódýrt. Á sama stað er til
sölu fólksbílakerra. Uppl. í
síma 456 3503.
Til leigu er herbergi með
eldunaraðstöðu og sér inngangi. Upplýsingar í síma
456 3448.
Atvinna óskast! Ung stúlka óskar eftir vinnu eftir
kl. 17 á daginn og um helgar. Allt kemur til greina.
Uppl. í síma 456 3006.
Öll rjúpnaveiði í landareign jarðanna Kleifa og
Borgar í Skötufirði er öllum
stranglega bönnuð, svo og
öll önnur meðferð skotvopna. Landeigendur.
Tapast hafa Scarpa gönguskór fyrir utan Bónus á
Skeiði. Finnandi vinsamlega hringi í síma 456 7450
og 893 8250.
Bíll óskast fyrir lítinn
pening. Þarf að vera skoðaður 2001. Upplýsingar í
síma 896 0542.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
í Stórholti. Laus. Mjög góð
íbúð. Upplýsingar í símum
456 6249 eða 897 6293.
Til sölu er Chrysler Saratoga, árg. 91, í toppstandi.
Uppl. í síma 899 0704.
Til leigu er 4ra herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði. Uppl. í
síma 861 3321.
Til sölu er Mazda 323 F
árg. 9. Upplýsingar í síma
867 7815.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Urðarvegi 49, Ísafirði,
neðri hæð. Upplýsingar í
síma 456 3547 e. kl. 19.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg á Ísafirði.
Uppl. í síma 894 8630.
BB – Smáauglýsingar
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Það rifjaðist upp fyrr í mánuðinum þegar haldið var skákmót í
tilefni aldarafmælis Taflfélags
Ísafjarðar og sigurvegarinn var
Helgi Ólafsson, að hér var kominn maðurinn sem eitt sinn varð
Íslandsmeistari í skák ungur að
árum. Ýmsar sögusagnir urðu til
um þennan dularfulla skákmann,
sem kom, sá og sigraði helstu
skákmenn landsins en hvarf að
svo búnu á sjóinn og ekkert
spurðist til lengi vel.
Sumir sögðu hann sama manninn og síðar kom fram á Hólmavík, bjó þar lengi, dró fram taflið
á ný, og varð formaður í Verkalýðsfélaginu á staðnum. Við fengum Helga til að segja okkur undan og ofan af skákinni, sjósókn
frá Hólmavík og verkalýðsmálum, en einnig uppvextinum
í Leirunni og vinnunni í Prentsmiðju Þjóðviljans.

Dularfulli Íslandsmeistarinn
– rætt við Helga Ólafsson um skák og prentsmiðjustörf, sjómennsku og verkalýðsmál – og um Hólmavík

Helgi Ólafsson er fæddur í
Leiru á Reykjanesi, um fimm
kílómetra frá Keflavík. Í Leirunni var þéttbýli á tímum árabátanna og fólk lifði jöfnum
höndum á sjósókn og landbúnaði. Aðstæður voru aðrar
þegar Helgi var að alast upp
um miðja síðustu öld. Þá eru
komnir vélbátar og Keflavík
aðalhöfnin. Þangað sækir fólk
vinnu úr Leirunni meðfram
búskapnum. Það gerði faðir
Helga sem vann verkamannastörf í Keflavík meðfram búskapnum í Leirunni. Hins vegar leikur ekki síst forvitni á
því að vita hvar Helgi lærði
að tefla.
8
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Móðir mín kenndi
mér mannganginn
„Það var móðir mín sem
kenndi mér mannganginn.
Hún tefldi nú ekkert sjálf, ekki
svo ég yrði var, nema þegar
hún kenndi mér fyrstu sporin
í skáklistinni. Það var ekki
mikið um að konur stunduðu
skák á þeim tíma.
Ég gekk í barnaskólann í
Keflavík. Ég byrjaði ekki í
skóla fyrr en ég var níu ára
gamall en var þá búinn að
læra að lesa heima. Ég tók
oftast rútuna inn til Keflavíkur, en stundum gekk ég heim

eða húkkaði mér far út í Leiru.
Ég var hjá ákaflega merkilegum kennara í Barnaskólanum
sem hét Vilborg Auðunsdóttir
og var formaður Verkakvennafélagsins í Keflavík. Hún
hafði voðalega gaman að því
að tefla og var alveg þrælsterk.
Hún hélt að okkur taflinu í
skólanum og tefldi við okkur.
Ég fékk mikinn áhuga á skákinni og má segja að ég hafi
fengið þessa dellu þá. Maður
lærði nú mest á því að tefla,
og þá helst við þá sem voru
betri en maður sjálfur.
Eftir að ég hætti í skóla og
var að vinna í Keflavík, bauð
Vilborg mér oft í kjötsúpu og

tafl. Við tefldum þá oft langt
fram á nótt, höfðum kaffi og
kjötsúpu með, og milli skáka
fékk ég fræðslu um stéttabaráttuna. Hún var mikil baráttukona og ég held að margir búi
enn að íslenskukennslunni
sem þeir fengu hjá henni.
Það var mikið skáklíf í
Keflavík þegar ég var að alast
upp. Það var held ég 1956
þegar ég er tólf ára, sem Taflfélagið í Keflavík var endurvakið og það var mikið líf í
því næstu árin. Það var ekki
mikið um bækur um skák,
enda ekki um auðugan garð
að gresja á því sviði þá. Ég
man nú samt eftir einni bók

sem var gefin út á þessum
árum, Kennslubók í skák eftir
Emanúel Lasker, þunnt kver
en gott. Það voru nokkrir öflugir skákmenn í Keflavík á
þessum árum. Þar voru áberandi bræður frá Siglufirði,
Ragnar og Óli Karlssynir, og
Páll G. Jónsson athafnamaður,
síðar kenndur við Pólaris.“

Hjá erkikommum
á Þjóðviljanum
„Eftir Gagnfræðaskólann
fór ég að vinna svona hitt og
þetta. Ég var mikið í útskipun
á þessum árum og prófaði aðeins að vinna á Vellinum en
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ekki var ég mikið þar. Svo fór
ég að vinna í prentsmiðju í
Keflavík og síðar í Prentsmiðju Þjóðviljans í Reykjavík. Þar var maður hjá þessum
erkikommúnistum öllum,
Magnúsi Kjartanssyni og
fleirum.
Magnús var þá ritstjóri
Þjóðviljans. Hann var nú
frægastur fyrir Austragreinarnar. Ég kom nú ekkert nálægt
þeim. Það var oftast sami
maðurinn í prentsmiðjunni
sem setti þær, Leifur Björnsson hét hann. Sigurður Guðmundsson var ritstjóri með
Magnúsi, mikill indælismaður. Ég var þarna í tvö, þrjú ár.

Á þeim tíma komu þarna
inn ungir blaðamenn. Einn
þeirra var mjög alvörugefinn
ungur maður, Svavar Gestsson, sem tók það hlutverk
mjög alvarlega að breyta
heiminum. En það bráði nú af
honum alvaran fljótlega enda
þekktur fyrir léttleika síðar.
Þarna kom inn mikið af
skemmtilegu fólki, svo sem
Bjarni Benediktsson frá Hofteigi og Þorsteinn Valdimarsson skáld. Það rákust margir
þarna inn í kringum hádegið
eða í kaffi og spjall. Eitthvað
skrifuðu þeir nú líka í blaðið.
Bjarni bauð mér oft í skák og
eftir margar viðureignir tókst
honum loks að vinna mig.
Eftir það hafnaði hann um
tíma alveg að taka fleiri skákir,
með þeim orðum að hann
nennti ekki að tefla við neina
miðlungsmenn.
Það voru nú ekki margir
blaðamenn á Þjóðviljanum,
en það komu ýmsir inn í fréttamennskuna. Ásmundur Sigurjónsson var fastur maður í
erlendum fréttum, kallaður
Ási svarti. Hann vann lengi á
blaðinu. Svo var Árni Bergmann byrjaður, ungur maður
þá, en hann átti nú eftir að
vera lengi við Þjóðviljann.“

Ný pressa frá
Þýskalandi
„Í prentsmiðjunni var allt
sett í blý á þessum tíma, ólíkt
því sem er núna. Það var nýlega komin ný prentvél á Þjóðviljann þegar ég var þar, en
hin sem var áður var frá árinu
1906 og vakti fólk um allan
bæ á nóttunni þegar hún fór í
gang. Ný vél segi ég – hún var
nú frá árinu 1933, en þýsk var
hún. Sagt var að hún væri eina
vélin sinnar tegundar í heiminum, að allar hinar hefðu
verið bræddar upp í fallbyssur
í stríðinu, en ég veit ekki hvað
er satt í því. Það var mikil
vinna við prentið í þá daga,
síðurnar voru settar í blý og
raðað upp, pressaðar í sérstakt
mót og síðan var steyptur hálfhólkur upp úr því sem var
festur á sílinderinn í pressunni
sjálfri, og svo var þessu djöflað í gegn. Þetta var heilmikill
prósess.
Ég byrjaði að læra prentið
en hætti svo. Það hefur nú
sennilega verið Bakkus sem
átti sinn þátt í því. Ég gekk
mikið á hans vegum frá því
fyrir tvítugt og fram til 37 ára
aldurs. Ég hætti þarna í prentinu og fór fljótlega á sjóinn,
þar sem ég var lengst af.“

Íslandsmeistari
í skák
Það var þá sem Helgi Ólafsson varð öllum að óvörum
efstur á Skákþingi Íslands, tvítugur að aldri. Hver er hans
útgáfa af sögunni?
„Ég tefldi fyrst á Íslandsmótinu 1962 og aftur 1963 og
var þá um mitt mót, eitthvað
svoleiðis. Þá var ég farinn að
vinna á Þjóðviljanum. Það var
svo árið 1964 sem ég vann.
Ég tefldi ekki mikið í Reykjavík, meðan ég var þar. Það var
farið að draga úr þessu hjá

mér þá. Ég tefldi mest meðan
ég bjó suðurfrá. Friðrik Ólafsson var ekki með í þetta sinn,
og ekki heldur Ingi R. Jóhannsson, en þeir unnu titilinn
nokkrum sinnum. En það voru
þarna með menn sem stóðu
mjög ofarlega þessi ár, eins
og Björn Þorsteinsson og Jón
Kristinsson sem seinna urðu
Íslandsmeistarar, og Freysteinn Þorbergsson frændi
minn.
Árið eftir keppti ég svo
aftur, en þá gekk mér bölvanlega og hætti keppni. Upp úr
því hætti ég allri keppni, var
alltaf á sjónum og tók ekki
þátt í neinum skákmótum
lengi vel. Læknaðist mikið til
af þessari bakteríu, því ég
tefldi voða lítið á sjónum.“
Þannig er sannleikskorn í
þjóðsögunni um unga manninn sem kom, sá og sigraði
óvænt á Skákþingi Íslands
1964, en hvarf að svo búnu
heim til sín. Og síðan sást
ekki til hans við skákborðið í
mörg ár. Hvað var hann að
bedrífa þau ár?

