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Brennandi
áhugi fyrir
að „rífa upp“
Vestfirði

– sjá viðtal í miðopnu við Einar Pétursson bæjarstjóra í Bolungarvík

Ísafjörður

Bolungarvíkurkaupstaður fær minnst úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Slasaðist
á höfði

Súðavíkurhreppur fær langmest

Vinnuslys varð við
hafnarframkvæmdir á Ásgeirsbakka í Ísafjarðarhöfn
síðdegis á laugardag. Slysið varð með þeim hætti að
skófla moksturstækis rakst
í höfuð eins starfsmanns
við framkvæmdirnar.
Hlaut hann mikið sár á
höfði og var fluttur á
sjúkrahús. Meiðsli reyndust þó minni en talið var í
fyrstu. Sauma þurfti skurði
á höfði en hann slapp við
brot.
– hj@bb.is
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Súðavíkurhreppur fékk hæst
framlög á hvern íbúa úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á síðasta ári af sveitarfélögum á
Vestfjörðum eða 203 þúsund
krónur. Bolungarvík fær 62
þúsund sem er minnst á hvern
íbúa. Næst hæsta sveitarfélagið er Hólmavík með 152 þúsund krónur á íbúa.
Þar á eftir koma Reykhólahreppur með 141 þúsund,
Árneshreppur með 138 þúsund, Broddaneshreppur með
130 þúsund, Vesturbyggð með
117 þúsund og Tálknafjörður
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með 116 þúsund krónur. Lestina reka síðan Kaldrananeshreppur sem fékk 95 þúsund
krónur, Bæjarhreppur með 88
þúsund, Ísafjarðarbær með 66
þúsund króna framlag og loks
Bolungarvík.
Heildarframlög Jöfnunarsjóðs til Súðavíkurhrepps
námu á síðasta ári tæpum 48
milljónum króna. Til Ísafjarðarbæjar var framlagið 274
milljónir króna og til Bolungarvíkur 60 milljónir króna.
Hlutverk Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga er að jafna mis-

munandi útgjaldaþörf og skatttekjur sveitarfélaga með framlögum úr sjóðnum. Eðli málsins samkvæmt eru því fámennari sveitarfélög að fá að jafnaði
hærri framlög á hvern íbúa en

þau fjölmennari.
Til samanburðar má nefna
að Akranes fékk úthlutað 25
þúsund á íbúa, Skagafjörður
81 þús. og Fjarðabyggð 56
þús. krónum.
– hj@bb.is
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Samræmd próf í grunnskólum á Vestfjörðum

Einkunnir um meðaltal í
7. bekk en undir í 4. bekk

Vestfirðingar eru undir
landsmeðaltali, bæði í íslensku
og stærðfræði, í 4. bekk en
jafnir landsmeðaltali í sömu
greinum í 7. bekk samkvæmt
niðurstöðum samræmdra

Ritstjóri netútgáfu:

og í fyrra en þá fékk árgangurinn 5,1 í stærðfræði.
Í samantekt frá Námsmatsstofnun kemur fram að jafnan
hafi hallað á landsbyggðinga í
einkunnum. Síðustu ár hafi þó

ekki verið martækur munur á
milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis í 4. bekk en
viðvarandi í 7. Þannig skera
Vestfirðir sig úr og sýna betri
árangur í 7. bekk.– kristinn@bb.is

Snjóflóðavarnir í Seljalandshverfi í Skutulsfirði

Halldór Sveinbjörnsson
sími 894 6125,
halldor@bb.is

Íbúðarhúsið Seljaland ekki varið

Ábyrgðarmenn:

Sigurjón J. Sigurðsson og
Halldór Sveinbjörnsson

Umboðsaðilar BB:

Eftirtaldir aðilar sjá um
dreifingu á blaðinu á þéttbýlisstöðum utan Ísafjarðar: Bolungarvík:
Sólveig Sigurðardóttir,
Hlíðarstræti 3, sími 456
7305. Súðavík: Sólveig
Gísladóttir, Arnarflöt 7, sími
456 4106. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson,
Aðalgötu 20, sími 898
6328. Flateyri: Gunnhildur
Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi
12a, sími 456 7752.
Þingeyri: Anna Signý
Magnúsdóttir, Hlíðargötu
14, sími 456 8233.
Sölustaðir á Ísafirði:
Hamraborg
Hamraborg, Hafnarstræti
7, sími 456 3166. Flugbarinn
barinn, Ísafjarðarflugvelli,
sími 456 4772. Bónus
Bónus,
Ljóninu, Skeiði, sími 456
3230. Bókhlaðan
Bókhlaðan, Hafnarstræti 2, sími 456 3123.
Bensínstöðin
Bensínstöðin, Hafnarstræti,
sími 456 3574. Samkaup
Samkaup,,
Hafnarstræti 9-13, sími 456
5460. Krílið
Krílið, Sindragata 6,
sími 456 3556.
Lausasöluverð er kr. 250
eintakið m.vsk. Áskriftarverð
er kr. 215 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og
örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

púlsinn fyrir vestan

bb.is
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4,7 í báðum greinum.
Einkunnirnar eru normaldreifðar og er meðaltal í öllum
greinum fimm. 7. bekkingar
fengu 5 bæði í stærðfræði og
íslensku. Það er sama einkunn

Sigurjón J. Sigurðsson
sími 892 5362

Ljósmyndari:
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könnunarprófa sem haldin
voru fyrir skömmu. Fjórðu
bekkingar fengu 4,8 í stærðfræði og 4,6 í íslensku sem er
mjög áþekkur árangur og fyrir
ári síðan en þá var einkunnin

Húsið Seljaland í Skutulsfirði verður ekki varið fyrir
snjóflóðum samkvæmt ákvörðun Umhverfisráðuneytisins.
Eins og kunnugt er standa yfir
miklar framkvæmdir við
byggingu snjóflóðavarna við
Seljaland með það fyrir augum
að verja hús í Seljalandshverfi.
Húsið Seljaland er utan garðsins. Samkvæmt upplýsingum
blaðsins reyndu eigendur
Seljalands í upphafi að fá
hönnun snjóflóðavarnanna
breytt á þann veg að bærinn
yrði varinn. Það tókst ekki og
er því bærinn óvarinn og því á
svokölluðu hættusvæði C með

Hraðfrystihúsið - Gunnvör í Hnífsdal

Stofnar einkahlutafélag um fjárfestingar
Hraðfrystihúsið - Gunnvör
hf. í Hnífsdal hefur stofnað
einkahlutafélagið Skollaborg sem er að öllu leiti í
eigu þess. Tilgangur félagsins er meðal annars að fjárfesta í innlendum og erlendum hlutafélögum, verðbréf-

um, skuldabréfum og fasteignum.
Að sögn Einars Vals Kristjánssonar, framkvæmdastjóra HG, færast öll hlutabréf
í eigu HG yfir í hið nýja félag
að undanskyldum eigin hlutabréfum. Meðal hluta sem

færast yfir í hið nýja félag er
39% eignarhlutur í Guðmundi Runólfssyni hf. og
eignarhlutur í Kötlum sem á
stóran hlut í HG. Heildarverðmæti hlutabréfa sem
færast yfir til Skollaborgar
ehf. er um 530 milljónir.

