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Slökkvilið Ísafjarðarbæjar aðstoðaði Orkubúsmenn við hreinsunina.

Selta á rafmagnslínum olli vandræðumSelta á rafmagnslínum olli vandræðumSelta á rafmagnslínum olli vandræðumSelta á rafmagnslínum olli vandræðumSelta á rafmagnslínum olli vandræðum

Slökkviliðið fengið tilSlökkviliðið fengið tilSlökkviliðið fengið tilSlökkviliðið fengið tilSlökkviliðið fengið til
að skola spennuvirkiað skola spennuvirkiað skola spennuvirkiað skola spennuvirkiað skola spennuvirki

Í óveðrinu um helgina urðu
víða rafmagnstruflanir á Vest-
fjörðum og nokkuð var um að
sveitalínur dyttu alveg út. Raf-
magnsstaurar brotnuðu í Ön-
undarfirði og víðar en að sögn
Jakobs Ólafssonar, deildar-
stjóra rekstrardeildar Orkubús
Vestfjarða, var um óverulegt
tjón að ræða.

Nokkrir bæir í Önundarfirði

voru rafmagnslausir þar til á
sunnudag. Orsakir rafmagns-
truflananna má fyrst og fremst
rekja til þess að selta og drulla
settust á rafmagnslínurnar.

Segir Jakob að mjög illa
hafi gengið að halda inni
aðalorkuflutningslínunni frá
Mjólká þannig að á endanum
var brugðið á það ráð að keyra
díselvélar.
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PPPPPerlan í Ísafjarðardjúpierlan í Ísafjarðardjúpierlan í Ísafjarðardjúpierlan í Ísafjarðardjúpierlan í Ísafjarðardjúpi
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
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.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is• RitstjóriRitstjóriRitstjóriRitstjóriRitstjóri
netútgáfu: netútgáfu: netútgáfu: netútgáfu: netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 892 2240, netfang: blm@bb.is • Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn: Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, sími 456 4448, netfang: umbrot@bb.is, Sigurður Pétursson, sími
456 3139, netfang: siggip@bb.is • Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur: www.bb.is • LausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • ÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverð er
kr. 170 eintakið • Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.

Nú er norræn bókasafna-
vika í Bókasafni Bolungar-
víkur en yfirskrift hennar er Í
ljósaskiptunum – Orð og tónar
í norðri. Vikan hófst á mánu-
dagskvöld á því að fluttur var
í safninu þáttur úr Dýrunum í
Hálsaskógi eftir Thorbjörn
Egner ásamt tónlist. Í kvöld,
miðvikudagskvöld kl. 18,
heldur dagskráin áfram í sal
Grunnskólans í Bolungarvík.

Kl. 20 að kvöldi Dags ís-
lenskrar tungu á föstudag
hefst síðan fjölbreytt skemm-
tidagskrá í sal grunnskólans.
Þar munu nemendur 10.
bekkjar verða með kaffisölu
og eru allir Bolvíkingar og
nærsveitungar velkomnir.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Orð og tón-Orð og tón-Orð og tón-Orð og tón-Orð og tón-
ar í norðriar í norðriar í norðriar í norðriar í norðri

Hvað sem líður hugmynd Margrétar Karlsdóttur í Hveravík um staðsetningu
„Landbúnaðar-, sveita- og sveitamenningarhluta“ Byggðasafns Vestfjarða í
Reykjanesi við Djúp og umræðunni um sölu húsakynna Héraðsskólans
í Reykjanesi, er umhugsunarefni hvort bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar eigi
að láta húseignirnar í Reykjanesi ganga sér úr greipum fyrir verð eins
einbýlishúss, þótt sú markaðsviðmiðun sé utan lögsagnar bæjarstjórnar-
innar.

Í leiðara BB í september 1987 var Reykjanesið, þessi vestfirska perla, gerð að
umtalsefni og dregnir fram að hluta þeir möguleikar sem þar eru fyrir hendi. Í
maí 1991 var Reykjanesið aftur á dagskrá hjá blaðinu. Á þeim tíma var þar lax-
eldi, nýr kafli í margþættri sögu staðarins. Jakob K. Kristjánsson, lífefnafræðingur,
vakti þá athygli á þeirri hættu sem fælist í dælingu vatns úr hverasvæðinu. Sumir
hverirnir virtust þá vatnsminni en áður og aðrir höfðu þornað upp. Jakob kvað
menn eiga valkosti. Mikilvægt væri að menn gerðu sér grein fyrir þeim og mætu
þá vel áður en ákvarðanir væru teknar um nýtingu svæðisins.

Eins og málum er háttað er af og frá að Ísafjarðarbær selji Reykjanesið. Og það
jafnvel þótt „gott verð“ fengist, eins og haft hefur verið á orði. Gangi hugmyndir

Vegagerðarinnar um þverun Reykjafjarðar og Mjóafjarðar eftir, verður Reykja-
nesið komið í þjóðbraut innan skamms. Þá verður ekki nema liðlega eins og hálfs
tíma akstur þangað frá Ísafirði. En það sem meira er: Öll umferð til og frá norðan-

verðum Vestfjörðum fer þá svo gott sem um bæjarhlaðið í Reykjanesi.
Engum blöðum er um það að fletta að þetta mun gjörbreyta stöðunni frá
því sem nú er.

Er fráleitt að sveitarfélögin við Djúp kaupi húsakynnin og tryggi þar með að
heimamenn ráði meiru um framtíð staðarins en ella? Með þessu er ekki verið að
ýja að „bæjarútgerð“ í einu eða öðru formi. Engan veginn. Enda alltaf hægt að
selja þegar þjóðvegurinn verður kominn um hlaðið, og þá væntanlega á betra
verði en nú. Það verður hins vegar ekki aftur tekið ef við missum með öllu tæki-
færið til að hafa áhrif á framtíð þessa staðar, sem vissulega skipar veglegri sess
í hugum okkar flestra en venjuleg pulsusjoppa við þjóðveginn.

„Hver sem umsvifin kunna að verða í Reykjanesi framtíðarinnar má aldrei tor-
tíma þeirri náttúruperlu sem Reykjanesið er á svo margan hátt. Þar verða maður
og náttúra að búa í sátt“, sögðum við 1991 og höfum ekki skipt um skoðun.

s.h.

HUNDAEIGENDUR Í ÍSAFJARÐARBÆ
Hin árlega hundahreinsun í Ísafjarðar-
bæ, framkvæmd af héraðsdýralækni,
fer fram sem hér segir:
Fimmtudaginn 15. nóvember nk. kl.
20:30-22:00 og föstudaginn 16. nóv-
ember nk. kl. 20:30-22:00 hjá héraðs-
dýralækni að Urðarvegi 16, Ísafirði.
Hundaeigendur eru hér með hvattir
til að koma með hunda sína til hreins-
unar á auglýstum tíma.
Hundaeftirlitsmaður Ísafjarðarbæjar,

sími 861 1442.

Kvenfélagskonur – Kvenfélagskonur!

Jólafundur S.VJólafundur S.VJólafundur S.VJólafundur S.VJólafundur S.V.K.K.K.K.K
Jólafundur Sambands vestfirskra kvenna

verður haldinn á Hótel Ísafirði, sunnudaginn
18. nóvember kl. 15:00.

Dagskrá:
Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari les úr

nýútkomnum bókum.
Guðrún Jónsdóttir syngur nokkur lög við

undirleik Huldu Bragadóttur.
Tískusýning.
Kaffihlaðborð. Verð kr. 1.000.-
Kvenfélagskonur á öllu svæði S.V.K. Fjöl-

mennum og takið með ykkur gesti og kom-
umst í jólaskap!

Stjórnin.

Landstvímenningur í brids
verður í flugstöðinni við Þing-
eyrarflugvöll á föstudags-
kvöld og hefst kl. 19.30.
Keppnin er öllum opin og
bridsfólk í Dýrafirði hvetur
sem flesta til að koma.

Félagsmenn í bridsklúbbn-
um Gosa sjá um kaffiveitingar
en þeir eru þekktir fyrir góðan
bakstur, ekki síður en góða
spilamennsku.

ÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyri

Brids áBrids áBrids áBrids áBrids á
föstudagföstudagföstudagföstudagföstudag

Á aðalfundi foreldrafélags-
ins við leikskólann Glað-
heima í Bolungarvík síðast-
liðið fimmtudagskvöld færði
félagið leikskólanum stafræna
kvikmyndatökuvél að gjöf.
Ætlunin er að taka myndir af
börnunum við leik og störf,
þeim sjálfum til ánægju og
foreldrum til fróðleiks. Þannig
geta foreldrar fylgst betur með
börnum sínum og séð þau í
öðru ljósi en heima fyrir.

Þannig eru fyrirhuguð mynda-
kvöld hjá foreldrafélaginu
þegar nægilegt efni verður til
staðar.

Áður hafði foreldrafélagið
gefið leikskólanum Polaroid-
myndavél. Hún hefur komið
að góðum notum og myndir-
nar orðið börnunum til mikill-
ar gleði. Mikil starfsemi hefur
verið á vegum foreldrafélags-
ins í samstarfi við starfsfólk
leikskólans og má þar nefna

árlega kaffihúsaferð, lamba-
ferð, útskriftarferð 6 ára barna,
leiksýningar, kartöflurækt,
grillveislu og margt fleira.

Á fundinn kom Jón Bjarni
Geirsson, varðstjóri í Bolung-
arvík, og kynnti niðurstöður
úr umferðarkönnun sem gerð
var nýlega. Fram kom að Bol-
víkingar hafa staðið sig væg-
ast sagt illa í þeim málum og
er þá átt við notkun öryggis-
búnaðar og bílbelta hjá börn-

um. Þar vill foreldrafélagið
hvetja til átaks og minna okk-
ur öll á að spenna beltin og
hafa stóla við hæfi hvers
barns. Hægt er að fá leiðbein-
ingar um þennan búnað hjá
lögreglunni ef fólk er í ein-
hverjum vafa. Foreldrafélagið
vill koma eftirfarandi á fram-
færi af þessu tilefni: Þó að
árekstrar hér innanbæjar séu
ekki algengir vitum við aldrei
hver verður næstur. Munum

það barnanna okkar vegna!
Félagið vill einnig benda á,

að leikskólann vantar sjónvarp
og myndbandstæki ef einhver
skyldi eiga slíkt í geymslunni
og vilja gefa það. Svo má það
auðvitað vera nýtt ef einhver
er í sérstaklega miklu jóla-
skapi. Síminn í Glaðheimum
456 7264 og þangað geta þeir
hringt sem vilja leggja leik-
skólanum eitthvað gott til.

Vegleg gjöf en sitt-Vegleg gjöf en sitt-Vegleg gjöf en sitt-Vegleg gjöf en sitt-Vegleg gjöf en sitt-
hvað vantar samthvað vantar samthvað vantar samthvað vantar samthvað vantar samt

Leikskólinn Glaðheimar í BolungarvíkLeikskólinn Glaðheimar í BolungarvíkLeikskólinn Glaðheimar í BolungarvíkLeikskólinn Glaðheimar í BolungarvíkLeikskólinn Glaðheimar í Bolungarvík

Menningardagskrá verður í
Oddfellowsalnum á Ísafirði á
föstudag kl. 21.

Þar verður glæsilegur tón-
listarflutingur og skálað fyrir
stofnun nýs foreldra- og vel-
unnarafélags Skólahljóm-
sveitar Ísafjarðar og Bolung-
arvíkur (Sérsveitin). SKG-
veitingar annast mat og drykk.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Tónlist ogTónlist ogTónlist ogTónlist ogTónlist og
veitingarveitingarveitingarveitingarveitingar

Frekara samstarf Ísafjarðarbæjar við ferðaþjónustunaFrekara samstarf Ísafjarðarbæjar við ferðaþjónustunaFrekara samstarf Ísafjarðarbæjar við ferðaþjónustunaFrekara samstarf Ísafjarðarbæjar við ferðaþjónustunaFrekara samstarf Ísafjarðarbæjar við ferðaþjónustuna

Ísafjarðarbær markaðs-Ísafjarðarbær markaðs-Ísafjarðarbær markaðs-Ísafjarðarbær markaðs-Ísafjarðarbær markaðs-
settur sem ráðstefnubær?settur sem ráðstefnubær?settur sem ráðstefnubær?settur sem ráðstefnubær?settur sem ráðstefnubær?

Bæjaryfirvöld í Ísafjarðar-
bæ telja vel koma til greina að
fara í frekara samstarf með
þeim sem vinna að ferðaþjón-
ustu á svæðinu um sérstaka
markaðssetningu á Ísafjarðar-
bæ sem funda- og ráðstefnu-
bæ. Þetta kom fram á fundi
bæjarráðs á mánudagskvöld,
þar sem lagt var fram bréf
Áslaugar S. Alfreðsdóttur,
hótelstjóra á Ísafirði, sem bar
yfirskriftina Fundinn til Ísa-
fjarðar.

Í bréfi sínu segir Áslaug
m.a.: Fullyrða má að fjölgun

ferðamanna skilar velflestum
ef ekki öllum þjónustufyrir-
tækjum í bænum aukinni
veltu... Þessi aukna velta gerir
það að verkum, að fyrirtækin
vaxa og dafna og bæjarbúar
njóta sjálfir betri þjónustu. Á
undanförnum árum hfa ferða-
þjónustufyrirtækin hvert í sínu
lagi og saman verið að vinna
í þessum málum, en betur má
ef duga skal. Mjög nauðsyn-
lega þarf að búa til söluhæfa
vöru sem mundi gera ferð til
Ísafjarðar fyrir þá sem eru að
skipuleggja fundi áhuga-

verða.“
Áslaug minnir einnig á

stefnumótun Ísafjarðarbæjar
í atvinnumálum og þau mark-
mið hennar sem styðja þessar
áherslur, svo sem að lengja
ferðamannatímann, fjölga
heilsárs störfum í greininni
og auka samstarf. Hún nefnir
gott starf ferðamálafulltrúa
bæjarins og leggur áherslu á
nauðsyn þess, að auknu fjár-
magni verði veitt til ferðamála
og kynningar á þeirri aðstöðu
sem er til staðar.
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Fasteignir
í þessari

auglýsingu
eru aðeins

sýnishorn  af
söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar
eru veittar  á
skrifstofunni

að
Hafnarstræti 1

Einbýlishús / raðhús
Engjavegur 6: 223 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum.
Getur selst í tvennu lagi, 5
herb. íbúð á e.h. og 4ra
herb. íbúð á n.h.
Tilboð óskast
Engjavegur 24: 126,4 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um. Frábær sólbaðsað-
staða. Laust 1. ágúst 2001.
Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hjallavegur 19: 242 m²
einb.hús á 2 hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Sér
íbúð á  n.h. Ýmis skipti
möguleg. Áhv. ca. 5 m.kr.
Verð 10,5 m.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m²
raðhús á þremur hæðum
ásamt bílskúr og einstakl-
ingsíbúð. 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 ræktuð-
um garði Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt eignarlóð. Húsið
er uppgert að hluta.
Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² ein-
b.hús á einni hæð ásamt 55,2
m² bílskúr. Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um, góður sólpallur. Verð
8,2 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 bíl-
skúr. Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m²
raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Tilboð óskast

Hlíðarvegur 33: 79,1 m²
íbúð á neðri hæð í fjórbýlis-
húsi ásamt góðum bílskúr
Verð 6,9 m.kr.
Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1.
hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Áhv. ca. 2,4 m.kr.
Verð 3,7 m.kr.

Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)
Björt og glæsileg íbúð með
frábæru útsýni. Ótrúlega
hagstæð í rekstri. Áhv. ca.
3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á
3ju hæð fyrir miðju í fjöl-
býlishúsi 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 fjölbýl-
ishúsi ásamt sér geymslu.
Skoða öll tilboð. Möguleiki
að taka bíl uppí. Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 5,5 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.

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

Bolungarvík
Hlíðarstræti 6: 113 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt
bílskúr. Verð 7,9 m.kr.

Bolungarvík
Mánagata 4 -  (Herkastalinn):
Gistiheimili og/eða 6 leigu-
íbúðir.
Verðhugmynd 10 m.kr.