Leiðinlegasta vinna
sem ég hef unnið
„Ég fór á sjóinn og var við
það næstu tuttugu árin að heita
má. Ég man nú ekki alveg
hvenær ég hætti en þá var ég
farinn að fá í bakið eftir netavertíðir. Á Suðurnesjunum var
ég lengi á netum á vetrarvertíð
og línu á haustin, en gjarnan á
humar á sumrin.
En sjómennskan hófst nú
hinsvegar á því að ég réði mig
á fragtskip. Það er með því
leiðinlegasta sem ég hef gert
um dagana. Þetta var á miklum síldarárum kringum 1966
og við sigldum mest til Finnlands. Þetta var nú ekki annað
en að láta sér leiðast. Ég var
að velta því fyrir mér strax þá
og síðar, hvernig í andskotanum menn héldu þetta út. Það
var verið að rústberja og mála
og svo fengu menn frí einn og
einn dag í landi. Fyrir suma
var það þá bara næsta búlla.
Ég man að ég fékk tækifæri
til að skoða Åbo eða Turku;
þar var mikill kastali og minjasafn.
Þetta var auðvitað tækifæri
til að komast til útlanda, þau
voru ekki mörg þá, en það
urðu mér nokkur vonbrigði
að maður sá aldrei mikið af
þessum útlöndum. Við fórum
til Helsinki og fleiri staða,
aðallega í Finnlandi, en við
hásetarnir urðum að vinna allan daga við og ég fékk aldrei
frí nema þennan dag í Turku,
þessa mánuði sem ég var í
siglingum.“

Häplesund,
dularfullur staður
„Ég man sérstaklega eftir
einum stað sem við lestuðum
á. Það var eiginlega hafnleysa
lengst þarna norður í Helsingjabotni. Við tókum þarna
timbur til Englands, svokallað
props, svona tveggja metra
langir trébútar sem voru notaðir held ég til að styrkja
námugöng.
Það kom að okkur trilla og
tók vír frá okkur og fór með

hann í land og þar var hann
settur utanum einhvern klett
og svo var akkerið að aftan.
Svo allt í einu komu þeir siglandi út úr einhverju ármynni
og drógu á eftir sér timburfleka, þeir voru með bjálka
sem voru festir saman með
keðjum og þar inn í flaut
timbrið. Þarna komu bæði
karlar og kerlingar og stóðu
svo bara á flekunum upp í
klof í sjó að sveifla þessu um
borð. Hlýjuðu sér svo allir oní
vél í kaffinu. Þarna sást hvorki
hús né nokkur annar skapaður
hlutur í landi. Staðurinn hét
Häplesund, og ég hef aldrei
heyrt um hann fyrr eða síðar,
en þetta var mjög minnisstætt.“

Hólmvíkingar
soldið að eldast
„Ég réð mig til Hólmavíkur
í skipspláss árið 1973, það
var nú upphafið, og settist svo
að. Hef verið þar síðan, svona
fram undir þetta. Þá voru gerðir út nokkrir vélbátar frá
Hólmavík, frekar litlir, þetta
12 til 50 tonn, en stækkuðu
síðar. Það var mikil rækjuveiði
í Húnaflóa þá og svo stunduðu
menn handfæraveiðar á sumrin. Þegar bátarnir stækkuðu
var róið á línu á veturna. Þetta
gekk þokkalega, held ég bara,
en það var samt rækjuveiðin
sem stóð undir útgerðinni. Það
var unninn fiskur á sumrin og
svo rækja og botnfiskur samhliða á veturna. Kaupfélagið
átti vinnsluna en ekki útgerðina. Svo var keyptur togari
1983-4, Hólmadrangur.
Ég var þarna á bátunum og
í sláturhúsinu á haustin. Eins
vann ég um tíma hjá hreppnum. Mér líkaði vel á Hólmavík. Þetta var miklu líflegri
staður þegar ég kom þar heldur en núna. Það var meira af
ungu fólki. Ég held að mannskapurinn sé soldið að eldast.“

Orginalar
á hverju horni
„Ég hitti einu sinni kunningja minn suður í Reykjavík,
mann sem ég vann með í
prentsmiðju Þjóðviljans, og
þegar ég sagði honum að ég
byggi á Hólmavík sagðist
hann öfunda mig, og ég spurði

hissa hvers vegna. Jú, hann
hafði komið þar um sumarið
og hvergi nokkursstaðar séð
eins mikið af orginal köllum.
„Þeir voru þarna á hverju
horni“, sagði hann. Það voru
nokkrir helvíti góðir þarna
þegar ég kom en svo týndu
þeir nú tölunni.
Það var meiri umferð fólks
úr sýslunni þá heldur en núna.
Það var auðvitað fjölmennara
í sveitunum. Fólk sótti síður
annað eins og núna. Umferðin
jókst gríðarlega með veginum
um Steingrímsfjarðarheiði.
Það urðu jú til einhver störf
við þjónustu í kringum það
og maður varð auðvitað var
við að fleira fólk fór í gegn.“

Vélbátar og risatogarar hlið við hlið
„Hólmavík er nú ekki mikill
útgerðarstaður nú orðið.
Kvótakerfið hefur séð til þess.
Það var nú verið að skera niður
rækjuna annað slagið og nú
hafa veiðar á innfjarðarrækjunni alveg verið stöðvaðar. En
úthafsrækjan kom í staðinn
svona upp úr 1980 og þá
stækka bátarnir og handfæraveiðarnar á sumrin leggjast
mikið til af. Það var mikill
kraftur í rækjuveiðinni á þeim
árum.
Ég man einu sinni eftir því
að við vorum að toga hér í
Kolluálnum, á rækjuveiðum,
og vorum þá allt í einu við
hliðina á togaranum Bjarna
Benediktssyni úr Reykjavík,
sem var á sömu veiðum. Við
vorum á 60 tonna bát en Bjarni
Ben hátt í þúsund tonna togari.
Við heyrðum í þeim í talstöðinni að þeir voru að tala um
að fara að landa þessum sjö
tonnum sem þeir voru með í
lestinni. Þeir voru að veiða í
ís eins og við og urðu að landa
eftir fjóra, fimm daga. Þetta
var nú ansi skrýtið, og maður
hugsaði að þessi útgerð gæti
nú ekki borgað sig.
Það eru þrír eða fjórir bátar
gerðir út frá Hólmavík núna,
allir með lítinn kvóta og svo
eru nokkrar trillur. Þeir seiglast þetta enn. Og nú er Útgerðarfélag Akureyringa með
vinnsluna. Menn lentu í ógöngum með togarann, útgerð
togarans og rækjuvinnslan var
sameinuð í tengslum við

svokallaða Vestfjarðaaðstoð,
sem átti að ganga út á hagræðingu. Vinnslan var síðan
byggð nokkuð vel upp en
reksturinn bar sig ekki og þá
yfirtók ÚA allt galleríið. Þeir
seldu svo togarann burt í fyrra.
Hann kom nú lítið til Hólmavíkur eftir þetta. Þeir hafa
hinsvegar séð ágætlega fyrir
hráefni til vinnslunnar. Það er
jöfn og stöðug vinna þar.“

Formaður í
verkalýðsfélaginu
„Það var rétt fyrir 1980 að
ég fór að taka þátt í stjórn
Verkalýðsfélags Hólmavíkur.
Formaður í félaginu varð ég
1982 og hef verið það síðan,
alltof lengi segja sjálfsagt einhverjir. Maður fer að slaga
upp í meðalkaupfélagsstjóra
hvað það snertir. Það eru allir
saman í félaginu – verkafólk,
sjómenn, verslunarmenn og
aðrir. Það er nú reyndar orðið
lítið um sjómenn í félaginu
núna, það má telja þá á fingrum annarrar handar.“
Og nú er talað um að sameina verkalýðsfélögin á Vestfjörðum, frá Þingeyri til
Hólmavíkur. Það eru félögin
Brynja á Þingeyri, Skjöldur á
Flateyri, Súgandi á Suðureyri,
Baldur á Ísafirði, Verkalýðsog sjómannafélag Álftfirðinga
í Súðavík og Verkalýðsfélag
Hólmavíkur. Fundir voru nýlega haldnir í öllum félögunum sex. Við spyrjum Helga
um afstöðu hans til málsins:
„Það er búið að ræða málið
í nær tvö ár og nú er komið að
því að greiða atkvæði um málið í þessum sex félögum sem
eru með í fyrstu lotu. Það voru
formenn og varaformenn félaganna sem unnu að undirbúningi málsins og komu sér
saman um tillögu að sameiningu, sem nú hefur verið kynnt
í öllum félögunum. Umræðan
á fundunum hefur nú ekki
verið ýkja mikil. Ef marka má
fundarsókn er áhuginn ekki
mikill, en kannski er það nú
bara það að mönnum þykir
þetta svo sjálfsagt. Mér heyrist
það nú heima hjá mér, að
mönnum finnist að það þurfi
ekkert að vera að ræða þetta.
Það er að minnsta kosti afstaða þeirra sem maður heyrir
mest í, það heyrist ekki mikið

í hinum. Einhverjir hljóta nú
að vera til sem hafa efasemdir
og finnst þeir vera að missa
eitthvað. Er það ekki alltaf
svoleiðis? En menn fá líka í
staðinn miklu öflugra félag.“