Seljalandshverfið. Húsið Seljaland er lengst til hægri.
tilliti til ofanflóða.
leggja af búsetu.
Hefur því framtíð Seljalands
Í framhaldi af bréfi umhverfverið í nokkurri óvissu að isráðuneytisins ákvað bæjarundanförnu. Umhverfisráðu- ráð Ísafjarðarbæjar að óska
neytið hefur nú ritað Ísafjarð- eftir því við Ofanflóðasjóð að
arbæ erindi um málefni Selja- hafið verði svokallað upplands. Þar kemur fram að við kaupaferli þ.e. að húsið verði
tilkomu snjóflóðavarnanna keypt og byggð þar lögð af.
eykst áhætta íbúa Seljalands Samkvæmt þessu stefnir í það
og að óhagkvæmt sé að reisa að búsetu sem um aldir hefur
varnarvirki til þess að verja verið að Seljalandi ljúki vegna
húsið þ.e. að kostnaður við byggingar nýtísku varnarvarnir sé meiri en að kaupa mannvirkja.
upp núverandi húseignir og
– hj@bb.is

Ertu orðin(n) áskrifandi?

RITSTJÓRNARGREIN

Nú má enginn skerast úr leik
,,Stundum er nauðsynlegt að fara óhefðbundnar leiðir til árangurs“, sagði Soffía
Vagnsdóttir í Bolungarvík í bréfi til Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra á Ísafirði,
23. október á bb.is þar sem hún hvatti hann til að ganga fram fyrir skjöldu, bjóða öllum Vestfirðingum til hátíðar á Ísafirði á afmælisdegi Hannibals heitins Valdimarssonar, 13. janúar og boða stofnun Háskóla Vestfjarða á Ísafirði.
Postulanefndin svokallaða, sem gekkst á sínum tíma fyrir undirskriftasöfnun
meðal allra Vestfirðinga til stuðnings stofnunar menntaskóla á Ísafirði varð ekki til
með hefðbundnum hætti, fyrir tilstuðlan félagasamtaka eða opinberra aðila eða yfir
höfuð á einhvers vegum. Nei, tólfmenningarnir skipuðu sig sjálfir í nefnd þegar
þeim þótti lítið miða. Fullyrða má að einhugur Vestfirðinga í undirskriftasöfnuninni
vó þungt á vogarskálunum þegar Alþingi loks samþykkti að menntaskóli skyldi rísa
á Ísafirði.
Þingsályktunartilllaga Kristins H. Gunnarssonar og félaga um stofnun háskóla á
Ísafirði er sannarlega fagnaðar- og þakkarefni. Með henni er fyrsta skrefið stigið.
Viljayfirlýsing gefin um að hér skuli settur á laggirnar háskóli, sem ótvírætt getur
orðið ein af megin undirstöðum öflugs byggðakjarna á Vestfjörðum. Nokkuð, sem

menn virðast á einu máli um að sé forsenda viðsnúnings á þeirri öfugþróun sem við
höfum mátt horfa upp á undanfarin ár með fækkun íbúa í fjórðungnum. Máli sínu
til stuðnings vitna flutningsmenn í ræðu Birgis Ísleifs Gunnarssonar, þáverandi
menntamálaráðherra, er hann mælti fyrir stofnun háskóla á Akureyri, en þá sagði
hann m.a.: ,,Ég hygg reyndar að ekkert sé raunhæfara í byggðamálum en að flytja
menntun út í byggðir landsins.“
Rök Birgis Ísleifs eru enn í fullu gildi. Og þörfin er fyrir hendi. ,,Á skömmum
tíma hefur aðsókn að háskólanámi aukist svo á Vestfjörðum að líkja má við sprengingu. Enginn skóli á háskólastigi starfar í fjórðungnum svo nemendur verða að
stunda fjarmám. Um það bil 130 manns á Vestfjörðum stunda háskólanám við
a.m.k. fjóra háskóla“, segir í greinargerð flutningsmanna með tillögunni.
,,Ísafjörður sem háskólabær er markmiðið. Það er ekki eftir neinu að bíða. Í þessu
máli þurfa sveitarstjórnir og þingmenn að taka höndum saman, með almenning að
bakhjalli.“ Við þessa hvatningu BB frá í sumar er því að bæta að nú verða allir að
leggjast á árar og róa jafnt á bæði borð svo ekki beri af leið. Endurvekjum samstöðuna frá baráttunni fyrir Menntaskólanum!
s.h.

MIÐVIKUDAGUR 26. NÓVEMBER 2003

2

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

18.4.2017, 13:06

Landsmót Ungmennafélags Íslands á Ísafirði 2003

Stjórnsýslukæra lögð fram
vegna löggæslukostnaðar
Stjórn UMFÍ ákvað fyrir
nokkru að senda dómsmálaráðherra stjórnsýslukæru
vegna löggæslukostnaðar sem
félaginu var gert að greiða
vegna unglingalandsmóts
UMFÍ sem fram fór á Ísafirði
um verslunarmannahelgina. Í
svari Björns Bjarnasonar,
dómsmálaráðherra, við fyrirspurn Kristjáns L. Möllers,
þingmanns Samfylkingarinnar, um innheimtan löggæslukostnað af útihátíðum frá árinu

1990 kemur fram að sýslumaðurinn á Ísafirði hafi innheimt 467.367 kr. í löggæslukostnað vegna landsmóts ungmennafélaganna.
Páll Guðmundsson kynningarstjóri UMFÍ sagði í samtali við blaðið að á sínum tíma
hefðu verið lagðar tryggingar
fyrir greiðslunni. Þær hefðu
síðan runnið út og UMFÍ hefði
því greitt upphæðina. Þá hefði
dómsmálaráðherra verið send
stjórnsýslukæra vegna inn-

Holt – friðarsetur

Kyrrðardagar
á aðventunni

Holt – friðarsetur gengst
fyrir kyrrðardögum á aðventunni, 5.-7. desember
nk. Er það í fyrsta sinn sem
slíkt starf hefur farið fram á
Vestfjörðum, en undanfarin
ár hafa verið margir slíkir
dagar í Skálholti og leita
sífellt fleiri í slíka kyrrð,
sem felst í hljóðlátu helgihaldi og því að njóta þagnarinnar og hvíldar.
Dagsetningin á aðventunni er með ráðum gerð til
að veita annars konar jólaundirbúning en annasamt
nútímasamfélagið býður
upp á. Samveran hefst á
föstudegi kl. 18 og lýkur
með hádegismat á sunnu-

degi. Kynningarverð er á
þessari fyrstu samveru.
Hjónin sr. Guðrún Edda
Gunnarsdóttir, sóknarprestur á Þingeyri og dr. Einar
Sigurbjörnsson, prófessor,
annast samveruna með aðstoð sjúkraþjálfarans Jóhönnu Sigríðar Sigurðardóttur úr Garðabæ. Sr.
Guðrún Edda veitir nánari
upplýsingar og skráir þátttöku.
Stjórn Friðarsetursins og
sóknarprestar Ísafjarðarprófastdæmis vonast til að
þessu framtaki verði vel tekið og að væntanlegir þátttakendur skrá sig sem fyrst.
– bb@bb.is

Súðavík

Viðburðahópur skipaður
Hreppsnefnd Súðavíkur
hefur sett á laggirnar verkefnahóp sem á að móta,
kynna og hrinda í framkvæmd viðburðaþjónustu í
Súðavík eins og segir í samþykkt hreppsnefndar.
Hópurinn er settur á laggirnar vegna sívaxandi ferðamannastraums til Álftafjarðar og er ætlað að vera
tengiliður sveitarfélagsins
og þeirra ferðamanna sem
til svæðisins leita. Sérstaklega er þar horft til þjónustu
í kringum ættarmót og annarra fjölmennra samkoma.
Hópinn skipa: Óskar