 3ja herb. íbúðir

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
herb.íbúð á miðhæð í fjór-
býlishúsi ásamt 28 m² bíl-
skúr. Áhv. ca. 5 m.kr.
Verð  10,5 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir

2ja herb. íbúðir

Hjallurinn hafði staðið meðan kynslóðir komu og fóruHjallurinn hafði staðið meðan kynslóðir komu og fóruHjallurinn hafði staðið meðan kynslóðir komu og fóruHjallurinn hafði staðið meðan kynslóðir komu og fóruHjallurinn hafði staðið meðan kynslóðir komu og fóru

Tjón á sögulegum verðmæt-Tjón á sögulegum verðmæt-Tjón á sögulegum verðmæt-Tjón á sögulegum verðmæt-Tjón á sögulegum verðmæt-
um í Ögri í Ísafjarðardjúpium í Ögri í Ísafjarðardjúpium í Ögri í Ísafjarðardjúpium í Ögri í Ísafjarðardjúpium í Ögri í Ísafjarðardjúpi

Gamli hjallurinn í Ögri við
Ísafjarðardjúp sundraðist í
ofsaveðrinu aðfaranótt laugar-
dagsins. Ekki mun þetta vera
átakanlegur skaði í peningum
í samanburði við hið tilfinn-
ingalega og sögulega tjón. Á
loftinu í hjallinum voru marg-
víslegir gripir frá liðnum tím-
um, svo sem söðlar og bækur
og ýmsar minjar um horfna
atvinnuhætti sem telja verður
til óbætanlegra menningar-
verðmæta. Sumt af því er
ónýtt, annað skemmt en sumt
mun hafa sloppið að mestu.

Í haust var byrjað að gera
við hjallinn í Ögri með tilstyrk
Húsafriðunarnefndar. Aldur
hans er ekki viss þótt víst sé
talið að hann sé frá 19. öld.
Ekki er ólíklegt að hann sé
handaverk Jakobs Rósinkars-
sonar í Ögri, sem var langa-
langafi Halldórs Halldórsson-
ar úr Ögri, núverandi bæjar-

stjóra í Ísafjarðarbæ. Jakob
byggði árið 1884 stórhýsi í
Ögri sem enn stendur í góðu
viðhaldi.

Að sögn Maríu Guðröðs-
dóttur húsfreyju í Ögri var

veðrið um helgina eitthvert
hið mesta þar í manna minn-
um. Þegar litið var út um
morguninn var hjallurinn
kominn í spað og var síst við
því búist enda hafði hann stað-

ið af sér öll veður óhaggaður
til þessa.

Líklegt má telja, að hjallur-
inn verði endurbyggður enda
á skrá um friðaðar minjar.

Allt sem geymt var á loftinu í hjallinum var á tjái og tundri og sumt farið út í veður og vind.

Drög að fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2002Drög að fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2002Drög að fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2002Drög að fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2002Drög að fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2002

Hækkuð hámarksprósenta útsvarsHækkuð hámarksprósenta útsvarsHækkuð hámarksprósenta útsvarsHækkuð hámarksprósenta útsvarsHækkuð hámarksprósenta útsvars
hrekkur ekki fyrir kostnaðarhækkunumhrekkur ekki fyrir kostnaðarhækkunumhrekkur ekki fyrir kostnaðarhækkunumhrekkur ekki fyrir kostnaðarhækkunumhrekkur ekki fyrir kostnaðarhækkunum

Samkvæmt fyrstu drögum
að fjárhagsáætlun Ísafjarðar-
bæjar fyrir næsta ár verður
útsvar verði miðað við gild-
andi hámark eða 13,03%. Há-
markið var 12,7% á síðasta
ári en á móti hækkun útsvars-
prósentu lækkar skattpró-

senta. Þetta er gert í því skyni
að koma til móts við sveitar-
félög vegna yfirtöku þeirra á
verkefnum sem ríkið annaðist
áður.

Af öðrum atriðum í drögun-
um má nefna, að gert er ráð
fyrir að fasteignaskattar og

vatnsgjald lækki en sorphirðu-
og sorpeyðingargjald vegna
íbúðarhúsnæðis hækki, svo og
hundaskattur og garðaleiga.
Enda þótt útsvar muni hækka
lítillega, eins og víst má telja,
virðist ljóst að sú hækkun
muni hvergi vega á móti veru-

legum kostnaðarauka sveitar-
félaga vegna launahækkana
ýmissa stétta. Þannig munu
ráðstafanir ríkisvaldsins til að
koma til móts við sveitarfé-
lögin í þessu efni engan veg-
inn hrökkva til.

KrakkarKrakkarKrakkarKrakkarKrakkarnir á Ísafirði og í Bolungarvík læra á kornir á Ísafirði og í Bolungarvík læra á kornir á Ísafirði og í Bolungarvík læra á kornir á Ísafirði og í Bolungarvík læra á kornir á Ísafirði og í Bolungarvík læra á kornett og klarinettnett og klarinettnett og klarinettnett og klarinettnett og klarinett

Tilgangurinn er að vekja áhugaTilgangurinn er að vekja áhugaTilgangurinn er að vekja áhugaTilgangurinn er að vekja áhugaTilgangurinn er að vekja áhuga
ungdómsins á blásturhljóðfærumungdómsins á blásturhljóðfærumungdómsins á blásturhljóðfærumungdómsins á blásturhljóðfærumungdómsins á blásturhljóðfærum

Grunnskólanemendur í 4.
bekk á Ísafirði og í Bolung-
arvík eru þessa dagana að læra
á klarinett og kornett undir
handleiðslu tónlistarmann-
anna Guðmundar Nordal og
Tómasar Guðna Eggertsson-
ar. Í Grunnskólanum á Ísafirði
er þetta tónlistarnám val-
frjálst, kennt er eftir skóla á
daginn og er öllum nemend-
um í fjórða bekk frjálst að
mæta.

Í Grunnskólanum í Bolung-
arvík er kennslan hins vegar
hluti af skipulögðu skóla-
starfi. Kennt verður fram á
vorið en eftir það eiga börnin
möguleika á að æfa með
skólahljómsveit og eins geta
þau haldið náminu áfram í
tónlistarskólunum.

Þeir Tómas Guðni Eggerts-
son og Guðmundur Nordal
eiga veg og vanda af kennsl-
unni og hafa komið henni af

stað í samstarfi við ýmsa aðila,
fyrst og fremst Bolungarvík-
urkaupstað og Ísafjarðarbæ en
grunnskólarnir hafa séð um
að skapa aðstöðu innan sinna
veggja. Markmiðið er að börn-
in kynnist blásturshljóðfærum

og fá innsýn í lúðrasveitastarf.
Undanfarið ár hefur verið

unnið að því að byggja upp
skólahljómsveitir í grunnskól-
um staðanna og kennslan er
þáttur í þeirri uppbyggingu. Í
fyrra gafst þessum sama ald-

urshópi kostur á nokkurra
vikna blokkflautunámskeiði
og var það undirbúningur að
kornett- og klarinettkennsl-
unni sem nú er farin af stað.
Kennslan er börnunum að
kostnaðarlausu.

Lúðrablástur á Ísafirði.
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GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Óskum eftir að ráða starfsfólk til eftir-
talinna starfa frá og með 1. janúar nk.
Skólasafnvörð/skrifstofuaðstoð frá
áramótum og út maímánuð. Um er að
ræða 86,25% starf með blönduðum
verkefnum frá kl. 09:00-16:30 dag-
lega nema á föstudögum til kl. 16:00.
Starfsmann í Dægradvöl. Um er að
ræða 40% starf við heilsdagsvistun.
Vinnutími er frá kl. 12:00-15:00.
Matráðskonu/matráð í mötuneyti
nemenda. Um er að ræða 85% starf
sem felst í undirbúningi og sölu á
léttum málsverðum fyrir nemendur
7.-10. bekkjar.
Skólaliða í 100% starf. Um er að
ræða blönduð störf við ræstingu,
gæslu, aðstoð í mötuneyti o.fl.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri,
Kristinn Breiðfj. Guðmundsson. Um-
sóknarfrestur er til 30. nóvember
2001. Skólastjóri.

Togarinn Snorri Sturluson með Örfirisey í togi á Ísafjarðardjúpi.

Ofsaveður af suðvestri á Vestfjörðum aðfaranótt laugardagsinsOfsaveður af suðvestri á Vestfjörðum aðfaranótt laugardagsinsOfsaveður af suðvestri á Vestfjörðum aðfaranótt laugardagsinsOfsaveður af suðvestri á Vestfjörðum aðfaranótt laugardagsinsOfsaveður af suðvestri á Vestfjörðum aðfaranótt laugardagsins

Mjög víða urðu smærri skað-Mjög víða urðu smærri skað-Mjög víða urðu smærri skað-Mjög víða urðu smærri skað-Mjög víða urðu smærri skað-
ar en mest tjón á Núpi BAar en mest tjón á Núpi BAar en mest tjón á Núpi BAar en mest tjón á Núpi BAar en mest tjón á Núpi BA

Mesta einstaka tjónið í af-
takaveðrinu sem gekk yfir
Vestfirði aðfaranótt laugar-
dags varð vegna strands línu-
bátsins Núps BA á Patreks-
firði en það er talið nema tug-
um milljóna króna. Bátinn rak
upp vegna vélarbilunar rétt
fyrir utan byggðina á Patreks-
firði snemma á laugardags-
morgun en björgunarsveitir á
Patreksfirði og Tálknafirði
björguðu 14 manna áhöfn
með fluglínutækjum.

Víða urðu smávægilegri
skaðar og var mikið annríki
hjá björgunarsveitum og lög-
reglu við að koma í veg fyrir
tjón, hemja fok og veita að-
stoð. Ekki er vitað um slys á
fólki í veðrinu. Björgunar-
sveitarmenn negldu fyrir
glugga á nokkrum húsum við
Brimnesveg á Flateyri í for-
varnaskyni en gamlar asbest-
plötur fuku þar af húsi. Fyrir
skömmu var grjótinu í varnar-
garðinum við Brimnesveg
endurraðað og segir Sigurður
Mar Óskarsson hjá tæknideild
Ísafjarðarbæjar að sú fram-
kvæmd hafi komið í veg fyrir
stórtjón. Vel gaf yfir garðinn
og grjót var á veginum eftir
veðrið.

Járn á stóra Hæstakaupstað-
arhúsinu á Ísafirði losnaði.
Járnplötur úr bunka í Suður-
tanganum á Ísafirði fóru á stjá
og fuku um Suðuroddann en
fiskikör voru fjúkandi í Ás-
geirsgötu á Ísafirði og víðar í
fiskiplássum fóru kör af stað.
Lofttúða fauk af leikskólanum
Eyrarskjóli á Ísafirði og skúr
fauk á Hafrafelli við Skutuls-
fjörð. Hurðir fuku upp á a.m.k.
tveimur bæjum í Önundar-

Þetta krakkahús splundraðist í
Seljalandshverfinu á Ísafirði.

firði, rúðubrot urðu þar og
plötur fuku. Járn á áhaldahús-
inu á Þingeyri losnaði og rúða
brotnaði. Flutningabíll fauk á
hliðina í Bolungarvík á laugar-
dagsmorguninn. Þá var ofviðr-
ið mjög tekið að lægja. Bíllinn
var á leið frá Bolungarvík og
var kominn langleiðina eftir
sléttlendinu að Ósá þegar
vindhviða setti hann á hliðina.
Bíllinn lenti á ljósastaur og
ljóst virðist að skemmdir hafi
orðið nokkrar en bílstjórann
sakaði ekki. Þak á fiskverk-
unarhúsi í Bolungarvík
skemmdist í veðrinu.

Ýmsir segja þessa eitthvert
versta veður í manna minnum
en aðrir telja að ofsaveður fyrir

þrjúleytið um nóttina. Þá var
Spillinum en fór þó ekki í
sundur. Þarna hreinsaðist veg-
urinn í burtu að heita má í
briminu en vatnsleiðslan var
lögð í veginn.

Fjölmargar skemmdir urðu
víða auk þeirra sem hér eru
taldar. Þannig er t.d. vitað er
um nokkur krakkahús í görð-
um sem veðrið hreif.

átta árum hafi verið öllu verra.
Vindurinn var á vestsuðvestan
og veðurhamurinn mestur um

Þessi vöruflutningabifreið fauk á hliðina í Bolungarvík.

Vantar ykkur hjálp við
jólahreingerningar? Get
tekið að mér þrif. Hafið
samband við Berglindi í
síma 456 3496.

Til sölu er MMC Lancer
árg. 93. Verðhugm. kr. 180
þús. Uppl. í síma 456 3496.

Til leigu er herbergi í Hlíð-
unum í Reykjavík til lengri
eða skemmri tíma. Sjón-
varp, ísskápur eru í her-
bergjunum. Upplýsingar í
síma 865 9637.

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 leigu er 3ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Uppl. í
síma 456 3803.

Til sölu er MMC Lancer,
4x4, árg. 1997, ekinn 51
þús. km. Upplýsingar í síma
456 6760.

Tek að mér ræstingar t.d.
í heimahúsum eða á skrif-
stofum. Annað kemur til
greina. Er miðsvæðis á Ísa-
firði. Upplýsingar í síma
456 6274.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði. Upplýs-
ingar í símum 892 7911 og
865 5699.

Til sölu er grár Silvercross
barnavagn. Vel með far-
inn. Selst ódýrt. Uppl. í sím-
um 456 3432 og 861 3432.

Þeir sem tóku tvo stýris-
sleða af lóðinni að Bakka-
stíg 12 eru vinsamlegast
beðnir að skila þeim aftur.

´73 stuðboltar athugið!
www.hi.is/~hths/1973.

Óska eftir að kaupa notðan
Stiga-sleða. Uppl. í síma
456 3758 og 865 6380.

Til sölu er Silvercross
barnavagn á kr. 10.000.
Uppl. í síma 456 3503.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Hjallaveg á Ísafirði.
Upplýsingar í síma 456
3016 á kvöldin.

Svartur Subaru Forrester
árg. 98 til sölu, ekinn 71
þús. km. Sumar- og vetrar-
dekk, krókur o.fl. Uppl. í
síma 456 3517.

Til sölu er fjórir negldir
hjólbarðar á 13" felgum á
góðu verði. Upplýsingar í
síma 456 3320.

Slysavarnafólk í Bolungar-
vík! Ný styttist óðum þang-
að til dregið verður í ,,Lín-
unni“. Þeir sem eiga enn
eftir að gefa vinninga geta
skilað þeim til Betu Maju
eða Ingibjarðar eða komið
þeim niður í hús á miðviku-
dagskvöldum.

Styrktarsjóður Tónlistar-
skóla Ísafjarðar minnir á
árlegan laufabrauðs-
bakstur  í mötuneyti
Menntaskólans á Ísafirði
laugardaginn 17. nóvem-
ber kl. 10. Allir velkomnir.
Margar hendur vinna létt
verk. Jólastemmning og
kaffi á staðnum. Stjórnin.

Jólin nálgast! Vantar þig
ódýra smáhluti í jólapakk-
ann? Uppl. í síma 456
4059. Guðríður.

Til leigu er íbúðarhúsnæði
á eyrinni, gott geymslu-
pláss og/eða frístundar´mi.
Upplýsingar í síma 867
5161 eftir kl. 16.

Óska eftir að leigja íbúð
eða einbýli með bílskúr í
Bolungarvík frá áramótum.
Uppl. í síma 692 9528.

Til sölu er 4ra herb. íbúð á
1. hæð að Stórholti 7 á Ísa-
firði. Góð og vel skipulögð
blokkaríbúð. Blokkin mál-
uð að utan sumarið 2000
eftir gagngerðar viðgerðir.
Upplýsingar í síma 456
4640 eftir kl. 19:00.
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Hafnarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar hefur falið Elísabetu Gunn-
arsdóttur arkitekt á Ísafirði að
leita lausna á þeim vandamál-
um sem verið hafa í Ísafjarð-
arhöfn vegna aðstöðu fyrir far-
þegabáta.