Nauðsynlegt að
sameina félögin
„Það er margt sem veldur
því að þetta er nauðsynlegt
skref. Það er liðin tíð að fólk
geti sinnt forystu í verkalýðsfélögum í hjáverkum. Bæði
er þetta orðin meiri vinna að
sinna og svo hitt að fólk er
ekki tilbúið að fórna sér í
svona félagsmál eins og var
hér áður. Það er orðið miklu
meira í kringum þetta, ef að á
að passa upp á réttindi fólks
eins og skyldur félaganna
bjóða, fylgjast með á vinnustöðunum og veita upplýsingar.
Félögin í Ísafjarðarbæ eru
auðvitað öll í sama sveitarfélagi, og eiga þess vegna auðvitað að vera eitt félag, enda
er það orðið eitt atvinnusvæði.
Fjögur félög í sama sveitarfélagi getur ekki gengið til
lengdar. Starfsmenn í sama
fyrirtæki geta verið úr mörgum félögum. Það er eðlilegast
að þeir séu í einu félagi, upp á
samstöðu, samningsstöðu og
slíkt, annað er bara skipulagslegt klúður.
Það getur verið að menn
sjái á eftir sínum gömlu félögum, ég veit allavega um
einn, og það er eðlilegt, því
menn bera oft tilfinningar til
sinna félaga. En það er nú
þannig að þeir sem hafa efasemdir í byrjun, mildast nú
með tímanum.
Menn sjá hvert stefnir þegar
fækkar í félögunum. Til dæmis á Hólmavík, þá voru 154
félagar fyrir fjórum eða fimm
árum en ætli þeir séu ekki
104 núna. Það hefur fækkað í
hreppnum um fimmtíu manns,
sama og í verkalýðsfélaginu.
Þetta eru störfin sem hafa horfið.
Þannig að ef félögin ætla
að lifa og halda uppi þjónustu
við sína félagsmenn verða þau
að sameinast. Menn standa
frammi fyrir þessari nauðsyn.
Síðan hefur þetta verið þannig
að Alþýðusamband Vestfjarða
hefur þjónustað öll félögin á
Vestfjörðum ansi mikil og þau
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Kasparov var á hraðleið upp á
stjörnuhiminninn. Ég var að
tefla við ungan og efnilegan
skákmann, Snorra Bergsson
sagnfræðing, sem þekkti ekkert til mín. Þetta var hörkuskák
og ég hafði hann eftir nokkuð
sögulegt endatafl. En þegar
við kynntum okkur í byrjun,
ég náttúrulega sem Helgi
Ólafsson, þá sá ég að hann
varð soldið skrýtinn á svipinn.
Síðan var sagan þannig að
hann hefði svarað að bragði:
Sæll, Kasparov hér.“

Frá Menntaskólanum á Ísafirði

Könnun vegna almenns
meistaranáms 2002
Menntaskólinn á Ísafirði kannar nú möguleika á að koma á fót almennu meistaranámi við skólann árið 2002.
Þeir sem áhuga hefðu á að nýta sér þetta
námsframboð eru beðnir að gefa sig fram
við skrifstofu skólans, eða námsráðgjafa,
fyrir 1. desember nk. (s. 450 4400).
Lágmarksþátttaka er skilyrði þess að
námsbrautinni verði komið á.
Skólameistari.

Hólmavík í efstu deild

hafa starfað mikið saman innan ASV. Þannig hefur sambandið starfað að mörgu leyti
eins og félag. Séð um ýmsa
þjónustu sem stærri félögin
sjá um. Þetta hefur kannski
tafið sameininguna eitthvað,
en að hinu leytinu er sameining auðveldari fyrir vikið.“

Verðum
sterkari saman
„Ef þessi sex félög samþykkja sameiningu, lít ég á
það sem fyrsta skrefið. Vonandi koma þá hin félögin sem
allra flest inn í þetta. Stórt
félag hefur líka allt aðra vigt í
heildarsamtökum eins og
Starfsgreinasambandinu og
Alþýðusambandinu. Stórt félag með sameinaða krafta á
líka allt aðra möguleika á að
þjóna félagsmönnum heldur
en mörg lítil og veik félög.
Það verður að segjast eins
og er, þó margir hafi staðið
sig vel í þessum litlu félögum
að halda starfinu gangandi,
að það er ekki leggjandi á
fólk til lengdar. Starfið byggir
á svo fáum, að það má ekkert
útaf bregða. Þetta hefur sýnt
sig gegnum árin. Menn verða

að gera það sem nútíminn
kallar á og reyndar fleira eins
og kvótaleysið og samdráttur
í kjölfar hans.“

Forysta sveitarfélaganna veik
„Ef menn horfa tuttugu ár
aftur í tímann, þá er ástandið
á Vestfjörðum alveg svakalegt. Þessi þróun hefur verið
alveg ægileg. Af hverju fóru
Vestfirðingar svona illa út úr
kvótakerfinu, er spurt. Vestfirðingar byggðu auðvitað
meira á þorskveiðum en aðrir
og þar varð skellurinn mestur.
Hitt er svo annað að okkur er
legið á hálsi fyrir að hafa aldrei
unnið með kerfinu og alltaf
verið að streitast á móti því.
Svo seldu menn bátana og
misstu þetta einhvern veginn
allt frá sér.
Ég held að menn hafi líka
verið soldið illa settir með
sveitarstjórnir hérna. Þær hafa
ekki verið nógu vakandi gagnvart þessari þróun. Og þeir
sem voru að losa sig við kvótann höfðu kannski stundum
töluverð ítök hér í sveitarstjórnunum mörgum hverjum.
Önnur sveitarfélög hafa staðið

sig betur, eða eins og góður
maður hér sagði: „Kommúnistarnir á Neskaupstað keyptu
kvótann af kapítalistunum hér
fyrir vestan.“
Við verðum að fá aðstöðu
til að nýta fiskimiðin, hvernig
sem farið verður að því. Það
er sífellt verið að fækka tækifærum Vestfirðinga með
hverri nýrri reglugerð. Sama
er að segja um trillurnar. Þær
hafa haldið uppi mörgum
stöðum nú síðustu ár og smábátamenn segja að þessar nýju
reglur gangi ekki upp. Framtíðin er óljós, svo ekki sé meira
sagt.“

Sæll, Kasparov hér
En aftur að skákinni. Helgi
fór aftur að tefla á Hólmavík
og var með í sveit Taflfélags
Hólmavíkur sem átti um tíma
lið í fremstu röð í deildakeppni
Skáksambandsins. Þá var
honum oft ruglað saman við
nafna sinn stórmeistarann.
„Ein saga af mörgum varð
nú til þarna – ég held að ég
hafi heyrt hana frá Jóhanni
Þóri Jónssyni sem var með
Skákprent. Tilefnið var það
að ég var að tefla í deildarkeppni og þetta var þegar

„Jón Kristinsson útibússtjóri Búnaðarbankans á
Hólmavík var nú aðalmaðurinn í Taflfélaginu og þetta var
nú mikið hans verk að við
náðum í fremstu röð. Það var
nú sagt um sveit Taflfélags
Hólmavíkur eins og um fótboltalið Leifturs á Ólafsfirði,
að það færi lítið fyrir heimamönnum og jafnvel að fæstir
í sveitinni hefðu nokkru sinni
komið til Hólmavíkur. Það
voru ýmsir góðir skákmenn
sem komu til liðs við okkur,
svo sem Jóhann Hjartarson
stórmeistari, Jón Torfason og
fleiri. Við tefldum í fyrstu
deild í nokkur ár og auðvitað
voru einhverjir heimamenn í
liðinu, sumir brottfluttir, en
þeir voru oftar í varamannasætunum. Þetta er nú svona í
deildakeppninni, að menn
hafa stundum seilst langt til
að fá menn í sveitirnar.
Ég man til dæmis eftir því
að rússneski stórmeistarinn
Bronstein var með B-sveit
Taflfélags Reykjavíkur einu
sinni. Hann var gríðarlega
merkilegur skákmaður, Gyðingur auðvitað, eins og fleiri,
og háði heimsmeistaraeinvígi
árið 1951 en Botvinnik hélt
titlinum á jöfnu.. Þannig hafa
ýmsar sveitir sótt sér skákmenn utan héraðs, fleiri en
Hólmvíkingar.“

Bylting eina ráðið?
Helgi er enn lifandi í skákinni, eins og kom fram á af-

Íbúð til sölu
Til sölu er mjög falleg 2ja herb. 92m² íbúð í hjarta
bæjarins með góðum „vínkjallara“ að Aðalstræti 20
á Ísafirði.
Upplýsingar gefur Björn Jóhannesson hdl., í síma
456 4577 og Grétar Sigurðsson í síma 892 7911.
mælismótinu hér á Ísafirði um
daginn. Hann vonar að Taflfélag Ísafjarðar gangi í endurnýjun lífdaga og mun þá ekki
láta sig vanta. Helgi býr nú
jöfnum höndum á Hólmavík
og Ísafirði og starfar á vegum
verkalýðsfélaganna á Vestfjörðum. Við kveðjum hann í
logninu við Hnífsdalsveginn
þar sem hann býr með hundinum Bósa við undirleik sjávarniðsins.
En áður viljum við fá eitthvað um framtíðina.
„Við verðum að trúa því að

Samgönguþing FV
Í síðustu viku var haldið aukaþing Fjórðungssambands Vestfirðinga á Ísafirði.
Eitt efni var til umræðu og afgreiðslu, samgöngumál, og flutti umdæmisverkfræðingur Vegagerðarinnar, Gísli Eiríksson, yfirgripsmikið erindi um stöðu og framtíðarsýn í vegamálum á Vestfjörðum. Margt er óunnið varðandi uppbyggingu
vegakerfisins á Vestfjörðum, enda landslag stórbrotið og ekki hentugt til vegagerðar, fjöll, firðir, ár, dalir og hálendi mikið. Ýmsir kostir eru í augsýn og eru
sumir forvitnilegir.
Að sögn Ólafs Kristjánssonar formanns Fjórðungssambands Vestfirðinga
ríkti mikill samhugur með sveitarstjórnarmönnum er sóttu
þingið. Það varð niðurstaða aukaþingsins að áfram yrði unnið í
anda þeirrar stefnu, sem kom fram í áliti starfshóps Fjórðungssambands Vestfirðinga í vegamálum fjórðungsins, en það var lagt fram á 42.
Fjórðungsþingi Vestfirðinga 29. og 30. ágúst 1997.
Fram kom í BB í síðustu viku að þingfulltrúar hefðu tillögur Jónasar Guðmundssonar sýslumanns í Bolungarvík um framtíðarveg yfir Tröllatunguheiði
eða Arnkötludal, eins og hann hefur verið nefndur, í veganesti. Ekkert mun hafa
verið samþykkt um þennan veg á aukaþinginu. Í fréttum hefur ekki komið fram
hverjar áherslur fulltrúa einstakra sveitarfélaga voru, en ljóst má vera að þar
hlýtur menn að greina á eftir þörfum og hagsmunum. Nokkurn veginn er vitað að
fulltrúar litlu hreppanna sunnan Hólmavíkur hafa aðra áherslu en Hólmvíkingar,
sem munu vera eindregnir stuðningsmenn vegar yfir Tröllatunguheiði. Vetrarfær

