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Koss ehf. á Ísafirði, sem
Hallvarður Aspelund arkitekt
og hönnuður og Eyleif B.
Hauksdóttir eiginkona hans
eiga, er að setja á markað ilm-
vatn og rakspíra í sérstæðum
umbúðum sem Hallvarður
hefur hannað en vörumerkið
er True Viking. Telja verður
að sjálf glösin geti orðið vin-
sælir þjóðlegir minjagripir frá
Íslandsheimsókn, fyrir utan
sjálft innihaldið. Þau eru í
formi íslenskrar tóbakspontu
og með úðadælu en tappann
og dæluna má fjarlægja með
auðveldum hætti og fylla aftur

á pontuna. Gripurinn er stíl-
hreinn og mun sóma sér vel
sem stofuprýði tómur jafnt
sem fullur.

Hönnun og þróun og annar
undirbúningur hjá Hallvarði
og konu hans vegna Víkinga-
ilmsins hefur staðið á þriðja
ár. Ponturnar eru framleiddar
á Taívan og hefur tekið langan
tíma og ótal tölvusendingar á
milli að koma öllum smáatrið-
um heim og saman. Innihaldið
er frönsk eðalvara en blönduð
hjá Tandri hf. í Reykjavík í
samstarfi við Koss ehf.

True Viking ilmvatnið og

rakspírinn koma á markað um
20. nóvember og verða fyrst
um sinn til sölu í Fríhöfninni
á Keflavíkurflugvelli og í
verslun Bláa lónsins og á fleiri
stöðum innanlands. Eftir jól
er síðan ætlunin að varan fari
á markað í Skandinavíu.

Hallvarður Aspelund dvald-
ist í fjögur ár við nám í Arizona
State University í Phoenix og
lauk þar B.S.D.-prófi í arki-
tektúr en stundaði síðan mast-
ersnám við Coloradoháskóla
í Denver. Hann starfar nú hjá
Tækniþjónustu Vestfjarða á
Ísafirði. True Viking. Mynd: Hrafn Snorrason.
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Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.
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Stefnt að framkvæmdum í nýju íbúðarhverfi á Ísafirði í vorStefnt að framkvæmdum í nýju íbúðarhverfi á Ísafirði í vorStefnt að framkvæmdum í nýju íbúðarhverfi á Ísafirði í vorStefnt að framkvæmdum í nýju íbúðarhverfi á Ísafirði í vorStefnt að framkvæmdum í nýju íbúðarhverfi á Ísafirði í vor

Múrkraftur ætlar að byrja á átta húsumMúrkraftur ætlar að byrja á átta húsumMúrkraftur ætlar að byrja á átta húsumMúrkraftur ætlar að byrja á átta húsumMúrkraftur ætlar að byrja á átta húsum
Múrkraftur ehf. í Ísafjarð-

arbæ, fyrirtæki þeirra Her-
manns Þorsteinssonar og Pét-
urs Alberts Sigurðssonar, hef-
ur gert samkomulag við
Tækniþjónustu Vestfjarða hf.
um hönnun átta einbýlishúsa
í hinu nýja íbúðarhverfi sem
skipulagt hefur verið á Tungu-
skeiði innan við Ljónið á Ísa-
firði. Stefnt er að því að bygg-
ingarframkvæmdir geti hafist
næsta sumar og að hægt verði
að flytja inn í fyrstu húsin
næsta haust. Hér verður um
svokölluð kubbahús að ræða,
en þar er steinsteypu rennt í

mót þar sem einangrun er
bæði að utan og innan. Bíl-
skúrar verða við hvert hús.

Hér verður um fyrstu ný-
byggingar íbúðarhúsnæðis í
nýju hverfi á Ísafirði um langt
árabil. Slíkar lóðir hafa ekki
verið fáanlegar á Ísafirði allt
frá því að nýja Seljalands-
hverfið dæmdist úr leik eftir
snjóflóðið á Seljalandsdal um
miðjan síðasta áratug og þang-
að til þetta nýja byggingar-
svæði hafði verið skipulagt.

Þær lóðir sem hér um ræðir
eru innst og neðst í hinu vænt-
anlega hverfi, rétt fyrir ofan

Neðri-Tungu. Staðsetning
lóðanna hefur þann kost í för
með sér fyrir aðra sem vilja
byggja í hverfinu, að aðrar
lóðir verða strax komnar í
samband við gatna- og veitu-
kerfi og auðvelt verður að
koma sér upp húsi með öllu
tilheyrandi.

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri segir, að gatnafram-
kvæmdir hefjist í vor, ef fyrir
liggi að þarna verði byggt.
Jafnframt verði þá lögð á það
áhersla, að áfram verði byggt
í neðri hluta hins nýja íbúðar-
hverfis eða þeim hluta sem er

nær ánni, áður en götur ásamt
tilheyrandi verði lagðar í efri
hlutanum. Heildarkostnaður
bæjarins vegna alls gatna- og
veitukerfisins á nýja bygging-
arsvæðinu er áætlaður um 100
milljónir króna en um 60
milljónir í neðri hlutanum sem
tekinn yrði fyrst. Í þeirri tölu
er jafnframt stofnbraut fyrir
allt hverfið. Halldór reiknar
með að í fjárhagsáætlun verði
gert ráð fyrir nauðsynlegum
framkvæmdum af hálfu bæj-
arins til þess að menn geti
farið að byggja.

Húsin sem Múrkraftur ehf.

ætlar að reisa verða „á besta
stað í heiminum“, eins og
Hallvarður Aspelund hjá
Tækniþjónustu Vestfjarða
komst að orði. Þar er gengið
að heita má beint út í útivist-
arsvæði Ísfirðinga í Tungudal,
golfvöllurinn og gönguskíða-
svæðið eru þar rétt hjá og
silungsáin við túnfótinn.

Hermann kveðst bjartsýnn
á sölu á þessum húsum. „Þau
verða bæði ódýr og góð. Það
eykur líka bjartsýnina að lesa
fréttir eins og í nýjasta BB
um líflegri sölu á íbúðarhús-
næði.“

Fiskbitar ehf.Fiskbitar ehf.Fiskbitar ehf.Fiskbitar ehf.Fiskbitar ehf.

Selja tilSelja tilSelja tilSelja tilSelja til
NígeríuNígeríuNígeríuNígeríuNígeríu
Undanfarin tvö ár hafa

Klofningur ehf. á Suðureyri
og fiskimjölsverksmiðjan
Gná í Bolungarvík verið í
samstarfi um rekstur verk-
smiðju sem framleiðir þurrk-
aðar fiskkökur til manneldis
undir merkjum Fiskbita ehf.

Fyrirtækin keyptu á sínum
tíma 80% hlutafjár í fyrirtæk-
inu Fiskbitum í Bolungarvík
en það hafði áður verið í þurrk-
un á gæludýrafóðri.

Hjá fyrirtækinu er unninn
er marningur úr fiskhryggjum
og eftir sérstaka meðhöndlun
eru mótaðar kökur úr honum
sem síðan eru þurrkaðar.
Helsta nýjungin í framleiðsl-
unni felst þó í þurrkuninni.

„Vinnslan er enn á þróunar-
stigi en að mínu mati er mikil
framtíð í þessu. Við höfum
varið miklu fé til þróunar á
afurðinni og í markaðssetn-
ingu og árangurinn er smám
saman að koma í ljós“, segir
Guðni.
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kjaramálkjaramálkjaramálkjaramálkjaramál
„Það má segja að þetta hafi

verið tímamótaþing fyrir þá
sök að meira var rætt um at-
vinnumál en kjaramál“, sagði
Pétur Sigurðsson forseti Al-
þýðusambands Vestfjarða að
loknu þingi sambandsins á
Ísafirði um helgina.

„Fækkun starfa í fjórðung-
num á undanförnum árum
mótaði auðvitað umræðurnar
og fulltrúarnir voru sammála
um það að snúa þyrfti vörn í
sókn og leita allra leiða til að
fjölga störfum aftur. Þar mega
verkalýðsfélögin ekki láta sitt
eftir liggja. Við verðum að
hrinda hlutunum af stað sjálf,
sagði Pétur Sigurðsson“.
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Bolungarvíkurkaupstaður
fær tæpar 340 milljónir króna
fyrir 7,36% hlut sinn í Orku-
búi Vestfjarða. Ólafur Krist-
jánsson bæjarstjóri fyrir hönd
bæjarstjórnar undirritaði sl.
fimmtudag ásamt fulltrúum
ríkisvaldsins samning um sölu
eignarhlutarins til ríkisins.

„Frá því að sú hugmynd
kom upp að selja hluti sveitar-
félaganna í Orkubúi Vest-
fjarða, þá höfum við ávallt
sett það skilyrði að þessu máli
verði ekki blandað saman við
vanda félagslega íbúðakerfis-
ins. Um þetta var búið að þrefa
í marga mánuði áður en sam-
komulag náðist“, segir Ólafur.

„Vegna stöðu bæjarsjóðs,
sem var ekki mjög sterk, áttum
við að samkvæmt kröfu frá
Eftirlitsnefnd með fjárhag
sveitarfélaga að greiða niður
134 milljónir króna. Þegar að

við fórum yfir málin töldum
við skynsamlegt að greiða
niður skuldir bæjarsjóðs um
150 milljónir og um það er
orðið fullt samkomulag. Við
erum búnir að setja fram ná-
kvæma skrá um þær skuldir
sem að við ætlum að greiða
niður. Við munum greiða inn
hjá Íbúðalánasjóði 12 millj-
ónir sem taldar voru vanskil
hjá Bolungarvíkurkaupstað.

Ég vil hins vegar ekki kalla
það vanskil, heldur vorum við
ekki látnir vita af tveimur
íbúðum sem Húsnæðisstofn-
un ríkisins hafði gengið frá
sölu á. Þar er verið að þrátta
um vexti, þannig að ég get
ekki kallað þetta vanskil, held-
ur er hér um að ræða mál sem
bæjarsjóður og Íbúðalána-
sjóður eru að gera upp sín á
milli og ég á von á því að
þessi tala lækki eitthvað. Síð-

an var ákveðið að setja inn á
sérstakan reikning tæplega 62
milljónir sem við mundum
njóta vaxta af. Ef síðan yrði
ekki búið að leysa vanda
íbúðalánakerfisins fyrir árslok
2002, þá gætum við, ef við
vildum, óskað eftir umræðu
um breytingu á þessu sam-
komulagi þannig að þessir
peningar yrðu þá til ráðstöf-
unar fyrir sveitarfélagið vegna
félagslega íbúðakerfisins.“

Samt verða eftir peningar
sem verða að teljast verulega
miklir á mælikvarða bæjarfé-
lags á stærð við Bolungarvík.
„Já, og við munum að sjálf-
sögðu reyna að fá sem mesta
ávöxtun á þeim fjármunum“,
segir Ólafur. „Það er ekki vit-
urlegt að greiða niður öll lán
bæjarsjóðs. Þannig höfum við
náð mjög hagstæðu vaxtastigi
eða aðeins 4,2% vöxtum í

Lánasjóði sveitarfélaga. Í stað
þess að greiða upp slík lán
munum við reyna að ná góðri
ávöxtun á því fé sem við höf-
um til umráða eftir söluna á
hlutnum í Orkubúinu. Ég vona
að það verði ávaxtað hér
heima í héraði með sömu
ávöxtun og annars staðar næst
og um það held ég að sé fullt
samkomulag. Þetta bætir
stöðu bæjarsjóðs geysilega
mikið og við sleppum við
miklar vaxtagreiðslur. Það
sem áður hefur farið í vaxta-
greiðslur er þá hægt að nýta
til fjárfestinga, þannig að
næsta bæjarstjórn kemur að
afskaplega góðu búi. Segja
má, að með þessu séum við
næstum því að gera bæjarsjóð
skuldlausan.“

Ólafur Kristjánsson viður-
kennir að salan á eignarhlut
Bolvíkinga í Orkubúi Vest-

fjarða sé einnig viðkvæmt
mál. „Já, það er alveg hárrétt.
En ég hygg að á döfinni séu
svo miklar breytingar á Orku-
lögum og skipan orkugeirans
á landinu, að fyllsta ástæða
hafi verið orðin til þess að
breyta Orkubúi Vestfjarða í
hlutafélag. Fyrirtækinu hefur
tekist afskaplega vel að
byggja upp góða þjónustu og
öryggi og starfsmenn fyrir-
tækisins hér hafa þekkingu á
öllu sem rekstrinum viðkem-
ur. Ef ríkisvaldið vill styrkja
byggð á Vestfjörðum og stuðla
að sóknartækifærum, að tel
ég að nýta eigi starfsmenn
Orkubúsins, reynslu þeirra og
þekkingu til þess að efla starf-
semina. Við eigum að útvíkka
þjónustuna og það er ekkert
fráleitt að hugsa sér að Orkubú
Vestfjarða þjóni jafnvel hinu
nýja Norðvesturkjördæmi“.