Eins og fram kom í fréttum
á nýliðnu sumri risu deilur
vegna hafnaraðstöðu ferða-
þjónustufyrirtækja sem reka
farþegabáta og þótti þar ein-
hverjum á sig hallað, með
réttu eða röngu. Hafnarstjórn
vill hins vegar að þessum aðil-
um sé búin sem best og jöfnust
aðstaða en viðunandi lausn
þeirra mála með hóflegum
kostnaði hefur hins vegar ekki
verið talin hrist fram úr erm-
inni.

Ragnheiður Hákonardóttir,
formaður hafnarstjórnar, segir
að verkefni Elísabetar sé tví-
þætt. Annars vegar að finna
viðunandi lausn fyrir bátana
og jafnframt fyrir farþega
þeirra sem þurfa að leggja leið
sína um atvinnusvæði við
höfnina. Elísabetu sé ætlað
að leita hugmynda og álits
allra sem hlut eiga að máli og
skoða þær hugmyndir í ljósi
gildandi skipulags. Síðan eigi
hún að skila hafnarstjórn hug-
myndum sínum ásamt áætlun-
um um framkvæmdaþörf og
kostnað. Í framhaldi af því
muni hafnarstjórn og bæjar-
yfirvöld velja þá lausn sem
heppilegust telst í samráði við
þá sem hagsmuna eiga að

gæta. Ragnheiður segir að
heppilegt hafi verið talið að fá
Elísabetu sem óháðan sér-
fræðing til þess að gera úttekt
á þessu máli, meðal annars til
þess að firra hafnarstjórn
ámæli vegna meintrar mis-
mununar milli ferðaþjónustu-
fyrirtækja.

Í annan stað er Elísabetu
falið að kanna umhverfi hafn-
arsvæðisins og frágang, með
það í huga að ferðafólk og
aðrir geti átt skemmtilega og
greiða gönguleið með strand-
lengjunni suður fyrir Suður-
tanga. Sú gönguleið myndi
jafnframt vera heppileg til að
fara á milli miðbæjarins á Ísa-
firði og þess staðar þar sem
farþegabátarnir munu liggja.

Úttekt gerð á aðstöðu fyrir farþegabáta í ÍsafjarðarhöfnÚttekt gerð á aðstöðu fyrir farþegabáta í ÍsafjarðarhöfnÚttekt gerð á aðstöðu fyrir farþegabáta í ÍsafjarðarhöfnÚttekt gerð á aðstöðu fyrir farþegabáta í ÍsafjarðarhöfnÚttekt gerð á aðstöðu fyrir farþegabáta í Ísafjarðarhöfn

Óháður sérfræðingurÓháður sérfræðingurÓháður sérfræðingurÓháður sérfræðingurÓháður sérfræðingur
fenginn til verksinsfenginn til verksinsfenginn til verksinsfenginn til verksinsfenginn til verksins

– hugað að gönguleið með strandlengjunni fyrir Suðurtanga

Frá bátahöfninni Sundamegin í Ísafjarðarhöfn.

Gamla sjúkrahúsið tilefni kosningaloforða einu sinni enn?Gamla sjúkrahúsið tilefni kosningaloforða einu sinni enn?Gamla sjúkrahúsið tilefni kosningaloforða einu sinni enn?Gamla sjúkrahúsið tilefni kosningaloforða einu sinni enn?Gamla sjúkrahúsið tilefni kosningaloforða einu sinni enn?

Vegleg menningarmið-Vegleg menningarmið-Vegleg menningarmið-Vegleg menningarmið-Vegleg menningarmið-
stöð í sögufrægu húsistöð í sögufrægu húsistöð í sögufrægu húsistöð í sögufrægu húsistöð í sögufrægu húsi
Menningarmálanefnd

Ísafjarðarbæjar hefur farið
þess á leit við bæjaryfirvöld,
að leitað verði allra leiða til
að ljúka endurbyggingu
Gamla sjúkrahússins á Eyr-
artúni á Ísafirði og leysa
þannig húsnæðisvanda
þeirra safna sem þar er ætl-
aður samastaður. Nefndin
kemst svo að orði í erindi
sínu, að gaman væri að
endurbygging hússins þyrfti
ekki að verða kosningalof-
orð einar kosningarnar enn.
Sjúkrahúsið gamla gengur í
endurnýjun lífdaganna sem
safnahús og samkvæmt
ákvörðun bæjarstjórnar fyr-
ir liðlega tólf árum eiga
Bæjar- og héraðsbókasafn-
ið,

Héraðsskjalasafnið, Ljós-
myndasafnið og Listasafn
Ísafjarðar að fá þar inni.

Lögð er áhersla á góða

samnýtingu í húsinu. Þar er
m.a. gert ráð fyrir aðstöðu til
sýningahalds í sölum, göng-
um og stigahúsi og aðstöðu
til fundahalda, rannsókna,
náms og afþreyingar með
tæknibúnaði nútímans.

Kostnaður við endurbygg-
inguna er nú þegar orðinn um

55 milljónir króna sem Ísa-
fjarðarbær hefur lagt til að
langmestu. Húsið er nú full-
klárað að utan. Kostnaður
sem eftir er við frágang inn-
andyra er áætlaður 50,8
milljónir og kostnaður við
búnað 14,7 milljónir eða
samtals liðlega 65 milljónir.

Gamla sjúkrahúsið á Eyrartúni á Ísafirði er teiknað af
Guðjóni Samúelssyni og byggt árið 1925.

Þessa dagana er unnið að
gerð sjóvarnargarðs fyrir neð-
an Sundstræti á Ísafirði.
Ágangur sjávar hefur valdið
íbúum þar talsverðum óþæg-
indum og hafa þeir lengi ósk-
að eftir úrbótum. Það er Norð-
urtak ehf. á Sauðárkróki sem
hefur verkið með höndum en

fyrirtækið átti lægsta tilboðið
í gerð sjóvarna á Ísafirði, Flat-
eyri og í Hnífsdal, alls 18,9
milljónir króna.

Þessar framkvæmdir eru að
mestu kostaðar af ríkinu, sem
greiðir 7/8 hluta kostnaðarins
en Ísafjarðarbær greiðir 1/8 á
móti. Stórgrýti er losað með

sprengingum í grjótnámi á
Dagverðardal og flutt á risa-
vöxnum vögnum niður á
Skutulsfjarðareyri þar sem
grafa hagræðir því.

Það er Siglingamálastofnun
sem hefur umsjón með verk-
inu fyrir hönd ríkisins og Ísa-
fjarðarbæjar.

Sjóvarnir bættar neð-Sjóvarnir bættar neð-Sjóvarnir bættar neð-Sjóvarnir bættar neð-Sjóvarnir bættar neð-
an við Sundstrætiðan við Sundstrætiðan við Sundstrætiðan við Sundstrætiðan við Sundstrætið

Norðurtaksmenn flytja stórgrýti til hlífðar EyrbygNorðurtaksmenn flytja stórgrýti til hlífðar EyrbygNorðurtaksmenn flytja stórgrýti til hlífðar EyrbygNorðurtaksmenn flytja stórgrýti til hlífðar EyrbygNorðurtaksmenn flytja stórgrýti til hlífðar Eyrbyggjumgjumgjumgjumgjum
Unnið við sjóvarnargarðinn við Sundstræti.
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Örlögin ráða mikluÖrlögin ráða mikluÖrlögin ráða mikluÖrlögin ráða mikluÖrlögin ráða mikluÖrlögiÖrlögiÖrlögiÖrlögiÖrlögin ráða miklun ráða miklun ráða miklun ráða miklun ráða miklu
– rætt við Sigrúnu Sigurðardóttur, formann

Krabbameinsfélagsins Sigurvonar

Sigurvon, krabbameinsfélag á
norðanverðum Vestfjörðum, var
stofnað fyrr í mánuðinum á Ísa-

firði. Fjölmenni kom á stofnfund-
inn og sýnir það hve mikil þörf og
áhugi er fyrir slíku félagi á svæð-

inu. Tilgangur þess er að styðja
baráttuna gegn krabbameini með
því að fræða almenning um sjúk-

dóminn og krabbameinsvarnir,
stuðla að aukinni menntun heil-
brigðisstétta við greiningu, með-

ferð og fyrirbyggjandi aðgerðir og
veita krabbameinssjúklingum

 stuðning.
Athygli vakti að ung kona var

valin í forystu fyrir félagið á stofn-
fundinum. Hún er hins vegar ekki

óvön að taka að sér krefjandi verk-
efni og jafnvel óvenjulegar

 ákvarðanir.

„Það var leitað til mín og
fleiri að taka þátt í undirbún-
ingshóp til að stofna krabba-
meinsfélag hér og ég sló til.
Svo þegar kom að því að und-
irbúa stjórn, þá var stungið
upp á mér. Satt að segja kom
það mér nokkuð á óvart. En
það var Sigurður Ólafsson
sem átti frumkvæðið að stofn-
un félagsins og stakk upp á
mér, svo mér fannst bara að
ég gæti ekki skorast undan.
Ég var búinn að tala svo mikið
um það hve mikilvægt væri
að koma félaginu upp hér. Ég
hef ekki mikið starfað að fé-
lagsmálum, ekki síðan ég var
í skóla. En það er gott fólk
með mér í stjórn og sterkur
bakhjarl félagsins er Krabba-
meinsfélag Íslands, svo ég
kvíði engu.“

Stuðningshópar eruStuðningshópar eruStuðningshópar eruStuðningshópar eruStuðningshópar eru
forgangsverkefniforgangsverkefniforgangsverkefniforgangsverkefniforgangsverkefni

„Forgangsverkefni félags-
ins er að koma á fót stuðn-
ingshópum hér fyrir krabba-

meinssjúka, eins og eru starf-
andi í Reykjavík. Það byggist
mest á fólki sem hefur greinst
með krabbamein og aðstand-
endum þeirra. Þetta verða þá
virkir hópar þar sem fólk hitt-
ist reglulega bæði til að ræða
málin yfir kaffibolla og til að
miðla reynslu til annarra. Þeg-
ar þessir hópar verða orðnir
til getur fólk sem greinist með
sjúkdóminn leitað til slíkra
hópa og fengið ráðgjöf og
stuðning. Hildur Björk Hilm-
arsdóttir, formaður Krafts,
stuðningsfélags ungs fólks
með krabbamein, kom hér á
stofnfundinn og hún er tilbúin
að koma aftur þegar þetta starf
fer af stað.  Þetta er mikil-
vægasta verkefni okkar og það
sem mest liggur á að koma í
framkvæmd.

Slíkir stuðningshópar hafa
ekki starfað hér en það hefur
þó verið vísir að slíku starfi
hjá konum sem hafa greinst
með brjóstakrabba. Það er
kona hér í bænum sem fólk
hefur leitað til og hún hefur

aðstoðað konur og aðstand-
endur þeirra sem greinst hafa.
Þetta er það eina sem hefur
verið hér og það hefur ekki
verið um reglulegt starf að
ræða.“

MikilvægtMikilvægtMikilvægtMikilvægtMikilvægt
að ná til fólksað ná til fólksað ná til fólksað ná til fólksað ná til fólks

„Ég held það sé mjög mik-
ilvægt fyrir fólk sem hefur
lent í einhvers konar áföllum
og er í sorg að hafa einhvern
til að tala við og geta leitað til
einhvers. Einnig finnst fólki
oft betra að tala við einhvern
sem hefur upplifað svipaða
reynslu og það sjálft, þekkir
þær tilfinningar og hugsanir
sem upp kunna að koma og
skilur hvað einstaklingurinn
gengur í gegnum. Það mynd-
ast ákveðinn skilningur á milli
fólks sem hefur upplifað svip-
aða lífsreynslu. Einnig er oft
gott fyrir fólk að hafa einhvern
utan fjölskyldunnar til að tala
við um sín mál, þó svo að
stuðningur fjölskyldumeð-

lima sé mjög mikilvægur líka.
 Ég tel einnig mikilvægt að

leita uppi fólk sem hefur lent
í áföllum eða er í sorg, jafnvel
fara til þess að fyrra bragði.

Fólk er oft framtakslaust
vegna sorgar sinnar og á erfitt
með að bera sig eftir hjálp.
Það gengur því ekki alltaf að
segja: Þegar þér líður illa,
komdu þá og talaðu við mig,
því sumir eiga mjög erfitt með
að leita til annarra eftir aðstoð.
Það er því mikilvægt að hafa
þetta í huga: Bíða ekki eftir
þeim sem líður illa, heldur að
fara til hans að fyrra bragði.
Þetta er nokkuð sem fólk ætti
oftar að hafa í huga en það
virðist gleymast ótrúlega oft.“

Mikil þörfMikil þörfMikil þörfMikil þörfMikil þörf
fyrir félagiðfyrir félagiðfyrir félagiðfyrir félagiðfyrir félagið

„Sigurvon mun líka verða
með fræðslufundi í samvinnu
við Krabbameinsfélag Íslands
en það allt á eftir að skipu-
leggja. Krabbameinsfélagið er

með fræðsluefni og fyrirlesara
sem hægt er að fá út á land til
að halda námskeið og fræð-
slufundi. Þar er um að ræða
bæði lækna, hjúkrunarfræð-
inga, sálfræðinga og næring-
arráðgjafa. Námskeið til að
hætta að reykja og fleira. Við
verðum þá milligönguaðilar
hér heima og sjáum um að
undirbúa og auglýsa slíka
fundi. Við höfum fullan hug á
að vinna að þessu.

Krabbameinsfélögin úti um
allt land eru sjálfstæð félög
með aðild að Krabbameins-
félagi Íslands. Við erum með
sjálfstæða starfsemi, okkar
eigin fjárhag og svoleiðis. Það
getur hver sem er gerst félags-
maður í Sigurvon. Þegar við
verðum orðið sterkt félag, og
náum að safna í sjóð, þá gæt-
um við stutt fólk í veikindum
sem þarf að vera mánuðum
saman frá vinnu og missir
launin sín. En þetta er kannski
fjarlægur draumur.

Það er mikil þörf fyrir slíkt
félag hér. Það eru krabba-

meinsfélög um allt land og
soldið skrítið að það hafi ekki
verið hér síðustu árin. Það
starfaði hér krabbameinsfélag
fyrir allmörgum árum en það
lognaðist út af. Ég er að vinna
hér í heimahjúkrun og við höf-
um tekið að okkur heima-
hjúkrun krabbameinssjúkl-
inga. Þá tók ég eftir að það er
ekki um neinn stuðning að
ræða hér í bænum. Annars er
ekki boðið upp á skipulega
heimahlynningu fyrir krabba-
meinssjúklinga hér, og það er
eitt af því sem vantar.“

Úr hjúkrun í löggunaÚr hjúkrun í löggunaÚr hjúkrun í löggunaÚr hjúkrun í löggunaÚr hjúkrun í lögguna

„Ég útskrifaðist úr hjúkr-
unarfræðinni síðastliðið vor,
en það er nú saga að segja frá
því. Ég byrjaði haustið 1990
og tók þá fyrsta árið við Há-
skóla Íslands. Um sumarið
sótti ég um og fékk starf við
sumarafleysingar í löggunni
hér á Ísafirði. Þetta var nú
eiginlega óvart, ég ætlaði bara
að prófa eitt sumar. Mig lang-
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aði til að prófa eitthvað nýtt,
og kynnast annarri hlið á til-
verunni.