Netspurningin

vegur um hana styttir leiðina til Reykjavíkur um nálægt 42 kílómetra. Það er
mikil samgöngubót Hólmvíkingum og þeim sem aka Djúpveg til suðurs, þangað
sem allra leiðir liggja.
Vitað er að rannsóknir á vegstæði um Arnkötludal liggja ekki fyrir og því er of
snemmt að taka ákvarðanir. Á hinn bóginn eru hefjast framkvæmdir í Ísafjarðardjúpi og á Vestfjarðavegi milli Bjarkalundar og Flókalundar í samræmi við útboð. Þau verk hefjast að vori. Vetrarfær vegur um Klettsháls verður einhver besta
samgöngubót fyrir Barðstrendinga til höfuðborgarinnar. Þó benda sumir á að
lagfæra verði veg um Ódrjúgsháls og Gufufjörð, Djúpafjörð og
Kollafjörð svo vegurinn megi teljast fullnægjandi. Jarðgangagerð hlýtur að hafa borið á góma á þinginu, þótt vitað sé að
pólitískt samkomulag liggi fyrir um að næst verði borað á
Austurlandi og síðan á Norðurlandi. Við því er að búast að nokkur bið verði á
jarðgangagerð á Vestfjörðum. Þó er eitt brýnasta verkefnið framundan að tengja
norðursvæði Vestfjarða, Ísafjarðarbæ, Bolungarvík og Súðavík annars vegar og
Vesturbyggð hins vegar, þannig að fýsilegt verði að fara á milli, einkum að vetrarlagi. Til þess að svo verði er nauðsyn jarðganga milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar.
Mikilvægast alls er þó að sýna þá nauðsynlegu þolinmæði, sem ávallt verður
samfara langtímamarkmiðum, og keppa þó fast að markinu. Ef Vestfirðingar ná ekki
saman um sameiningu sveitarfélaga og samþjöppun stjórnsýslu hins opinbera duga
engir vegir til. Fólki mun fækka þar til það sér hag sinn af búsetu á Vestfjörðum.

Stakkur skrifar

Vestfirðir rísi aftur upp. Ég
trúi því statt og stöðugt. Það
getur ekki gengið mikið lengur á þeirri braut sem við höfum
verið á síðustu árin.Fyrir meir
en hundrað árum var meira
verðmæti flutt út frá Ísafirði
en Reykjavík en núna fer allt
í gegn þar, bæði út og inn. Það
verður eitthvað að breytast.
Kannski bylting sé eina ráðið?“ segir Helgi og brosir tvíræðu brosi, eins og skákmaður
sem búinn er að hugsa marga
leiki fram í tímann.

Spurt var:
Telur þú að
genatækni og
mannkynsræktun séu
að ganga út í
öfgar?
Alls svöruðu 262.
Já sögðu 153 eða 58,40%
Nei sögðu 109 eða 441,60%

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

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

Sýning á Túskildingsóperunni hápunkturinn
– fjöldi nemenda úr öllum deildum skólans kemur vestur

Þjónustumiðstöðin í Súðavík.

Framkvæmdir við þjónustumiðstöðina í Súðavík

Síðasti áfanginn flutningi byggðarinnar
– ætlunin að byggingin verði tekin í notkun í lok nóvember
Vinnu við nýja þjónustumiðstöð í Súðavík hefur miðað vel og er nú unnið að lokafrágangi innanhúss. Að sögn
Friðgerðar S. Baldvinsdóttur,
sveitarstjóra Súðavíkurhrepps, er verið að setja upp
innréttingar en búið er að
leggja allar raflagnir, mála og
flísaleggja. Þá er einnig unnið

að því að ganga frá utanhúss
og hefur verið samið við Atla
Pálmason um að leggja stéttir
að húsinu. Segir Friðgerður
að stefnt sé að því taka húsið
í notkun í lok nóvember og
eigi þá öllum frágangi að vera
lokið nema hvað lóðin verður
kláruð næsta sumar.
Í hinni nýju þjónustumið-

stöð, sem er 790m², verður
banki, pósthús, skrifstofa
hreppsins, heilsugæslustöð,
verslun, aðstaða fyrir veitingar og líklega verður þar bensínsala. Með nýju þjónustumiðstöðinni verður lokið síðasta áfanga í flutningi byggðar
í Súðavík.

Lokafrágangur snjóflóðavar
na við Funa
snjóflóðavarna

Samið við Kubb ehf.

Gengið verður til samninga
við verktakafyrirtækið Kubb
ehf. á Ísafirði um lokafrágang
snjóflóðavarna við Sorpendurvinnsluna Funa í Engidal
við Skutulsfjörð. Bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ telja rétt
að semja á grundvelli frávikstilboðs sem Kubbur gerði.

Auk frávikstilboðsins átti
Kubbur lægsta tilboðið í verkið þótt mjög litlu munaði á
því og tilboði Jónasar Jónbjörnssonar í Súðavík.
Fjögur tilboð bárust í verkið. Kubbur ehf. bauð kr.
14.181.980, Jónas Jónbjörnsson kr. 14.263.565, Norðurtak

ehf. kr. 16.907.500 og síðan
var frávikstilboð frá Kubbi
ehf. kr. 12.352.415. Kostnaðaráætlun var kr. 17.030.400. Í
útboðsgögnum var gert ráð
fyrir að greiðslur til verktaka
verði ekki inntar af hendi fyrr
en á næsta ári. Þess vegna
þarf, ef til kemur, að gera ráð
fyrir framkvæmdakostnaði í
fjárhagsáætlun ársins 2002.

Sendinefnd á vegum
Listaháskóla Íslands sótti
Ísafjörð heim fyrir skömmu
og voru í henni þær Mist
Þorkelsdóttir, deildarforseti
tónlistardeildar skólans,
Ragnheiður Skúladóttir,
deildarforseti leiklistardeildar og Jóna Finnsdóttir,
framkvæmdastjóri. Erindi
þeirra var fyrst og fremst að
undirbúa kynningu hér vestra á því námi sem Listaháskólinn býður en stefnt er
að því að hún verði á Ísafirði
seinustu helgina í nóvember.
Segir Jóna Finnsdóttir að
ætlunin sé að senda 25-30
manna hóp til Ísafjarðar í
þessu skyni en þar af verða
12 tónlistarnemar og 8 nemendur á seinasta ári í leiklist.
Standa þeir saman að uppfærslu Túskildingsóperunnar eftir Brecht og Kurt Weill
sem frumsýnd verður í
Nemendaleikhúsinu 26.
október. Einnig verða með
í för nemendur úr hinum
tveimur deildum skólans,
þ.e. hönnunar- og arkitektúrdeild og myndlistardeild.
Að sögn Jónu er verið er
að undirbúa dagskrá kynningarinnar en stefnt er að
því að hápunktur hennar
verði sýning á Ísafirði á Túskildingsóperunni, í heild
eða í styttri útgáfu, sem yrði
væntanlega laugardagskvöldið 1. desember. Ennfremur munu nemendur
Listaháskólans fá að fara
með kynningar inn í kennslustundir í Menntaskólan-

Fulltrúar Listaháskóla Íslands kanna jarðveginn á Ísafirði.
um á Ísafirði á föstudagsmorg- ekki farið fram nema með
uninn. Síðan verða þeir vænt- víðtækri aðstoð heimaanlega til viðtals eftir hádegi manna. Þess vegna vilja
sama dag í Gamla apótekinu þær stöllur nota tækifærið
fyrir þá sem áhuga hafa á að og þakka öllu því góða fólki
kynna sér hið fjölbreytta starf sem tók vel á móti þeim og
sem Listaháskólinn stendur er reiðubúið að leggja þeim
fyrir.
lið svo vel megi til takast á
Jóna segir að kynning af kynningu Listaháskóla Ísþessari stærðargráðu gæti lands á Ísafirði í nóvember.

Sjálfsafgreiðsla á bensíni á Ísafirði ásamt afslætti

Frá Menntaskólanum á Ísafirði

Innritun í grunndeild tréiðna
Innritun er að hefjast í grunndeild tréiðna
fyrir vorönn 2002.
Grunndeild tréiðna er 2ja anna nám í
undirstöðuþáttum tréiðnaðar, meðferð efna
og meðhöndlun áhalda samhliða áföngum
í almennu bóknámi og sérgreinum. Brautin
veitir styttingu á námssamningi í tréiðnum
og aðgang að framhaldsdeildum.
Þeim sem hafa hug á innritun er bent á að
gefa sig fram við skrifstofu skólans fyrir 1.
desember nk. Nánari upplýsingar veitir Snorri
Hermannsson, deildarstjóri tréiðna í síma
450 4400. Lágmarksþátttaka er skilyrði
þess að grunndeild tréiðna verði starfrækt
næstu ár.
Skólameistari.

Í athugun en ekki alveg á næstunni
Á sumum bensínstöðvum er mönnum boðið að
dæla sjálfir á bíla sína og
fá þá afslátt af verði eldsneytisins. Á Ísafirði hefur
þetta aldrei tíðkast og hafa
menn spurt sig hvers
vegna. Að sögn Heimis
Sigurðssonar, fram-

kvæmdastjóra markaðssviðs þjónustustöðva hjá
Olíufélaginu hf., er ekki
ósennilegt að þetta verði
tekið upp hér vestra á
næstu mánuðum. „Það
hefur reyndar engin
ákvörðun verið tekin
ennþá en þetta er þróunin.

Við erum að velta því fyrir
okkur að innleiða þetta
kerfi á stöðum vítt og
breitt um landið“, segir
Heimir.
„Við byrjum á að skoða
minnstu staðinu þar sem
kerfið myndi hjálpa
umboðsmönnunum hvað

mest. Stöðin á Ísafirði er
það stór að hún myndi
koma seinna. En þetta er í
skoðun. Við áttum okkur á
því að þetta er eitthvað
sem þarf að vinna í og það
verður gert fljótlega“,
segir Heimir Sigurðsson
hjá Olíufélaginu hf.