– féð verði ávaxtað heima í héraði, segir Ólafur Kristjánsson bæjarstjóri

„Það má segja að þetta hafi verið tímamótaþing fyrir þá sök að meira var rætt um
atvinnumál en kjaramál“, sagði Pétur Sigurðsson, forseti Alþýðusambands Vestfjarða
að loknu 33ja þingi sambandsins, sem haldið var á Ísafirði um helgina. Meginþemað
í umræðunum á þinginu um atvinnumál var að fjölga þyrfti störfum á sam-
bandssvæðinu og að verkalýðshreyfingin mætti ekki láta sitt eftir liggja til
að svo megi verða.

„Fyrirlesarar (um atvinnumál) veltu upp ótal möguleikum sem hægt er að vinna
að til að ná fram þessu sameiginlega markmiði okkar allra, svo sem í fullvinnslu sjáv-
arafurða, þekkingariðnaði og þorskeldi. En það gerir þetta enginn fyrir okkur. Við
verðum að hrinda hlutunum af stað sjálf“, sagði forseti Alþýðusambands Vestfjarða.
Leggist ASV og aðildarfélög þess á árarnar til þess að fjölgja á ný störfum á svæðinu
er víst að um munar. Verkalýðshreyfingin á Vestfjörðum á sér langa og merkilega
sögu að baki. Því ber að fagna þeirri ætlan að saga ASV og aðildarfélaga þess verði
skráð á bókfell.

Allt bendir til að sígandi lukka sé með Sindrabergsmönnum. Stórir samningar um
sölu á sushiframleiðslu fyrirtækisins til Englands og Þýskalands eru ánægjuleg tíð-
indi. „Við leggjum á það höfuðáherslu í okkar markaðssetningu að ná sambandi við

stóra dreifingaraðila á hverjum markaði. Við kjósum helst að framleiða undir merki
dreifingaraðilans. Þannig fáum við aðgang að fleiri verslunar- og veitingahúsakeðjum.
Okkar kostnaður við markaðssetningu vörunnar er þannig bundinn við að ná

þessum samböndum en dreifingaraðilinn eða verslunarkeðjan ber kostnað-
inn af markaðssetningu vörunnar til endanlegs neytanda“, segir Elías
Jónatansson, framkvæmdastjóri Sindrabergs. Þetta er skynsamleg leið.

Á næstunni sendir fyrirtækið Koss ehf. á Ísafirði frá sér ilmvatn og rakspíra undir
heitinu True Viking.  Vakin skal athygli á afar þjóðlegum og fallegum umbúðum, í
formi íslenskrar tóbakspontu, sem áreiðanlega eiga eftir að vekja mikla eftirtekt,
ekki síst erlendra ferðamanna. Hér er um skemmtilegt framtak að ræða. Og vonandi
upphaf langrar göngu.

Undir lok mánaðarins verður efnt til viðamikillar ráðstefnu á Ísafirði um ráðstafanir
um bætta umgengni við fiskistofnana við Ísland. Fjölmörg fyrirtæki og samtök hafa
þegar lýst yfir þátttöku eða stuðningi við ráðstefnuna. Þetta er þarft framtak. „Við
getum ekki sætt okkur við að ganga endalaust á fiskistofnana og lenda kannski í
sömu erfiðleikum og Kanadamenn með sitt kvótakerfi“, segir Guðmundur Halldórs-
son, frumkvöðull að ráðstefnunni. s.h.
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Rekstrarhagnaður eykst milli áraRekstrarhagnaður eykst milli áraRekstrarhagnaður eykst milli áraRekstrarhagnaður eykst milli áraRekstrarhagnaður eykst milli ára
en gengistap snýr dæminu viðen gengistap snýr dæminu viðen gengistap snýr dæminu viðen gengistap snýr dæminu viðen gengistap snýr dæminu við

Hraðfrystihúsið-Gunnvör
hf. var rekið með 117 milljóna
króna tapi fyrstu níu mánuði
ársins 2001 samanborið við
23 milljón króna hagnað allt
árið 2000. Rekstrarhagnaður
fyrir afskriftir var 677 millj-
ónir eða 32% af rekstrartekj-
um. Sambærilegar tölur fyrir
allt árið 2000 voru 698 millj-
ónir króna og 25,7% af rekstr-
artekjum. Þann bata má að
langmestu leyti rekja til veik-
ingar íslensku krónunnar.
Rekstrartekjur að frátöldum
afla til eigin vinnslu námu
2.110 milljónum króna á tíma-

bilinu en voru 2.714 milljónir
króna allt árið 2000. Þrátt fyrir
verkfall sjómanna í sex vikur
á árinu er veruleg aukining á
rekstrartekjum félagsins.

Hins vegar hækka fjár-
magnsliðir úr 286 milljónum
króna árið 2000 í 586 milljónir
króna. Þar munar mestu um
gengistap sem eykst um 390
milljónir króna. Afskriftir
námu 266 milljónum króna á
tímabilinu á móti 327 millj-
ónum allt árið 2000. Veltufé
frá rekstri á fyrstu níu mánuð-
um ársins 2001 var 439 millj-
ónir króna eða 21% af rekstr-

artekjum samanborið við 536
milljónir allt árið 2000 og
17,7% af tekjum.

Eignir félagsins voru 5.333
milljónir króna í lok septem-
ber og skuldir 4.426 milljónir
króna. Eigið fé félagsins nam
906 milljónum króna í sept-
emberlok samanborið við
1.066 milljónir í árslok 2000.
Eiginfjárhlutfall var 17%
30.september 2001.

Gert er ráð fyrir því að
rekstrarhagnaður fyrir af-
skriftir á fjórða ársfjórðungi
verði svipaður og var á þeim
þriðja, segir í tilkynningu.

Teikning af byggingarsvæðinu. Skyggða svæðið sýnir byggingarvæði Múrtaks ehf.
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Fasteignir
í þessari

auglýsingu
eru aðeins

sýnishorn  af
söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar
eru veittar  á
skrifstofunni

að
Hafnarstræti 1

Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 39: 201 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út . Skipti á minni eign
möguleg. Tilboð óskast.
Hlíðarvegur 43: 185,9 m² raðh.
á þremur hæðum. ásamt bílskúr.
Séríbúð á neðstu hæð. Húsið
málað að utan ́ 00 Verð 9.9 m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² enda-
raðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg
Verð 8,9 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt kjall-
ara, háalofti og ræktuðum garði
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 4: 175,5 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 36 m²
bílskúr Verð 11,5 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýl-
ishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði. Hús-
ið er allt að mestu endurnýjað.
Tilboð óskast
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), mikið uppgert. Húsið
er í hjarta bæjarins. Ræktuð
eignarlóð. Verð 6,7 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu. Hús-
ið allt nýmálað að utan. Skoð-
um öll tilboð. Verð 6,1 m.kr.
Sunnuholt 6: 231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa 80
m² séríbúð á neðri hæð. Skipti á
minni eign á Eyrinni koma til
greina Verð 15,5 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt bíl-
skúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir

gólfflötur, mikið rými í risi)  Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi.
Íbúðin er öll nýmáluð Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 4,9 m.kr.
Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og sameign. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju ásamt sér
geymslu. Verð 4,5 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m² kjall-
araíbúð á neðri hæð í  tvíbýlishúsi
Tilboð óskast

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

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

Hlíf II:  65,7 m² íbúð á 4ju hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Áhv. ca.
5,2 m.kr. Verð 7,3 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²

 3ja herb. íbúðir

Engjavegur 25: 86,1 m²  3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi Verð 6 m.kr.
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlis-
húsi. Laus fljótlega. Áhv. hag-
stæð lán ca. 2.8 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 her-
bergja íbúð á miðhæð í þríbýlis-
húsi ásamt bílskúr. Tilboð óskast

Gamalt og virðulegt hús í Súðavík fært í upprunalegt horfGamalt og virðulegt hús í Súðavík fært í upprunalegt horfGamalt og virðulegt hús í Súðavík fært í upprunalegt horfGamalt og virðulegt hús í Súðavík fært í upprunalegt horfGamalt og virðulegt hús í Súðavík fært í upprunalegt horf

Grund við AðalgötuGrund við AðalgötuGrund við AðalgötuGrund við AðalgötuGrund við Aðalgötu
tekur stakkaskiptumtekur stakkaskiptumtekur stakkaskiptumtekur stakkaskiptumtekur stakkaskiptum

Á undanförnum mánuð-
um hafa vegfarendur í Súða-
vík tekið eftir því að mikil
stakkaskipti hafa orðið á
Grund, gömlu og virðulegu
húsi sem stendur við Aðal-
götuna í gömlu byggðinni í
Súðavík.

Þetta er eitt af elstu hús-
unum á staðnum, byggt árið
1929 af þeim Halldóri
Magnúsi Guðmundssyni og
Óskari Magnússyni en þeir
voru báðir skipstjórar og
gerðu út frá Súðavík. Það
eru afkomendur Halldórs
sem nú hafa eignast húsið
og eru að endurbyggja það
en Súðavíkurhreppur keypti
húsið upp á sínum tíma með

styrk frá Ofanflóðasjóði.
Grund er timburhús á

steyptum sökkli með kjallara
og tveimur hæðum. Í sumar
var skipt um allt járn á húsinu,
gluggar endurgerðir í upp-
runalegri mynd og sökkullinn
múraður. Þá verður garðurinn
og umhverfi hússins lagfært
og gert sem líkast því sem
það var á árum áður.

Oft var þröngt og þétt setið
á Grund en þar bjuggu 20-25
manns þegar mest var. Þá voru
í húsinu tvær íbúðir og að
auki tvö stór herbergi sem
leigð voru út og bjuggu stund-
um fjórar fjölskyldur í húsinu.
Það var um langan tíma í eigu
afkomenda Halldórs og Ósk-

ars, en Halldór bjó þar til dána-
dægurs1964. Fyrirhugað er að

rita sögu hússins og niðja-
tal þeirra er þar hafa búið.

Grund í Súðavík er reisulegt og virðulegt hús.
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Frá stofnfundinum. F.v. Sigrún Sigurðardóttir, formaður
félagsins, Hildur Björk Hilmarsdóttir,formaður Krafts, Sig-
urður Ólafsson, einn þeirra sem stóð að stofnun félagsins
og Sigurður Björnsson, læknir og formaður Krabbameins-
félags Íslands.

Um fimmtíu manns mættu til stofnfundar Krabbameinsfélagsins Sigurvonar.

Krabbameinsfélag á norðanverðum Vestfjörðum stofnað á sunnudagKrabbameinsfélag á norðanverðum Vestfjörðum stofnað á sunnudagKrabbameinsfélag á norðanverðum Vestfjörðum stofnað á sunnudagKrabbameinsfélag á norðanverðum Vestfjörðum stofnað á sunnudagKrabbameinsfélag á norðanverðum Vestfjörðum stofnað á sunnudag

Félagið hlaut nafnið SigurvonFélagið hlaut nafnið SigurvonFélagið hlaut nafnið SigurvonFélagið hlaut nafnið SigurvonFélagið hlaut nafnið Sigurvon
– Sigrún Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur kosin formaður

Um fimmtíu manns sóttu
stofnfund krabbameinsfélags
á norðanverðum Vestfjörðum
sem haldinn var á Hótel Ísa-
firði á sunnudag. Tilgangur
félagsins er að styðja í hví-
vetna baráttuna gegn krabba-
meini en þeim tilgangi hyggst
félagið einkum ná með því að
fræða almenning um krabba-
mein og krabbameinsvarnir,
stuðla að aukinni menntun
heilbrigðisstétta í greiningu,
fyrirbyggjandi aðgerðum og
meðferð krabbameins sem og
með því að veita krabba-
meinssjúklingum stuðning og
stuðla að krabbameinsrann-
sóknum hér á landi. Félags-
svæði hins nýstofnaða félags
er norðanverðir Vestfirðir en
varnarþing þess er á Ísafirði.
Félagið er aðili að Krabba-
meinsfélagi Íslands.

Gestir fundarins voru þau
Sigurður Björnsson, yfirlækn-
ir og formaður Krabbameins-
félags Íslands og Hildur Björk
Hilmarsdóttir, formaður
Krafts, stuðningsfélags ungs
fólks með krabbamein og
verkefnisstjóri almannateng-
sla hjá Krabbameinsfélagi Ís-

Stjórn Krabbameinsfélagsins Sigurvonar: Hallgrímur Kjartansson yfirlæknir, Ingibjörg
Sveinsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur og formaður félagsins, Sigríður
Ragnarsdóttir og Jóhann Magnússon.

lands. Bæði fluttu þau fróðleg
erindi um þann vágest sem
krabbameinið er auk þess sem
Sigurður tilkynnti um pen-
ingagjöf til félagsins frá
Krabbameinsfélagi Íslands.

Á fundinum var kjörin
fyrsta stjórn félagsins en hana
skipa þau Sigrún Sigurðar-
dóttir, hjúkrunarfræðingur,
sem er formaður, Hallgrímur
Kjartansson yfirlæknir, Ingi-
björg Sveinsdóttir, Jóhann
Magnússon og Sigríður Ragn-
arsdóttir. Varamenn í stjórn
voru kjörnar þær Ásthildur
Gestsdóttir, hjúkrunarfræð-
ingur og Ólafía Aradóttir. Hið
nýja félag hlaut nafnið Sigur-
von. Félagi getur hver sá verið
sem aðhyllist tilgang félagsins
og greiðir því tilskilin gjöld
auk þess sem félög eða stofn-
anir geta verið styrktarmeð-
limir gegn árlegu gjaldi.