Svo hafði ég í huga, að þetta
gæti hjálpað mér í sambandi
við hjúkrunarnámið. Það
höfðu verið tvær konur í lög-
reglunni á Ísafirði á undan
mér, svo það var ekkert nýtt,
ég var hins vegar eina konan
meðan ég starfaði í lögregl-
unni hér til 1994. Mér fannst
þetta spennandi starf. Maður
sá auðvitað margt, allskonar
leiðindi og jafnvel átakanlega
hluti, en mér fannst þetta al-
drei neitt sérstaklega erfitt. Ég
leit á þetta fyrst og fremst
sem reynslu og ögrandi verk-
efni til að takast á við. Þegar
mér bauðst svo að fara í Lög-
regluskólann ákvað ég að slá
til, kláraði hann og hélt áfram
í löggunni næstu árin.“

Lögga á hring-Lögga á hring-Lögga á hring-Lögga á hring-Lögga á hring-
ferð um landiðferð um landiðferð um landiðferð um landiðferð um landið

Sumarið 1994 starfaði Sig-
rún hjá rannsóknardeild lög-
reglunnar á Akureyri. Það varð
upphafið að hringferð hennar
um hin ýmsu lögregluhéröð
landsins. Hún ætti því vel að
geta borið saman landshlut-
ana. Hvar bestu ökumennirnir
eru, eða slægustu glæponarn-
ir. Hvað með Ísfirðinga í þess-
um samanburði?

„Þeir eru nú bara nokkur
rólegir. Þeir eru allavega ekki
verstir. Það eru margir verri
en þeir“, segir Sigrún kankvís.

„Mig langaði að breyta til
og starfa á nýjum stað. Það
var ólíkt að vinna hjá rann-
sóknardeildinni á Akureyri en
í almennu lögreglunni. Meiri
skrifstofuvinna. Þetta var nú
frekar rólegt sumar, og ekki
mikið um glæpi, allavega eng-
in stórmál.Um haustið þegar
ég var að losna á Akureyri,
bauðst mér að leysa af skóla-
félaga minn úr Lögregluskól-
anum sem starfaði á Höfn í
Hornafirði, og þá fór ég þang-
að.

Það var nú svolítið sérstök
reynsla, því það var mjög ólíkt
því sem ég þekkti héðan frá
Ísafirði, enda minna samfélag.
Ég var fyrsta konan sem hafði
starfað sem lögregluþjónn
þarna, og annar starfsfélag-
anna var ekki alveg sáttur við
það. Hann var soldil karl-
remba má ég segja, og fannst
að konur hefðu ekkert að gera
í lögreglunni.

Maður var oft einn á vakt,
var með lögreglubílinn heima
hjá sér á nóttunni á bakvakt,
og varð þá að fara einn í útköll
og leysa málin á eigin spýtur.
Stundum fékk maður þá að-
eins að heyra það af því ég
var kona, og það var reynt að
testa mann eða ögra manni.

Lögreglukona áLögreglukona áLögreglukona áLögreglukona áLögreglukona á
sprungnu dekkisprungnu dekkisprungnu dekkisprungnu dekkisprungnu dekki

Einu sinni var hringt um
nótt og tilkynnt um innbrot í
búð eða sjoppu á Höfn, og ég
fór auðvitað strax af stað á
lögreglubílnum. Þá hvell-
springur á lögreglubílnum um
leið og ég bakka honum út af
stæðinu. Ég ætlaði þá bara að
skipta strax um dekk, en þá

var eitthvað vesen með vara-
dekkið. Svo ég varð að hringja
út annan lögreglumann og fá
aðstoð. Þegar ég fór svo með
dekkið í viðgerð, þá var stærð-
ar nagli á kafi í dekkinu. Það
hafði greinilega einhver kom-
ið honum fyrir þegar bíllinn
var í stæðinu. Þegar ég fór
svo að athuga útkallið, kom í
ljós að það var eitthvað vafa-
samt. Þá voru menn bara með
fíflalæti og sneru út úr hlut-
unum. En ég tók þetta nú
ekkert nærri mér. Eftir þetta
starfaði ég bæði í Vestmanna-
eyjum og Stykkishólmi.

Það erfiðasta sem ég upp-
lifði í lögreglunni var að sjá
foreldra missa barnið sitt. Ég
held að það sé það erfiðasta
sem fólk upplifir í þessu starfi,
þegar börn lenda í slysum.
Viðbrögð foreldranna og fólk-
sins sem næst stóð barninu
sátu lengi í mér. Að upplifa
það þegar þau fengu vitneskju
um að barnið hefði drukknað.
Svoleiðis gleymist ekki.

Námskeið umNámskeið umNámskeið umNámskeið umNámskeið um
misnotkun barnamisnotkun barnamisnotkun barnamisnotkun barnamisnotkun barna

„Meðan ég var í lögreglunni
fór ég tvisvar á námskeið í
Bandaríkjunum á eigin vegum
til að kynna mér málefni barna
sem hafa orðið fyrir kynferð-
islegri misnotkun. Þetta var á
vegum lögreglunnar í Banda-
ríkjunum og var fyrir lögreglu-
þjóna og aðra starfsmenn sem
unnu með börnum sem hafa
orðið fyrir misnotkun. Ég var
fyrst í Boston og svo í síðara
skiptið í Huntsville í Alabama
og í starfskynningu hjá lög-
reglunni í Dallas í Texas. Það
voru aðallega Bandaríkja-
menn úr ýmsum fylkjum
Bandaríkjanna sem sóttu
þessi námskeið. Þetta var heil-
mikil reynsla.

Þetta tengdist líka því að ég
hafði sótt um hjá Rannsókn-
arlögreglu ríkisins, eins og
hún hét þá. Ég fann að ég
hafði ekki áhuga á að halda
áfram í götulöggunni, og bjóst
við að það væri áhugi á því í
lögreglunni að nýta sérnám á
þessu sviði. Ég hafði lagt mik-
ið í að kynna mér þessi mál
og fannst þetta mjög mikil-
vægt. En karlarnir þarna vildu
ekki fá mig í rannsóknarlög-
regluna og eftir að þeir höfn-
uðu mér tvisvar, þá ákvað ég
bara að gefa skít í lögregluna
og snúa mér aftur að náminu.
Ég fór aftur í hjúkrunarfræð-
ina, en aftur tók ég útúrdúr frá
skólanum.“

Örlögin grípa inn íÖrlögin grípa inn íÖrlögin grípa inn íÖrlögin grípa inn íÖrlögin grípa inn í
„Ég átti eitt ár eftir í hjúkr-

uninni þegar ég ákvað að hvíla
mig á henni og kom hingað
vestur haustið 1998. Þá hafði
ég ekkert búið hér í fjögur ár.
Það var eins og örlögin hefðu
gripið inn í til að halda mér
hérna þetta haust. Þegar ég
var komin bauðst mér  bæði
að taka að mér þjálfun skíða-
krakka og vinna á Heilsugæsl-
unni, og stuttu síðar varð ég
ólétt. Ég bjó því hér heima
hjá foreldrum mínum þetta
haust, og í desember dó Sig-
urður Finnbogason pabbi
minn snögglega, aðeins 52 ára
að aldri. Hann hafði ekki

kennt sér meins. Það var
hjartaáfall og ekkert hægt að
gera.

Ég segi að það hafi verið
örlögin sem kipptu mér hing-
að vestur á þessum tíma. Það
var auðvitað óvenjulegt að
taka frí frá námi þegar ég átti
svona stutt eftir. Svo fékk ég
vinnu og ákvað að vera hér á
Ísafirði áfram. Fráfall pabba
var mikið áfall fyrir fjölskyld-
una en ég er fegin eftir á að ég
skyldi vera hérna heima þetta
haust og geta eytt síðustu
mánuðunum með pabba áður
en hann dó. Svo átti ég dóttur
í júlí árið eftir, lítinn ljósgeisla
í líf fjölskyldunnar. Ég held
að það hafi hjálpað okkur öll-
um mikið í sorginni.“

KvennaboltiKvennaboltiKvennaboltiKvennaboltiKvennabolti
og Skíðavalog Skíðavalog Skíðavalog Skíðavalog Skíðaval

Sigrún ólst upp í Pólgötunni
á eyrinni á Ísafirði og í Holta-
hverfinu. Hún á tvo bræður,
Ólaf, sem er eldri og býr á
Akureyri, og Sigþór, sem er
að læra kokkinn hjá SKG á
Hótel Ísafirði en er í skóla
fyrir sunnan í vetur. Móðir
hennar Signý Rósantsdóttir er
frá Akureyri. Hún kom hingað
í Húsmæðraskólann Ósk og
kynntist þar mannsefninu og
ílentist eins og margar föngu-
legar stúlkur á þeim árum. Á
unglingsárum var Sigrún ein
aðalsprautan í kvennaknatt-
spyrnunni hér á Ísafirði. Hún
stundaði líka skíðin og gekk í
Menntaskólann á Ísafirði.

„Við fylgdumst að nokkrar
í fótboltanum og skólanum
og erum flestar komnar hing-
að vestur aftur eftir nám. Þegar
við vorum yngri biðum við
eftir að verða fjórtán ára til að
fá að æfa með meistaraflokki
kvenna.

Vinkonur mínar Didda og
Stella Hjaltadætur bjuggu í
Mjógötunni og við vorum
mikið saman. Þær eru einu ári
eldri en ég og fengu því að
æfa með meistaraflokknum
ári á undan. Það var sárt að
þurfa að bíða en ég lifði það
af. Svo keppti ég með meist-
araflokki í nokkur ár. Þetta
var rosalega góður hópur og
skemmtilegur félagsskapur.
Við stóðum okkur nokkuð vel
og spiluðum í fyrstu deildinni
í nokkur ár. Þetta var mjög
skemmtilegur tími.

Ég var í fyrsta hópnum sem
byrjaði í skíðavalinu við
Menntaskólann. Við vorum
sex eða átta sem byrjuðum
fyrsta haustið sem boðið var
upp á þessa braut. Ég hætti
hins vegar að keppa á skíðum
eftir tvo vetur í skólanum og
skipti um braut. Þá ákvað ég
að taka fótboltann fram yfir.
Skíðavalið fór vel af stað en
það hafði mikil áhrif þegar
snjóflóðin komu hér á skíða-
svæðið og þetta lognaðist útaf.
Það komu nokkrir krakkar
víða að af landinu á þessa
braut og útskrifuðust hér.“

Hjúkka eftir tíu árHjúkka eftir tíu árHjúkka eftir tíu árHjúkka eftir tíu árHjúkka eftir tíu ár

„Ég kláraði hjúkrunarfræð-
ina síðasta vor frá Háskólan-
um á Akureyri. Ég átti lítið
eftir af náminu. Í raun bara

ein önn sem ég þurfti að sækja
skólann og svo gat ég klárað
það sem eftir var utan skóla.
Mér bauðst að búa hjá móður-
systur minni á Akureyri og
manninum hennar og svo var
önnur systir mömmu sem er
dagmanna og passaði stelp-
una. Það var gott að eiga góða
að á Akureyri. Það liðu því tíu
ár frá því ég innritaði mig í
hjúkrunarnámið í Reykjavík
haustið 1990, þar til ég útskrif-
aðist frá Akureyri í vor. En ég
er líka búin að koma víða við
í millitíðinni.

Lokaritgerðin mín fjallaði
um afleiðingar ofbeldis gegn
börnum og meðferð þeirra.
Þannig nýttist mér reynslan
úr lögreglunni og námið í
Bandaríkjunum við lokaverk-
efnið mitt í hjúkruninni. Ég er
búin að vinna við Heilsu-
gæslustöðina hér síðustu árin
og líkar það vel.“

Í fjörunni í SkötufirðiÍ fjörunni í SkötufirðiÍ fjörunni í SkötufirðiÍ fjörunni í SkötufirðiÍ fjörunni í Skötufirði

Sigrún virðist una hag sín-
um vel á Ísafirði nú. Hún býr
með dóttur sinni Signýju Rós,
sem skírð er í höfuðið á ömmu
sinni, og sambýlismanninum
Ólafi Óskarssyni frá Ólafs-
firði. Og ekki líður á löngu
áður en nýr einstaklingur mun
bætast í fjölskylduna. Sigrún
og fjölskylda eiga sér eitt
áhugamál sem geymt er inn í
Skötufirði.

„Þetta var nú eiginlega
draumurinn hans pabba. Í
æsku var hann í sveit hjá afa
sínum og ömmu, Pétri Finn-
bogasyni og Stefaníu Jens-
dóttur, á Hjöllum í Skötufirði.
Afi minn Finnbogi Pétursson
var alinn þar upp en fjölskyld-
an er frá Litlabæ í Skötufirði.
Afi flutti svo hingað til Ísa-
fjarðar á sínum tíma. Pabbi
fékk lóð undir sumarbústað í
fjörunni fyrir neðan Hjalla og
var byrjaður að reisa sumar-
bústað þegar hann dó. Við höf-
um verið að gera hann kláran
en það hefur verið mikil vinna
að koma honum upp. Það er
gaman að sjá drauminn hans
pabba rætast í fjörunni í
Skötufirðinum.“

Við kveðjum Sigrúnu og
fjölskyldu hennar og horfum
út um gluggann hjá henni þar
sem gamla sjúkrahúsið og hið
nýja blasa við. Að lokum
hverfum við aftur að félaginu
sem hún hefur tekið að sér
forystu fyrir.

„Krabbamein er sjúkdómur
sem kemur við alla. Ég held
að það sé ekki neinn sem ekki
þekkir til einhvers náins ætt-
ingja eða vinar sem hefur lent
í þessum sjúkdómi. Tvær syst-
ur mömmu hafa greinst með
krabbamein og önnur dó. Hin
systirin náði sér aftur. Það
þekkja allir þennan sjúkdóm
og afleiðingar hans. Ég held
að það sé verðugt verkefni að
helga sig þessu félagi næsta
árið. Svo er líka gott að hafa
eitthvað að gera í fæðingaror-
lofinu“, segir þessi kraftmikla,
unga kona, sem greinilega
finnst að hjallarnir í lífinu séu
til að sigrast á. Það leynir sér
ekki dugurinn, rétt eins og hjá
forfeðrunum, sjósóknurum og
kraftakonum úr Skötufirðin-
um.

ORÐSENDING TIL ÍBÚA
ÍSAFJARÐARBÆJAR

Þar sem nú er unnið að nýrri þjóðskrá
m.v. 1. desember 2001 er íbúum sveit-
arfélagsins bent á að tilkynna um breytt
lögheimili sem allra fyrst.
Eigendum íbúða er skylt að fylgjast
með búsetuskráningu leigjenda sinna.
Forstöðumenn fyrirtækja og stofn-
ana eru hvattir til að minna nýtt starfs-
fólk 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 manntals-
fulltrúa í síma 450 8000 sé frekari
upplýsinga þörf.

Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.

Lausar stöðurLausar stöðurLausar stöðurLausar stöðurLausar stöður
Fjórar kennarastöður eru lausar til umsókn-

ar um næstu áramót þ.e. danska, raungrein-
ar, stærðfræði og tölvufræði.

Umsóknir ásamt upplýsingum um mennt-
un og fyrri störf þurfa að hafa borist skólanum
fyrir 20. nóvember merktar: Menntaskólinn
á Ísafirði, pósthólf 97, 400 Ísafjörður.

Upplýsingar veitir Jón Reynir Sigurvinsson,
aðstoðarskólameistari í símum 450 4402
eða 450 4400.

Skólameistari.

Háls-, nef- ogHáls-, nef- ogHáls-, nef- ogHáls-, nef- ogHáls-, nef- og
eyrnalæknireyrnalæknireyrnalæknireyrnalæknireyrnalæknir

Háls-, nef- og eyrnalæknir verður með
móttöku og aðgerðir á Ísafirði dagana 22.-
24. nóvember.

Tímapantanir í síma 450 4500, milli kl.
08:00 og 16:00 alla virka daga.

Félagsstarf aldraðraFélagsstarf aldraðraFélagsstarf aldraðraFélagsstarf aldraðraFélagsstarf aldraðra
SkemmtikvöldSkemmtikvöldSkemmtikvöldSkemmtikvöldSkemmtikvöld

Kvenfélagið Hvöt í Hnífsdal verður með
skemmtikvöld á sal Hlífar, föstudagskvöldið
16. nóvember kl. 20.

Allir eldri borgarar Ísafjarðarbæjar velkomnir.

46.PM5 19.4.2017, 09:479



10 MIÐVIKUDAGUR 14. NÓVEMBER 2001

Djúpbáturinn Fagranes,
sem legið hefur við bryggju á
Ísafirði á þriðja ár, hefur verið
seldur til Bandaríkjanna, eftir
því sem fram kom í fréttum í
síðustu viku.