Elíasson, Helga Sigurjónsdóttir, Anna Lind Ragnarsdóttir, Birgir Ragnarsson,
Hulda Gunnarsdóttir og
Ómar Már Jónsson sveitarstjóri sem mun stýra starfi
hópsins.
– hj@bb.is
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heimtunnar og vonaðist Páll
eftir niðurstöðu í málinu á
næstu vikum.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir, sýslumaður á Ísafirði, staðfesti að umrædd stjórnsýslukæra hefði komið fram og
hefði nú verið sendi embættinu
til umsagnar. Sú umsögn
myndi liggja fyrir innan tíðar
og því væri útlit fyrir að niðurstaða gæti fengist í málinu
fljótlega.
Stjórn UMFÍ er mjög ósátt

við að þurfa að greiða löggæslukostnaðinn þar sem um
íþróttamót er að ræða en sýslumaður vísaði m.a. til þess að
dansleikir og aðrar skemmtanir væru haldnar að kvöldi til
sem kölluðu á aukna löggæslu.
Í áðurnefndu svari dómsmálaráðherra koma fram tölur
yfir innheimtan löggæslukostnað frá árinu 1990. Á þessum árum hefur sýslumaðurinn
í Vestmannaeyjum innheimt
mest eða tæpar 17 milljónir

króna sem er löggæslukostnaður vegna þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum. Önnur embætti
hafa innheimt mun lægri fjárhæðir og sum ekkert.
Athygli vekur að sýslumaðurinn á Akureyri hefur aðeins
einu sinni innheimt löggæslukostnað vegna hátíðarinnar
Halló Akureyri en það var árið
1997. Þó verður að telja að
innheimta lögreglustjórans í
Reykjavík veki mesta athygli.
Hann hefur á þessu árabili að-

eins einu sinni innheimt gjald
vegna löggæslukostnaðar. Það
var árið 2000 þegar 250 þúsund krónur voru innheimtar
vegna landsmóts hestamanna.
Eins og alkunna er hefur á
undanförnum árum m.a. verið
boðið til menningarnætur í
Reykjavík þar sem á annað
hundrað þúsund manns hafa
skemmt sér konunglega. Svo
virðist af þessum tölum að sá
fjöldi valdi ekki aukakostnaði
hjá lögreglustjóraembættinu.

Fiskvinnslan Norðurborg ehf., á Þingeyri

Unnið að lausn fjárhagsvandræða fyrirtækisins
Hilmar Viktorsson, viðskiptafræðingur í Reykjavík,
hefur ritað Ísafjarðarbæ bréf
fyrir hönd fiskvinnslunnar
Norðurborgar ehf. á Þingeyri
og Haraldar Á. Haraldssonar
stofnanda fyrirtækisins og aðaleiganda þar sem hann gerir
grein fyrir greiðsluerfiðleikum
ofangreindra aðila og óskar
samkomulags um uppgjör
skulda með 35% greiðslu höfuðstóls.
Hilmar vinnur að fjárhagslegri endurskipulagningu
Norðurborgar og segir flesta
kröfuhafa hafa tekið vel í málaleitan fyrirtækisins. Vinnsla er
í fullum gangi og segir Hilmar
mikinn vilja til að halda fyrirtækinu gangandi. Aðspurður
um hvort fengið verði nýtt fé
inn í reksturinn segir hann
lausn liggja á borðinu. „Við
stefnum að því að klára þessa

Haraldur Haraldsson og Jóhannes Ingimarsson, eigendur fyrirtækisins, pakka fyrsta fiskinum sem fór í gegnum vinnsluna.
vinnu sem fyrst. Lausn málsins hóf starfsemi á Þingeyri í apríl
Aðspurður um greiðsluörðer háð því að kröfuhafar sam- 2001. Í október á síðasta ári ugleika fyrirtækisins segir
þykki okkar málaleitan. Sér- flutti fyrirtækið í eigin hús- Hilmar þá eiga rætur sínar að
staklega vona ég að Ísafjarð- næði sem var byggt sérstak- rekja til erfiðra ytra aðstæðna.
arbær og Orkubú Vestfjarða lega fyrir starfsemina. Norður- Gengi krónunnar hafi hækkað
taki jákvætt í erindið því það borg sinnir fjölþættri fiskvinn- og krókaafli verið minni á
veltur meira á þeim en öðrum slu, svo sem „flugfiski“, salt- þessu ári en því síðasta.
aðilum“, segir Hilmar.
fiski, harðfiski, frystum fiski
– kristinn@bb.is
Fiskvinnslan Norðurborg og þurrkuðum hausum.

Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar

Hafnsögubátur á samgönguáætlun 2005-2006
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar staðfesti á síðasta fundi sínum að verkefni á samgönguáætlun fyrir árin 2005-2006
yrðu óbreytt að öðru leiti en
því að bætt verði við kaupum
á hafnsögubát. Guðmundur
Kristjánsson, hafnarstjóri,
segir fjárfrekasta verkefnið á

þessu tímabili vera endurbyggingu Ásgeirsbakka í Ísafjarðarhöfn en annað stórt verkefni
sé stækkun hafnarinnar á Suðureyri.
Fyrir árin 2007-2008 er ætlunin að leggja aðaláherslu á
dýpkun í Sundunum við Ísafjarðarhöfn. Guðmundur segir

brýnt að fá nýjan hafnsögubát.
Gert sé ráð fyrir að fjárheimildir fáist á nýrri samgönguáætlun fyrir árin 2005-2006 en
þangað til verði kaupin fjármögnuð með því að fresta
framkvæmdum, á núgildandi
samgönguáætlun, sem ekki
séu eins aðkallandi.

„Hugmyndin er að til bráðabirgða verði peningarnir sem
fara í hafnsögubátinn fengnir
að láni úr öðrum framkvæmdum en síðan gerum við ráð
fyrir að fá þá til baka úr nýrri
áætlun“, segir Guðmundur M.
Kristjánsson, hafnarstjóri.
– kristinn@bb.is
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Heimavistardvölin þroskandi ekkert síður en námið
Arndís Björnsdóttir er vistarvörður, eins og það er kallað,
við heimavist Menntaskólans á Ísafirði og kennir dönsku við
skólann. Hún hefur tekið á móti þeirri fjölgun sem orðið
hefur á íbúum heimavistarinnar en þeir voru þrefalt fleiri í
haust en í byrjun skólaárs 2001. Hún hefur beitt sér fyrir að
efla yfirbragð og orðspor heimavistarinnar sem hafði verið
fremur fásótt. Tilvist heimavistarinnar þótti jafnvel á skjön
við tíðarandann og sumir framsýnir menn brutu heilann um
hvernig væri hægt að nýta þetta stóra hús þegar það tæmdist
alveg. Þetta er annað ár Arndísar við M.Í. en áður hafði hún
starfað sem unglingakennari í fimmtán ár og íþróttakennari
enn lengur. Hún er margverðlaunaður íþróttamaður og á m.a.
að baki Íslandsmeistaratitil í spjótkasti og landsliðsferil í
handbolta. Að auki er hún liðtæk handavinnukona og hefur
sérstakan áhuga á að endurnýta ýmsa muni sem aðrir teldu
rusl og drasl.
Sjálfsagt hafa margir veitt kennari auk þess að taka upp
henni athygli á göngu um
úr kössunum. Ég vissi náttÍsafjörð og nágrenni en í
úrlega ekkert hvernig það
tvær klukkustundir á dag gekk fyrir sig að reka heimaþjálfar hún líkamann og
vist en eftir síðasta vetur sá
endurnærir andann í gönguég að hér væri hægt að laga
ferðum. Hún segir Ísafjörð
ýmislegt og gera heilmikið
hafa tekið vel á móti sér og með krökkunum. Þannig hefsérstaklega njóti hún um- ur róðurinn verið mun léttari
hverfisins. Strax á fyrsta
í vetur en í fyrra.“
degi hafi verið ákveðið að á
– Samt eru fleiri nemendur
Ísafirði vildi hún áfram vera.
á vistinni nú en þá.
„Þegar ég kom hingað í
„Þeir voru frá 18 og upp í
fyrrahaust voru einungis
20 síðasta vetur en núna eru
tveir dagar þangað til skólþeir 27. Við getum í raun
inn hófst og íbúðin full af
ekki tekið við fleirum af því
kössum og því hafði ég aðunnið verður að breytingum
eins tvo daga til að setja mig á hluta húsnæðisins í vetur. Í
inn í nýtt starf sem vistar- fyrsta skipti eru pör í tveimvörður og nýtt starf sem
ur herbergjum á vistinni en
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síðan eru hinir einstaklingar.“ – Hvaða breytingar
standa fyrir dyrum?
„Í rauninni má segja að til
standi að færa heimavistina
nær nútímanum. Tímarnir
eru alltaf að breytast og þar
með kröfurnar. Sumir skólar
bjóða upp á einstaklingsherbergi með bað- og salernisaðstöðu auk nettengingar
og jafnvel símatengingar.
Við viljum standa okkur í
samkeppni við aðra skóla og
ætlum að bjóða upp á fullkomna aðstöðu. Vonandi
tekst síðan að fullnýta alla
vistina.“