Á sínum tíma var starfandi
á Ísafirði félag sem nefndist
Krabbameinsfélag Ísafjarðar
en það mun hafa liðið undir
lok fyrir um 10-15 árum. Síð-
asti formaður þess var Úlfur
heitinn Gunnarsson læknir.

Mun færri atvinnulausir á Vestfjörðum en í fyrraMun færri atvinnulausir á Vestfjörðum en í fyrraMun færri atvinnulausir á Vestfjörðum en í fyrraMun færri atvinnulausir á Vestfjörðum en í fyrraMun færri atvinnulausir á Vestfjörðum en í fyrra

Konur eru stórKonur eru stórKonur eru stórKonur eru stórKonur eru stór
hluti atvinnulausrahluti atvinnulausrahluti atvinnulausrahluti atvinnulausrahluti atvinnulausra

Í skýrslu Vinnumálastofn-
unar um atvinnuástand í
september kemur fram, að í
lok mánaðarins var meðal-
fjöldi atvinnulausra á Vest-
fjörðum 28 manns. Það er
um 0,6% af áætluðum
mannafla á Vestfjörðum eða
nánast sama hlutfall og í
ágúst. Atvinnulausum kon-
um á Vestfjörðum hefur að
meðaltali fjölgað um tvær
frá mánuðinum á undan en
atvinnulausum körlum hef-
ur fækkað um þrjá. Annars
er atvinnuleysi nú vart mæl-
anlegt á Vestfjörðum nema
í Ísafjarðarbæ, Bolungarvík
og Vesturbyggð.

Ef miðað er við sama tíma
í fyrra hefur dregið úr at-

vinnuleysi alls staðar á Vest-
fjörðum nema í Bolungarvík
þar sem atvinnulausum hefur
fjölgað um 3 frá sama tíma í
fyrra. Fjöldi atvinnulausra er
mestur í Ísafjarðarbæ en þar
voru 23 á atvinnuleysisskrá í
lok september, 9 karlar og 14
konur. Þetta er talsverð fækk-
un frá sama tíma í fyrra þegar
38 voru skráðir atvinnulausir
í Ísafjarðarbæ. Þar hefur mest
að segja að á tímabilinu hefur
dregið verulega úr atvinnu-
leysi kvenna eða um meira en
50%. Í Vesturbyggð hefur at-
vinnulausum einnig fækkað
miðað við sama tíma í fyrra.
Þar voru í lok september 3
konur skráðar atvinnulausar
en enginn karlmaður.

Sé litið til landsins í heild
kemur í ljós, að í lok sept-
embermánaðar fækkaði at-
vinnulausum á skrá um 15
á höfuðborgarsvæðinu, 8 á
Austurlandi og 2 á Vest-
fjörðum. Hins vegar fjölgar
um 64 á Norðurlandi eystra,
28 á Suðurnesjum, 27 á
Suðurlandi, 14 á Vesturlandi
og 1 á Norðurlandi vestra.

Að meðaltali eru um 68%
atvinnulausra á höfuðborg-
arsvæðinu og 32% á lands-
byggðinni. Á Norðurlandi
eystra eru um 13% atvinnu-
lausra að meðaltali, 5% á
Suðurlandi, 4% á Austur-
landi, 3% á Vesturlandi og
2% á Norðurlandi vestra og
á Vestfjörðum.

Eins og hálfs árs innikött-
ur vantar gott heimili. Er
kelin og auðveld í meðför-
um. Von að umgangast
börn. Uppl. gefur Karl í
síma 898 7292 eða 456
5515 á kvöldin.

Óska eftir sófasetti fyrir
lítinn pening eða gefins.
Uppl. í síma 456 4025.

Til leigu er mjög góð 3ja
herb. íbúð í Stórholti. Laus
strax. Uppl. í símum 456
6249 og 897 6293.

Óska eftir að kaupa gítar-
magnara. Upplýsingar í
síma 897 6795.

Öryrkjar óska eftir notuð-
um sófa og stólum gefins
frá góðhjörtuðu fólki. Ósk-
um einnig eftir ódýrum far-
síma. Erum nýflutt. Upp-
lýsingar í síma 456 3770.

Óska eftir fjórum  32"
nagladekkjum. Mega vera
á 15", sex gata felgum. Uppl.
í síma 893 0418.

Til sölu er húseignin að
Hlíðarstræti 6 í Bolungar-
vík. Selst á góðu verði. Uppl.
í síma 456 7270.

Góðu og vinsælu hálf-
ermabolirnir eru nú á
útsöluverði og fást hjá Esso
versluninni og hjá Jóhanni
Kárasyni, Engjavegi 8.
Verð kr. 500. Allar stærðir.
Félag hjartasjúklinga.

Til sölu er rúmdýna frá
Lystadún-Snæland. Stærð:
80cmx1.94cm. 12 cm á
þykkt. Upplýsingar í síma
456 3484.

Til sölu er 16" litasjón-
varp með textavarpi og
fjarstýringu ásamt horn
sjónvarpsskáp (IKEA). Vel
með farið. Fæst á kr. 25
þús. saman. Uppl. í símum
897 4019 og 456 4480.

Öll rjúpnaveiði í landar-
eign jarðanna Kleifa og
Borgar í Skötufirði er öllum
stranglega bönnuð, svo og
öll önnur meðferð skot-
vopna. Landeigendur.

Til sölu eru nýir, negldir
snjóhjólbarðar á 15" felg-
um undir Subaru Legacy.
Uppl. í síma 456 6158.

Eigum enn eftir nokkra
kassa af úrvals humri frá
Hornafirði. Uppl. í síma
8990 743. Sunnukórinn.

Til sölu er WV Golf, árg.
99. Uppl. í síma 898 0460.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Hjallavegi á Ísafirði. Er
laus. Uppl. í síma 456 3016
á kvöldin.

Til sölu er 4ra herb. íbúð
á 1. hæð að Stórholti 7.
Góð og vel skipulögð íbúð.
Blokkin máluð að utan
sumarið 2000 eftir gagn-
gerðar viðgerðir. Uppl. í
síma 456 4640 e. kl. 19.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Íbúðin
er öll nýstandsett. Parket
og flísar á gólfum. Uppl. í
síma 894 8630.

Óska eftir sjónvarpstæki,
ódýru eða gefins, fyrir
fatlaðan einstakling. Uppl.
í síma 456 6263.

Aðalfundur styrktarsjóðs
Tónlistarskóla Ísafjarðar
verður haldinn miðviku-
daginn 7. nóvember í Tón-
listarskólanum kl. 20. Dag-
skrá: Venjuleg aðalfundar-
störf.

Til sölu er nýtt 32mb
GeForce2 mx 100/200
skjákort. Uppl. í síma 848
3438 eftir kl. 17.

Til sölu er hillusastæða
með skápum á 10 þús. kr.,
örbylgjuöfn á 10 þús.,
brauðrist á 1 þús og IKEA
kojur með stiga og rúm-
fataskúffur á 10 þús. Uppl.
í síma 867 7942.

Óska eftir aukavinnu á
kvöldin og um helgar. Allt
kemur til greina. Uppl. í
síma 456 1308.
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Formaður hins nýstofnaða Félags múslima á Íslandi kom í heimsókn vestur á ÍsafjörðFormaður hins nýstofnaða Félags múslima á Íslandi kom í heimsókn vestur á ÍsafjörðFormaður hins nýstofnaða Félags múslima á Íslandi kom í heimsókn vestur á ÍsafjörðFormaður hins nýstofnaða Félags múslima á Íslandi kom í heimsókn vestur á ÍsafjörðFormaður hins nýstofnaða Félags múslima á Íslandi kom í heimsókn vestur á Ísafjörð

Bjó á sínum tíma hjáBjó á sínum tíma hjáBjó á sínum tíma hjáBjó á sínum tíma hjáBjó á sínum tíma hjá
Benna á MánakaffiBenna á MánakaffiBenna á MánakaffiBenna á MánakaffiBenna á Mánakaffi

– Salmann Tamimi hefur búið á Íslandi í þrjátíu ár og segir það lán sitt að lífið skyldi leiða hann hingað

Íslam, lífsviðhorf múslima,
hefðir þeirra og siðir voru
meginþema fjölmenns kaffi-
fundar sem haldinn var í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði í fyrri
viku. Fyrirlestra fluttu þau Jó-
hanna Kristjónsdóttir, blaða-
maður, og Salmann Tamimi,
formaður Félags múslima á
Íslandi, en þau komu vestur á
vegum Menningarmiðstöðv-
arinnar Edinborgar á Ísafirði,
Rauða krossins, Fjölmenning-
arsetursins á Vestfjörðum og
Róta, áhugafélags um menn-
ingarfjölbreytni.

Allt í einuAllt í einuAllt í einuAllt í einuAllt í einu
byrjaði skothríðbyrjaði skothríðbyrjaði skothríðbyrjaði skothríðbyrjaði skothríð

Eflaust kannast einhverjir
Ísfirðingar við Salmann því
hann vann á sínum tíma tvö
sumur á Ísafirði. Bróðir hans,
Yones Tamimi, bjó þar einnig
um árabil og var lengi háseti á
Guggunni og starfsmaður Ís-
húsfélagsins. Salmann hefur
búið á Íslandi í rúmlega þrjátíu
ár og hefur íslenskan ríkis-
borgararétt. Hann er Palest-
ínumaður að uppruna og
fæddur í Jerúsalem þann 5.
mars 1955. Hann var því 12
ára þegar Ísraelsmenn her-
námu borgina þann 5. júní
1967.

„Við krakkarnir vorum úti
á götu að leika okkur þegar
allt í einu byrjaði skothríð og
lögreglan kom og rak okkur
heim. Við skildum ekki hvað
gekk á og það var ekki fyrr en
borgin var orðin full af skrið-
drekum og hermönnum að við
gerðum okkur grein fyrir að
stríð var byrjað. Jórdanski her-
inn var víðs fjarri og Ísraels-
menn mættu ekki mikilli mót-
spyrnu enda varla hægt að tala
um að heimamenn hefðu
þjálfaðan her.

Í fyrstu var eins og fólk átt-
aði sig ekki á þessu en síðan
fór ástandið versnandi og ekki
sást nokkur hræða á götum.
Ég vildi ekki óska nokkrum
að upplifa það sem við upp-
lifðum þarna þegar Ísrael var
stofnað á landi Palestínu-
manna og innflytjendur sett-
ust að í stórum hópum. Að
sjálfsögðu var strax gríðarlega
mikil spenna á svæðinu enda
ekki við því að búast að vin-
skapur myndaðist milli inn-
flytjendanna og Arabanna.“

Með áttaMeð áttaMeð áttaMeð áttaMeð átta
pund í vasanumpund í vasanumpund í vasanumpund í vasanumpund í vasanum

Salmann segir að hið dag-

lega líf hafi breyst gríðarlega
eftir hernámið: „Áður vorum
Palestínumenn frjáls þjóð og
lífið í Jerúsalem, sem þá var
80 þúsund manna borg, svipað
og í Reykjavík. Eftir 5. júní
vöknuðum við allt í einu upp
við að ísraelskur her var alls
staðar og endalaus boð og
bönn í gildi. Ferðafrelsi okkar
var takmarkað, fólki var mis-
þyrmt og foreldrar voru niður-
lægðir fyrir framan börnin
þeirra.

Þessi ár voru mjög erfið og
þegar ég hafði lokið skóla-
göngu minni var ég ákveðinn
í að fara burt enda engir mögu-
leikar þarna lengur á fram-
haldsmenntun. Sú framtíð
sem beið mín var ömurleg og
ég átti ekki annað fyrir hönd-
um en að vera settur í fangelsi,
skotinn eða kallaður hryðju-
verkamaður. Mig langaði að
læra meira og þegar ég var 16
ára fór ég að heiman og stefndi
þá á að komast til Bandaríkj-
anna en ódýrasta leiðin til að
komast þangað var með því
að fljúga um Ísland. Ég var
með 8 pund í vasanum og
nokkrar bækur í bakpoka þeg-
ar ég flaug frá Tel Aviv til
London og þaðan til Íslands
með Loftleiðum.

Til Íslands kom ég 3. júní
1971 og ákvað þá að stoppa
hér á landi í þrjá mánuði og
safna peningum til að geta
haldið áfram áleiðis til Banda-
ríkjanna. Það er skemmst frá
því að segja að mér gekk illa
að safna og er því ekki enn
farinn til Bandaríkjanna. Og
fer ekki úr þessu enda líklega
það besta sem fyrir mig gat
komið að lenda hér.“

Hafði aldreiHafði aldreiHafði aldreiHafði aldreiHafði aldrei
séð skip áðurséð skip áðurséð skip áðurséð skip áðurséð skip áður

En það hefur varla verið
auðvelt að vera 16 ára palest-
ínskur piltur á Íslandi, pen-
ingalaus og ekki mælandi á
tungu heimamanna.