Skipið á framvegis að liggja
við bryggju í miðborg San
Francisco og vera notað undir
skrifstofur. Milligöngumaður
um söluna segir að kaupverðið

hlaupi á tugum milljóna króna
en vill þó hvorki gefa upp
verð né kaupanda.

Ætlunin er að skipinu fari í
slipp í Njarðvíkum þar sem  á
að gera á því umtalsverðar
breytingar. Sagt er að þær
kosti um 20 milljónir króna
og taki þrjár vikur en síðan
verði skipinu siglt til San
Francisco.

Löng lega í Ísafjarðarhöfn á endaLöng lega í Ísafjarðarhöfn á endaLöng lega í Ísafjarðarhöfn á endaLöng lega í Ísafjarðarhöfn á endaLöng lega í Ísafjarðarhöfn á enda

Fagranesið seltFagranesið seltFagranesið seltFagranesið seltFagranesið selt
til San Franciscotil San Franciscotil San Franciscotil San Franciscotil San Francisco

Kvæðakvöld í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á Degi íslenskrar tungu á föstudagKvæðakvöld í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á Degi íslenskrar tungu á föstudagKvæðakvöld í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á Degi íslenskrar tungu á föstudagKvæðakvöld í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á Degi íslenskrar tungu á föstudagKvæðakvöld í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á Degi íslenskrar tungu á föstudag

Vestfirskir vísnavinirVestfirskir vísnavinirVestfirskir vísnavinirVestfirskir vísnavinirVestfirskir vísnavinir
stofna kvæðamannafélagstofna kvæðamannafélagstofna kvæðamannafélagstofna kvæðamannafélagstofna kvæðamannafélag

Menningarmiðstöðin Edin-
borg á Ísafirði gengst fyrir
kvæðakvöldi á Degi íslenskr-
ar tungu á föstudaginn, 16.
nóvember. Af sama tilefni ætla
vestfirskir vísnavinir að stofna
kvæðamannafélag á norðan-
verðum Vestfjörðum og verð-
ur kvæðakvöldið því öðrum
þræði stofnfundur félagsins en
landsþekktir kvæðamenn
koma í heimsókn.

Þeir félagar Steindór Ander-
sen, formaður Kvæðamanna-
félagsins Iðunnar í Reykjavík
og Sigurður Sigurðarson dýra-
læknir munu kveða saman og
njóta til þess liðstyrks skoska
hljóðfæraleikarans Burzby
Birchalls, sem leikur á ástr-

alska frumbyggjapípu.
Kvæðakonan Ólína Þor-

varðardóttir skólameistari
leggur þeim lið og kveður vís-
ur eftir sjálfa sig og aðra. Síð-
ast en ekki síst ber að nefna
Ásu Ketilsdóttur á Laugalandi
við Djúp sem er landsþekkt
fyrir flutning sinn á þulum og
barnagælum.

„Hugmyndin að stofnun
kvæðamannafélags hér fyrir
vestan hefur verið á sveimi
manna á meðal um nokkra
hríð“, segir Ólína Þorvarðar-
dóttir, ein úr hópi áhugamanna
um stofnun félagsins. „Sjálf
hafði ég verið að gæla við þá
hugmynd að stofna hér félag
kvæðamanna en var ekkert

farin að aðhafast í þá átt, þegar
Kristín Auður Elíasdóttir á
Þingeyri hafði samband við
mig fyrir skömmu og bar upp
sama erindi. Hún tjáði mér að
í Dýrafirði væri hópur fólks
sem hefði hug á að mynda
hóp vísnavina.

Skömmu síðar hafði Mar-
grét Gunnarsdóttir, sem er í
stjórn Menningarmiðstöðvar
Edinborgarhússins, samband
við mig um þá hugmynd að
halda hér kvæðakvöld. Mar-
grét hafði einnig orðið vör
við þennan áhuga á stofnun
vísnavina- eða kvæðamanna-
félags, svo nú var ekki eftir
neinu að bíða og hjólin fóru
að snúast. Niðurstaðan varð

sú að efna til kvæðakvölds á
degi íslenskrar tungu og
stofna af því tilefni kvæða-
mannafélag á norðanverðum
Vestfjörðum undir forystu
þess fólks sem hefur látið sig
málið varða.

Íslensk kvæða- og rímna-
hefð hefur átt nokkuð undir
högg að sækja á undanförnum
áratugum, þrátt fyrir starf
kvæðamannafélaga, ekki síst
Kvæðamannafélagsins Ið-
unnar í Reykjavík. Nú á síð-
ustu misserum hefur ýmislegt
orðið til að vekja athygli á
þessum forna menningararfi
Íslendinga, og ber þar senni-
lega hæst samstarf Steindórs
Andersens og rokkhljóm-

sveitarinnar Sigurrósar.
Ólína Þorvarðardóttir hefur

fjallað um rímur og kvæði
bæði í ræðu, riti og með kveð-
skap. „Í íslensku kvæðalög-
unum greinum við hinn hreina
tón þjóðarinnar, sálarástand
hennar og hugðarefni í lífi og
starfi langt aftur í aldir. Það
má því segja að kvæðahefðin
sé æðasláttur íslensku þjóðar-
innar – hefð sem er þess virði
að varðveita og viðhalda í
tengslum við vísnagerðina,
sem fjölmargir Íslendingar
hafa unun af þó að kvæðalögin
hafi mörg hver gleymst. Stofn-
un kvæðamannafélags á Vest-
fjörðum er þess vegna tíma-
bært skref í þá átt að hefja

Ólína Þorvarðardóttir.
þennan þátt í þjóðmenningu
okkar til vegs og virðingar á
ný og skipa henni þann sess
sem hún verðskuldar“ sagði
Ólína kvæðamaður.

Þeir sem vilja fá frekari upp-
lýsingar um væntanlegt
kvæðamannafélag á Vest-
fjörðum, eða skrá sig í félagið,
er bent á að snúa sér til Ólínu
Þorvarðardóttur í síma 450-
4401 og 456-3139, eða til
Kristínar Auðar Elíasdóttur á
Þingeyri í síma 456-8107.
Kvæðakvöldið byrjar kl. 20 á
föstudagskvöld í Edinborgar-
húsinu á Ísafirði.

Útibú Matra á Ísafirði lagt niðurÚtibú Matra á Ísafirði lagt niðurÚtibú Matra á Ísafirði lagt niðurÚtibú Matra á Ísafirði lagt niðurÚtibú Matra á Ísafirði lagt niður

UndirbúningurUndirbúningurUndirbúningurUndirbúningurUndirbúningur
hafinn að stofnunhafinn að stofnunhafinn að stofnunhafinn að stofnunhafinn að stofnun

nýs fyrirtækisnýs fyrirtækisnýs fyrirtækisnýs fyrirtækisnýs fyrirtækis
Iðntæknistofnun hefur sagt

upp fjórum af tólf starfsmönn-
um Matra Matvælarannsóknir
Keldnaholti). Þar á meðal er
eini starfsmaðurinn á Ísafirði,
Guðrún Anna Finnbogadóttir
sjávarútvegsfræðingur. Verður
útibú Matra á Ísafirði jafn-
framt lagt niður um næstu
mánaðamót. Þessi ákvörðun
endurspeglar erfiðleika í rek-
stri Matra og þá staðreynd, að
fyrirtækinu hefur gengið illa
að afla verkefna og styrkja
síðastliðið ár.

Matra, sem er samstarfs-
verkefni Rannsóknastofnunar
landbúnaðarins og Iðntækni-
stofnunar, á að þjóna fyrir-
tækjum í matvælaiðnaði auk
þess að taka þátt í rannsókna-
verkefnum með innlendum og
erlendum fyrirtækjum og

stofnunum. Útibúið á Ísafirði
var opnað 1. september í fyrra.
Það var þá hugsað sem tveggja
ára verkefni og tilraun í þá átt
að færa þjónustu Matra út á
landsbyggðina og gera þannig
fyrirtækjum kleift að nýta sér
rannsóknir og ráðgjöf í heima-
byggð.

Ekki hefur gengið sem
skyldi að fá fjárveitingu til
útibúsins en áætlanir gerðu
ráð fyrir að útibúið stæði undir
sér eftir tvö ár en því yrði að
öðrum kosti lokað. Þrátt fyrir
að starfsemin hafi gengið von-
um framar fyrsta starfsárið
treystir Iðntæknistofnun sér
ekki til að koma að rekstri.

Að sögn Guðrúnar Önnu er
undirbúningur þegar hafinn að
stofnun nýs fyrirtækis sem
mun hafa sama verksvið.
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Afmælisbarnið, Sigurður Sveinsson ásamt eiginkonu og börnum. F.v. Geir, Kristjana, Sigrún og Guðríður Sigurðarbörn
Gerður Pétursdóttir og Sigurður.

Sigurður Sveinsson áttræðurSigurður Sveinsson áttræðurSigurður Sveinsson áttræðurSigurður Sveinsson áttræðurSigurður Sveinsson áttræður

MargmenniMargmenniMargmenniMargmenniMargmenni
samfagnaðisamfagnaðisamfagnaðisamfagnaðisamfagnaði

Fjölmenni samfagnaði
Sigurði Sveinssyni frá

Góustöðum í Skutulsfirði
áttræðum þegar hann og
Gerður kona hans héldu

upp á afmælið í stóra
vinnusalnum í Netagerð

Vestfjarða við Grænagarð
á laugardaginn. Hvorki

veitingar né ávörp og
ræðuhöld voru af skornum

skammti og mun fagnað-
urinn hafa staðið öllu

lengur en tilgreint hafði

verið í upphafi.
Góustaðaættin á Ísafirði

er fjölmenn og samheldin
og jafnan eru margir sem

samfagna þessu góða fólki
á merkisafmælum og við
önnur tækifæri. Myndir-

nar sem hér fylgja tók ljós-
myndari blaðsins þegar í

afmælishófinu í Netagerð-
inni. Fleiri myndir úr
afmælishófinu munu

birtast á svipmyndum á
bb.is í vikunni.

Einar Hreinsson og Sigurður Samúelsson, bassaleikari
hljómsveitarinnar Írafár og dóttursonur afmælisbarnsins
voru á meðal gesta í afmælinu.

Þar voru einnig þau Anna Lóa Guðmundsdóttir, bróðurdóttir
afmælisbarnsins og Guðmundur Guðmundsson, fyrrverandi
útgerðarmaður á Ísafirði.

Jón Pétursson sem lengi var skipstjóri á Guðnýju sem Sig-
urður gerði út mætti að sjálfsögðu í hófið ásamt eiginkonu
og dóttur.

Guðbjartur Ásgeirsson, skipstjóri, eiginkona hans Ragnheið-
ur Hákonardóttir og Jóhann Pétur Ragnarsson.

Gerist áskrifendur í síma 456 4560
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Brottkast – ekki benda á mig!Brottkast – ekki benda á mig!Brottkast – ekki benda á mig!Brottkast – ekki benda á mig!Brottkast – ekki benda á mig! 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:
Telur þú að
andvirði OV
munu styrkja
vestfirskar
byggðir
verulega?
Alls svöruðu 389.
Já sögðu 109 eða 28,02%
Nei sögðu 257 eða 66,07%
Veit ekki sögðu
23 eða 5,91%

Eiríkur Finnur Greipsson á Flateyri
og Ágúst Gíslason á Ísafirði skrifa

,,Við erum með
allt í höndunum
sem þarf“

Sjómannaskólann á ÍsafjörðSjómannaskólann á ÍsafjörðSjómannaskólann á ÍsafjörðSjómannaskólann á ÍsafjörðSjómannaskólann á Ísafjörð
– kaupum Sjómannaskólann!– kaupum Sjómannaskólann!– kaupum Sjómannaskólann!– kaupum Sjómannaskólann!– kaupum Sjómannaskólann!

Já, nú er tækifærið ágætu,
Vestfirðingar. Sjómennska er
okkar fag! Héðan er unnt að
mennta hæfustu skipstjórnar-
menn á fiski- og farskipaflota
Íslendinga. Skipstjórnarmenn
með hæfni og þekkingu,
byggða á aldagamalli reynslu
sem greypt er í vestfirskt
mannlíf og menningu.

Nú er talað um að ef til vill
eigi að einkavæða Sjómanna-

skólann, eða að minnsta kosti
vilja fjölmargir áhrifamenn í
samfélaginu breyta þessum
mikilvæga – mjög svo mikil-
væga skóla. Skóla sem á að
tryggja að við Íslendingar höf-
um áfram á að skipa hæfustu
skipstjórnarmönnum í heimi.

Við erum með allt í hönd-
unum sem þarf! Við eigum
heimavist, við eigum frábæra
kennara, við eigum gott

kennsluhúsnæði, við eigum
aðgengi að auðugustu fiski-
miðum landsins, við eigum
frábæra og mikilsmetna sjó-
menn og útgerðarmenn. Við
eigum reynsluna – VIÐ EIG-
UM ALLT SEM ÞARF. Kaup-
um skólann vestur!

Við undirritaðir leyfum
okkur að skora á alla hags-
munaaðila, bæjarstjórn,
verkalýðs- og sjómannafélög-

in, skólastjórnendur og kenn-
ara, útgerðarmenn og fisk-
verkendur að safna nú liði.

Árið 1852 var fyrsti íslenski
sjómannaskólinn settur á fót
á Ísafirði og við hann kenndi
Torfi Halldórsson skipstjóri,
sem hafði árinu áður numið
sjómannafræði í sjómanna-
skóla í Flensborg í Danmörku.
Torfi réðst í þetta nám á eiginn
kostnað en með tilstilli félaga-

samtaka sem stofnuð voru í
tengslum við Kollabúðafund-
ina 1849.

Það væri okkur Vestfirðing-
um til sóma að heiðra minn-
ingu þessa merka skóla og
kennara, með því að hefja
starfrækslu fullgilds íslensks
sjómannaskóla haustið 2002

og halda um leið upp á 150
ára afmæli sjómannaskólans
á Ísafirði. Minna má það ekki
vera.

Hefjumst handa. Skipum
okkur í forystusveit fyrir upp-
byggingu öflugs sjómanna-
skóla fyrir landið allt – á Ísa-
firði.

Sótt um styrk til könnunar á bæjarstæðinu á Eyri í SkutulsfirðiSótt um styrk til könnunar á bæjarstæðinu á Eyri í SkutulsfirðiSótt um styrk til könnunar á bæjarstæðinu á Eyri í SkutulsfirðiSótt um styrk til könnunar á bæjarstæðinu á Eyri í SkutulsfirðiSótt um styrk til könnunar á bæjarstæðinu á Eyri í Skutulsfirði

Vonast eftir að fornleifagröft-Vonast eftir að fornleifagröft-Vonast eftir að fornleifagröft-Vonast eftir að fornleifagröft-Vonast eftir að fornleifagröft-
ur geti hafist  á næsta sumriur geti hafist  á næsta sumriur geti hafist  á næsta sumriur geti hafist  á næsta sumriur geti hafist  á næsta sumri
Ísafjarðarbær sótti fyrir

nokkru um styrk úr Kristni-
hátíðarsjóði til frumkönnunar
vegna fornleifarannsókna á
bæjarstæði Eyrar í Skutuls-
firði. Bærinn gamli er löngu
horfinn en Eyrartún á milli
Túngötu og gamla kirkjugarð-
sins á Ísafirði er ennþá vel
þekkt og opið svæði. Við und-
irbúning umsóknarinnar var
haft samráð við Orra Vésteins-
son fornleifafræðing hjá Forn-

leifastofnun og litið til þess,
að stofnunin geri þessa frum-
könnun á komandi sumri.
Komi eitthvað áhugavert í ljós
við hana má gera ráð fyrir
frekari uppgrefti á þessum
stað.

Kristnihátíðarsjóður starfar
samkvæmt lögum sem sett
voru snemma á þessu ári og
var stofnaður til að minnast
lögleiðingar kristinnar trúar á
Íslandi fyrir um þúsund árum.