Læra að fötin fara
ekki sjálf í þvott
„Það þarf náttúrlega að
sinni heimavistinni heilmikið. Ég hélt kannski fyrst að
maður yrði aðallega á hlaupum með lyklana til að opna
og loka húsinu en starfið er
mun víðtækara. Á vissan
hátt er maður farinn að
hugsa heilmikið um krakkana. Þau koma úr mismunandi umhverfi og hafa mismunandi bakgrunn – þannig
er allt mögulegt í gangi og
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ýmiskonar vandamál sem
þarf að leysa.“
– Að hefja framhaldsskólanám er að sjálfsögðu
stórt skref og kannski sérstaklega þegar fólk býr ekki
heima hjá sér. Þurfa nemarnir á vistinni mikinn
stuðning?
„Jú hann þarf að vera til
staðar. Sum þeirra eiga erfitt
með að höndla aukið frelsi.
Þau eru að koma úr 10. bekk
og fara síðan að bera ábyrgð
á sér sjálf. Hér er enginn
sem segir að þau eigi að fara
að sofa klukkan hálf tólf.
Þannig eru sum að brenna
sig á því að vaka fram eftir
öllu í tölvunni sinni eða við
sjónvarpið sem kemur
náttúrlega niður á skólanum
og mætingu. Þannig verða
þau alveg að stóla á sig sjálf.
Eina sem ég geri er að
slökkva ljósin á göngunum
og biðja fólk um að hafa
hljótt. Þau verða alfarið að
bera ábyrgð á sjálfum sér og
það er talsvert mikið stökk
fyrir 16-17 ára ungling að
ráða við það og vera í
breyttu umhverfi líka. Þau
læra líka allt mögulegt hérna
eins og t.d. að þvo af sér.“
– Má þá segja að með
heimavistardvölinni fylgi
aukakunnátta í hússtjórnarfræðum?
„Já, þau læra ýmislegt hér
og eru öll að koma til. Við
þurftum t.d. að taka aðeins á
umgengnismálunum í haust.
Þau þurftu að átta sig á því
að fötin fara ekki sjálfkrafa í
þvottavélina og leirtauið
verður ekki hreint af sjálfu
sér en þessi atriði eru á góðri
leið. Þetta er mjög skemmtilegur og fínn hópur en samsetningin er talsvert önnur en
í fyrra. Þá var ég með töluvert mikið af eldri krökkum
en nú er ég að fá meira af
nýgræðingum sem þurfa
örlítið meiri stuðning.“

Fastur liður að
kenna fyrstu
sundtökin
„Hérna á heimavistinni er
mjög góður félagsandi, t.d.
héldum við spilakvöld og
spiluðum vist. Sum kunnu
það en önnur ekki. Þau
fylgdust þá með til að læra.
Síðan héldum við stelpukvöld með kvenlegum viðfangsefnum og ætlum í
framhaldinu að halda strákakvöld með hentugum viðfangsefnum fyrir þá. Eftir
áramót er á dagskránni að
halda menningarkvöld því
það er fullt af nemendum
hérna sem eru að yrkja,

skrifa sögur, spila á hljóðfæri og allt mögulegt, þetta
þurfum við að nýta. Stelpurnar sáu t.d. alfarið um að útbúa þá sælkerarétti sem voru
á boðstólnum hér á stelpukvöldinu okkar.“
– Hvaðan koma vistarbúar, eru þetta mestmegnis
Vestfirðingar?
„Flestir eru héðan af Vestfjörðum en líka frá Keflavík,
Snæfellsnesi og Reykjavík.
Stærsti hópurinn er frá
Tálknafirði. Þau heimsóttu
okkur í skólaferðalaginu síðasta vor og leist svona vel á.
Þannig eru 12 Tálknfirðingar
hérna sem er mjög fínt. Það
er gott að vera hérna – hér
hafa þau allt til alls. Nemarnir búa í sér herbergjum sem
er mikill kostur en þurfa að
deila hreinlætisaðstöðu á
göngunum, þó það eigi eftir
að breytast með nýju
herbergjunum.“
– Þú kemur hingað sem
dönskukennari, ekki satt?
„Jú, ég kem úr unglingadeildinni í Vogaskóla, var
búin að kenna þar í fimmtán
ár. Ég er líka íþróttakennari
að mennt og hef í gegnum
árin kennt sund að auki. Síðustu árin var ég með unglingadeildina í Réttarholtsskóla en síðan hef ég alltaf
verið með sundkennslu fyrir
4-5 ára börn í Laugardalnum
á sumrin. Ég hef eiginlega
ekki tímt að sleppa því enda
finnst mér afskaplega gaman
að að fá að kenna fyrstu
sundtökin.
Ég er hætt að kenna leikfimi. Verandi gömul íþróttakempa eru slitin liðbönd hér
og þar en sundkennslan er
átakalaus og mér finnst gott
að halda mig við hana.
Mér finnst svolítið
skemmtilegt að fylgjast með
sundinu því kennsluaðferðirnar hafa breyst svo
mikið á þessum árum sem ég
hef verið við það. Hérna
áður fyrr var aðalatriðið að
koma öllum á flot sem fyrst
en núna er ég steinhætt að
hafa það að markmiði. Mér
finnst miklu meira atriði að
börnin læri að vera sjálfbjarga í sundlauginni. Að
læra hvernig þau eigi að
klæða sig, fara í sturtuna og
yfirvinna vatnshræðsluna.
Þetta er heilmikið ferli fyrir
fimm ára barn. Ég segi alltaf
að barn sem kann að koma
sér ofan í laugina, er búið að
yfirvinna alla sundhræðslu
og kann fótatökin, það er
sama sem synt. Ef farið er
öfugt að þessu og barnið fer
að finna til vatnshræðslu
getur tekið ennþá meiri tíma

að yfirvinna hana heldur en
ef farið er hægt og rólega að
sundinu til að byrja með.
Þannig hafa aðferðirnar
breyst hjá manni í gegnum
tíðina. Maður notar ekki
sömu aðferðir og í upphafi.“