Sjávarútvegsráðherra um „hring
lið“ með steinbítinn
„hringlið“

„Kom í ljós að ég hafði verið of bláeygur“
„Ég taldi mig vera að leggja
gott til þegar ég ákvað að gefa
steinbítsveiðarnar frjálsar en
það kom í ljós að ég hafði
verið of bláeygur og þeir sem
ég taldi mig vera að hjálpa
töldu þetta ranga ákvörðun.
Þegar mikill meirihluti var
kominn á þá skoðun ákvað ég
að bregðast við og breyta
rangri ákvörðun í rétta.“

Þetta sagði Árni M. Mathiesen sjávarútvegsráðherra
þegar hann svaraði fyrirspurn
frá Hálfdáni Kristjánssyni frá
Flateyri á aðalfundi Landssambands smábátaeigenda í
síðustu viku.
Hálfdán spurði meðal annars hvers vegna ráðherrann
hefði verið að hringla með
steinbítinn. Lagði Hálfdán til

að ráðherra frestaði öllum
hugmyndum um breytingar á
smábátakerfinu í eitt ár og að
tíminn yrði notaður til samninga við LS.
Árni sagði steinbítsmálið
vera lífsreynslu sem hann eftir
á að hyggja hefði ekki viljað
hafa sloppið við að reyna.
„Mér var talin trú um að þessi
ákvörðun að gefa steinbíts-

veiðarnar frjálsar gæti riðið
baggamuninn fyrir þau
byggðarlög sem byggðu mest
á smábátaútgerðinni. Það kom
í ljós að þetta var rangt og ég
tók þau mistök á mig. Sem
betur fer hafði ég tíma til þess
að breyta þessari ákvörðun þar
sem að fiskveiðiárið var ekki
byrjað.“
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Grétar Sigurðsson, Sigríður Þrastardóttir, Magni Guðmundsson og Hulda Guðmundsdóttir
fá sér af glæsilegu veisluborðinu.

Friðgerður Ómarsdóttir ásamt öðrum verðlaunahöfum á villibráðarkvöldinu.

Árlegt villibráðarkvöld
SKG á Hótel Ísafirði
Að venju komust færri
en vildu á árlegt villibráðarkvöld SKG-veitinga
á Hótel Ísafirði á laugardagskvöldið. Veislustjóri
að þessu sinni var Eiríkur
Finnur Greipsson aðstoðarsparisjóðsstjóri. Veitingarnar voru í samræmi
við nafnið á hátíðinni –
hvaðeina sem vestfirsk
náttúra gefur af sér, leyft
er að veiða og hægt er að
ná, svo sem gæs og

svartfugl, önd og rjúpa,
lax og sjóbirtingur, selur
og höfrungur, auk sérvalinna forrétta og eftirrétta
úr VVV (villtustu víðáttum
Vestfjarða). Einnig var
hreindýrakjöt á borðum
en það kom reyndar að
austan (smakkaðist samt
vel). Allt var þetta síðan
bragðbætt með margvíslegum kryddjurtum úr
áðurnefndum VVV.
Meðal fastra liða á

villibráðarkvöldum eru að
sjálfsögðu veiðisögurnar.
Fyrstu verðlaun fyrir
veiðisögu hlaut Friðgerður
Ómarsdóttir, en auk þess
að vera hugljúf hafði
sagan þá sérstöðu meðal
hefðbundinna veiðisagna
að allir trúðu að hún væri
sönn. Myndirnar frá
villibráðarkvöldinu sem
hér fylgja segja flest annað
sem segja þarf. Fleiri
myndir eru á bb.is.

Ragnheiður Jónsdóttir, Kristján G. Jóhannsson, Inga S. Ólafsdóttir, Gunnar Arnórsson og
Brynjólfur Þór Brynjólfsson voru á meðal gesta í villibráðarveislunni.

Framkvæmdir við Djúpveg í Hestfirði og Skötufirði

Ættu að hefjast af
fullum krafti í vor

„Ekkert tefur framkvæmdir
við Djúpveg enn sem komið
er þó að áætlað útboð hafi
frestast“, segir Gísli Eiríksson, umdæmisstjóri Vegagerðarinnar á Vestfjörðum. Á
vegáætlun 2002-2004 er fjárveiting til að leggja slitlag á
meginhluta leiðarinnar um
Hestfjörð og Skötufjörð.
Sögusagnir hafa verið á

kreiki þess efnis að framkvæmdir hafi tafist vegna einhverrar stífni landeigenda
varðandi malarnámur í Skötufirði.
„Talið hefur verið heppilegra að byrja í Skötufirði en
við nánari undirbúning verksins hafa komið upp álitamál í
sambandi við fyrirhugaðar
námur. Verið er að vinna í

málinu og mun það væntanlega skýrast á næstu vikum“,
segir Gísli Eiríksson. „Breyttar forsendur varðandi námur
gætu leitt til þess að heppilegra væri talið að byrja í Hestfirði. Hönnun lagfæringa á
veginum þar er langt komin
og ætti að vera hægt að byrja
af krafti í vor“, sagði Gísli
Eiríksson.

Fyrsti vetrardagur kom
degi of snemma á Ísafirði
Að morgni föstudagsins var birtingin á Ísafirði ólík því sem verið hafði. Um nóttina
byrjaði fíngerð snjókoma og litir húsþakanna á Eyrinni hurfu fyrir einsleitum gráma.
Göturnar bræddu af sér jafnóðum lengi vel en svo höfðu þær ekki undan og þegar
morgnaði þegar myndin var tekin á Silfurtorgi hafði byggðin tekið stakkaskiptum.
Föstudagurinn var í raun fyrsti vetrardagur á Ísafirði þótt almanakið segi hann hafa
verið á laugardag. Fyrr í vikunni var byrjað að festa upp jólaskreytingar í verslunum
á Ísafirði og þótti ýmsum nokkuð snemmt. Þá var ennþá sumar, jafnt á almanakinu
sem hjá almættinu.
12
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Tveir dómar kveðnir upp í Héraðsdómi Vestfjarða

Ungir menn sakfelldir
fyrir margvísleg brot

Nýja riðið á leiðinni í gegnum hamarinn.

Stöðugt bætt við öryg
gisráðstöfunum á vegum
öryggisráðstöfunum

Vegrið gegnum
Arnarneshamar

Fyrir helgina var byrjað á
uppsetningu vegriðs þar
sem vegurinn milli Ísafjarðar og Súðavíkur liggur gegnum Arnarneshamar. Á liðnum árum hefur verið nokkuð
um slys og óhöpp á þessum
stað. Menn hafa ýmist ekki
hitt á hamarsgatið heldur
ekið á fullri ferð á klettavegginn eða skrapað bílun-

um utan í bergið á leiðinni í
gegn. Riðinu er ætlað að koma
í veg fyrir þetta. Verkinu verður lokið eftir helgina. Að sögn
Guðmundar Björgvinssonar
hjá Vegagerðinni á Ísafirði er
ætlunin að setja upp á næstunni vegrið á Óshlíðarvegi
skammt utan við Óshólana ef
tíðarfar leyfir.
Í fyrra var komið upp riði á

alllöngum kafla á Óshlíðarvegi neðan við Seljadal. Þar
er sviptivindasamt og var
bílum hætt við því að fjúka
út af veginum í hálku og
hvassviðri. Nýja riðið verður á 350 m kafla eða þar um
bil, frá hæðinni við Óshólavita og inn fyrir Sporhamar,
en þessi kafli getur verið
sérlega varasamur í hálku.

Tveir 19 ára menn, annar
búsettur á Ísafirði en hinn á
Flateyri, voru á föstudag
dæmdir í Héraðsdómi Vestfjarða vegna ýmissa brota.
Mál þeirra tengdust ekki. Ísfirðingurinn hlaut 140 þúsund
króna sekt og sviptingu ökuréttar og þarf að sæta upptöku
á 35 g af hassi, einum brauðhníf og 9 þúsund krónum.
Flateyringurinn var dæmdur
til 160 þúsund króna sektargreiðslu og sviptingar ökuréttar í tvö ár.
Ísfirðingurinn var þrívegis
á síðasta vetri tekinn með hass
eða við sölu á hassi og var
sakfelldur fyrir það. Einnig
var hann sakfelldur fyrir nokkur umferðarlagabrot, þar á
meðal hraðakstur á Skutulsfjarðarbraut við Grænagarð.
Níu þúsund krónurnar sem
gerðar voru upptækar voru
greiðsla fyrir hass en á brauðhnífinn sannaðist að hafa verið
notaður við skurð á hassi.
Flateyringurinn var dæmdur fyrir ítrekaðan ölvunarakstur og ítrekaðan akstur án ökuréttinda. Hann hafði áður
verið dæmdur fyrir ölvunarakstur og fleiri brot.
Við ákvörðun refsingar hins
fyrrnefnda var haft í huga, að

hann hefur bætt ráð sitt og
lagt sig fram við það. Í dómnum segir um þetta m.a.: Hann

hefur játað greiðlega og verið
samvinnufús við rannsókn
brota hans gegn lögum.