„Þetta gekk allt saman vel
og ég fékk strax vinnu hjá S.
Helgason sem var steiniðja í
Reykjavík. Ég hafði reyndar
aldrei unnið þannig vinnu en
þetta var ágætt. Eftir mánuð
þar fór ég á sjó á bát frá Hafn-
arfirði en í Jerúsalem hafði ég
aldrei séð sjó enda langt til
sjávar þaðan. Skip sá ég í
fyrsta sinn eftir að ég kom til
Íslands. En ég var aldrei sjó-
veikur og þessi vinna átti vel
við mig. Þarna hafði ég mögu-
leika á að skoða landið og
kom við í flestum bæjum og

þorpum við sjávarsíðuna.
Seinna fór ég að vinna sem

kranastjóri hjá byggingarfyr-
irtækinu Ármannsfelli og þá
lá leiðin m.a. vestur á Ísafjörð.
Við vorum þar tvö sumur,
1976 og 1977, og unnum við
að byggja nýja sjúkrahúsið.
Við bjuggum á Mánakaffi hjá
Benna og Ísfirðingar tóku vel
á móti okkur, enda gott fólk
upp til hópa. Það var líf og
fjör og mikill menningarbrag-
ur á bænum. Oft var farið á
böll í félagsheimilinu í Hnífs-
dal en vinsælasta hljómsveitin
á þessum tíma var BG og Ingi-
björg sem var einstaklega
skemmtileg. Síðan lá leið mín
til Svíþjóðar þar sem ég starf-
aði einnig í byggingarvinnu
sem kranastjóri en tveimur ár-
um síðar hélt ég aftur til Ís-
lands og dreif mig þá háskóla.

Árið 1982 byrjaði ég í tölvu-
narfræði við Háskóla Íslands
og gat þá loksins gert það
sem mig hafði alla tíð dreymt
um að gera, þ.e. að halda

áfram að læra. Ég var kominn
með konu og börn en þetta
gekk allt saman mjög vel og í
fyllingu tímans útskrifaðist ég
sem tölvunarfræðingur. Í dag
starfa ég sem verkefnastjóri á
upplýsingatæknisviði Land-
spítala-Háskólasjúkrahúss.“

Verið að búa tilVerið að búa tilVerið að búa tilVerið að búa tilVerið að búa til
hryðjuverkamennhryðjuverkamennhryðjuverkamennhryðjuverkamennhryðjuverkamenn

Salmann segist vera ánægð-
ur með lífið og tilveruna og
telur mikið lán að hann skyldi
á sínum tíma lenda á Íslandi.
Þó ber nokkurn skugga á þeg-
ar hann fer að tala um ástandið
í heiminum í dag og segir hann
að það valdi sér talsverðum
áhyggjum: „Í mínum augum
er heimurinn að versna og þó
mér hafi fundist ástandið
skelfilegt eftir hernámið 1967,
þá finnast mér heimsmálin
vera orðin mun flóknari og
erfiðari viðfangs í dag. Mér
virðist að við séum ekki vera

að leysa nein vandamál, held-
ur skapa ný.

Ástandið fyrir botni Mið-
jarðarhafs er ólýsanlega erfitt
og á herteknu svæðunum er
hreinlega verið að búa til
hryðjuverkamenn. Þar býr
fólk við mikið óréttlæti og á
enga framtíð fyrir höndum.
Flestir hafa aðgang að sjón-
varpi og þar sér fólk fallegan
og réttlátan heim og eðlilega
veltir það fyrir sér hvers vegna
það fái ekki að lifa eins og
fólkið í sjónvarpinu. Ég reyni
að heimsækja fjölskyldu mína
á tveggja ára fresti en órétt-
lætið er það mikið að ég fæ
aðeins að koma til landsins
sem ferðamaður og má þar af
leiðandi bara dvelja þrjá mán-
uði í einu í landinu.

Aftur á móti getur gyðingur,
bandarískur, rússneskur eða
af hvaða þjóðerni sem er,
komið til landsins og sest þar
að. Ég, sem er fæddur í Jerú-
salem, get hins vegar aðeins
dvalið í landinu í stuttan tíma

og einungis vegna þess að ég
er með íslenskan ríkisborg-
ararétt. Ef ég væri með jórd-
anskan eða palestínskan ríkis-
borgararétt, þá fengi ég ekki
að koma inn í landið. Þannig
eru þúsundir manna sem ekki
fá að snúa heim aftur og sam-
kvæmt tölum frá Sameinuðu
þjóðunum búa ennþá 3,5
milljónir Palestínumanna í
flóttamannabúðum“.

Salmann segir að hver ein-
asta palestínsk fjölskylda hafi
mátt þola þjáningar og að fjöl-
skylda hans og vinir séu engin
undantekning. „Eftir að ég fór
var systir mín sett í fangelsi í
5 ár og síðan var maðurinn
hennar líka tekinn og settur í
fangelsi í 6 ár. Nú er einn
sonur þeirra eltur af Ísraels-
mönnum og hefur þurft að
vera í felum á Vesturbakkan-
um í þrjú ár. Ég gat komið
bróður hans til Íslands og hann
býr hér í Reykjavík. Þetta er
smækkuð mynd af þjáningu
þjóðanna.“
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Sky DigitalSky DigitalKvikmyndarásir:Kvikmyndarásir:Kvikmyndarásir:Kvikmyndarásir:Kvikmyndarásir:
Sky Premier – 5 rásirSky Premier – 5 rásirSky Premier – 5 rásirSky Premier – 5 rásirSky Premier – 5 rásir

Sky Movie Max – 5 rásirSky Movie Max – 5 rásirSky Movie Max – 5 rásirSky Movie Max – 5 rásirSky Movie Max – 5 rásir
Sky Cinema – 2 rásirSky Cinema – 2 rásirSky Cinema – 2 rásirSky Cinema – 2 rásirSky Cinema – 2 rásir

o.fl. o.fl. ofl.o.fl. o.fl. ofl.o.fl. o.fl. ofl.o.fl. o.fl. ofl.o.fl. o.fl. ofl.

Barnaefni:Barnaefni:Barnaefni:Barnaefni:Barnaefni:
Disney ChannelDisney ChannelDisney ChannelDisney ChannelDisney Channel

Toon DisneyToon DisneyToon DisneyToon DisneyToon Disney
Playhouse DisneyPlayhouse DisneyPlayhouse DisneyPlayhouse DisneyPlayhouse Disney
Cartoon NetworkCartoon NetworkCartoon NetworkCartoon NetworkCartoon Network

Cartoon Network PlusCartoon Network PlusCartoon Network PlusCartoon Network PlusCartoon Network Plus
o.fl. ofl. ofl.o.fl. ofl. ofl.o.fl. ofl. ofl.o.fl. ofl. ofl.o.fl. ofl. ofl.

Íþróttarásir o.fl.:Íþróttarásir o.fl.:Íþróttarásir o.fl.:Íþróttarásir o.fl.:Íþróttarásir o.fl.:
Sky Sports 1Sky Sports 1Sky Sports 1Sky Sports 1Sky Sports 1
Sky Sports 2Sky Sports 2Sky Sports 2Sky Sports 2Sky Sports 2
Sky Sports 3Sky Sports 3Sky Sports 3Sky Sports 3Sky Sports 3

Sky Sports ExtraSky Sports ExtraSky Sports ExtraSky Sports ExtraSky Sports Extra
o.fl. ofl. ofl.o.fl. ofl. ofl.o.fl. ofl. ofl.o.fl. ofl. ofl.o.fl. ofl. ofl.

Fréttir, fræðsla, tónlistFréttir, fræðsla, tónlistFréttir, fræðsla, tónlistFréttir, fræðsla, tónlistFréttir, fræðsla, tónlist
og fleira og fleira...og fleira og fleira...og fleira og fleira...og fleira og fleira...og fleira og fleira...

Yfir 100 sjónvarpsrásir í DVD gæðum...Yfir 100 sjónvarpsrásir í DVD gæðum...Yfir 100 sjónvarpsrásir í DVD gæðum...Yfir 100 sjónvarpsrásir í DVD gæðum...Yfir 100 sjónvarpsrásir í DVD gæðum...
Yfir 40 útvarpsrásir í CD gæðum...Yfir 40 útvarpsrásir í CD gæðum...Yfir 40 útvarpsrásir í CD gæðum...Yfir 40 útvarpsrásir í CD gæðum...Yfir 40 útvarpsrásir í CD gæðum...

Sky-digital útbúnaðurSky-digital útbúnaðurSky-digital útbúnaðurSky-digital útbúnaðurSky-digital útbúnaður
og áskrift til afgreiðslu af lager.og áskrift til afgreiðslu af lager.og áskrift til afgreiðslu af lager.og áskrift til afgreiðslu af lager.og áskrift til afgreiðslu af lager.

Í boði er sterkur fíber gervihnattadiskurÍ boði er sterkur fíber gervihnattadiskurÍ boði er sterkur fíber gervihnattadiskurÍ boði er sterkur fíber gervihnattadiskurÍ boði er sterkur fíber gervihnattadiskur
með þriggja arma festingu sem tryggirmeð þriggja arma festingu sem tryggirmeð þriggja arma festingu sem tryggirmeð þriggja arma festingu sem tryggirmeð þriggja arma festingu sem tryggir

betri móttökuskilyrði.betri móttökuskilyrði.betri móttökuskilyrði.betri móttökuskilyrði.betri móttökuskilyrði.
Einnig erum við með nýjastaEinnig erum við með nýjastaEinnig erum við með nýjastaEinnig erum við með nýjastaEinnig erum við með nýjasta

Panasonic Sky-digi Box móttakarann.Panasonic Sky-digi Box móttakarann.Panasonic Sky-digi Box móttakarann.Panasonic Sky-digi Box móttakarann.Panasonic Sky-digi Box móttakarann.
Höfum yfir 10 ára reynslu í sölu ogHöfum yfir 10 ára reynslu í sölu ogHöfum yfir 10 ára reynslu í sölu ogHöfum yfir 10 ára reynslu í sölu ogHöfum yfir 10 ára reynslu í sölu og
uppsetningu á gervihnattabúnaði.uppsetningu á gervihnattabúnaði.uppsetningu á gervihnattabúnaði.uppsetningu á gervihnattabúnaði.uppsetningu á gervihnattabúnaði.

Því ekki að láta drauminn rætast?
– heimurinn er þinn...

Vinsamlegast leitið upplýsinga um verð!

Símar: 898 6855
eða 893 6861

Fax: 421 3664

Digi-Sat – Radio/Kjallarinn
Baldursgata 14

230 Keflavík

Komið í veg fyrirKomið í veg fyrirKomið í veg fyrirKomið í veg fyrirKomið í veg fyrir
misskilningmisskilningmisskilningmisskilningmisskilning

Salmann er formaður Fé-
lags múslima á Íslandi og
segir hann meginmarkmið fé-
lagsins vera upplýsingaflæði
til múslima sem eru búsettir á
Íslandi en jafnframt að fræða
Íslendinga um Íslam. Hann
segir að í félagið séu skráðir
168 félagar af öllum möguleg-
um þjóðernum en telur að lík-
lega séu um 400 múslimar
búsettir á Íslandi.

„Það er svo stutt síðan fé-
lagið var stofnað og fólk veit
jafnvel ekki enn um tilveru
þess. En með því að efla fræð-
slu um Íslam teljum við að
koma megi í veg fyrir rang-
túlkanir og misskilning. Músl-
imar eru um fimmtungur
mannkynsins og það er fráleitt
að setja jafnaðarmerki á milli
múslima og hryðjuverka-
manna, milli alls fjöldans og
nokkurra manna. Við viljum
skapa jákvætt viðhorf til Ís-
lams og kynna íslamska
menningu. Hún á sér merki-
lega sögu og átti t.d. merkilegt
framlag til vísinda og lista.
Það hlýtur að vera hagur músl-
ima að fræða fólk um trúna
og menninguna. Segja má að
oft hafi verið þörf en nú sé
nauðsyn að fólk í ólíkum
menningarheimum og með
ólík trúarbrögð og siði reyni
að skilja hvert annað,“ segir
Salmann.

Rætt hefur verið um að kyn-
þáttafordómar séu að aukast
á Íslandi, ekki síst meðal yngri
kynslóðarinnar. Telur Salm-
ann að viðhorf Íslendinga til
útlendinga hafa breyst til hins
verra síðan hann kom til
landsins?