Strax ákveðin í að
vera á Ísafirði
– Þú ert Reykvíkingur
ekki satt?
„Jú ég er það, bjó reyndar
lengi í Kópavogi. Ég er ein
af tíu systkinahópi, nokkurskonar stórfjölskyldu.
Heima unnum við mikið
saman í höndum og þaðan
má segja að ég hafi fengið
handavinnuáhugann. Núna
er ég t.d. að fara að kenna
tengdadóttur minni að steypa
kerti. Ég geri það yfirleitt
þegar aðventan nálgast.
Reyndar á ég ekki mikið vax
núna en ætti að geta steypt
6-7 klumpakerti. Þetta er
mjög gaman.
Ég hendi aldrei neinu og
má frekar segja að ég safni
að mér dóti. Mér finnst eins
og það sé hægt að nýta flesta
hluti í eitthvað sniðugt.
Þannig er allt týnt upp sem
maður sér verðmæti í. Á
hverjum degi geng ég í um
tvo tíma í eftirmiðdaginn og
hef fundið ýmislegt á göngunni, t.d. gamla peninga við
skíðaskálann á Seljalandsdal. Í vor var ég uppi við
Bunulæk og sá glampa á
eitthvað. Þá fann ég gamlan
gaffal með mynstri, stálið í
honum er m.a.s. orðið
töluvert tært.“
– Hvernig atvikaðist það
að þú kemur hingað til
Ísafjarðar?
„Mig langaði til að færa
mig yfir á framhaldsskólastigið og var búin að líta í
kringum mig eftir stöðum en
það losnaði ekkert í Reykjavík. Eina sem losnaði voru
tímabundin störf þegar
kennarar voru að fara í
barnsburðarleyfi en ég vildi
ekki sleppa stöðunni sem ég
var í fyrir eitthvað slíkt. Síðan sá ég stöðuna hérna á Ísafirði auglýsta. Börnin mín
eru öll að komast á legg og
því hugsaði ég: Hví ekki? Ég
hef alltaf verið mikil útivistarmanneskja og fannst
alveg kjörið að koma hingað.
Um leið og ég kom í fyrrasumar til að ræða við Ólínu
skólameistara fann ég að hér
vildi ég vera. Þetta kom yfir
mig um leið og ég keyrði inn
fjörðinn – þetta var svo
einkennilegt. Það var náttúrlega glampandi sól eins og
oft er hérna og fjörðurinn

skartaði sínu fegursta. Um
kvöldið fórum ég og sonur
minn sem var með í för, inn
á tjaldstæði og tjölduðum
þar um miðnættið. Þarna
grilluðum við um nóttina og
ég var alveg 100% viss um
að hér vildi ég vera.“
– Þú hefur fengið ansi
góðar viðtökur.
„Já heldur betur. Þá spurði
ég reyndar einn heimamann
að því hvort veðrið væri
alltaf svona og hann svaraði
já alltaf hreint nema tvo
daga í febrúar.“

Hróður heimavistarinnar á
eftir að berast
– Þannig má segja að þú
hafir skilið fjölskylduna eftir
í Reykjavík.
„Reyndar kom sonur minn
með mér. Hann hafði tekið
sér smá hlé frá námi en
ákvað að byrja aftur og er að
klára stúdentinn í vor. Hann
verður því ekki hjá mér á
næsta ári. Tvö af börnunum
mínum eru búin með sitt
nám og tvö eru á leiðinni í
háskóla. Þau eru því flogin
úr hreiðrinu.“
– Ertu farin að finna þig
vel í umhverfinu hér fyrir
vestan?
„Já það held ég. Maður er
náttúrlega að vinna með
einstaklega góðu fólki – það
er mjög skemmtilegt kennaralið hérna. Síðan hef ég
mikinn áhuga á dansi og
skellti mér í tíma til Evu

Friðþjófsdóttur, danskennara, sem ég kenndi reyndar
leikfimi fyrir margt löngu.
Dansinn er mjög skemmtilegur og helst þyrftu fleiri að
koma í tíma – ég skil ekki af
hverju er ekki meira dansað
hérna. Ég stundaði dans um
árabil fyrir sunnan og finnst
það mjög skemmtileg leið til
að fá útrás.“
– Margir sakna gullaldartíma heimavistarinnar við
MÍ. Um tíma var jafnvel
talið að hún ætti sér ekki
viðreisnar von og væri úrelt
fyrirbæri. Getum við sagt að
nú sé nýr gullaldartími að
fara í hönd?
„Ég held að heimavistin
eigi mjög vel við fyrir þá
nemendur sem koma langt
að og að búa saman með
þessum hætti er heppilegt
búsetuform. sambýlið og
sjálfstæðið er afskaplega
þroskandi fyrir krakkana
ekkert síður en námið í skólanum. Þau koma mjög misjafnlega innstillt hingað.
Fyrst verða rosalegir
árekstrar en svo smátt og
smátt læra þau að stilla sig
saman. Auðvitað kemur það
upp í fyrstu að einhver vilji
ekki búa við hliðina á manninum í næsta herbergi og
þess háttar, lausnin er sú að
fólk stilli sig saman. Krakkarnir koma heiman frá sér
með ólík viðmið sem þau
halda að gildi líka hérna.“
– Ekki er annað að heyra á
þér en veturinn leggist vel í
þig.
„Hann verður spennandi

og hér verður nóg um að
vera. Í febrúar er ég t.d. búin
að ákveða að halda draugasögukvöld og er þegar búin
að fá mann til að segja sögurnar. Við munum bralla
ýmislegt hérna en markmiðið er að fá fram og gera
sýnilegt ýmislegt sem krakkarnir eru að fást við. Það
getur líka kveikt áhuga hjá
hinum, sem ekki hafa eins
mikið fyrir stafni, á að vera
virkir og taka þátt.“
– Ætlarðu að taka á móti
enn fleiri vistarbúum næsta
haust?
„Við getum náttúrlega
ekki tekið óendanlega marga
inn en ég vona að það verði
fullt á þeim herbergjum sem
eru laus. Það verður þegar
spyrst út hvað aðstaðan
hérna er góð og hvað vistarbúarnir hafa það gott.“
– Eru allir gangarnir á
heimavistinni opnir eins og
er?
„Nei ekki alveg, það er
verið að skipta um gler og
lagfæra hluta húsnæðisins
sem er því ekki nýtt. Síðan
verða einhverjar forfæringar
eftir áramót þegar framkvæmdir hefjast við að útbúa
nýju herbergin.“
– Hvað verður þá hægt að
taka á móti mörgum?
„Nýju herbergin verður
hægt að nýta fyrir tvo ef
einhver pör eru á vistinni.
Þannig gerum við ráð fyrir
að geta tekið á móti 32
krökkum“, sagði Arndís
Björnsdóttir, vistarvörður og
dönskukennari við MÍ.