ORÐSENDING TIL ÍBÚA
ÍSAFJARÐARBÆJAR
Þar sem nú er unnið að nýrri þjóðskrá
m.v. 1. desember 2001 er íbúum sveitarfélagsins bent á að tilkynna um breytt
lögheimili sem allra fyrst.
Eigendum íbúða er skylt að fylgjast
með búsetuskráningu leigjenda sinna.
Forstöðumenn fyrirtækja og stofnana eru hvattir til að minna nýtt starfsfólk á að flytja lögheimili sitt sé þess
þörf.
Skrifstofan á Ísafirði er opin frá kl.
10:00-15:00 virka daga. Einnig eru
skrifstofurnar á Suðureyri og Þingeyri
opnar og taka á móti tilkynningum.
Hægt er að ná sambandi við manntalsfulltrúa í síma 450 8000 sé frekari
upplýsinga þörf.
Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.
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helgardagbókin

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

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Sunnan 13-18 m/s og
rigning snemma um
morguninn en síðan SV
10-15 m/s og skúrir sunnanlands og vestan, en fer
að létta til á Norðausturlandi. Hiti 6-11 stig.
Horfur á föstudag:
Norðvestan 15-20 m/s á
norðausturhorni landsins
en annars vestan og
norðvestan 10-15 m/s.
Snjó- eða slydduél norðantil en skúrir sunnantil.
Kólnandi veður.
Horfur á laugardag:
Hæg breytileg átt og él
sunnantil en skýjað með
köflum á norðanverðu
landinu. Frost 0-5 stig.
Horfur á sunnudag:
Sunnanátt, milt veður og
rigning.
Horfur á mánudag:
Breytileg átt, él og svalt.

netið

www.vatnajokull.com/
Drangajokull
Fyrir þá sem hyggja á
jökulakstur, hvort heldur
er á vetri eða sumri, er
áhugavert að skoða
þessa síðu. Hér segir
,,Seinagengið Léttir – þar
sem tíminn er afstæður“ í
máli og myndum frá
jeppaferð á Drangajökul.
Auk þess er þar vísað í
ýmsan fróðleik varðandi
svæðið. Einnig er sagt frá
ferðalagi um alla Vestfirði
og viðkomu á fjölmörgum
stöðum.

ástin
Anna Valdimarsdóttir
sálfræðingur flytur fyrirlestur í Bolungarvík á
þriðjudaginn, 6. nóvember. Fyrirlesturinn fjallar
um ást og hamingju og
hefst í Safnaðarheimilinu
kl. 20 í boði Heilsubæjarins. Þar ræðir Anna meðal annars um samskipti
innan fjölskyldunnar og í
samfélaginu og mikilvægi
góðra samskipta við annað fólk til þess að manni
sjálfum líði vel. Námskeið
og fyrirlestrar Önnu
þekkja margir að góðu.
Þetta er í annað sinn sem
Anna kemur til Bolungarvíkur með fyrirlestur.
14
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Föstudagur 2. nóvember

Föstudagur 2. nóvember

17.10 Leiðarljós
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (63:90)
18.35 Nornin unga (5:24)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Næturflug. (Night Crossing)
Kvikmynd byggð á sannri sögu um ævintýralegan flótta tveggja austurþýskra
fjölskyldna á heimagerðum loftbelg árið
1979. Aðalhlutverk: John Hurt, Jane
Alexander, Glynis O´Connor og Beau
Bridges.
21.55 Af fingrum fram (4:10) Jón Ólafsson píanóleikari spjallar við dægurlagahöfunda og tónlistarfólk. Gestur
hans í þessum þætti er Magnús Eiríksson.
22.40 Reimleikarnir í Drungadal.
(Legend of Sleepy Hollow: Ichabod) Bíómynd um fólk í þorpinu Drungadal og
reimleikana þar. Aðalhlutverk: Brent
Carver og Rachelle LeFevre.
00.10 Bílasalinn. (Cadillac Man)
Bandarísk gamanmynd frá 1990 um
kvensaman bílasala og nokkra viðburðaríka daga í lífi hans. e. Aðalhlutverk:
Robin Williams, Tim Robbins, Pamela
Reed og Fran Drescher.
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Á Lygnubökkum (12:26) (e)
10.00 Stræti stórborgar (20:23) (e)
10.45 Hill-fjölskyldan (13:25) (e)
11.10 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Hér er ég (16:24) (e)
13.00 Í þrumugný
14.25 Orðspor (5:9) (e)
15.15 Ein á báti (14:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld (4:22)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag (e)
19.30 Simpson-fjölskyldan (1:22)
20.00 Hundatilþrif 2. (Air Bud: Golden
Reciever) Skemmtileg fjölskyldumynd.
Ungur og feiminn strákur verður vinur
flækingshunds sem síðar reynist búa yfir
ótrúlegum körfuboltahæfileikum. Þeir
félagarnir slá í gegn en í þessari framhaldsmynd sjáum við að hundurinn býr
yfir enn fleiri íþróttahæfileikum. Aðalhlutverk: Tim Conway, Dick Martin, Kevin Zegers, Cynthia Stevenson.
21.40 Blóðsugubaninn Buffy (9:22)
22.30 Bless elskan. (Goodbye Lover)
Spennumynd um svik og undirferli.
Sandra Dunmore er fasteignasali í Los
Angeles. Hún er gift Jake og hjónabandið
virðist í ágætu lagi. En Sandra er ekki
tryggasta eiginkona í heimi og þegar
Jake kemst að framhjáhaldinu verður
fjandinn laus. Bróðir hans tengist málinu
með einkennilegum hætti og finnst fljótlega myrtur. Fleira kemur fram í dagsljósið og málið verður sífellt ógeðfelldara. Aðalhlutverk: Patricia Arquette,
Dermot Mulroney, Ellen Degeneres,
Mary-Louise Parker, Don Johnson.
00.10 Fimmta frumefnið. (The Fifth
Element) Bruce Willis leikur leigubílstjóra í New York árið 2300 sem kemst
af tilviljun á snoðir um hættu sem steðjar
að heiminum. Á fimm þúsund ára fresti
þarfnast heimurinn hetju og nú verður
leigubílstjórinn að taka á honum stóra
sínum í baráttu við villidýr og glæpamenn framtíðarinnar. Aðalhlutverk:
Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich.
02.15 Í þrumugný. (Rolling Thunder)
Fyrrverandi liðsforingi í hernum, Paul
Emerson, leiðir úrvalshóp manna sem
fæst við verkefni sem aðrir innan ríkisstjórnarinnar þora ekki að snerta á. Aðalhlutverk: Stephen Shellen, Yvette Nipar.
03.45 Ísland í dag (e)
04.10 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 3. nóvember
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.30 Mummi bumba (56:65)
09.55 Pokémon (18:52)
10.50 Kastljósið
11.10 Mósaík
11.45 At
12.10 Skjáleikurinn
16.30 Íslandsmótið í handknattleik.
17.50 Zink - Undir þaki
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Vinsældir (11:22)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
20.55 Töfrahringurinn (Ratz) Bandarísk kvikmynd frá 1999. Tvær táningsstelpur dreymir um að vera vinsælar í
skólanum og vinkona þeirra finnur töfrahring sem lætur allar óskir rætast. Aðalhlutverk: Kathy Baker og Ron Silver.
22.35 Óskorað vald. (Absolute Power)
Spennumynd um bíræfinn gimsteinaþjóf
sem lendir í miklum eltingarleik eftir að
hann flækist inn í morðmál sem tengist
Hvíta húsinu. Aðalhlutverk: Clint Eastwood og Gene Hackman.
00.35 Hættulegt hugarfar.(Dangerous
Minds) Bandarísk bíómynd frá 1995 um
kennslukonu sem reynir að koma vandræðaunglingum til manns. e. Aðalhlutverk: Michelle Pfeiffer, George Dzundza,
Courtney B. Vance og Robin Bartlett.
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 4. nóvember
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (65:107)
11.25 Nýjasta tækni og vísindi
11.45 Kastljósið
12.10 Skjáleikurinn
14.35 Zink - Undir þaki
14.45 Úr fylgsnum fortíðar (3:3)
15.45 Mósaík
16.20 Maður er nefndur
17.00 Geimferðin (21:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Spírall (5:10)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 20/20 (4:4) Sakamálasaga úr
Kolaportinu. Fjórða sjónarhorn: Hið
fullkomna morð?
20.25 Sérgrein: Morð (5:5) Þáttur um
finnska rithöfundinn Matti Yrjänä
Joensuu sem einnig er rannsóknarlögreglumaður í Helsinki. Lesari í þættinum
er Hjalti Rögnvaldsson.
21.00 Fréttir aldarinnar
21.20 Syndir (3:7)
22.15 Helgarsportið
22.35 Eisenstein. (Eisenstein) Þýsk/
kanadísk bíómynd frá árinu 2000 um
rússneska kvikmyndaleikstjórann Sergej
Eisenstein sem bauð Stalín birginn með
mynd sinni um Ívan grimma. Aðalhlutverk: Simon McBurney, Raymond Coulthard, Jacqueline McKenzie og Jonathan
Hyde.
00.10 Kastljósið
00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

www.bb.is
– ferskur miðill

Laugardagur 3. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.25 Járnrisinn
11.50 Glæstar vonir
13.35 60 mínútur (e)
14.20 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.05 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag (e)
19.30 Hér er ég (23:24)
20.00 Ó, ráðhús (12:22)
20.30 Velkomnir til Texas.(Happy Texas) Grátbrosleg gamanmynd um tvo
strokufanga sem lenda í stórfelldum
vandræðum. Harry og Wayne stela húsbíl
og enda í smábæ í Texas. Þeir eiga ekki
von á góðum viðtökum en annað kemur
á daginn. Íbúunum er ókunnugt um fyrri
afrek félaganna og halda að þarna séu á
ferð tveir hommar sem ætli að stjórna
fegurðarsamkeppni í bænum. Harry og
Wayne hafa ekkert vit á slíku en reyna
að bjarga sér með öllum ráðum. Aðalhlutverk: Steve Zahn, Jeramy Northam,
William H. Macy, Ally Walker, Illeana
Douglas.
22.15 Á fullri ferð. (Rush Hour) Hörkuspennandi mynd þar sem Jackie Chan
og Chris Tucker stilla saman strengi sína.
Rannsóknarlögreglumaðurinn Lee, einn
besti lögreglumaður í Hong Kong, er
sendur til Bandaríkjanna til að rannsaka
mannrán á dóttur besta vinar síns. Aðalhlutverk: Jackie Chan, Tom Wilkinson,
Chris Tucker.
23.55 Augu snáksins. (Snake Eyes)
Fjórtán þúsund áhorfendur eru samankomnir í spilavíti í Atlantic City. Fram
undan er bardagi í þungavigt í hnefaleikum og á meðal viðstaddra er varnarmálaráðherra landsins. Sá hörmulegi atburður
gerist að ráðherrann er myrtur og þúsundir gesta liggja undir grun. Lögreglumaðurinn Rick Santoro er staddur í spila-