Skaðlegar alhæfingarSkaðlegar alhæfingarSkaðlegar alhæfingarSkaðlegar alhæfingarSkaðlegar alhæfingar

„Já, mér finnst þetta hafa
verið að breytast á síðustu ár-
um. Áður fyrr varð ég ekki
var við að það væri neitt at-
hugavert við það að vera út-
lendingur. Maður var einn af
hópnum og dæmdur sem
einstaklingur. Núna heyri ég
hins vegar að talað er í sérstök-
um tón um t.d. Tælendinga,
Víetnama, Araba, múslima
o.s.frv. og menn alhæfa um
heilan hóp. Þetta finnst mér
slæm þróun því meta ætti
einstaklinginn á eigin forsend-
um og umgangast hann sem
jafningja. Við höfum alla burði
til að vera friðsöm þjóð í far-
arbroddi fyrir manneskjuleg
gildi og megum því ekki flytja
inn slæma hluti eins og t.d.
nýnasisma eða viðlíka hug-
myndafræði.“

Salmann segir að Vestfirð-
ingar geti verið stoltir af því
hvernig þeir hafa verið í farar-
broddi þeirra sem vinna að
því að taka vel á móti útlend-
ingum og útrýma fordómum í
þeirra garð. Nú séu Austfirð-
ingar og aðrir að feta í þeirra
fótspor og segist Salmann
hvetja Vestfirðinga til að halda
áfram að vera til fyrirmyndar.
Þannig leiði gott af góðu og
Íslendingar verði innan tíðar
jafngóðir og þeir voru þegar
hann kom fyrst til landsins.

Sýning Litla leikklúbbsins á Ísafirði á Stæltum stóðhestumSýning Litla leikklúbbsins á Ísafirði á Stæltum stóðhestumSýning Litla leikklúbbsins á Ísafirði á Stæltum stóðhestumSýning Litla leikklúbbsins á Ísafirði á Stæltum stóðhestumSýning Litla leikklúbbsins á Ísafirði á Stæltum stóðhestum

Léttleikinn ræður ríkj-Léttleikinn ræður ríkj-Léttleikinn ræður ríkj-Léttleikinn ræður ríkj-Léttleikinn ræður ríkj-
um og allt látið flakkaum og allt látið flakkaum og allt látið flakkaum og allt látið flakkaum og allt látið flakka
Dreymir þær um skírlífan

munk, bassaleikara, lækni eða
mann með peninga og völd?
Vinirnir Barði, Hermann,
Geir, Leifur og Ævar velta
fyrir sér kynórum kvenna þeg-
ar til stendur að vinna sér inn
auðfengið fé með því að
fækka fötum fyrir dömur bæj-
arins. Litli leikklúbburinn á
Ísafirði sýnir um þessar mund-
ir Stælta stóðhestar, leikrit
sem byggt er á verkinu Lady’s
night eftir þá Anthony Mc-
Carten og Stephen Sinclair.

Eins og nafnið ber með sér
er hér engin lognmolla á ferð-
inni heldur hressileg sýning
þar sem leikendur láta gamm-
inn geisa. Fylgst er með nokk-
rum atvinnulausum karl-
mönnum sem virðast ekki
hafa neina sérstaka stefnu í
lífinu nema ef vera skyldi á
næsta bar. Þegar þeir frétta af
„stripshowi“ í bænum sjá þeir
fram á skjótfenginn gróða og
telja sig færa í flestan sjó.
Klúbbeigandinn Dúddi gefur
þeim tækifæri á að sanna sig
sem fatafellur og hefst þá und-
irbúningurinn fyrir alvöru en
tilburðirnir eru ekki upp á
marga fiska í byrjun. Undir
strangri leiðsögn þjálfarans
Hínu fer að hins vegar að
komast mynd á sýningu vin-
anna og þegar stóra stundin
rennur upp reynir á, hvort þeir
hafa nógan kjark og sjálfs-
traust til að stíga á svið og
tína af sér spjarirnar með við-
eigandi kynþokka.

Alls taka átta leikendur þátt
í sýningunni en í hlutverkum
félaganna fimm sem reyna
fyrir sér sem fatafellur eru þeir
Friðrik Stefánsson í hlutverki
Geirs, Unnar Þór Reynisson í
hlutverki Barða, Viðar Örn
Sveinbjörnsson í hlutverki
Ævars, Úlfur Þór Úlfarsson í
hlutverki Leifs og Gunnsteinn
Sigurðsson í hlutverki Her-

manns. Þeir eru skemmtilegir
í hlutverkum sínum og náðu
vel til áhorfenda en voru á
köflum helst til of ýktir til að
vera trúverðugir.

Viðar Örn skilar sínu hlut-
verki afskaplega vel og er
sannfærandi sem ofurtöffar-
inn og menntamaðurinn Ævar.
Eins er Friðrik mjög öruggur
í hlutverki Geirs og gerði því
góð skil. Unnar Þór er góður
leikari sem notar líkamlega
tjáningu skemmtilega og
kemur textanum vel til skila;
hins vegar fellur hann stund-
um í þá gryfju að tala eins og
hann sé að leika fyrir börn og
missir rokkarinn Barði þá
aðeins flugið. Gunnsteinn er
á köflum fullýktur sem hinn
einfaldi Hermann en sækir í
sig veðrið þegar líður á sýn-
inguna og nær gera skemmti-
legan karakter úr sínum
manni. Úlfur á ágætan leik
sem hinn kvenlegi Leifur en
er talsvert meira en „svolítið
kvenlegur“ í sér eins og segir
í leikskránni. Í dansatriðunum
er hann fetinu framar en fé-
lagar hans og vön fatafella
gæti varla gert betur, – og þeg-
ar allt kemur til alls snýst jú
leikritið um það!

Aðrir leikarar eru þau Þröst-
ur Ólafsson sem leikur hinn
háðska Garðar, Ásgerður
Bergsdóttir sem leikur þjálf-
arann Hínu og Páll Gunnar
Loftsson sem leikur klúbbeig-
andann Dúdda. Þröstur er
hreint ágætur sem leiðinlegi
leðurtöffarinn Garðar en er
ekki alltaf nógu skýrmæltur.
Garðar er líka stundum við
það að vera of leiðinlegur og
á kannski yfir höfuð ekki að
vera svona óþolandi persóna?
Ásgerður er flott sem hin
kynþokkafulla og stjórnsama
Hína, kemur textanum vel frá
sér en rödd hennar á stundum
erfitt uppdráttar innan um allar

LEIKSKÓLINN SÓLBORG
Leikskólakennara eða annað uppeldis-
menntað starfsfólk óskast á leikskól-
ann Sólborg.
Um er að ræða 50% stöðu eftir hádegi.
Laus frá 1. desember. Vinnutími frá
kl. 12:45 til 16:45. Aldur: 18 ára og
eldri.
Nánari upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri í síma 456 3185.

karlaraddirnar. Páll Gunnar er
ektafínn í hinu smáa hlutverki
klúbbeigandans og fer mjög
vel með það.

Þó svo að salurinn að
Sindragötu 11 sé mjög hrár,
þá kemur hann á óvart enda
ýmsir skemmtilegir mögu-
leikar fyrir hendi í svona stóru

rými. Leikendur hafa heilmik-
ið pláss til afnota og nýta það
vel. Sviðsmyndin er reyndar
frekar einföld en lýsingin ágæt
í alla staði og hljómburðurinn
góður. Áhorfendapöllum hef-
ur verið raðað þannig upp að
áhorfendur sjá og heyra mjög
vel það sem fram fer á sviðinu

og fer ágætlega um þá í rúm-
góðum salnum. Leikstjórinn,
Elfar Logi Hannesson, hefur
þannig náð að nýta allar að-
stæður sér í hag og útkoman
er einfaldlega samfelld
skemmtun þar sem léttleikinn
ræður ríkjum og allt er látið
flakka! – G.H.

Elvar Logi Hannesson leikstjóri sýningarinnar.

45.PM5 19.4.2017, 09:477
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Feigð landsbyggðarinnar?Feigð landsbyggðarinnar?Feigð landsbyggðarinnar?Feigð landsbyggðarinnar?Feigð landsbyggðarinnar? NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Hvernig
verður
efnahags-
ástandið
hérlendis á
næstunni?
Alls svöruðu 332.
Betra sögðu 64 eða 19,28%
Verra sögðu 175 eða 52,71%
Svipað sögðu 93 eða 28,01%

Fermingarbarnamót var haldið í Holti í Önundarfirði
á föstudag og laugardag. Þar voru saman komin ferm-
ingarbörn komandi vors í Súðavík og í Bolungarvík, á
Suðureyri, Flateyri og í Dýrafirði. Yfirskrift mótsins var
bæn og hjálparstarf. Var þar blandað saman fræðslu og
skemmtun í hæfilegum hlutföllum. Ungur Eþíópíumaður,
Beyele að nafni, heimsótti hópinn og sagði frá því hvernig
það var að vera barn og unglingur í Afríku.. Á myndinni
eru mótsgestir með stórbrotin önfirsk fjöll sem leikmynd
í baksýn.

Fermingarbörn vorsins komuFermingarbörn vorsins komuFermingarbörn vorsins komuFermingarbörn vorsins komuFermingarbörn vorsins komu
saman í Holti í Önundarfirðisaman í Holti í Önundarfirðisaman í Holti í Önundarfirðisaman í Holti í Önundarfirðisaman í Holti í Önundarfirði

Þróunarsetri Vestfjarða Ísafirði

NámskeiðNámskeiðNámskeiðNámskeiðNámskeið
Námskeið í stjórn og meðferð gaffallyftara,

vörubílskrana, dráttarvéla með tækjabúnaði,
körfubíla, steypudælubíla og valtara verður
haldið í Þróunarsetri Vestfjarða, Árnagötu 2
á Ísafirði, ef næg þátttaka fæst:

Þriðjudaginn 20. nóvember kl. 13-17
Fimmtudaginn 22. nóvember kl. 13-17
Föstudaginn 23. nóvember kl. 13-17
Verð er kr. 10.000.- á mann.
Upplýsingar og skráning í síma 450 3080

milli kl. 8:00 og 14:00.
Vinnueftirlit ríkisins, Ísafirði.

Verslunarmannafélag Ísafjarðar

AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Aðalfundur Verslunarmannafélag Ísafjarðar

verður haldinn mánudaginn 12. nóvember
nk. kl. 20:30 í húsakynnum Verkalýðs- og
sjómannafélags Bolungarvíkur, Hafnargötu
37 í Bolungarvík.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Önnur mál.
Kaffiveitingar.

Stjórnin.

Um síðustu helgi var kosið um sameiningu sjö sveitarfélaga í Þingeyjarsýslum.
Um var að ræða Húsavík og sex minni sveitarfélög. Niðurstaðan var skýr. Sam-
eining var felld í fimm þeirra en samþykkt á Húsavík og í Reykjahreppi. Bæjar-
stjórinn á Húsavík taldi að ekki hefði tekist að koma skýrum skilaboðum til kjós-
enda. Sé sú staðreyndin, er hún dapurleg. En það gleðilega var að fjórir hreppar
í Suður-Þingeyjarsýslu verða sameinaðar í framhaldi kosninga sömu helgina.
Íbúarnir samþykktu sameiningu.

Í stærri sameiningarkosningunum var það mat manna að ótti
íbúanna í smærri sveitarfélaögunum hefði ráðið niðurstöðunni.
En hvað er að óttast? Landsbyggðin á undir högg að sækja og
hefur lengi átt. Samtakamáttur íbúa hennar er lítill og smákónga-
dýrkun mikil svo sem úrslitin í kosningum um stærri sameininguna sýna glöggt.
Það virðist sem smákóngum lítilla og máttlausra sveitarfélaga þyki betra að tapa
baráttunni og horfa á eftir fólki til suðvesturhornsins, en að þjappa sér saman,
stækka sveitarfélögin og reyna að efla þessar agnarsmáu stjórnsýslueiningar út
um land. Ljóst er að sveitarstjórnarmenn verða að taka sér tak og átta sig á þeirri
einföldu staðreynd, að jafnvel þótt sveitarfélag telji fimm þúsund íbúa, er það
smátt, ekki síst í samanburði við Hafnarfjörð og Kópavog, að ekki sé talað um
Reykjavík. Þau eru ekki mörg sem ná þessari viðmiðun.

Allar aðstæður eru breyttar frá miðri síðustu öld. Samgöngur, tækni og
gerbreyttar kröfur fólks til lífsgæða ráða þar mestu. Samt þráast íbúar lands-

byggðarinnar við að sætta sig við þá einföldu staðreynd, að ekkert verður aftur
eins og það var. Reykjavík er hin sálræna miðja Íslands. Þar eru flestir og mestir
möguleikar, þótt engan veginn sé gefið að allir sem vilja muni höndla þá. Sveitar-
félögin á Íslandi er nú 124 og hefur þó fækkað um eitt hundrað síðustu hálfa
öldina. Sérfræðingar jafnt og aðrir hafa bent á, að þau séu alltof mörg. Allir íbúar
Íslands gætu rúmast í úthverfi stórborgar erlendis. Samt berja íbúar á lands-
byggðinni höfðinu við steininn. Brotthvarf íbúa nægir ekki til að opna augu

þeirra sem eftir sitja. Fyrir fjórtán árum var haldin ráðstefna á
Selfossi og lagðar fram tillögur um byggðakjarna. Þessi var
niðurstaða sérfræðinga og einfaldasta lausnin gegn brottflutn-
ingi íbúa. Samt hafa íbúar landsbyggðarinnar ekki viljað opna

augun.
Til eru heiðarlegar undantekningar. Má nefna Vesturbyggð og Ísafjarðarbæ því

til staðfestingar. Margir íbúar gömlu sveitarfélaganna kvarta þó undan að ýmsu
fari aftur. Það hefur ekkert með sameiningu að gera heldur fækkun íbúa, minnk-
andi skatttekjur og aukin verkefni sveitarfélaga, sem verður æ erfiðara að sinna
með færri íbúum. Á Vestfjörðum eru enn tólf sveitarfélög og eru að minnsta kosti
átta of mörg. Strandasýsla ætti að vera eitt, Ísafjarðarsýslur eitt og Vestur-Barða-
strandarsýsla eitt. Hámark ættu þau að vera fjögur. Því fyrr sem Ísafjarðarbær,
Bolungarvík og Súðavíkurherppur sameinast, því meir aukast líkurnar á því að
snúa megi vörn í sókn. Annars blasir feigðin við.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?