Röraísetningum í eyru Drög lögð að byggingar- Sigurvon opnar skrifbolvískra barna fækkar
nefnd íþróttahúss stofu að Sindragötu 11
Rör eru sett í eyru 24% bolvískra barna og hefur hlutfallið lækkað úr 34% á síðustu fimm árum að því er kom
fram í Svæðisútvarpinu. Eins hefur ávísunum á sýklalyf
fækkað mjög á síðustu tíu árum. Svæðisútvarpið sagði að
árangurinn mætti rekja til þess að læknar og foreldrar
væru meðvitaðri um afleiðingar ofnotkunar á sýklalyfjum. Þessar niðurstöður byggja á viðamikilli rannsókna á
lyfjaávísanavenjum lækna. Rannsóknin fór fram á fjórum stöðum á landinu Bolungarvík, Egilsstöðu, Hafnarfirði og Vestmannaeyjum stóð yfir í tíu ár. – kristinn@bb.is
Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Á síðasta fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar fól ráðið Halldóri Halldórssyni bæjarstjóra, að gera drög að erindisbréfi fyrir byggingarnefnd íþróttahúss á Suðureyri sem
og tillögu um hvernig nefndin verði skipuð. Bæjarstjórn
samþykkti í júní að hefja undirbúning að alútboði vegna
íþróttahús. Starfshópur um byggingu íþróttahúss og
framtíðarnotkun félagsheimilis á Suðureyri skilaði í
mars tillögum um að byggður yrði 300 fermetra íþróttasalur, sambyggður sundlaug Suðureyrar, og lagt yrði fé í
endurbætur á félagsheimili. – kristinn@bb.is

Krabbameinsfélagið Sigurvon hefur opnað skrifstofu
sína að nýju og ráðið nýjan starfsmann, Ólöfu Hildi
Gísladóttur. Félagið hvetur félagsmenn sem aðra að hafa
samband við skrifstofuna og fá upplýsingar og leita aðstoðar um þau mál sem upp koma varðandi krabbameinssjúka. Fundirnir eru haldnir á skrifstofu félagsins
undir stjórn Heiðrúnar Björnsdóttur sjúkraliða. Hún er
auk þess ávallt reiðubúin til þess að ræða við fólk á öðrum tíma sé þess óskað og er sími hennar 869-8286. Skrifstofa félagsins er á 2. hæð að Sindragötu 11. – hj@bb.is
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Afmælisbarnið ásamt frænkum sínum Jónínu og Margréti Sanders.

Herdís Albertsdóttir fagnar 95 árum
Einn af elstu borgurum
Ísafjarðar, Herdís Albertsdóttir, átti 95 ára
afmæli á miðvikudag í
síðustu viku. Herdís
hefur ávallt gefið svokölluðu kynslóðabili langt

nef og sannað að aldur er
afstætt hugtak. Hún býr
ennþá í húsi sínu í Sundstræti þar sem nokkrar
kynslóðir dokkupúka hafa
notið nærveru hennar og
hjálpsemi. Í tilefni dagsins

komu nokkrir ættingjar
hennar saman á heimili
barnabarns hennar
Kristjönu Sigurðar-dóttur. Ljósmyndari blaðsins
var á staðnum og tók
meðfylgjandi myndir.

Herdís með Kristjönu og hennar manni Gunnlaugi Gunnlaugssyni.

Hólskirkja í Bolungarvík

Hvalbein undir gólfi
Hvalbein, sem ætla má að
sé hryggjarliður, kom í ljós
undir gólfinu í Hólskirkju í
Bolungarvík þegar verið var
að grafa þar fyrir skömmu.
Halldór Páll Eydal, kirkjuvörður í Hólskirkju, segir engar hugmyndir uppi um hvers
vegna beinið hafi verið þarna
en fundurinn hafi komið
mönnum á óvart.
Garðar Guðmundsson, fornleifafræðingur, sem sá um
uppgröft við Hólskirkju í sumar segist ekki geta sagt til um
af hverju hvalbeinið hafi verið
þarna. Þó segir hann að bein
af þessu tagi hafi verið notuð í
margvíslegum tilgangi áður
fyrr. „Ég verð samt sem áður
að telja ólíklegt að beinið sé í
nokkru samhengi við þau
mannvirki sem við sáum þarna
undir í sumar því það lá svo
ofarlega“, sagði Garðar.

6
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Hvalbeinið sem fannst undir Hólskirkju.
Hóll er talin landnámsjörð réttir af og gólffjalirnar teknar
og situr kirkjan á mannvistar- upp. Að auki hefur verið grafið
lögum. Endurbætur hafa staðið niður með undirstöðum kirkjyfir á kirkjunni síðan í sumar unnar.
og hafa m.a. gólfbitar verið
– kristinn@bb.is
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maður vikunnar

Ætlaði að
verða flugfreyja en er
bara svo
flugveik

Svanhildur, Gísli, Anna Kristín, Sveinbjörg, Kristinn og Hulda ásamt börnunum.

Barnafataverslunin Leggur og skel á Ísafirði 20 ára

Urðu við áskorun og
fjölguðu Vestfirðingum
Forsvarsmenn barnafataverslunarinnar Leggs og skeljar á Ísafirði hefur heiðrað tvö
pör nýbakaðra foreldra fyrir
að hafa orðið við áskorun
þeirra um að eignast fleiri
börn. Verslunin er 20 ára um
þessar mundir og var haldið
upp á þau tímamót á föstudag
og laugardag.

Aðspurð um uppátækið segir Svanhildur Þórðardóttir,
kaupmaður, að þegar verslunin
flutti í nýtt húsnæði í miðbæ
Ísafjarðar í febrúar á þessu ári
hafi hún birt í auglýsingu
áskorun til Vestfirðinga um
að fjölga sér og heitið verðlaunum fyrir fyrsta barnið sem
fæddist níu mánuðum frá þeim

degi.
„Ég var nú ekki alveg búin
að reikna þetta út þá en það
vill svo skemmtilega til að nú
rúmum níu mánuðum seinna
erum við að halda upp á afmæli
búðarinnar. Í ofanálag vorum
við svo heppin að það fæddust
bæði strákur og stelpa, sama
daginn“, sagði Svanhildur.

Á meðfylgjandi mynd má
sjá kaupkonurnar Svanhildi og
Huldu Guðmundsdóttur ásamt
nýbökum foreldrum, þeim
Gísla Kristjánssyni, Önnu
Kristínu Svansdóttur og nýfæddri dóttur þeirra auk Sveinbjargar Sveinsdóttur og Kristins Halldórssonar með drenginn sinn.
– kristinn@bb.is

Sigurður Ólafsson á Ísafirði skrifar

Vega- og samgöngumál
Það er sjálfsagt að bera í
bakkafullan lækinn að ætla að
skrifa um samgöngumál á
Vestfjörðum, svo mikil umræða hefur verið um þau mál
að undanförnu þó segja megi
að sú umræða hafi nánast öll
verið að aðra höndina, þ.e.a.s.
um veg yfir Tröllatunguheiði
til að stytta leiðina frá Ísafirði
til Reykjavíkur. Ég velti því
fyrir mér hvort okkur vanti
enn eina heiðina til að fara

yfir. Aka yfir Steingrímsfjarðarheiði til þess að aka svo aftur
yfir Tröllatunguheiði og komast þar í Reykhólasveit og
áfram til Reykjavíkur. Er það
þetta sem við viljum?
Þegar ekið er um Steingrímsfjarðarheiði er komið að
afleggjara inn á Þorskafjarðarheiði sem liggur í svipaðri
hæð, en vegurinn um Þorskafjarðarheiði er allur meira og
minna niðurgrafinn eða liggur