Starfstími sjóðsins er fimm ár
eða til ársloka 2005. Ríkis-
sjóður leggur sjóðnum til 100
milljónir króna fyrir hvert
starfsár eða 500 milljónir alls.

Sjóðnum er ætlað að veita
styrki til tveggja sviða, menn-
ingar- og trúararfs og forn-
leifarannsókna. Gert er ráð
fyrir að jafnmiklu af ráðstöf-
unarfé sjóðsins á þessu ári
verði veitt til hvors sviðs.
Varðandi fornleifarannsóknir

skal, auk ofantalinna merkis-
staða, einkum litið til staða
sem tengjast sögu kristni á
Íslandi, svo sem klaustra og
kirkjustaða, svo og annarra
merkra sögustaða, svo sem
verslunarstaða, miðaldabæja
og þingstaða.

Alls bárust 170 umsóknir
um styrki úr Kristnihátíðar-
sjóði að þessu sinni. Ekki hef-
ur verið gengið frá úthlutun.

Reynitré á sextugsaldri rifnaði upp með rótum í ofviðrinu á ÍsafirðiReynitré á sextugsaldri rifnaði upp með rótum í ofviðrinu á ÍsafirðiReynitré á sextugsaldri rifnaði upp með rótum í ofviðrinu á ÍsafirðiReynitré á sextugsaldri rifnaði upp með rótum í ofviðrinu á ÍsafirðiReynitré á sextugsaldri rifnaði upp með rótum í ofviðrinu á Ísafirði

Tréð fór þegar glugganum var lokaðTréð fór þegar glugganum var lokaðTréð fór þegar glugganum var lokaðTréð fór þegar glugganum var lokaðTréð fór þegar glugganum var lokað
Reynitré á sextugsaldri féll

í garðinum að Hlíðarvegi 28 á
Ísafirði í áhlaupinu aðfaranótt
laugardags. Tréð er vel yfir
átta metra og hafa greinar þess
vakað um nætur við opinn
gluggann á svefnherbergi
þeirra Höllu Sigurðardóttur og

Hafsteins Vilhjálmssonar. Þau
hafa búið þarna í liðlega tutt-
ugu ár og hafa aldrei lokað
glugganum öll þessi ár fyrr en
þegar þau gengu til náða þetta
kvöld. Og þá fór tréð. Stærsta
og sverasta og fallegasta tréð
í garðinum þeirra.

Ekki var ljóst þegar síðast
fréttist hvað gert verður í mál-
inu. Garðyrkjustjóri Ísafjarð-
arbæjar fer með málefni trjáa
sem komin eru á vissan aldur
og kemur í hlut hans að meta
og ákveða, hvort reynt verður
að endurreisa reyninn á sínum

gamla stað.
Halla Sigurðardóttir sagði

að veðrið hefði verið ein-
kennilegt og óvenjulegt. Vind-
sveipir hafi komið ofan af
Gleiðarhjalla, að því er virtist,
og niður á milli húsanna. Tréð
olli engum skemmdum.

Félag um hraðari samgöngubæturFélag um hraðari samgöngubæturFélag um hraðari samgöngubæturFélag um hraðari samgöngubæturFélag um hraðari samgöngubætur

Stofnfundur haldinnStofnfundur haldinnStofnfundur haldinnStofnfundur haldinnStofnfundur haldinn
um mánaðamótinum mánaðamótinum mánaðamótinum mánaðamótinum mánaðamótin

Hlutafélag sem ætlað er
að beita sér fyrir hraðari
samgöngubótum á landi en
gert er ráð fyrir í gildandi
áætlunum verður stofnað í
Bolungarvík laugardaginn
1. desember. Markmiði sínu
hyggst félagið ná með svo-
nefndri einkafjármögnun
enda komi fyrir veggjald í
einhverri mynd frá þeim
sem leið eiga um.

Að mati þeirra sem að
stofnun félagsins standa
virðist þessi aðferð geta
komið vel til greina á ýms-

um leiðum á Vestfjörðum,
sem og á landinu öllu, til að
flýta nauðsynlegum fram-
kvæmdum í vegamálum og
treysta þar með byggðir.

Aðalhvatamaður að
stofnun félagsins er Jónas
Guðmundsson í Bolungar-
vík. Frekari upplýsingar er
að finna á vefnum á slóðinni
www.leid.is en þar geta þeir
sem vilja gerast hluthafar
og stofnfélagar jafnframt
skráð sig. Tenging inn á
þennan vef er einnig í aug-
lýsingakrækju á BB-vefnum.

Halla við fallinn reyninn í garðinum.

Um fátt hefur verið meira rætt en brottkastið síðan myndirnar birtust í sjón-
varpinu fimmtudaginn í síðustu viku. Myndirnar eru auðvitað þessar frægu
sem sýna hvernig fiski, sem ekki var af nákvæmlega réttri stærð, var hent fyrir
borð. Viðbrögð voru auðvitað hörð. Engum líkar að sjá fiski kastað í sjóinn,
síst fiski sem er heill og óskemmdur og mun drepast engum til gagns. Verra er
þó að fyrir þennan fisk fæst væntanlega þokkalegt verð á markaði. Gallinn er
hins vegar sá, að verðið er ekki nóg til að greiða fyrir kaup á kvóta. Í þessu
dæmi kristallast stærsti galli kvótakerfisins, sem oft hefur
verið varið á þessum vettvangi. Nú er fátt annað til ráða en
taka kvótakerfið til gagngerrar skoðunar og skerpa línur,
draga fram kosti og galla af fullkominni hreinskilni.

Því hefur oft verið haldið fram hér, að kvótakerfið hafi leitt til hagræðingar
í fiskveiðum, en vissulega gildir það ekki um alla þá sem gera út og verða að
búa við þessa tegund fiskveiðistjórnunar. Þeir útgerðarmenn og þær útgerðir
sem eiga kvóta er vel sett. Einkum er það vegna þess að kvótinn hefur hækkað
mikið í verði síðustu árin. Hann er orðin eftirsótt auðlind, sem einstakir menn
og fyrirtæki hafa öðlast réttinn til að ráðstafa.

Um leið gerist það að þeir sem ekki eiga kvóta, en vilja gera út, eiga aðeins
einn kost, þann að kaupa kvóta dýru verði eða greiða fyrir hann háa leigu.
Allur rekstur er því marki brenndur, að tekjur verða að vera meiri en útgjöld

til þess að hann þrífist. Sá grunur vaknar stundum að þessi einfalda staðreynd
gleymist áhugasömum útgerðarmönnum, sem ekki eru svo lánsamir að eiga
kvóta. Það vill gleymast að í heildina virðist kvótakerfið hafa skapað allnokkra
hagræðingu í útgerð og fiskvinnslu. Við upptöku þessarar aðferðar við fisk-
veiðistjórnun skildi á milli þeirra sem áttuðu sig á nýjum staðreyndum og
hinna. Þeir sem ekki gripu til aðlögunar að kerfinu standa miklum mun verr að
vígi en fyrirtæki eins og Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf. Þar á bæ sýndu stjórn-

endur framsýni og forsjálni. Hún hefur komið fyrirtækinu til
góða. Á sama tíma heyrast raddir þeirra manna sem telja sig
eiga rétt til að stunda sjómennsku vegna þess að þeir kunni
ekkert annað. Hvort sú röksemd stenst eður ei er þó eitt ljóst,

að í sjávarþorpum víða um land, sem misst hafa kvótann sinn bíða kjósendur
eftir því, að Alþingi og ríkisstjórn leysi vanda þeirra og vita að engu skiptir
lengur hvernig hann varð til. Sé rétt, að 20 til 30 þúsund tonnum sé kastað fyrir
borð má ljóst vera að þeim afla væri betur komið í landi, í sjávarþorpum, sem
erfitt eiga um aðlögun að breyttu umhverfi atvinnulífsins. Það sem ekki dugar
er að yfirvöld bendi hvert á annað og segi það er þeim að kenna. Sjávarút-
vegsráðherra kenndi sýslumönnum og lögreglu um dugleysi í DV. Sýslu-
maðurinn á Ísafirði mótmælti á sama stað. En það dugar ekki að segja: Ekki
benda á mig. Alþingi og ríkisstjórn eiga næsta leik.
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Vinnustöð
Kr. 49.000.- stgr.

Skrifborð, lyklaborðsútdrag,
skúffuskápur og yfirhilla

Stærð: 200 x 215 x 75 x 145

Myndlistarsýning í Rammagerð ÍsafjarðarMyndlistarsýning í Rammagerð ÍsafjarðarMyndlistarsýning í Rammagerð ÍsafjarðarMyndlistarsýning í Rammagerð ÍsafjarðarMyndlistarsýning í Rammagerð Ísafjarðar

Franskur BolvíkingurFranskur BolvíkingurFranskur BolvíkingurFranskur BolvíkingurFranskur Bolvíkingur
úr Vestmannaeyjumúr Vestmannaeyjumúr Vestmannaeyjumúr Vestmannaeyjumúr Vestmannaeyjum

Franski listamaðurinn
Alain Jean Garrabé opnaði
um síðustu helgi sýningu á

tuttugu olíumálverkum í
Rammagerð Ísafjarðar við

Aðalstræti. Alain hefur verið
búsettur í Bolungarvík und-

anfarna tvo vetur þar sem
hann vinnur eingöngu að list

sinni. Á sumrin hefur hann
dvalist í Vestmannaeyjum og

rekur þar, ásamt fleiri lista-
mönnum, lítið gallerí yfir

sumartímann.
Alain er fæddur árið 1951

í Suður-Frakklandi og
stundaði listnám þar og í

París. Eftir námið fór hann
að starfa sem myndlista-

kennari og kenndi í ein 25 ár
fólki á öllum aldri víða í

Frakklandi og Þýskalandi
jafnframt því að starfa sem

listmálari. Sumarið 1996
kom Alain fyrst til Íslands
og kveðst hafa heillast af

náttúru landsins og líkað vel
við fólkið þar býr. Heim-
sóknum hans til landsins
fjölgaði sífellt og að end-

ingu tók hann þá ákvörðun
að setjast þar að og hætta að

kenna en vinna eingöngu
sem listmálari. Fluttist hann

vestur í Bolungarvík og er
mjög ánægður þar. Hann
segir að stórar borgir eigi

ekki vel við sig, hann kjósi
kyrrðina fram yfir stressið
sem þeim fylgi. Þá finnst

Alain Jean og Dagný Þrastardóttir í Rammagerð Ísafjarðar
við opnun sýningarinnar.

Ein af myndum Alains: Haust í Bolungarvík.
honum landslagið stórbrotið
á Vestfjörðum og gerir mikið

af því að mála vestfirska
náttúru og mannlíf. Mynd-
irnar á sýningunni eru allar

frá Vestfjörðum, aðallega þó
Bolungarvík.

Sýning Alains Jeans
Garrabé í Rammagerð

Ísafjarðar verður opin til 23.
nóvember, virka daga kl.

10–18 og laugardaga kl. 11–
16. Allir eru velkomnir og

heitt er á könnunni.

EndurbygEndurbygEndurbygEndurbygEndurbyggingu Faktorshúss í Hæstakaupstað að ljúkagingu Faktorshúss í Hæstakaupstað að ljúkagingu Faktorshúss í Hæstakaupstað að ljúkagingu Faktorshúss í Hæstakaupstað að ljúkagingu Faktorshúss í Hæstakaupstað að ljúka

Kaffihús þar semKaffihús þar semKaffihús þar semKaffihús þar semKaffihús þar sem
bragur fyrri alda ríkirbragur fyrri alda ríkirbragur fyrri alda ríkirbragur fyrri alda ríkirbragur fyrri alda ríkir

Áslaug J. Jensdóttir, sem
rekur Gistiheimili Áslaugar á
Ísafirði, og maður hennar,
Magnús Helgi Alfreðsson
húsasmíðameistari, stefna að
því að opna kaffihús og veit-
ingasölu í Faktorshúsinu í
Hæstakaupstað í byrjun des-
ember. Að sögn Áslaugar er
þessa dagana unnið að loka-
frágangi og allt kapp lagt á að
ljúka verkinu fyrir næstu mán-
aðamót. Þegar eiga nokkrir
hópar pantað í desember og
væntanlega geta gestir og
gangandi í jólaösinni sest
þarna inn og fengið sér rjúk-
andi kaffibolla og ljúffengt
meðlæti. Faktorshúsið er eitt
af elstu húsum Ísafjarðar og
segir Áslaug að upprunalegt
útlit þess hafi verið látið halda
sér sem frekast var kostur.

„Uppbyggingin hefur tekið
ein þrjú ár og undirbúningur-
inn enn lengri tíma. Magnús
hefur að mestu séð unnið að
þessu einn en um er að ræða
ótrúlega umfangsmiklar og
seinlegar framkvæmdir. Þarna

verður gamaldags heimilis-
stíll ríkjandi og höfum við
keypt gamla húsmuni og hús-
gögn til að ná fram tíðaranda
fyrri alda. Á neðri hæðinni
verður kaffi- og veitingahús
en á efri hæðinni salur og lítil
íbúð. Við verðum þarna með
fullkomna veitingaaðstöðu og
erum búin að kaupa allan þann
búnað sem þarf til matar- og
kaffigerðar.“

Áslaug segist vonast eftir
því að hægt verði að opna
kaffihúsið fyrstu helgina í

desember. Hún gerir ráð fyrir
að fyrst um sinn verði opið
daglega frá klukkan átta á
morgnana til að kanna við-
tökur, þar sem fáir staðir eru
opnaðir fyrr en um og eftir
hádegi. „Mér skilst að fólk
sem fer í líkamsrækt á morgn-
ana fyrir vinnu hefði áhuga á
að koma við í Faktorshúsinu
á eftir á leið til vinnu“, segir
Áslaug. „Svo er ekki gott að
vita nema fólkí þyki hentugt
að koma hér saman á morg-
unverðarfundum.“

Faktorshúsið í Hæstakaupstað Ísafirði er byggt um 1788 og
hefur nú verið fært í upprunalegt horf.

46.PM5 19.4.2017, 09:4713
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

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

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 17. nóvember kl. 14:25

Þýski boltinn: FC Köln – Bayer Leverkusen
Laugardagur 17. nóvember kl. 16:30

Evrópukeppni í handbolta: Haukar – Barcelona
Sunnudagur 18. nóvember kl. 12:00

Alþjóðlegt badmintonmót í Reykjavík

Sjónvarpsstöðin SýnSjónvarpsstöðin SýnSjónvarpsstöðin SýnSjónvarpsstöðin SýnSjónvarpsstöðin Sýn
Laugardagur 17. nóvember kl. 11:40

Enski boltinn: Blackburn Rovers – Liverpool
Laugardagur 18. nóvember kl. 02:00

Hnefaleikar: Hasim Rahman – Lennox Lewis

www.femin.is

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Suðlæg átt, 8-13 m/s og
rigning, einkum sunnan-
og vestanlands.
Hiti 6-12 stig.
Horfur á föstudag:
Suðvestan 15-20 m/s.
Slydduél norðvestantil en
skúrir sunnanlands en
léttskýjað austanlands.
Hiti 3-10 stig, hlýjast
sunnanlands.
Horfur á laugardag:
Útlit er fyrir suðlægar áttir
og vætusamt sunnan- og
vestanlands en annars
úrkomulítið og milt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Útlit er fyrir suðlægar áttir
og vætusamt sunnan- og
vestanlands en annars
úrkomulítið og milt í veðri.
Horfur á mánudag:
Útlit er fyrir suðlægar áttir
og vætusamt sunnan- og
vestanlands en annars
úrkomulítið og milt í veðri.