Undirbúningur að fiskveiði-
ráðstefnu sem haldin verður á
Ísafirði sunnudaginn 25. nóv-
ember gengur mjög vel, að
sögn Guðmundar Halldórs-
sonar sjómanns í Bolungar-
vík. Viðfangsefnið verður
fyrst og fremst „betri umgeng-
ni við fiskistofnana“ og hafa
margir aðilar þegar samþykkt
að taka þátt í ráðstefnunni eða
styðja ráðstefnuhaldið. Þar á
meðal eru bæjarfélög, samtök
og fjölmörg fyrirtæki. Meðal
frummælenda verður Auðunn
Konráðsson en hann mun
kynna fiskveiðistjórnarkerfi
Færeyinga. Auðunn sem er ís-
lenskur að uppruna er formað-
ur Útróðrabátafélags Færeyja,
en þar er um að ræða strand-
veiðiflotann undir 75 smálest-
um.

Ráðstefnu þessari er ætlað
að leita leiða til þolanlegra
sátta um stjórn fiskveiða á
grundvelli þess að aðilar með
ólíka hagsmuni og ólíkar
skoðanir hafi nokkurn skiln-
ing á sjónarmiðum hverjir
annarra. Jafnframt verður það
haft sérstaklega í huga á ráð-
stefnunni, að núverandi fisk-
veiðistjórnarkerfi hefur ekki

náð þeim árangri að byggja
upp fiskistofna við Ísland,
heldur þvert á móti.

„Við getum ekki sætt okkur
við að ganga endalaust á fiski-
stofnana og lenda kannski í
sömu erfiðleikum og Kanada-
menn með sitt kvótakerfi“,
segir Guðmundur Halldórs-
son sem vinnur að undirbún-
ingi ráðstefnunnar. Guðmund-
ur er formaður Eldingar, félags
smábátasjómanna á norðan-
verðum Vestfjörðum, en hann
tekur fram, að frumkvæði
hans að þessari ráðstefnu sé
algerlega óháð félaginu og á
engan hátt á vegum þess.

Guðmundur Halldórsson.

Betri umgengniBetri umgengniBetri umgengniBetri umgengniBetri umgengni
við fiskistofnanavið fiskistofnanavið fiskistofnanavið fiskistofnanavið fiskistofnana

Ráðstefna um fiskveiðistjórRáðstefna um fiskveiðistjórRáðstefna um fiskveiðistjórRáðstefna um fiskveiðistjórRáðstefna um fiskveiðistjórnarkerfiðnarkerfiðnarkerfiðnarkerfiðnarkerfið

Framkvæmdir eru hafnar
við lokafrágang snjóflóða-
varna við sorpbrennslustöðina
Funa í Engidal. Fjögur tilboð
bárust í verkið og var ákveðið
að ganga til samninga við
lægstbjóðanda, Kubb ehf., á
grundvelli frávikstilboðs fyr-
irtækisins sem hljóðaði upp á
tæplega 12,4 milljónir króna.

Kostnaður við snjóflóða-
varnir við Funa nemur nú
þegar um 14 milljónum króna
og er gert ráð fyrir að hann
verði um 30 milljónir þegar

upp er staðið. Ísafjarðarbær
greiðir allan kostnað við þess-
ar framkvæmdir en verið er
að kanna hvort verkið sé
mögulega styrkhæft frá Við-
lagatryggingu Íslands.

Í útboðsgögnum er einnig
gert ráð fyrir því að gerðar
verði jarðvegsmanir við Funa
til að skýla brotajárni og öðru
sorpi þannig að verulega dragi
úr svokallaðri sjónmengun.
Framkvæmdum á að vera lok-
ið næsta vor.

Lokaframkvæmdir við Funa í EngidalLokaframkvæmdir við Funa í EngidalLokaframkvæmdir við Funa í EngidalLokaframkvæmdir við Funa í EngidalLokaframkvæmdir við Funa í Engidal

FrágangurFrágangurFrágangurFrágangurFrágangur
snjóflóða-snjóflóða-snjóflóða-snjóflóða-snjóflóða-
varnavarnavarnavarnavarna
og gerðog gerðog gerðog gerðog gerð
jarðvegsmanajarðvegsmanajarðvegsmanajarðvegsmanajarðvegsmana
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Fatabúðin, sem síðustu
fimm árin hefur verið við Silf-
urtorg á Ísafirði, er nú flutt
um nokkur hænufet eða að
Hafnarstræti 8, í helming þess
húsnæðis sem Gardínubúðin
hefur verið í hingað til.

Fatabúðin hefur verið með
úrval af fatnaði fyrir dömur,
herra og börn auk ýmissar
annarrar vefnaðarvöru. Agnes
Aspelund, sem rekur versl-
unina ásamt Jenný Breiðfjörð,
segir að það muni ekkert

breytast þótt sé nú hafi verið
farið í minna húsnæði.

Á myndinni er Agnes ásamt
Ragnheiði Guðbjartsdóttur
(Haddý), sem hefur liðsinnt
við flutninginn og opnun
verslunarinnar.

Fatabúðin á nýjum staðFatabúðin á nýjum staðFatabúðin á nýjum staðFatabúðin á nýjum staðFatabúðin á nýjum stað
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 10. nóvember kl. 16:00

Evrópukeppnin í handbolta karla: HK – Porto

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 17. nóvember

Enski boltinn: Leikur óákveðinn

 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn
Laugardagur 10. nóvember kl. 14:30

Landsleikur í knattspyrnu: England – Svíþjóð
Laugardagur 10. nóvember kl. 23:10

Hnefaleikar: Angel Manfredy – Julio Diaz

Matthew McConaughey, Jenna Elfman og Woody Harrelson leika aðalhlutverk-
in í kvikmyndinni Ed-rásin eða Ed TV sem Stöð 2 sýnir kl. 22:35 á laugardags-
kvöld. Hér er á ferðinni pottþétt uppskrift að vinsælum sjónvarpsþætti. Venju-
legum manni er fylgt eftir allan sólarhringinn og við kynnumst lífi hans og fjöl-
skyldu, sigrum hans og ósigrum. Hugmyndin er góð en lífið er ýmsum erfið-
leikum bundið og ekki síst þegar maður er alltaf í sjónvarpinu.

helginhelginhelginhelginhelgin
Félagsstarf aldraðra:
Bingó verður föstudaginn
9. nóvember kl. 13:30 á
sal Hlífar. Allir eldri
borgarar Ísafjarðar eru
velkomnir.
Slunkaríki á Ísafirði:
Kristinn E. Hrafnsson
sýnir skúlptúra og teikn-
ingar undir yfirskriftinni
Síðasta stund og nokkur
önnur verk. Sýning Krist-
ins stendur til 18. nóv.

http://www.islandia.is/
~juljul/Vedur.htm
Á hinni frægu heimasíðu
Veðurklúbbsins á Dal-
bæ, dvalarheimili aldraðra
á Dalvík, kennir ýmissa
grasa en aðalmálið er að
sjálfsögðu spá mánaðar-
ins. Þarna má einnig finna
eldri spár klúbbsins, ýms-
an fróðleik um veðurfar og
frásagnir af atburðum
tengdum veðri. Sagt er frá
klúbbnum, hvernig hann
varð til og fjölbreyttri starf-
semi hans. Síðast en ekki
síst er sagt frá því hvernig
spárnar eru unnar og
auðvitað eru nokkrar veð-
urkrækjur á síðunni líka.

Í beinni útsendingu

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg norðlæg eða
breytileg átt og víða bjart
veður, en suðaustlægari
og þykknar upp þegar
líður á daginn.
Frost 0-6 stig.
Horfur á föstudag:
Suðvestan 8-13 m/s og
víða rigning eða skúrir.
Hiti 0-6 stig.
Horfur á laugardag:
Vestlæg átt og skúrir eða
él og hiti um frostmark.
Horfur á sunnudag:
Útlit er fyrir suðlæga átt
með vætu.
Horfur á mánudag:
Útlit er fyrir suðlæga átt
með vætu.

Föstudagur 9. nóvember
17.10  Leiðarljós
17.55  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (64:90)
18.35  Nornin unga (6:24)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Edduverðlaunin. Kynntar verða
tilnefningar til Edduverðlaunanna sem
verða afhent í beinni útsendingu á sunnu-
dagskvöld.
20.10 Gulleyjan. (Treasure Island) Æv-
intýramynd byggð á sígildri sögu eftir
Robert Louis Stevenson um dreng sem
slæst í för með litríkum sæförum í leit að
fjársjóði. Aðalhlutverk: Bobby Driscoll,
Robert Newton, Basil Sidney og Walter
Fitzgerald.
21.50  Af fingrum fram (5:10). Gestur
Jóns Ólafssonar er Jakob Frímann Magn-
ússon.
22.30  Algjör hundsrass. (Fucking Åm-
ål) Sænsk bíómynd um vináttu og ástir
tveggja unglingsstúlkna í smábæ.
00.00  Læknirinn. (The Doctor) Banda-
rísk bíómynd frá 1991 um lækni sem fær
að þola það á sjálfum sér hvernig er að
liggja á sjúkrahúsi. e. Aðalhlutverk: Willi-
am Hurt, Christine Lahti, Elizabeth Perk-
ins og Mandy Patinkin.
02.00  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 10. nóvember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.40  Lísa (1:6)
09.50  Mummi bumba (57:65)
09.55  Pokémon (19:52)
11.10  Kastljósið
11.30  Mósaík
12.05  At
12.30  Skjáleikurinn
16.00  Evrópukeppnin í handbolta.
Bein útsending frá leik HK og Porto í
Evrópukeppni bikarhafa.
17.50  Zink - Undir þaki
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (12:22)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar
20.55  Leðurblakan og Robin. (Batman
& Robin) Bandarísk ævintýramynd um
baráttu hetjanna við Frosta og annað ill-
þýði í Gothamborg.  Aðalhlutverk: Arn-
old Schwarzenegger, George Clooney,
Chris O´Donnell, Uma Thurman og Alic-
ia Silverstone.
23.00  Taggart. (Taggart: Falling in
Love) Skosk sakamálamynd þar sem
vösk sveit lögreglumanna í Glasgow
rannsakar dularfullt lát fallhlífastökkv-
ara. Aðalhlutverk: James McPherson og
Blythe Duff.
00.40  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 11. nóvember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Prúðukrílin (66:107)
11.25  Nýjasta tækni og vísindi
11.45  Kastljósið
12.20  Skjáleikurinn
13.30  Zink - Undir þaki
13.40  Þjóð í þrengingum. Þáttur um
ferð Ögmundar Jónassonar, sem þá var
fréttamaður, í búðir afganskra flótta-
manna í Pakistan árið 1985. e.
14.30  Vilhjálmur Stefánsson. Hans
Kristján Árnason ræðir við Evelyn Stef-
ansson Nef, ekkju Vilhjálms Stefánsson-
ar. e.
15.15  Sveitarfélög í upphafi nýrrar aldar
15.45  Mósaík
16.20  Maður er nefndur
17.00  Geimferðin (22:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.30  Spírall (6:10)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.40  Edduverðlaunin 2001. Bein út-
sending frá afhendingu Edduverðlaun-
anna, íslensku kvikmynda- og sjónvarps-
verðlaunanna, á Broadway.
21.40  Fréttir aldarinnar. 1995 - Snjó-
flóð fellur á Súðavík.
21.50  Syndir (4:7)
22.45  Helgarsportið
23.10  Rottufangarinn. (Ratcatcher)
Bresk kvikmynd frá 1999. Sorphreinsun-
armenn í Glasgow eru í verkfalli og
mikill rottufaraldur geisar í borginni.
Tólf ára drengur verður vini sínum að
bana óviljandi og sá atburður hefur mikil
áhrif á hann. e. Aðalhlutverk: Bill Eadie,
Tommy Flanagan, Mandy Matthews og
Michelle Stewart.
00.40  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