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
8
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utan í moldarbörðum þar sem
hinn minnsti skafrenningur er
fljótur að fylla upp í. Þó er
þessi vegur fær fyrir flesta bíla
nú um miðjan nóvember.
Mig langar að benda á allar
þær umræður sem fram fara í
heiminum í dag um hlýnandi
veðurfar á norðurhveli jarðar.
Segir það okkur ekki styttri
vetur og minni snjó, sem raunin hefur verið undanfarin ár.
Ég hef hvergi séð þessi atriði
tekin með í reikninginn þegar
verið er að ræða um samgöngumál á Vestfjörðum eða
annars staðar. Því spyr ég: Er
ekki kominn tími til að kanna
í alvöru hvort ekki sé jafn gott
eða kannski betra að byggja
upphækkaðan veg yfir Þorskafjarðarheiði niður í Þorskafjörð og fá með því styttri leið
til Reykjavíkur – og sjálfsagt
ódýrari valkost.
Ég er ekki viss um að sú
leið verði neitt erfiðari en vegur yfir Tröllatunguheiði eða
Steingrímsfjarðarheiði að vetri
til. Einnig má benda á að við
höfum þó alltaf leiðina suður
Strandir til vara. Það er að
segja ef Þorskafjarðarheiði
lokast á undan Steingrímsfjarðarheiði sem ég held að

verði afar sjaldan vegna þess
að mér hefur verið sagt að
mesti snjórinn sé oftast í Lágadalnum.
Ég legg því til og skora á
alla þá sem með þessi mál fara
að skoða þessa leið í alvöru
áður en farið verður í rándýrar
framkvæmdir annars staðar.
Ég vil einnig benda á að fyrir
nokkrum árum var Einari K.
Guðfinnssyni, sem þá var í
samgöngunefnd, afhentur listi
með undirskriftum fjölda
manns um að þessi leið verði
valin. Hins vegar vil ég líta
svo á að þetta verði leið til
bráðabirgða, þ.e.a.s. í nokkur
ár eða þangað til alvöru jarðgöng verða gerð úr Ísafirði,
með tengingu í Þorskafjörð
annars vegar og hins vegar í
Kollafjörð. Þá fyrst tel ég að
Vestfirðir verði komnir í
varanlegt samband við þjóðvegakerfi landsins.
Og svo að lokum um jarðgöng milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Erum við betur sett
komin til Arnarfjarðar? Og
hvað svo? Þá er leiðin um
Dynjandisheiði eftir. Þarf ekki
að leysa það mál samtímis og
þá hvernig?
– Sigurður Ólafsson.
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Nafn: Birna Lárusdóttir.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Reykjavík 14.03.1966.
Atvinna: Ég sit í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar og sinni allskyns öðrum pólitískum störfum og það hefur verið aðalvinnan mín undanfarin ár. Svo gríp ég í greinarskrif. ritstjórnarstörf og ýmis verkefni þess utan .
Fjölskylda: Bý með Hallgrími Kjartanssyni, lækni, og við
eigum þrjá orkubolta: Heklu (5) og tvíburana Hilmi og Huga
(2).
Helstu áhugamál: Pólitíkin tekur yfir helstu hobbístundirnar en þegar tími vinnst til fer ég á góða tónleika, í leikhús
eða bíó. Svo vorum við hjúin bæði á kafi í vélsleðamennsku
hér einu sinni en hann sér um þá deild eftir að börnin komu
– þ.e. að segja ef það snjóar!.
Bifreið: Við eigum svartan Toyota Landcruiser 100 árgerð
1998.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Í gamla daga var draumabíllinn gul Corvetta en þegar árin færðust yfir tók skynsemin
völdin og ég get ekki ímyndað mér betri bíl en þann sem ég
á í dag.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill? Flugfreyja!!! Ég er bara svo flugveik að það hefði seint gengið
upp.
Uppáhalds matur? Ég er alltof mikið fyrir góðan mat og á
erfitt með að gera upp á milli en ef fjölskyldan á að svara
þessu fyrir mig, þá hefðu þau hrópað í kór: Rjómaís!
Versti matur sem þú hefur smakkað? Ég verð seint talin
matvönd en þegar ég smakkaði færeyskt skerpikjöt í fyrsta
sinn, 18 ára gömul, þá fór nú um mig. Síðan hafa bragðlaukarnir þroskast mjög (m.a. með hjálp frá hákarli og kæstri
skötu) og sennilega þætti mér skerpikjötið bara gott í dag.
Uppáhalds drykkur? Af óáfengu verð ég að nefna espresso
kaffi. Veit fátt betra en vel lagaðan cappu-chino. Í áfengisdeildinni eru það helst góð rauðvín og eru vín frá Wolf
Blass í uppáhaldi um þessar mundir.
Uppáhalds tónlist? Svolítið gamaldags djass á borð við
Villa Valla plötuna og Ellu Fitzgerald.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Ég er ekki mikil
áhugakona um íþróttir en hef fylgst af aðdáun með Magnúsi
íþróttaálfi og hann fólki upp á síðkastið í gegnum Latabæjarátakið. Hann er góð fyrirmynd og á heiður skilin fyrir eljuna.
Mér finnst það líka gott ef hann græðir á henni. Ef ég á
annað borð fer á íþróttaleiki (sem er mjög sjaldan) þá er
það til að horfa á körfubolta og þá er auðvitað KFÍ uppáhaldsliðið.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fréttir, velgerðir heimildarþættir – einkum breskir – og svo nokkrar bandarískar syrpur eins og Frasier og Six feet under.
Uppáhalds vefsíðan? Smjaðurlaust er það bb.is.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Úff – þær eru svo
margar, Af íslenskum eru það Mávahlátur og Ungfrúin
góða og húsið. Og svo auðvitað Börn náttúrunnar sem Lóa
tengdamanna birtist í. Af erlendum myndum get ég nefnt
Chocolat og Festen og svo fannst mér Matrix myndin góð.
Fallegasti staður hérlendis? Skutulsfjörðurinn í logni og
heiðskíru. Hann er einstakt samspil þéttbýlis og náttúru.
Fallegasti staður erlendis? Sá staður sem kemur fyrst
upp í hugann er nánasta umhverfi eldfjallsins Mt. St. Helens í Washington fylki. Ótrúlegur staður.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? Kaffikannan og upp-þvottavélin. Þau gefa lífinu lit.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Knúsa börnin mín.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Óheiðarleiki. Ég þoli ekki þegar fólk stendur ekki við það
sem það segir.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Utan heimilis er gott
að fara í labbitúr í góðu veðri og svo nýt ég þess að fara út
að borða í rólegheitunum. Heima er mjög vinsælt að leigja
spólu, setja nammi í skál og njóta svo.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-ast?
Já, hver á það ekki?
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í? Það
yrði of langt mál að segja frá því hræðilega atviki en yfirleitt
þykir mér óskaplega neyðarlegt þegar ég man ekki nöfn á
fólki eða kem því ekki fyrir mig. Ég tek út fyrir það.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir þú
breyta? Ég myndi engu breyta því Halldór bæjarstjóri er að
gera það sem gera þarf.
Lífsmottó? Allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi.
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Byggingarnefnd um framtíðarhúsnæði Grunnskóla Ísafjarðar

Fyrsta verkið að semja við hönnuði
Kristján Kristjánsson, formaður byggingarnefndar um
framtíðarhúsnæði Grunnskólans á Ísafirði, sagði í samtali
við Svæðisútvarp Vestfjarða
að næsta skref hjá nefndinni
yrði að koma á ráðningarsamningi við hönnuði. Byrjað yrði
á að tala við Einar Ólafsson,
arkitekt, eiganda höfundarrétt-

ar verðlaunatillögu úr hugmyndasamkeppni um framtíðarhúsnæði skólans sem haldin
var á síðasta ári.
Fyrsti fundur nefndarinnar
var haldinn 24. október og var
farið yfir erindisbréf nefndarinnar sem var skipuð í júní.
Samkvæmt því er hlutverk
nefndarinnar m.a. að semja um

alla hönnun verksins, með fyrirvara um samþykki bæjarráðs, og að leggja fram tillögur
að áfangaskiptingu sem lagðar
verði fyrir bæjarráð en nefndin
skal leita heimildar þess fyrir
útboði hvers áfanga.
Nefndinni er falið að stýra
hönnunarvinnu og leita hagkvæmustu lausna en henni er