Föstudagur 16. nóvember
17.10  Leiðarljós
17.55  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (65:90)
18.35  Nornin unga (7:24)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.10  Anna (Annie) Fjölskyldumynd
með söngvum um munaðarlausa stúlku
sem veitir gleði og birtu inn í líf einmana
auðkýfings. Aðalhlutverk: Kathy Bates,
Alicia Morton og Victor Garber.
21.45  Af fingrum fram (6:10)
22.25  Skin og skúrir (1:2) (Me and my
Shadows: Life with Judy Garland) Mynd
í tveimur hlutum um stormasama ævi
Hollywood-stjörnunnar Judy Garland.
Seinni hlutinn verður sýndur á laugar-
dagskvöld. Aðalhlutverk: Judy Davis,
Victor Garber og Hugh Laurie.
23.55  Refskák. (Mind Games) Bresk
spennumynd um tvo rannsóknarlög-
reglumenn sem glíma við dularfull morð-
mál. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi
barna. e. Aðalhlutverk: Fiona Shaw, Fin-
bar Lynch, Colin Salmon og Sara Kestel-
man.
01.35  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 17. nóvember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.30  Mummi bumba (58:65)
09.50  Lísa (2:6)
09.55  Pokémon (20:52)
10.00  Gulla grallari (6:26)
11.10  Kastljósið
11.30  Mósaík
12.05  At
12.30  Skjáleikurinn
16.30  Evrópukeppnin í handknattleik
Bein útsending frá seinni leik Hauka og
Barcelona í Evrópukeppni félagsliða.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (13:22)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
20.00  Milli himins og jarðar
20.55  Galdrakarlinn í Oz. (Wizard of
Oz) Söngvamynd frá 1939 um Dórótheu
litlu sem vindurinn feykir inn í ævintýra-
landið og leit hennar að galdrakarlinum
í Oz. Aðalhlutverk: Judy Garland, Frank
Morgan og Ray Bolger.
22.40  Skin og skúrir (2:2) (Me and My
Shadows: Life with Judy Garland) Seinni
hluti kanadískrar myndar um storma-
sama ævi Hollywood-stjörnunnar Judy
Garland. Aðalhlutverk: Judy Davis, Vict-
or Garber og Hugh Laurie.
00.15  Keiluhöfðar. (Coneheads) Gam-
anmynd frá 1993 um skringilegt fólk
utan úr geimnum sem lendir á jörðinni
og reynir að semja sig að háttum borgar-
anna.e.Aðalhlutverk: Dan Aykroyd, Jane
Curtin, Michelle Burke, Michael McKean
og Jason Alexander.
01.40  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 18. nóvember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
11.05  Nýjasta tækni og vísindi (6:12)
11.20  Kastljósið
12.00  Badminton. Bein útsending frá
alþjóðlegu badmintonmóti í Reykjavík.
14.00  Markaregn
15.15   Sveitarfélög í upphafi nýrrar aldar
15.45  Mósaík
16.20  Maður er nefndur (6:12)
17.00  Geimferðin (23:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.30  Spírall (7:10)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Kóngur í ríki sínu - 11.000 volt
20.30  Bókaást (1:3)
21.00  Fréttir aldarinnar
21.15  Syndir (5:7)
22.10  Helgarsportið
22.35  Hittumst í St. Louis. (Meet me in
St. Louis) Bíómynd frá 1944 þar sem
Judy Garland leikur eina af dætrum
Smiths-hjónanna í St. Louis árið 1903
og verður ástfangin af stráknum í næsta
húsi. Aðalhlutverk: Judy Garland, Mar-
garet O´Brien og Mary Astor.
00.25  Kastljósið
00.45  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 16. nóvember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4

09.35 Á Lygnubökkum (14:26) (e)
10.00 Stræti stórborgar (22:23) (e)
10.45 Oprah Winfrey
11.30 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Sápuóperan (2:17) (e)
13.00 Útlendingurinn og geisjan
14.50 Andrea (e)
15.15 Ein á báti (16:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld (14:22)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag (e)
19.30 Simpson-fjölskyldan (2:21)
20.00 Stjörnustríð (Star Wars Episode
V) Stjörnustríðið heldur áfram. Önnur
myndin í röðinni um Loga geimgengil
og ævintýri hans. Leia prinsessa, Han
Solo, Svarthöfði og vélmennin R2-D2
og C-3PO eru öll á sínum stað. Að margra
mati besta Stjörnustríðsmyndin en Maltin
gefur fullt hús, eða fjórar stjörnur. Mynd-
in fékk Óskarsverðlaun fyrir tæknibrell-
ur.  Aðalhlutverk: Mark Hamill, Harrison
Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams,
Alec Guinness.
22.15 Blóðsugubaninn Buffy (11:22)
23.05 Næturvörðurinn. (Nightwatch)
Spennumynd um laganema sem tekur
að sér starf næturvarðar í líkhúsi. Rað-
morðingi gengur laus í borginni og bönd-
in berast að hinum unga næturverði.
Hann á erfiðar nætur fyrir höndum því
hann grunar að tilgáta yfirvalda sé að
hluta til rétt. Það er bara einhver annar í
líkhúsinu sem ber ábyrgð á þessum
hroðalegu morðum. Aðalhlutverk: Ewan
McGregor, Nick Nolte, Patricia Arquette,
Josh Brolin, Lauren Graham.
00.45 Í tómu tjóni. (Money Talks) Gam-
anmynd um lítilfjörlegan smákrimma
sem er ranglega sakaður um að hafa
myrt lögregluforingja. Hann verður
skyndilega miðdepill allrar athygli og
menn leggja allt í sölurnar til að hafa
uppi á honum. Sá eini sem getur komið
honum til hjálpar er heldur viðskotaillur
fréttamaður. Aðalhlutverk: Charlie
Sheen, Chris Tucker.
02.20 Kynlífsklandur. (Opposite of Sex)
Dedee Truitt, 16 ára, er kræf stelpa. Hún
flytur til hálfbróður síns Billys sem er í
sambúð með öðrum karlmanni, Matt að
nafni. Dedee flekar Matt sem snýr baki
við kærastanum sínum. Billy lendir svo
í frekari vandræðum þegar hann er rang-
lega sakaður um kynferðislega áreitni
og hann leggur upp í ferðalag með Luciu
systur sinni til þess að hafa uppi á Dedee
og Matt til þess að geta hreinsað nafn
sitt. Aðalhlutverk: Christina Ricci, Mart-
in Donovan, Lisa Kudrow, Lyle Lovett.
04.00 Ísland í dag (e)
04.25 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 17. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.35 Frikki froskur
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 Dharma og Greg (10:24)
20.00 Ó, ráðhús (14:23)
20.30 Úti á þekju. (Senseless) Gaman-
mynd. Hagfræðineminn Darryl Whiter-
spoon er maður sem hræðist ekki neitt.
Honum sækist námið vel en það er ein-
lægur ásetningur hans að borga sjálfur
skólagjöldin og jafnframt sjá fjölskyldu
sinni farborða. Af þeim sökum tekur
Darryl að sér hin ólíklegustu störf og af-
leiðingarnar eru vægast sagt skrautlegar.
Aðalhlutverk:Marion Wayans, David
Spade, Matthew Lillard, Rip Torn.
22.10 Þriðja hjólið. (Three to Tango)
Rómantísk gamanmynd. Viðskiptajöfur-
inn Charles Newman grunar að kærastan
hans leiki tveimur skjöldum. Hann er of
upptekinn til að fylgjast með henni hvert
fótmál og fær því Oscar Novak til verks-
ins. Charles stendur í þeirri trú að Oscar
sé samkynhneigður og því sé óhætt að
ráða hann til verksins. Upplýsingarnar
um kynhneigðina hafa eitthvað skolast
til því Oscar fellur kylliflatur fyrir kær-
ustu viðskiptajöfursins. Aðalhlutverk:
Matthew Perry, Neve Campbell, Dylan
McDermott, Oliver Platt.
23.55 Þeir bestu. (Top Gun) Samkeppn-
in í flugskólanum er hörð en Maverick
er staðráðinn í að verða besti herflugmað-
ur allra tíma. Hann hrífst af einum kenn-
aranum og það setur þau bæði í erfiða
stöðu.  Aðalhlutverk: Tom Cruise, Kelly
McGillis, Val Kilmer.
01.45 Í blíðu og stríðu. (For Richer or
Poorer) Forrík hjón frá New York fara
huldu höfði á bóndabæ hjá amishfólki
til að forðast skattayfirvöld. Hjónaband
þeirra hangir á bláþræði en kannski gæti
erfiðisvinna í sveitinni og hollur og góður
matur gert þeim eitthvað gott. Hjónin
eru hins vegar gjörspilltar dekurrófur og

því erfitt að halda þeim að verki. Bráð-
skemmtileg gamanmynd.  Aðalhlutverk:
Tim Allen, Kirstie Alley, Larry Miller.
03.40 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 18. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 60 mínútur II (e)
13.00 Nágrannar
14.45 Barnaleikir. (Cloak and Dagger)
Ævintýramynd. Davey Osborne er ellefu
ára strákur með mikið hugmyndaflug.
Mamma hans er látin og pabbinn hefur
lítinn tíma til að sinna honum. Davey
eyðir tímanum í skemmtilega leiki með
vinum sínum og stundum eiga þeir erfitt
með að greina á milli alvöru og ímynd-
unar. Aðalhlutverk: Henry Thomas, Dab-
ney Coleman.
16.25 Simpson-fjölskyldan (15:23) (e)
16.50 Andrea (e)
17.15 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag (e)
19.30 Viltu vinna milljón?
20.25 Súrt og sætt. (Sweet and Low-
down) Sannkallað meistaraverk frá
Woody Allen. Við kynnumst gítarleikar-
anum Emmet Ray en djassinn er hans
ástríða. Emmet er frábær tónlistarmaður
en þegar kemur að mannlegum samskipt-
um á hann margt ólært. Raunar er engu
logið með því að segja að Emmet sé
bölvaður skíthæll. En stórkostlegur gítar-
leikur fleytir honum langt og samstarfs-
fólkið reynir að horfa framhjá göllunum.
Aðalhlutverk: Sean Penn, Samantha
Morton, Anthony Lapaglia, Uma Thur-
man.
22.00 60 mínútur
22.50 Prívat (2:3) Jón Baldvin Hanni-
balsson, sendiherra Íslands í Bandaríkj-
unum, í ítarlegu viðtali við Hans Kristján
Árnason. Jón Baldvin ræðir m.a. um ís-
lensk stjórnmál, Evrópumál og dvölina
vestanhafs. Síðari hluti.
23.50 Hranastaðir. (Cold Comfort
Farm) Hin unga og glæsilega Flora Poste
tilheyrir þotuliði Lundúnaborgar. Þegar
hún stendur allt í einu uppi foreldralaus
og blönk ákveður hún að leita á náðir
ættingja sinna sem búa á gömlu býli í
Sussex. Þar ætlar hún að skrifa bók og fá
ókeypis húsnæði. En ýmislegt fer á annan
veg en Flora hafði vonað.  Aðalhlutverk:
Eileen Atkins, Kate Beckinsale, Sheila
Burrell.
01.30 Feitir félagar (3:6) (e)
02.20 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 16. nóvember
18.00 Heklusport
18.30 Sjónvarpskringlan
19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Fífl og furðufuglar (10:18)
21.00 Með hausverk um helgar

23.00 Mér að mæta. (The Punisher)
Frank Castle er fyrrverandi lögga sem er
búin að tapa áttum. Kona hans og börn
voru myrt og Frank telur það heilaga
skyldu sína að útrýma öllu glæpahyski.
Hann virðir ekki lengur lög og reglur
samfélagsins og hefur óumbeðinn tekið
að sér hlutverk bæði dómara og böðuls í
málum misindismanna. Aðalhlutverk:
Dolph Lundgren, Louis Gossett, Jr., Jer-
oen Krabbe.
00.30 Popphátíðin í Monterey. (Mont-
erey Pop) Tónlistarmynd sem tekin var
upp á Monterey-popphátíðinni árið 1967
þegar hipparnir voru upp á sitt besta.
Meðal þeirra sem fram koma eru Mamas
and Papas, Jimi Hendrix, Otis Redding,
Janis Joplin, Jefferson Airplane, Animals
og The Who.
01.50 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 17. nóvember
11.40 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Blackburn Rovers og Liverpool.
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Í ljósaskiptunum (6:17)
20.00 Eitt sinn þjófur (11:22)
21.00 Rocky 2. Rocky Balboa öðlaðist
heimsfrægð eftir bardagann við hnefa-
leikakappann Apollo Creed. Rocky er
samt ekki fyllilega sáttur við lífið og
virðist eilítið rótlaus. Apollo krefst þess
að mæta honum öðru sinni og kannski er
það einmitt það sem Rocky þarf á að
halda. Aðalhlutverk: Sylvester Stallone,
Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers.
22.55 Rocky 3. Er ferillinn á enda hjá

Rocky Balboa? Eftir slæma útreið í síð-
asta bardaga eru margir á þeirri skoðun.
En Rocky er ekki maður sem gefst auð-
veldlega upp og með aðstoð Apollo
Creed ætlar hann að komast aftur á topp-
inn. Aðalhlutverk: Sylvester Stallone,
Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers
00.35 Hnefaleikar - Lennox Lewis. Út-
sending frá hnefaleikakeppni í Jóhann-
esarborg í Suður-Afríku. Á meðal þeirra
sem mættust voru Lennox Lewis, heims-
meistari í þungavigt, og Hasim Rahman.
02.00 Hnefaleikar - Hasim Rahman.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í
Las Vegas í Bandaríkjunum. Á meðal
þeirra sem mætast eru Hasim Rahman,
heimsmeistari í þungavigt, og Lennox
Lewis.
05.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 18. nóvember
10.40 Hnefaleikar - Hasim Rahman
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Ipswich Town og Bolton Wanderers.
18.00 Meistarakeppni Evrópu. Farið
er yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
19.00 Golfmót í Bandaríkjunum
20.00 NBA-tilþrif
20.30 NBA. Bein útsending frá leik L.A.
Clippers og New York Knicks.
23.35 Hvíta vonin. (The Great White
Hype) Hann er alger svikari, fullkominn
braskari. Menn telja hann meira að segja
djöfulinn holdi klæddan.  Hann stjórnar
boxheiminum í Las Vegas. Nú eru pen-
ingarnir hættir að streyma inn, fólkið er

femin.is er einstaklega
fjölbreyttur og skemmti-
legur vefur ætlaður kon-
um. Þarna geta þær
fengið ráðleggingar og
lesið allt mögulegt varð-
andi tísku, útlit og heilsu.
Þarna má líka finna
margvíslegar greinar um
ást, hjónaband, skilnað,
framhjáhald og auðvitað
á kynlífið sinn stað á
síðunni. Birt eru viðtöl
við konur sem hafa skar-
að fram úr á einhverju
sviði í atvinnulífi, listum
eða öðru. Fjallað er um
fjármál, markmiðasetn-
ingu og jafnframt má
nálgast þarna upplýsing-
ar um námskeið sem eru
í boði fyrir konur. Að
sjálfsögðu eru á síðunni
uppskriftir af ýmsu tagi,
greinar um næringu og
matseðill vikunnar auk
þess sem tillaga að
kvöldverði er birt á hverj-
um degi. Á femin.is er
líka boðið uppá ýmiss
konar kannanir og/eða
sjálfspróf sem hægt er
að taka þátt í til gagns
og gamans auk þess
sem þarna eru spjall-
þræðir þar sem konur
geta spjallað saman. Þá
er að sjálfsögðu hægt að
versla á femin.is

Vinurinn Matthew Perry
Þriðja hjólið eða Three to

Tango, er rómantísk gaman-
mynd frá árinu 1999 sem

Stöð 2 sýnir kl. 22:10 á
laugardagskvöld. Viðskipta-

jöfurinn Charles Newman
grunar kærustuna sína um að
leika tveimur skjöldum. Hann
er of upptekinn til að fylgjast

með henni hvert fótmál og
fær því Oscar Novak til verk-
sins. Charles stendur í þeirri

trú að Oscar sé samkyn-
hneigður og því sé óhætt að
ráða hann til verksins. Upp-

lýsingar um kynhneigðina
hafa eitthvað skolast til því
Oscar fellur kylliflatur fyrir

kærustu viðskiptajöfursins.
Aðalhlutverk leika Matthew

Perry, Neve Campbell og
Dylan McDermott.
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Sunnudagur 18. nóvember kl. 13:45
Ítalski boltinn: Juventus – Parma
Sunnudagur 18. nóvember kl. 15:55

Enski boltinn: Ipswich Town – Bolton Wanderes
Sunnudagur 18. nóvember kl. 20:30

NBA: L.A. Clippers – New York Knicks
Mánudagur 19. nóvember kl. 19:55

Enski boltinn: Charlton Athletic – West Ham United
Þriðjudagur 20. nóvember kl. 19:30

Meistarak. Evrópu: Bayern München– Manchester United
Þriðjudagur 20. nóvember kl. 21:45

Meistarak. Evrópu: Liverpool – Barcelona
Miðvikudagur 21. nóvember kl. 19:30

Meistarak. Evrópu: Deportivo La Coruna – Arsenal
Miðvikudagur 21. nóvember kl. 21:45

Meistarak. Evrópu: Juventus – Bayer Leverkusen

 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn
Laugardagur 17. nóvember kl. 14:45

Enski boltinn: Leikur óákveðinn

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

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Messa á sunnudag kl.11.
Sóknarprestur.