Morðið á varnamálaráðherranum
Nicolas Cage og Gary Sinise leika aðalhlutverkin í spennumyndinni Augu
snáksins, eða Snake Eyes, sem Stöð 2 sýnir kl. 23:55 á laugardagskvöl. Fjórtán þúsund áhorfendur eru samankomnir í spilavíti í Atlantic City. Fram undan
er bardagi í þungavigt í hnefaleikum og á meðal viðstaddra er varnarmálaráðherra landsins. Sá hörmulegi atburður gerist að ráðherrann er myrtur og þúsundir gesta liggja undir grun. Leikstjóri er Brian De Palma. Myndin, sem er frá
árinu 1998 er stranglega bönnum börnum.
vítinu og leggur á ráðin um hvernig
haga skuli þessari óvenjulegu rannsókn.
Aðalhlutverk: Nicolas Cage, Gary Sinise,
John Heard.
01.30 Frumeðli. (Primal Force)
Spennumynd um afdrif björgunarleiðangurs til eyjunnar San Miguel þar sem
hópur stökkbreyttra hundapa hefst við
og er þeim lítið um mannfólkið gefið.
Björgunarmenn eru kallaðir saman eftir
að þyrla brotlendir á eyjunni og ljóst er
að leiðangurinn verður allt annað en
hættulaus. Aðalhlutverk: Roxana Zal,
Ron Perlman.
03.05 Tónlistarmyndbönd

í kynlífshneyksli. Hvað er til ráða?
Ráðgjafi forsetans setur á svið stríð í Albaníu til þess að dreifa athygli almennings, auka vinsældir forsetans og tryggja
honum endurkjör. Skemmtileg mynd frá
Óskarsverðlaunahafanum Barry Levinson. Aðalhlutverk: Dustin Hoffman,
Robert De Niro, Woody Harrelson.
01.05 Feitir félagar (1:6) (e) (Fat Friends) Það er hægara sagt en gert að
megra sig. Aðalpersónurnar í þessum
breska myndaflokki þekkja það af eigin
raun en við fylgjumst grannt með baráttu
þeirra við aukakílóin.
01.55 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 4. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 60 mínútur II (e)
13.05 Nágrannar
14.10 Nágrannar
15.00 Uppáhalds Marsbúinn minn.
(My Favorite Martian) Tim O´Hara er
sagt upp störfum. Stuttu síðar verður
hann vitni að brotlendingu geimskips
frá Mars og ákveður að búa til stórfrétt
og notfæra sér óheppni Marsbúans til
eigin frama. Eftir smá tíma verða þeir
vinir en fyrrverandi yfirmaður Tims
kemst að leyndarmálinu og rænir upptökum af Marsbúanum. Nú eru góð ráð
dýr því félagarnir verða að taka á öllu
því sem þeir eiga til að endurheimta
spólurnar og koma farinu í loftið á ný.
Aðalhlutverk: Elizabeth Hurley, Jeff
Daniels, Christopher Lloyd.
16.35 Simpson-fjölskyldan (15:23)
17.10 Sjálfstætt fólk. Hinn ástsæli sjónvarpsmaður, Jón Ársæll Þórðarson, heldur áfram að kynna okkur áhugaverða
samborgara í nýjum myndaflokki sem
er vikulega á dagskrá. Jón Ársæll heimsækir konur og karla á öllum aldri og
leyfir landsmönnum að kynnast nýrri
hlið á þeim sem eru í eldlínunni.
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag (e)
19.30 Viltu vinna milljón?
20.25 Viltu vinna milljón. Ný heimildamynd um sjónvarpsþáttinn Viltu
vinna milljón? eða Who Wants to be a
Millionaire. Þátturinn er sýndur um víða
veröld og hefur slegið öll met. Rætt er
við framleiðendur og keppendur í ólíkum
menningarheimum, þ.á m. Heimi Jónasson, aðstoðardagskrárstjóra Stöðvar 2,
og séra Solveigu Láru Guðmundsdóttur,
sem var keppandi í fyrsta þættinum á
Íslandi 26. desember 2000.
21.20 Spilltur (1:2) (Tough Love)
Hörkuspennandi framhaldsmynd. Lögreglumennirnir Lenny Milton og Michael Love eru bestu vinir. Þeir starfa
báðir hjá lögreglunni og vinátta þeirra á
sér langa sögu. En þegar Lenny fær
spurnir af því að Michael hafi rangt við
í starfi fer hann að sjá vin sinn í nýju
ljósi. Fram til þessa hefur Michael notið
virðingar sem kappsöm lögga en við
nánari eftirgrennslan uppgötvar Lenny
að ekki er allt sem sýnist.
22.40 60 mínútur
23.30 Sjónarspil. (Wag the Dog) Það er
skammt til kosninga og forsetinn lendir

Laugardagur 3. nóvember
Föstudagur 2. nóvember
18.00 Heklusport
18.30 Sjónvarpskringlan
18.45 Gillette-sportpakkinn
19.15 Alltaf í boltanum
19.45 Fífl og furðufuglar (8:18)
20.30 HM í ralli
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 Víxlsporið. (Grotesque, The)
Brytinn Fledge kemur til starfa á ríkmannlegu heimili Sir Hugos Coles ásamt
drykkfelldri konu sinni sem gerist bústýra þar. Allt virðist slétt og fellt á yfirborðinu en undir niðri kraumar megn
óánægja og vanlíðan. Húsbóndinn er
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sérvitur með afbrigðum og giftur bandarískri konu sem neitar honum um alla
hlýju. Það liggur því í loftinu að einhver
hljóti innan tíðar að stíga víxlspor með
einhverjum. Aðalhlutverk: Alan Bates,
Sting, Theresa Russell, Lena Headey.
00.35 Í klemmu.(Gridlocked) Tónlistarmennirnir Spoon og Stretch eiga erfitt
uppdráttar. Það er ekki auðvelt að slá í
gegn og enn verra ef menn eru líka að
glíma við eiturlyfjavandamál. Sú er einmitt raunin með þá félaga en þeir vilja
þó snúa við blaðinu. Úrræðin eru hins
vegar fá og enginn virðist tilbúinn að
rétta þeim hjálparhönd. Aðalhlutverk:
Tupac Shakur, Tim Roth, Vondie CurtisHall, Thandie Newton, Charles Fleischer.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

19.4.2017, 09:46

11.40 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Leicester City og Sunderland.
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Í ljósaskiptunum (1:29)
19.40 Spænski boltinn. Bein útsending.
22.00 HM í ralli
22.30 Vinir og kunningjar. (Your
Friends and Neighbors) Þegar Jerry og
Mary hoppa saman í bólið tekur atburðarásin óvænta stefnu. Þau eru bæði í föstu
sambandi og mökum þeirra, Terri og
Barry, er eðlilega brugðið. Framhjáhaldið kallar á áleitnar spurningar og áður en
yfir lýkur hafa þau fengið útrás fyrir
ýmsar tilfinningar. Aðalhlutverk: Ben
Stiller, Amy Brenneman, Aaron Eckhar.

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 3. nóvember kl. 16:30
Íslandsmótið í handbolta karla: Leikur óákveðinn

Stöð 2
Laugardagur 3. nóvember kl. 14:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 31. október kl. 19:35
Meistarakeppni Evrópu: Porto – Rosenborg
Miðvikudagur 31. október kl. 21:35
Meistarakeppni Evrópu: Celtic – Juventus

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

Tilboð! – Tilboð! – Tilboð!
Frábær tilboð á mat!
Hringið og kannið málin!

Pöntunarsími
456 5525

Mánagötu 1 – Ísafirði

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

kirkja
Ísafjarðarkirkja:
Messa á sunnudag
kl. 11:00.
Hnífsdalskapella:
Kirkjuskóli á sunnudag
kl. 13:00. Messa á
sunnudag kl. 14:00.
Þingeyrarkirkja:
Guðsþjónusta með altarisgöngu, fyrir börn og
fullorðna á allra heilagramessu, 4. nóvember kl.
14:00. Kirkjuskóli á
föstudag kl. 17:00.
Flateyrarkirkja:
Kirkjuskóli á laugardag
kl. 13:00.
Holtsskóli:
Tónleikar kirkjukórs Önundarfjarðar til heiðurs
Brynjólfi Árnasyni, mánudagskvöldið 5. nóvember
kl. 20:30. Enginn aðgangseyrir. Kaffisopi í hléi.

Útboð
Steyptur vélasalur
Snerpa ehf., óskar hér með eftir tilboðum í uppsteypu og frágang á steyptum vélasal í húsnæði félagsins að Mánagötu 6
á Ísafirði skv. útboðslýsingu frá Tækniþjónustu Vestfjarða.
Útboðsgögn fást á skrifstofu Snerpu frá og með fimmtudeginum 1. nóvember og skal tilboðum skilað þangað fyrir kl. 14,
mánudaginn 12. nóvember og verða þau þá opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem mættir eru.
Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna
öllum.
00.10 Bráðin. Bráðin er ný, íslensk, erótísk stuttmynd þar sem segir frá óvenjulegum kynlífsþríhyrningi á vinnustað í
Reykjavík. Myndin er hispurslaus og
djörf og höfðar jafnt til karla og kvenna.
Handritið skrifaði Ágúst Borgþór Sverrisson. Aðalhlutverk: Halldóra Jónsdóttir, Karl Grönvold, Júlíus Freyr Theodórsson.
00.30 Holdið er veikt. (Big Turn On)
Erótísk kvikmynd.
01.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 4. nóvember
11.00 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Liverpool og Manchester United.
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
16.00 Toppleikir. Sýndur verður leikur
Englands og Grikklands sem fram fór
6. október sl.
18.00 Meistarakeppni Evrópu. Farið
er yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
19.00 Golfmót í Bandaríkjunum
20.00 HM í ralli
20.30 NBA. Bein útsending.
23.10 Hoffa. Stórmynd um verkalýðsforingjann Jimmy Hoffa sem barðist með
kjafti og klóm fyrir bættum kjörum umbjóðenda sinna en var um margt umdeildur. Hann átti stóran þátt í því að gera
samtök flutningabílstjóra að öflugasta
verkalýðsfélagi Bandaríkjanna. Þetta var
á kreppuárunum þegar almenningur bjó
við kröpp kjör og mikið óöryggi ríkti í
atvinnumálum. Aðalhlutverk: Jack Nicholson, Danny De Vito, Armand Assante.
01.25 Dagskrárlok og skjáleikur

netið

23.20 Law & Order - SVU (e)
00.00 Spy TV (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 City of Angels (e)
03.30 Muzik.is
04.30 Óstöðvandi tónlist

Föstudagur 2. nóvember
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno (e)
18.30 Þátturinn
19.30 Yes Dear
20.00 Charmed. Heillanornirnar í
Charmed eru heillandi sem aldrei fyrr
og halda ótrauðar áfram baráttu sinni
fyrir betri heimi. Systurnar reyna að ná
tökum á lífi sínu sem nornir og nútímastúlkur en tekst það misjafnlega.
21.00 Kokkurinn og piparsveinninn.
Í kvöld fer kokkurinn á æfingastefnumót með Cloe Ophelia Gorbulew. Við
fylgjumst með...
21.50 DV – fréttir. Margrét Rós Gunnarsdóttir flytur okkur helstu fréttir dagsins frá fréttastofu DV og Viðskiptablaðsins.
21.55 Málið. Andrés Magnússon lætur
gamminn geysa í kvöld.
22.00 Djúpa Laugin. Þórey og Júlíus
Hafstein koma Íslendingum á stefnumót
öll föstudagskvöld. Þrír einstaklingar
keppa um að komast á stefnumót við
aðila af hinu kyninu sem þeir hafa aldrei
séð! Viku síðar fá áhorfendur svo að sjá
hvað gerðist á óvissustefnumóti parsins.
Þátturinn er í beinni útsendingu.
22.50 Malcom in the Middle (e)

Leikur helgarinnar í
enska boltanum fer fram
á Anfield í Liverpool
kl. 11:00 á sunnudag er
Liverpool tekur á móti
meisturum Manchester
United.