www.bb.is

Föstudagur 9. nóvember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Á Lygnubökkum (13:26) (e)
10.00 Stræti stórborgar (21:23) (e)
10.45 Oprah Winfrey
11.30 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Hér er ég (21:24) (e)
13.00 Hættuástand
14.50 Ein á báti (15:24) (e)
15.35 Simpson-fjölskyldan (18:23)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld (9:22)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag (e)
19.30 Simpson-fjölskyldan (2:22)
20.00 Stjörnustríð. (Star Wars Episode
IV: A Ne) Ein frægasta og vinsælasta
kvikmynd allra tíma. Logi geimgengill
yfirgefur heimkynni sín og slæst í för
með uppreisnarmönnum sem ætla að
bjarga Leiu prinsessu. Fram undan er
barátta upp á líf og dauða þar sem vél-
mennin R2-D2 og C-3PO munu skipta
sköpum. Aðalhlutverk: Mark Hamill,
Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter
Cushing, Alec Guinnes.
22.05 Blóðsugubaninn Buffy (10:22)
22.55 Apakötturinn. (B.Monkey) Beat-
rice er glæpakvendi sem þráir að hefja
nýtt líf. Hún kynnist loks heiðarlegum
manni og sér framtíð þeirra saman. En
draugar fortíðarinnar elta hana uppi og
Beatrice á erfitt með að standast freist-
inguna. Hún hefur fundið ástina en
glæpaeðlið verður ekki tamið svo glatt.
Aðalhlutverk: Asia Argento, Jared Harr-
is, Rupert Everett, Jonathan Rhys Mey-
ers.
00.25 Lömbin þagna. (Silence of the
Lambs) Raðmorðingi gengur laus. Al-
ríkislögreglukonunni Clarice Starling er
falin rannsókn málsins og hún óskar að-
stoðar mannætunnar dr. Hannibals Lect-
ers sem gæti hugsanlega stöðvað morð-
ingjann. Aðalhlutverk: Anthony Hopkins,
Jodie Foster, Scott Glenn.
02.20 Hættuástand. (Warning Sign)
Yfir starfi rannsóknarstofunnar hvílir
mikil leynd. Óstaðfestar fregnir tengja
starfsemina við eiturefnahernað en yfir-
völd veita engin svör. Þegar alvarlegt
óhapp verður á rannsóknarstofunni gríp-
ur um sig mikil skelfing enda kemur í
ljós að grunsemdir manna eru á rökum
reistar. Aðalhlutverk: Sam Waterston,
Kathleen Quinlan, Yaphet Kotto.
04.00 Ísland í dag (e)
04.25 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 10. nóvember

08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.25 Hertoginn. (The Duke) Þessi
skemmtilega fjölskyldumynd fjallar um
hertoga nokkurn og hundinn hans Hub-
ert. Flest allir dá hertoginn enda gerir
hann vel við fátæka. Á dánarbeði sínum
fréttir hann þó af slæmum ráðagerðum
svo hann breytir erfðaskránni og eftirlæt-
ur hundinum Hubert allar eigur sínar.
Nú verður Hubert að standa sig enda
mörgum störfum að sinna.  Aðalhlutverk:
James Doohan, Courtnee Draper,
Winnie Cooper.
11.50 Glæstar vonir
13.40 60 mínútur (e)
14.25 Dansinn í Lughnasa
16.05 Red Hot Chili Peppers
16.50 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag (e)
19.30 Hér er ég (24:24)
20.00 Ó, ráðhús (13:22)
20.30 Láttu hjartað ráða. (Where the
Heart Is) Hjartnæm kvikmynd um barns-
hafandi unglingsstúlku. Novalee er á
leiðinni frá Tennessee til Kaliforníu með
kærastanum sínum en í stórverslun í
Oklahoma lætur hann sig hins vegar
hverfa og hún stendur ein eftir. Novaleee
er auralaus og á ekki í nein hús að venda.
Það eru nokkrar vikur í fæðinguna og
hún ákveður að hreiðra um sig í versl-
uninni. Aðalhlutverk: Natalie Portman,
Ashley Judd, Stockard Channing, Joan
Cusack, James Frain, Sally Field.
22.35 Ed-rásin. (Ed TV) Pottþétt upp-
skrift að vinsælum sjónvarpsþætti. Venj-
ulegum manni er fylgt eftir allan sólar-
hringinn og við kynnumst lífi hans og
fjölskyldu, sigrum hans og ósigrum.
Hugmyndin er góð en lífið er ýmsum
erfiðleikum bundið og ekki síst þegar
maður er alltaf í sjónvarpinu.  Aðalhlut-
verk: Matthew McConaughey, Jenna
Elfman, Woody Harrelson.

00.35 Í djúpu lauginni. (L.A. Confi-
dential) Hörkuspennandi tryllir um gjör-
spillta borg þar sem enginn er óhultur
eða hefur hreina samvisku. Sumir eru þó
samviskulausari en aðrir. Gæðamynd
sem tilnefnd var til níu Óskarsverðlauna
og fjölda alþjóðlegra viðurkenninga.  Að-
alhlutverk: Guy Pearce, Russell Crowe,
Kevin Spacey, Kim Basinger.
02.50 Newton-bræður. (The Newton
Boys) Newton-bræðurnir eru fátækir
bóndasynir sem uppgvötva að bankarán
geta verið býsna arðvænleg. Þeir verða
brátt alræmdir og hyggjast komast á
spjöld sögunnar þegar þeir reyna að
fremja stærsta lestarrán í sögu Bandaríkj-
anna. Aðalhlutverk: Ethan Hawke, Skeet
Ulrich, Matthew McConaughey.
04.50 Tónlistarmyndbönd.

Sunnudagur 11. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 60 mínútur II (e)
13.05 Nágrannar
15.00 Uppvöxtur Litla trés. (The Edu-
cation of Little Tree) Hugljúf kvikmynd
um 8 ára indíánastrák sem verður að
standa á eigin fótum. Hann missir for-
eldra sína og flyst til afa síns og ömmu í
Tennessee. Lífsbaráttan er hörð og
kreppan auðveldar ekki hlutina. Ástríkið
er hins vegar til staðar og stráknum opn-
ast ný veröld í nýjum heimkynnum.
Aðalhlutverk: Graham Greene, James
Cromwell, Joseph Ashton, Tantoo Cardi-
nal.
16.50 Simpson-fjölskyldan (21:23)
17.15 Sjálfstætt fólk. Hinn ástsæli sjón-
varpsmaður, Jón Ársæll Þórðarson, held-
ur áfram að kynna okkur áhugaverða
samborgara í nýjum myndaflokki sem
er vikulega á dagskrá. Jón Ársæll heim-
sækir 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 Fellur mjöll í sedrusskógi. (Snow
Falling on Ceders) Litla samfélagið á
San Piedro eyju er í uppnámi. Sjómaður
finnst látinn og dauði hans snertir alla
íbúana. Á líkinu eru höfuðáverkar og
hafin er morðrannsókn. Grunur beinist
að æskuvini hins látna og eyjarskeggjar
eru forviða. Í dómsalnum er samt maður
sem gæti varpað frekara ljósi á málið en
þorir hann að gefa sig fram?  Aðalhlut-
verk: Ethan Hawke, Youki Kudoh, Max
Von Sydow, Sam Shepard, Richard Jenk-
ins.
22.35 60 mínútur
23.25 Prívat (1:3)
00.25 Snilligáfa. (Good Will Hunting)
Hér segir af fjórum vinum úr verkalýðs-
stétt sem drepa tímann á götum Boston-
borgar en einn þeirra, Will Hunting, býr
yfir miklum hæfileikum og má í raun
teljast snillingur. Þegar stærðfræðipró-
fessorinn Gerald Lambeau fær veður af
þessu sendir hann strákinn til sálfræðings
í von um að virkja megi hæfileikana.
Aðalhlutverk: Robin Williams, Matt
Damon, Ben Affleck, Minnie Driver.

02.30 Feitir félagar (2:6) (e) (Fat Fri-
ends) Það er hægara sagt en gert að meg-
ra sig. Aðalpersónurnar í þessum breska
myndaflokki þekkja það af eigin raun
en við fylgjumst grannt með baráttu
þeirra við aukakílóin.
03.20 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 9. nóvember
18.00 Heklusport
18.30 Sjónvarpskringlan
19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Trufluð tilvera (1:17)
20.00 Fífl og furðufuglar (9:18)
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 Gríptu gæsina. (Rented Lips) Arc-
hie Powell og Charlie Slater fást við
kvikmyndagerð og eru að bíða eftir stóra
tækifærinu. Sjónvarpsstjórinn Bill Slotn-
ik fær þá til að gera klámmynd en ætlar
í staðinn að koma öðrum verkum þeirra
á framfæri. Félagarnir taka tilboðinu en
lenda fljótt í vandræðum því Slotnik
sagði þeim bara hálfan sannleikann.  Að-
alhlutverk: Martin Mull, Dick Shawn,
Jennifer Tilly, Robert Downey Jr..
00.30 Butch Cassidy og Sundance Kid.
Þetta er fjögurra stjarna vestri um tvo
útlaga sem eru á flótta undan vægðarlaus-
um hópi sérsveitar lögreglunnar. Hvort
sem leiðin liggur yfir fjöll, gegnum þorp
eða yfir ár þá er hópurinn alltaf rétt

handan við hornið.  Aðalhlutverk: Paul
Newman, Robert Redford, Katharine
Ross.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 10. nóvember
14.30 Landsleikur í knattspyrnu. Bein
útsending frá vináttuleik Englands og
Svíþjóðar.
17.00 Hasar úr lofti. (Sky Action Video)
Magnaður myndaflokkur um mannlegar
raunir. Sýndar eru einstakar fréttamyndir
teknir við eftirminnilega atburði eins og
náttúruhamfarir, eldsvoða, gíslatökur,
flugslys, óeirðir og eftirför lögreglu.
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Í ljósaskiptunum (5:17)
20.00 Eitt sinn þjófur (10:22)
21.00 Brúðkaup. (A Wedding) Þessi
skemmtilega grínmynd úr smiðju Rob-
erts Altmans segir frá skrautlegu brúð-
kaupi þar sem margt fer öðruvísi en ætl-
að var. Fjölmargar aukapersónur gæða
myndina lífi og þeirra á meðal eru deyj-
andi amman, aldni presturinn og tauga-
veikluðu öryggisverðirnir. Aðalhlutverk:
Desi Arnaz Jr., Carol Burnett, Mia Farr-
ow, Geraldine Chaplin.
23.10 Hnefaleikar.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 11. nóvember
15.45 Golfmót í Bandaríkjunum
16.45 Sjónvarpskringlan
17.00 Meistarakeppni Evrópu. Farið
er yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:
Guðsþjónusta verður á
sunnudag kl. 11:00. Sr.
Magnús Erlingsson,
þjónar fyrir altari.

45.PM5 19.4.2017, 09:4710
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu
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Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

18.00 NBA. Bein útsending.
20.30 NBA-tilþrif
21.00 Ameríski fótboltinn. Bein útsend-
ing.
23.40 Á vígstöðvunum. (Aces High)
Fyrri heimsstyrjöldin er skollin á og ungir
menn eru kvaddir í herinn. Við fylgjumst
með liðsmönnum breska flughersins sem
eiga ekki sjö dagana sæla. Þeir eru sannir
föðurlandsvinir og berjast fyrir málstað-
inn en fæstir snúa þeir heim aftur. Aðal-
hlutverk: Malcolm McDowell, Christ-
opher Plummer, Peter Firth, John Giel-
gud, Trevor Howard.
01.30 Dagskrárlok og skjáleikur

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

Sunnudaginn 11. nóv-
ember verður Sigurður

Sveinsson frá Góustöð-
um, Hlíðarvegi 1, Ísafirði
áttræður. Hann og kona

hans, Gerður Pétursdóttir
hafa opið hús að þessu

tilefni í húsnæði Netagerð-
ar Vestfjarða á Ísafirði,

laugardaginn 10. nóvem-
ber kl. 17-20.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Elsa Arnardóttir, for-

stöðumaður Fjölmenn-
ingarseturs Vestfjarða

svarar:
,,Ég nota

töluvert
stjórn-

arráðsvefinn
stjr.is vegna
vinunnar og

einnig
althingi.is.

Uppáhaldsleitarvélin mín
er google.com og nota ég
hana mjög mikið þegar ég

er að leita að upplýsing-
um. Einnig eru un.org,
vefur Sameinuðu þjóð-

anna og worldbank.com
mjög góðir vefir varðandi

málefni innflytjenda,
flóttafólks og heimsmálin

almennt. Og svo auðvitað
bb.is til að vita hvað er að

gerast hér fyrir vestan.“

Föstudagur 9. nóvember
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno (e)
18.30 Þátturinn
19.30 Yes Dear
20.00 CBS – special news.
21.00 Kokkurinn og piparsveinninn.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir alþingis-
maður fer á æfingastefnumót með Tóta í
kvöld.
20.50 Edda – tilnefningar. Brot úr þeim
myndum og sjónvarpsþáttum sem
tilnefndir eru til Eddu-verðlauna
21.50 DV – fréttir. Margrét Rós Gunn-
arsdóttir flytur okkur helstu fréttir dags-
ins frá fréttastofu DV og Viðskipta-
blaðsins.
21.55 Málið
22.00 Djúpa Laugin. Þórey og Júlíus
Hafstein koma Íslendingum á stefnumót
öll föstudagskvöld. Þrír einstaklingar
keppa um að komast á stefnumót við að-
ila af hinu kyninu sem þeir hafa aldrei
séð! Viku síðar fá áhorfendur svo að sjá
hvað gerðist á óvissustefnumóti parsins.
22.50 Malcom in the Middle (e)
23.20 Law & Order - SVU (e)
00.00 Spy TV (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.15 Canydman – Day of the Dead
02.45 Wishmaster 1
04.30  Muzik.is
05.30 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 10. nóvember
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 III (e)
17.30 Þátturinn (e)
18.30 Mótor (e)
19.00 Everybody Loves Raymond
19.30 King of Queens. Bandarísk gam-
anþáttaröð 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.