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

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

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

hætt að hafa gaman af boxinu. Hann
verður að finna nýja leið til að fá það að
sjónvarpinu eða hringnum og hann finn-
ur hvítu vonina. Hver vinnur að lokum?
Aðalhlutverk: Damon Wayans, Jeff
Goldblum, Samuel L. Jackson.
01.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 16. nóvember
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno (e)
18.30 Þátturinn
19.30 Yes Dear
20.00 CBS – Special news. Vandaður
fréttaskýringaþáttur

21.00 Kokkurinn og piparsveinninn
Síðasti þátturinn með Kokkinum og
piparsveininum.
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)
Malcolm á við það vandamál að
stríða að hann er gáfaðastur í
fjölskyldunni sinni.
23.20 Law & Order - SVU (e)
00.00 Spy TV (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 City of Angels (e)
02.30  Muzik.is
03.30 Óstöðvandi tónlist

17.11.01   Laugardagur

12.00 Jóga
Umsjón Guðjón Bergmann
12.30 Dateline (e)
13.30 Law & Order (e)
14.30 Jay Leno (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
Umsjón Þórey Einarsdóttir og Júlíus
Hafstein
16.30 Survivor III (e)
17.30 Þátturinn (e)
Umsjón Dóra Takefusa og Björn
Jörundur
18.30 Mótor (e)
19.00  Everybody Loves Raymond
(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.
Umsjón Fjalar Sigurðarson
22.00 Profiler
Bandarísk sakamálaröð um
réttarsálfræðinginn Sam Waters og
félaga hennar í sérsveit
alríkislögreglunnar gegn
ofbeldisglæpum. Sérsveitin leitar
raðmorðingja sem afhöfðar
fórnarlömb sín og skilur höfuðin eftir
á ólíklegustu stöðum. Grace rekst á
móður sína við vandræðalegar
aðstæður.
22.50 Love Cruise (e)
23.50 Hollywood Raw
Fylgst með þekkta og fræga fólkinu
þegar það á síst von á því...
00.20 Jay Leno (e)
01.00 Profiler
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

18.11.01   Sunnudagur

12.00 Jóga
Umsjón Guðjón Bergmann
12.30 Silfur Egils
Umræðuþáttur í umsjón Egils
Helgasonar.
14.00 Kokkurinn og piparsveinninn
(e)
15.00 Malcolm in the Middle (e)
15.30 Providence (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
Umsjón Valgerður Matthíasdóttir,
Friðrik Weisshappel og Arthúr
Björgvin Bollason.
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
Umsjón Sigríður Arnardóttir
19.30 Hollywood Raw
Fylgst með þekkta og fræga fólkinu
þegar það á síst von á því.
20.00 Dateline
Bandarískur fréttaskýringaþáttur frá
NBC með mörgum af kunnustu
fréttamönnum Bandaríkjanna, s.s. Jane
Payley, Stone Phillips, Tom Brokaw
og Mariu Shriver.
21.00 The Practice
The Practice er lögfræðidrama. Í
þáttunum er fylgst með lífi og störfum
lögfræðinga á lítilli lögmannsstofu þar
sem úrlausnarefnin eru af
margvíslegum toga; siðferðilegum
sem og lagalegum.
22.00 Silfur Egils
Fjörmikill, skemmtilegur og óháður
umræðuþáttur um pólitík og þjóðmál
í umsjón Egils Helgasonar.
23.30 Íslendingar (e)
Umsjón Fjalar Sigurðarson
00.20 Mótor (e)
Umsjón Halldóra María Einarsdóttir
og Ísleifur Karlsson
00.50 48 Hours (e)
Vandaður, bandarískur
fréttaskýringaþáttur með Dan Rather í
fararbroddi

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Áslaug Jóhanna Jens-

dóttir, framkvæmdastjóri
Gistiheimilis Áslaugar á

Ísafirði svarar:

,,Ég fer inn á
bb.is minnst
einu sinni á
dag því þar

get ég fylgst
með því sem
er að gerast

hér um slóðir. Þá fer ég að
sjálfsögðu oft inn á rand

burg.com/is/aslaug.html
sem er heimsíðan fyrir

minn rekstur en hún bíður
reyndar eftir að verða upp-

færð með nýjum upplýs-
ingum varðandi reksturinn.

Einnig skoða ég mikið
saf.is sem er heimasíða

Samtaka ferðaþjónust-
unnar og fka.is sem er

heimasíða Samtaka
kvenna í atvinnurekstri. Þá

finnst mér gaman að
skoða iceland2001.free
serve.co.uk/diary.htm,

eða dagbók „Andrésar
Antonssonar“, Breta sem

var á ferð um Ísland sl.
haust og er nú orðinn

„besti vinur Ísafjarðar“!
zonta.com er líka heima-
síða sem ég heimsæki oft

en Zonta er alþjóðlegur
starfsgreinaklúbbur

kvenna. Aðrir vefir sem ég
fer mikið inn eru kaffi

tar.is, kol-salt.is og svo
hafro.is/~eirikur/Eirikur/
nidjatal.html en þarna er
niðjatal langömmu og -afa

í Hrauni á Ingjaldssandi.
(Ættfræðin!) Síðan nota ég

mikið heimabanka/einka-
banka til að greiða reikn-

inga og skoða ýmis önnur
atriði.  Þetta er að vísu
bara það helsta, það er

svo margt áhugavert kom-
ið á veraldarvefinn.

Rúnar Júl og hljómsveit skemmta
föstudags- og laugardagskvöld

Þær Björg Bryndís Jónsdóttir og Helga Birna Jónsdóttir opnuðu fyrir helgina versl-
unina Konur og menn við Aðalstræti 9 á Ísafirði. Eins og nafnið gefur til kynna er þar
boðið upp á ýmsar vörur fyrir bæði kynin, m.a. snyrtivörur frá Helenu Rubinstein og
Lancôme og nýju litalínuna frá Nivea. Auk þess er í boði fjölbreytt úrval „fylgihluta“
og vörur undir merkjum Sockshop. Þá eru þarna til sölu trévörur frá Indónesíu, þær
sömu og Póllinn hf. var áður með í sinni verslun á sama stað.

Konur & menn opnaKonur & menn opnaKonur & menn opnaKonur & menn opnaKonur & menn opna

www.bb.is

Þarftu að ná
til margra á

stuttum tíma?

w
w

w
.b

b.
is Góður

kostur
fyrir
auglýs-
endur
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Salan á eignarhlut Ísafjarðarbæjar í Orkubúi Vestfjarða hf. ákveðinSalan á eignarhlut Ísafjarðarbæjar í Orkubúi Vestfjarða hf. ákveðinSalan á eignarhlut Ísafjarðarbæjar í Orkubúi Vestfjarða hf. ákveðinSalan á eignarhlut Ísafjarðarbæjar í Orkubúi Vestfjarða hf. ákveðinSalan á eignarhlut Ísafjarðarbæjar í Orkubúi Vestfjarða hf. ákveðin

Skuldir greiddar upp og tæp-Skuldir greiddar upp og tæp-Skuldir greiddar upp og tæp-Skuldir greiddar upp og tæp-Skuldir greiddar upp og tæp-
lega hálfur milljarður út í höndlega hálfur milljarður út í höndlega hálfur milljarður út í höndlega hálfur milljarður út í höndlega hálfur milljarður út í hönd

– minnihluti bæjarstjórnar segir að í samningnum sé um afarkosti að ræða
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

samþykkti á fundi sínum í síð-
ustu viku samning við ríkið
um sölu á hlut bæjarins í Orku-
búi Vestfjarða hf. og fól bæjar-
stjóra að undirrita hann. Eign-
arhlutur Ísafjarðarbæjar í OV
er 31,1% og andvirði hans
liðlega 1.430 milljónir króna.
Fimm fulltrúar meirihlutans í
bæjarstjórn (D og B) sam-
þykktu samninginn en fjórir
fulltrúar minnihlutans (K)
greiddu atkvæði á móti. Kaup-
verðið greiðist með eftirfar-
andi fernum hætti við undirrit-
un:

1. Ríkissjóður greiðir lið-
lega 104 milljónir króna inn á
bankareikning í sínu nafni.
Þegar fyrir liggur endanleg
niðurstaða um vanskil Ísa-
fjarðarbæjar við Íbúðalána-
sjóð greiðir ríkissjóður van-
skilin af reikningi þessum en
greiðir Ísafjarðarbæ eftir-
stöðvarnar ásamt vöxtum.

2. Ríkissjóður greiðir 145
milljónir króna inn á biðreikn-
ing í nafni Ísafjarðarbæjar
vegna endurskipulagningar
félagslega húsnæðiskerfisins
í bæjarfélaginu. Höfuðstóllinn
skal vera til tryggingar skuld-
bindingum Ísafjarðarbæjar
vegna umrædds húsnæðis-
kerfis þar til ákvarðanir um

endurskipulagningu þess fyrir
landið í heild liggja fyrir og
koma til framkvæmda. Liggi
ákvarðanir ekki fyrir á lands-
vísu fyrir lok næsta árs getur
hvor aðili um sig óskað við-
ræðna um gerð nýs samkomu-
lags um ráðstöfun fjárins á
reikningnum til endurskipu-
lagningar félagslega húsnæð-
iskerfisins í Ísafjarðarbæ.

3. Ríkissjóður greiðir Ísa-
fjarðarbæ liðlega 734 millj-
ónir króna vegna fjárhagslegr-
ar endurskipulagningar Ísa-
fjarðarbæjar. Skal þeirri fjár-
hæð ráðstafað í samræmi við
fyrirliggjandi samkomulag
milli Ísafjarðarbæjar og Eftir-
litsnefndar með fjármálum
sveitarfélaga. Samkomulag
þetta var einnig staðfest á
fundi bæjarstjórnar í síðustu
viku með fimm atkvæðum
gegn einu en þrír bæjarfull-
trúar greiddu ekki atkvæði.
Samkvæmt því verða lang-
tímalán og skammtímalán
bæjarsjóðs að upphæð liðlega
734 milljónir króna greidd
upp á árunum 2001-2003.
Samkomulagið var unnið af
eftirlitsnefndinni í samræmi
við tillögu bæjarstjóra og fjár-
málastjóra Ísafjarðarbæjar.

4. Ríkissjóður greiðir Ísa-
fjarðarbæ 447 milljónir króna

út í hönd.
Bryndís G. Friðgeirsdóttir

bæjarfulltrúi gerði grein fyrir
mótatkvæðum K-lista með
eftirfarandi bókun:

„K-listinn greiðir atkvæði
gegn framlögðum kaupsamn-
ingi, enda um að ræða samn-
ing er byggir nær orðrétt á

skilyrtu tilboði ríkisins. Hér
er ekkert vikið að þeim fyrir-
vörum sem meirihlutinn setti
þegar tilboðinu var tekið og
því ekkert í hendi um framtíð
fyrirtækisins hér á Vestfjörð-
um. K-listinn ítrekar einnig
þá skoðun sína, að með því
að ganga að þessum afarkost-

um er meirihlutinn að afsala
sjálfsákvörðunarrétti bæjarfé-
lagsins í hendur fram-
kvæmdavaldinu. Að mati full-
trúa K-listans er öll framganga
meirihlutans í málinu dapur-
leg og lítt til þess fallin að
auka tiltrú íbúa á framtíð
byggðar hér á Vestfjörðum.“

Mikið annríki var hjá liðsmönnum björgunarsveita og lögreglu í ofsaveðrinu sem gekk
yfir Vestfirði og fleiri landshluta aðfaranótt laugardags. Þetta mun hafa verið eitthvert
mesta hvassviðri á Vestfjörðum um árabil og urðu víða skemmdir á mannvirkjum.
Dekkið á brúnni yfir Langá í Skálavík norðan Öskubaks fauk í veðrinu og hún er nú
ófær öllum farartækjum eins og sjá má á þessari mynd sem Hafþór Gunnarsson tók.
Einnig fuku þakplötur af húsum og gluggar brotnuðu. Hús fauk af klósettum og standa
þau nú ein eftir á berangrinum. Nánar er greint frá afleiðingum veðurofsans á bls. 5.

Boðað til fundar á föstudag um stöðu Eignarhaldsfélags Vestfjarða hf.Boðað til fundar á föstudag um stöðu Eignarhaldsfélags Vestfjarða hf.Boðað til fundar á föstudag um stöðu Eignarhaldsfélags Vestfjarða hf.Boðað til fundar á föstudag um stöðu Eignarhaldsfélags Vestfjarða hf.Boðað til fundar á föstudag um stöðu Eignarhaldsfélags Vestfjarða hf.

Boðað hefur verið til fundar
á Ísafirði á föstudag þar sem
fjallað verður um stöðu Eign-
arhaldsfélags Vestfjarða hf. og
framtíð þess. Meðal annars
verður rætt hvort boða skuli
til nýs stofnfundar eða slíta
félaginu eða hvort um aðra
kosti sé að ræða í stöðunni.

Félagið var stofnað í árslok

Áformuð hlutafjársöfnun misheppnaðistÁformuð hlutafjársöfnun misheppnaðistÁformuð hlutafjársöfnun misheppnaðistÁformuð hlutafjársöfnun misheppnaðistÁformuð hlutafjársöfnun misheppnaðist
gersamlega og félagið er í raun fallið niðurgersamlega og félagið er í raun fallið niðurgersamlega og félagið er í raun fallið niðurgersamlega og félagið er í raun fallið niðurgersamlega og félagið er í raun fallið niður

1999 og var tilgangur þess að
taka á arðsemisgrundvelli þátt
í félögum er vinna að nýsköp-
unarverkefnum á Vestfjörð-
um. Starfshópur Atvinnuþró-
unarfélags Vestfjarða í sam-
starfi við Fjórðungssamband
Vestfirðinga hafði forgöngu
um stofnun félagsins. Stofn-
hlutafé var um 8,6 milljónir.

Þar af var hlutur Byggða-
stofnunar 3,4 milljónir, hlutir
sveitarfélaga 2,7 milljónir og
hlutir einstaklinga, fyrirtækja
og fagfjárfesta 2,5 milljónir.
Heimilt var að auka hlutafé
upp í 300 milljónir króna.

Skemmst er frá því að segja,
að frekari hlutafjársöfnun
mistókst gersamlega.

Starf félagsins hefur aldrei
orðið neitt. Einnig mun af
einhverjum ástæðum hafa
misfarist að tilkynna félagið
á lögmætan eða fullnægjandi
hátt til Hlutafélagaskrár, þann-
ig að það er í rauninni ekki til
og skuldbindingar þeirra sem
skráðu sig fyrir hlutafé fallnar
niður. Því mun þurfa að stofna

félagið á ný, verði niðurstaðan
að halda því áfram.

Stofnun félagsins tengdist
samþykkt Alþingis um Bygg-
ðaáætlun. Í samþykktinni fólst
að Byggðastofnun yrði úthlut-
að 300 milljónum króna af
fjárlögum ár hvert í þrjú ár til
að leggja fram í slíkum félög-
um.
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