Laugardagur 3. nóvember

Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Lárus G. Valdimarsson,
bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ svarar:

12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 Law & Order (e)
14.30 Jay Leno (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Survivor (e)
17.30 Þátturinn (e)
18.30 Charmed (e)
19.30 King of Queens. Bandarísk gamanþáttaröð um Doug Hefferman, sendil í
New York sem gerir ekki miklar kröfur
til lífsins.
20.00 City of Angels. Við fylgjumst með
lífi og störfum Þættir um líf og störf
hjúkrunarfólks og lækna á sjúkrahúsi í
miðborg Los Angeles
21.00 Íslendingar. Léttur spurninga og
spjallþáttur um hegðun, atferli og skoðanir
Íslendinga.
22.00 Profiler. Réttarsálfræðingurinn
Sam Waters er allra kvenna gleggst á
hegðun glæpamanna og ásamt sérsveit
FBI í Atlanta fær hún til rannsóknar erfiðustu glæpamálin.
22.50 Hollywood Raw. Fylgst með
þekkta og fræga fólkinu þegar það á síst
von á því...
23.20 Jay Leno (e)
00.00 Law & Order – SVU (e)
00.40 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 4. nóvember

Fimmtudagur 1. nóvember kl. 19:45
Evrópukeppni félagsliða: Chelsea – Hapoel Tel-Aviv
Laugardagur 3. nóvember kl. 11:40
Enski boltinn: Leicester City – Sunderland
Laugardagur 3. nóvember kl. 19:40
Spænski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 3. nóvember kl. 02:00
Hnefaleikar: Kostya Tszyu – Zab Judah
Sunnudagur 4. nóvember kl. 11:00
Enski boltinn: Liverpool – Manchester United
Sunnudagur 4. nóvember kl. 13:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 4. nóvember kl. 20:30
NBA: Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks
Mánudagur 5. nóvember kl. 19:30
Enski boltinn: Arsenal – Manchester United

12.00 Jóga
12.30 Silfur Egils
14.00 Kokkurinn og piparsveinninn
15.00 Malcolm in the Middle (e)
15.30 Providence (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
19.30 Hollywood Raw. Fylgst með
þekkta og fræga fólkinu þegar það á síst
von á því.
20.00 Dateline. Fréttaskýringaþáttur með
Barböru Walters og félögum.
21.00 The Practice. Kvöld eitt verður
Lindsay fyrir árás einhvers í nunnubúningi sem stingur hana með hnífi. Bobby
kemur að henni og hún nær að muldra
„nunna“ áður en hún líður út af. Grunur
leikur á að um raunverulega nunnu hafi
verið að ræða þar sem Lindsay hafði
nokkru áður fengið nunnumorðingja látinn lausan. Fleiri liggja undir grun, þ.á.m.
Kittleson dómari eftir að Jimmy finnur
eyðilagða mynd af Lindsay á skrifstofu
hennar.
22.00 Silfur Egils. Fjörmikill, skemmtilegur og óháður umræðuþáttur um pólitík.
23.30 Íslendingar (e)
00.20 Mótor (e)
00.50 48 Hours (e)
01.40 Muzik.is
02.40 Óstöðvandi tónlis t

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

,,Þeir innlendir fréttamiðlar og vefrit sem ég
nota til þess
að fylgjast
með þjóðmálaumræðu o.fl. eru
einna helst mbl.is, bb.is
og kreml.is [þá þarf varla
að taka fram að Lárus er
ekki bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks eða Framsóknar; hann er þvert á
móti formaður hins nýstofnaða Samfylkingarfélags í Ísafjarðarbæ –
innskot BB]. Varðandi vín
og mat mæli ég með
tastings.com en á
flyanglersonline.com,
flugur.is og troutun
limited.com finn ég allt
um veiði og veiðibúnað. Á
vef Ísafjarðarbæjar,
isafjordur.is, eru fundargerðir og gögn varðandi
bæjarmálin. Síðan nota ég
bankavefina lais.is og
isb.is fyrir bankaviðskipti.

www.bb.is

– ef þú vilt ná
fljótt til margra
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Langþráð framkvæmd hjá Súðavíkurhreppi sem kostar um 40 milljónir króna

Súðvíkingar loksins búnir að fá
kristaltært og gott neysluvatn
Rækjuvinnslan í Súðavík
notaði á fimmtudag í síðustu
viku í fyrsta sinn vatn úr nýjum borholum sem veitt er inn
á vatnslögn Súðavíkurhrepps.
Daginn áður var byrjað að
dæla vatni úr tveimur borholum í nýjan 800 tonna vatnstank sem notaður er sem miðlunartankur. Eru Súðvíkingar
þar með komnir með hreint
og gott neysluvatn en fram til
þessa hefur vatnsból þeirra
verið í Eyrardalsánni. Að sögn
Friðgerðar S. Baldvinsdóttur,
sveitarstjóra í Súðavík, hafa
Súðvíkingar beðið lengi eftir
úrbótum í vatnsmálum sínum.
Þau hafa verið á dagskrá allt
frá 1974 og ýmsar hugmyndir
skoðaðar og ræddar.

Framkvæmdir hófust loks
fyrir tveimur árum er boraðar
voru fjórar tilraunaholur en
síðan var ráðist í að tengja
tvær af þessum holum.
Ákveðið var að leggja leiðslur og byggja vatnstank þegar
fyrir lá að nægjanlegt magn
af góðu neysluvatni fengist.
Segir Friðgerður að fylgst
verði með málum til að sjá
hvort hlutirnir gangi eins og
til er ætlast. Eftir er að ganga
frá símalögnum og öðrum
búnaði en fyrirhugað er að
hægt verði að fylgjast með
rennsli og vatnsmagni í tanki
frá skrifstofu hreppsins. Áætlaður kostnaður við þessar
framkvæmdir er í kringum 40
milljónir.

Flugmálastjór
n á Ísafirði
Flugmálastjórn

Friðgerður S. Baldvinsdóttir, sveitarstjóri við aðra af nýju borholunum.

Ákærð fyrir brot í opinberu starfi á Bræðratungu

Fær nýjan bíl Sökuð um að hafa

Flugmálastjórn á Ísafirði
fékk í síðustu viku nýjan
slökkvibíl sem verður í viðbragðsstöðu á Ísafjarðarflugvelli. Bíllinn er reyndar
ekki alveg nýr heldur er hér
um að ræða tólf ára gamlan
MAN-bíl sem var á Akureyri.
Um miðja síðustu viku
var haldin æfing í slökkvistörfum á Ísafjarðarflugvelli
þar sem nýi bíllinn fékk m.a.

svikið út róandi lyf

fyrstu reynslu sína hér vestra. Slíkar æfingar eru haldnar á Ísafjarðarflugvelli vor
og haust. Auk þess eru öðru
hverju stærri æfingar með
þátttöku margra aðila en þær
eru skipulagðar syðra.

Í síðustu viku var þingfest í
Héraðsdómi Vestfjarða opinbert mál sem ríkissaksóknari
höfðar á hendur fyrrverandi
deildarstjóra á sambýlinu
Bræðratungu á Ísafirði. Deildarstjórinn fyrrverandi, sem er
liðlega fimmtug kona, er

ákærður fyrir svik og brot í
opinberu starfi, með því að
hafa í starfi sínu blekkt lækna
til að ávísa róandi lyfjum á
íbúa á sambýlinu, án þess að
viðkomandi væru í raun ætluð
lyfin.
Ákærðu er jafnframt gefið

að sök að hafa síðan fengið
lyfin afhent í apóteki undir
röngu yfirskini og í eigin
þágu, en andvirðið var skuldfært á skráðan viðtakanda.
Hin meintu brot eiga að hafa
átt sér stað frá 21. desember
1998 til 24. september 1999.

Mælingarreg
lur fiskveiðistjór
narkerfisins gera sínar kröfur
Mælingarreglur
fiskveiðistjórnarkerfisins

Bátur styttur vegna breikkunar
Hjá Plastorku ehf. á Ísafirði
er nú verið að breikka 5,9
tonna plastbát. Jafnframt er
hann styttur svo að hann missi
ekki daga í fiskveiðistjórnarkerfinu.
Að sögn Esra Esrasonar hjá
Plastorku þótti báturinn heldur mjór og þess vegna of svag-

44.PM5

ur á sjó. Vegna breikkunarinnar er báturinn styttur úr
7,25 m í 6,45 m til þess að
mælingin verði áfram 5,9 tonn
en við þessa breytingu verður
hann þó burðarmeiri. Raunar
segja mælingakúnstir af þessu
tagi sáralítið um burðargetu
báta.
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Hjá Plastorku er gert við
plastbáta og gerðar á þeim
breytingar af hvaða tagi sem
er. „Við getum gert allt hér og
engin þörf fyrir eigendur báta
að leita í aðra landshluta eftir
þjónustu“, segir Esra Esrason,
framkvæmdastjóri Plastorku
ehf. á Ísafirði.

Esra við sundurhlutaðan bátinn.

19.4.2017, 09:46