20.50 Edda – tilnefningar. Brot úr
þeim myndum og sjónvarpsþáttum sem
tilnefndir eru til Eddu-verðlauna
21.00 Íslendingar. Léttur spurninga og
spjallþáttur um hegðun, atferli og skoð-
anir Íslendinga.
22.00 Profiler. Bandarísk sakamálaröð
um réttarsálfræðing með óvenjulega
hæfileika og sérsveit alríkislögreglunn-
ar gegn ofbeldisglæpum. Sérsveitin fæst
við morðingja sem haldinn er þráhyggju
í garð ákveðins leiðtoga á áttunda ára-
tugnum. Sam herðir upp hugann og
ræðir erfitt mál við föður sinn.
22.50 Love Cruise (e)
23.50 Hollywood Raw. Fylgst með
þekkta og fræga fólkinu þegar það á
síst von á því...
00.15 Warlock 3. Hryllingsmyndahelgi
á SkjáEinum. Bannað börnum
02.45 Wishmaster 2. Hryllingsmynda-
helgi á SkjáEinum. Bannað börnum
04.00 Muzik.is
05.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 11. nóvember

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 nunnubún-
ingi 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 lát-
inn 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, skemmti-
legur og óháður umræðuþáttur um pólitík
og þjóðmál í umsjón Egils Helgasonar.
23.30 Íslendingar (e)
00.20 Mótor (e)
00.50 48 Hours (e) Vandaður, banda-
rískur fréttaskýringaþáttur með Dan
Rather í fararbroddi
01.40 Muzik.is
02.40 Óstöðvandi tónlist

Léttmessa áLéttmessa áLéttmessa áLéttmessa áLéttmessa á
ljúfu nótunumljúfu nótunumljúfu nótunumljúfu nótunumljúfu nótunum

Sunnudagskvöldið 11.
nóvember kl. 20 verður

haldin „Léttmessa á ljúfu
nótunum“ í Hólskirkju í

Bolungarvík. Eins og
yfirskriftin gefur til kynna

er um að ræða Guðs orð í
bland við bænastund, tal

og notalega tónlist auk
þess sem fólki gefst kostur
á að leggja inn bænarefni.

Stærðfræðikeppni framhaldsskólanemaStærðfræðikeppni framhaldsskólanemaStærðfræðikeppni framhaldsskólanemaStærðfræðikeppni framhaldsskólanemaStærðfræðikeppni framhaldsskólanema

Hákon Oddur íHákon Oddur íHákon Oddur íHákon Oddur íHákon Oddur í
úrslitakeppniúrslitakeppniúrslitakeppniúrslitakeppniúrslitakeppni
Hákon Oddur Guðbjarts-

son, nemandi í öðrum bekk
í Menntaskólanum á Ísa-
firði, náði þeim góða ár-
angri að komast í úrslit í
stærðfræðikeppni fram-
haldsskólanema í for-
keppninni sem fram fór 16.
október. Átti skólinn fimm-
tán nemendur í keppninni,
níu pilta og sex stúlkur, og
þar af kepptu þrír á efra
stigi og tólf á neðra stigi.
Keppnin er haldin í tvennu
lagi: Á haustin er haldin
forkeppni og síðan fer úr-
slitakeppnin fram á vorin.
Neðra stig keppninnar er

einkum ætlað þeim sem eru
á fyrstu tveimur árunum í
framhaldsskóla en það efra
fyrir þá sem eru á síðari
tveimur árunum.

Þeim sem verða meðal
tuttugu efstu í forkeppninni
er boðið að taka þátt í úr-
slitakeppninni sem haldin
verður í Reykjavík í mars
2002. Fyrir utan viðurkenn-
ingar og verðlaun fyrir efstu
sætin, þá er árangur kepp-
enda hafður til hliðsjónar
þegar valdir eru keppendur í
Eystrasaltskeppnina , Norr-
ænu stærðfræðikeppnina og
á Ólympíuleikana.

Hljómsveitin Gabríel
í brjáluðu stuði
á laugardagskvöld

SKG-Veitingar óska
eftir að ráða starfsmann,
vanan þjónustustörfum í
veitingasal á Hótel Ísa-
firði.

Um fast starf er að ræða.
Nánari upplýsingar á

staðnum milli kl. 14 og
16 alla virka daga.
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Sindraberg á Ísafirði hefur gert stórsamning við breskan dreifingaraðilaSindraberg á Ísafirði hefur gert stórsamning við breskan dreifingaraðilaSindraberg á Ísafirði hefur gert stórsamning við breskan dreifingaraðilaSindraberg á Ísafirði hefur gert stórsamning við breskan dreifingaraðilaSindraberg á Ísafirði hefur gert stórsamning við breskan dreifingaraðila

Sushi á borðum Breta um jólinSushi á borðum Breta um jólinSushi á borðum Breta um jólinSushi á borðum Breta um jólinSushi á borðum Breta um jólin
Sindraberg ehf. á Ísafirði,

sem framleiðir og flytur út
sushi, gerði á dögunum samn-
ing við breska dreifingarfyrir-
tækið Young´s Bluecrest um
sölu á 70–80 þúsund pökkum
í neytendapakkningum sem
ætlunin er að fari inn í jólasöl-
una á Bretlandi. Fyrirtækið,
sem er mjög þekkt og rótgróið
á breska markaðinum, er með
eitt þekktasta vörumerkið í
frystum sjávarafurðum í
breskum stórmörkuðum.

Jafnframt er fyrirtækið
stærsti dreifingaraðilinn á
frystum fiski í stórmörkuðum
og stærsti framleiðandinn. El-
ías Jónatansson, fram-
kvæmdastjóri hjá Sindrabergi,
segir að viðræður við Young’s
Bluecrest hafi staðið yfir frá
því í  júní en ekki hafi verið
gengið endanlega frá samn-
ingnum fyrr en í lok septem-
ber.

„Þegar þeir fóru að hallast
að því að kaupa þessa vöru,
þá sendu þeir af stað úttektar-
lið og hingað kom tæknifólk
sem tók út verksmiðjuna og
vöruna áður en við fengum í
raun leyfi til að framleiða fyrir
þá. Endanlega var síðan geng-
ið frá samningnum í lok sept-
ember og þá fyrst gátum við

farið að framleiða eitthvað
upp í samninginn. Þá vildu
þeir fá vörulager í einum
grænum hvelli og þessar vik-
urnar er unnið af fullu kappi
við að framleiða upp í pönt-
unina og er unnið frá kl. 5 á
morgnana og á laugardögum“
segir Elías.

Um framhaldið segir Elías
að það fari alveg eftir því
hvernig gengur að koma vör-
unni í sölu fyrir jólin en reikn-
að er með að samið verði um
áframhaldandi sölu eftir ára-
mót. Þetta sé reyndar til prufu
hjá Young’s Bluecrest en samt
af þeirri stærðargráðu að þeir
eru komnir með vöruna inn í
margar stórar verslunarkeðjur,
þar á meðal Safeway, Morri-
sons og Iceland-keðjurnar og
hafa fleiri í huga eftir áramót,
t.d. Sainsbury’s.

Mikilvægustu markaðir
Sindrabergs eru í Bretlandi
og Þýskaland og segir Elías
að Young’s Bluecrest sé einn
stærsti viðskiptaaðili þeirra.
Áður hefur verið samið við
Brake Bros sem hefur um
80% hlutdeild í frystum vör-
um fyrir veisluþjónustu- og
veitingahúsamarkað í Bret-
landi.

„Við leggjum á það höfuð-

áherslu í okkar markaðssetn-
ingu að ná sambandi við stóra
dreifingaraðila á hverjum
markaði. Við kjósum helst að
framleiða undir merki dreif-
ingaraðilans. Þannig fáum við
aðgang að fleiri verslunar- og
veitingahúsakeðjum og gef-
um dreifingaraðilanum þá

gjarnan einkaleyfi á dreifingu
vörunnar á sínu svæði. Okkar
kostnaður við markaðssetn-
ingu vörunnar er þannig bund-
inn við að ná þessum sam-
böndum en dreifingaraðilinn
eða verslunarkeðjan ber
kostnaðinn af markaðssetn-
ingu vörunnar til endanlegs

neytanda“, segir Elías og bætir
við að það verði spennandi að
fylgjast með hvernig mark-
aðsmálin þróist næstu mán-
uði. Margt bendi til þess að
komið sé að ákveðnum kafla-
skilum hjá fyrirtækinu og það
geti þurft að undirbúa sig fyrir
nokkurn vöxt.

Að jafnaði eru hestar taldir stórar skepnur en hrossið á myndinni virðist fremur lítil-
fjörlegt í víðáttu og tignarleik vestfirskrar náttúru. Máninn vakir á bláum himni Ísfirð-
inga þótt dagur sé á lofti en jarðríkið er komið í kyrrlátan vetrarbúning. Myndina tók
Halldór Sveinbjörnsson um tíuleytið á mánudagsmorgun en á þessu andartaki eilífðar-
innar var hesturinn á leið yfir Hafrafellsháls undir Kubba við Skutulsfjörð. Ef til vill
hefur hann verið að pæla í fallandi verðbréfagengi eða kosningunum í vor. Ef til vill eru
þó hestar í nánara kompaníi við allífið en svo.

Í kompaníiÍ kompaníiÍ kompaníiÍ kompaníiÍ kompaníi
við allífiðvið allífiðvið allífiðvið allífiðvið allífið
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HG hf. hæst á Vestfjörð-HG hf. hæst á Vestfjörð-HG hf. hæst á Vestfjörð-HG hf. hæst á Vestfjörð-HG hf. hæst á Vestfjörð-
um með 49,9 milljónirum með 49,9 milljónirum með 49,9 milljónirum með 49,9 milljónirum með 49,9 milljónir

Hraðfrystihúsið-Gunnvör
hf. í Hnífsdal greiðir hæst op-
inber gjöld lögaðila á Vest-
fjörðum eða 49,9 milljónir
króna, samkvæmt álagningar-
skrá 2001 sem lögð var fram í
síðustu viku.

Fyrirtækið var einnig hæst
á síðasta ári, þegar lögð voru
saman gjöld þeirra fyrirtækja
sem runnu saman í HG hf. Að
öðru leyti hafa orðið verulegar
breytingar á „topp tíu“ á Vest-
fjörðum milli ára og þar eru
jafnvel komin fyrirtæki sem

fáir hafa heyrt getið um áður.
Ísafjarðarbær er í 2. sæti yfir
hæstu greiðendur lögaðila
með 32,2 milljónir króna í
gjöld, þá kemur Valaborg ehf.,
á Hólmavík með 19,7 millj-
ónir, þá Heilbrigðisstofnunin
Ísafjarðarbæ með 17,7 millj-
ónir, þá Orkubú Vestfjarða hf.
með 13,9 milljónir og 3X-Stál
ehf., á Ísafirði er í 6. sæti með
13,0 milljónir króna. Í sjöunda
sæti er Vélsmiðjan Mjölnir
ehf., í Bolungarvík með 12,1
milljón, þá kemur Oddi hf., á

Patreksfirði með 11,1 milljón,
þá Hali ehf., Ísafjarðarbæ
(Vesturbrún 26, Reykjavík)
með 10,4 milljónir og og tí-
undi hæsti gjaldandinn er
Fiskvinnslan Íslandssaga hf.
á Suðureyri með 9,3 milljónir
króna í gjöld.

Framkvæmdir í SúðavíkurhöfnFramkvæmdir í SúðavíkurhöfnFramkvæmdir í SúðavíkurhöfnFramkvæmdir í SúðavíkurhöfnFramkvæmdir í Súðavíkurhöfn

Unnið við skjólgarðUnnið við skjólgarðUnnið við skjólgarðUnnið við skjólgarðUnnið við skjólgarð
og grjótvörn lagfærðog grjótvörn lagfærðog grjótvörn lagfærðog grjótvörn lagfærðog grjótvörn lagfærð

Um þessar mundir er ver-
ið að gera skjólgarð í suður-
höfninni í Súðavík og lag-
færa grjótvörnina við höfn-
ina. Það er Jónas Jónbjörns-
son, verktaki í Súðavík, sem
vinnur verkið og verður því
líklega lokið í nóvember.

Jónas átti lægsta tilboðið
í þessar framkvæmdir og
hljóðaði það upp á 4,4 millj-
ónir króna. Fleiri fram-
kvæmdir eru fyrirhugaðar í
Súðavíkurhöfn því næsta
sumar verður aðstaða smá-
báta bætt verulega með nýj-
um viðlegukanti. Kostnað-

aráætlun vegna þeirra liggur
ekki fyrir ennþá.

Vinnuvél Jónasar að störf-
um við höfnina í Súðavík.
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