ætlað að leggja til grundvallar
þær skýrslur og tillögur sem
bæjarstjórn hefur samþykkt
vegna verkefnisins.
Á fundinum fjallaði byggingarnefndin um hvaða framkvæmdir geti farið í gang samhliða hönnun verksins og er
þá einkum horft til viðhaldsverkefna á Kaupfélagshúsinu,

gagnfræðaskóla og samkomusal. Í sumar var unnið að endurbótum á gamla barnaskólanum við Aðalstræti.
Síðastliðinn vetur starfaði
undirbúningshópur vegna
framtíðarhúsnæðis Grunn-

skólans á Ísafirði. Verkefni
hans var m.a. að gera tillögur
að áfangaskiptingu framkvæmda á grundvelli verðlaunatillögu arkitektanna Einars Ólafssonar og Arnar Halldórssonar. – kristinn@bb.is

Flosi Arnórsson stýrimaður frá Ísafirði

Gefur út bók um lífsreynslu
sína í fangelsinu í Dubai
Flosi Arnórsson, stýrimaður frá Ísafirði, sem sætti far-

banni og fangelsun í Sameinuðu arabísku furstadæm-

Flosi í eyðimörkinni.

unum í fjóra mánuði frá apríl
á þessu ári hefur ritað bók
um reynslu sína. Hann hélt
dagbók þann tíma sem hann
var í fangelsi. Flosi segist
fyrst og fremst hafa skrifað
bókina fyrir samfanga sína.
„Þetta er nokkur skonar
bæklingur fyrir túrista á leiðinni til Sameinuðu arabísku
furstadæmanna. Mennirnir
sem ég sat inni með báðu
mig að koma því til skila á
vesturlöndum hvernig kerfið
þar væri og hvernig væri
farið með þá“, segir Flosi.
Hann segir frásögnina nánast
orðrétta upp úr dagbókinni
en hann hafi skrifað um
dagana utan fangelsismúranna eftir að hann kom heim.

HUNDAEIGENDUR Í ÍSAFJARÐARBÆ
Hin árlega hundahreinsun í Ísafjarðarbæ, framkvæmd af dýralækni á Ísafirði fer framfimmtudaginn 27. nóvember nk. í áhaldahúsi Ísafjarðarbæjar á Stakkanesi á Ísafirði milli kl.
16:00 og 17:30.
Hundaeigendur eru hér með hvattir
til að koma með hunda sína til hreinsunar á auglýstum tíma. Vinsamlega
takið með og framvísið kvittun fyrir
greiddu leyfisgjaldi ársins 2003.
Hundaeftirlistamaður Ísafjarðarbæjar
sími 456 3443
Dýralæknirinn á Ísafirði
sími 456 3350.

Flosi var handtekinn á flugvellinum í Dubai á heimleið
með fjórum íslenskum
skipsfélögum sínum eftir að
hafa komið fiskiskipinu
Svani RE til nýrra eigenda.
Hann hafði í fórum sínum
gamlan rússneskan riffil.
Flosi reyndi ekki að leyna
rifflinum þegar hann fór í
gegnum eftirlitskerfið á
flugvellinum í Dubai heldur
lét vita af honum að fyrra
bragði. – kristinn@bb.is

Íbúasamtökin Átak á Þingeyri

Röðin komin að framkvæmdum á Þingeyri
Sigmundur Þórðarson, félagsmaður í íbúasamtökunum
Átaki á Þingeyri segir að Þingeyringum finnist röðin vera
komin að verklegum framkvæmdum á staðnum. „Menn
hafa skilning á því þegar sveitarfélagið stendur í stórframkvæmdum og að halda að sér
höndum á meðan. Þannig hefur verið haldið unglingalandsmót Ísafjarðarbæ sem tókst
frábærlega en núna finnst
mörgum að röðin sé komin að
okkur. Auðvitað er af nógu að
taka alls staðar en við höfum
verið mjög þolinmóð“, segir
Sigmundur. Bæjarráð Ísafjarðarbæjar fundaði á Þingeyri á
mánudag í síðustu viku og
komu Sigmundur og tveir aðrir
fulltrúar Átaks, þeir Sigþór
Gunnarsson og Steinar R. Jónasson, til viðræðna.
Sigmundur segir fundinn
hafa verið afar gagnlegan en
þar var farið yfir helstu mál
sem brenna á Þingeyringum.

„Nú stendur yfir gerð fjárhagsáætlunar og íbúasamtökin
vildu ræða við bæjarráð málefni sem þau leggja mesta
áherslu á. Íbúasamtökin lögðu
fram óskalista um framkvæmdir strax í upphafi kjörtímabilsins og má segja að við
séum að fylgja honum eftir.
Að auki fórum við yfir það
með bæjarráðsmönnum hvar
væri hægt að fá fjárveitingar
m.a. til lagfæringa á gömlum
húsum en mörg verkefni liggja
fyrir á því sviði“, segir Sigmundur.
Hann segir atvinnumálin
vera ofarlega í huga flestra
íbúa og mikilvægt að menn
standi saman um að treysta
undirstöðurnar. Eins segir
hann heilbrigðismálin brenna
á Þingeyringum og séu menn
ósáttir við að hafa ekki lækni
á staðnum. Sá málaflokkur
heyri reyndar ekki undir Ísafjarðarbæ en mikilvægt sé að
hafa stuðning sveitarstjórnar-
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manna. Sigmundur segir
spennandi ár framundan á
Þingeyri þegar fagnað verður
hundrað ára afmæli íþróttafélagsins Höfrungs og ætli margir íbúar að fegra híbýli sín af
því tilefni.
„Það er metnaðarmál manna
að fegra umhverfið á svona
tímamótum og ég veit að bærinn ætlar að standa þétt við
bakið á okkur í þeirri viðleitni.
Margt jákvætt er í gangi en
það er mikið af verkum sem
þarf fjármagn til að hreyfa við.
Af nógu er að taka t.d. frágangi
á skólalóð, umhverfi íþróttahússins og lóð við heilsugæsluna. Að auki þarf að klára
gamla pakkhúsið og standa vel
að baki vélsmiðju Guðmundar
J. Þannig er nóg af málum til
að taka á. Í rauninni var þetta
allt of stuttur fundur með
bæjarráðinu en ég vona að
hann hafi verið til marks um
það sem koma skal“, sagði
Sigmundur. – kristinn@bb.is
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Brennandi áhugi fyrir
að „rífa upp“ Vestfirði
Einar Pétursson tók við starfi bæjarstjóra
í Bolungarvík um síðustu áramót þegar
forveri hans, Ólafur Kristjánsson,
lét af störfum eftir að hafa leitt
sveitarfélagið um árabil. Einar er
fæddur og uppalinn í Bolungarvík
og því vel hnútum kunnur í bæjarfélaginu. Hann var við nám í Viðskiptaháskólanum á Bifröst áður
en hann tók við stjórntaumunum í
heimabænum síðasta vetur. Nú
hefur hann gegnt starfinu í tæpt
ár og því við hæfi að spyrja
hvernig honum komi starfið
og verkefnin fyrir
sjónir.

„Varðandi starfið sem slíkt
þá er það ekki mjög frábrugðið
því sem ég átti von á. Að vísu
er það svolítið umfangsmeira
en ég bjóst við hvað varðar
fjölbreytni þeirra verkefna sem
koma inn á borð bæjarstjóra.
Í rekstri sveitarfélagsins
stendur það upp úr í mínum
huga hvað sveitarfélögum er
sniðinn þröngur stakkur í
sínum fjármálaum, ég hafði
ekki gert mér fulla grein fyrir
því. Þá er ég ekki bara að tala
um Bolungarvík heldur flest
sveitarfélög í landinu.“
– Þetta sjónarmið hefur einmitt heyrst víða að undanförnu
að það standi lítið út af hjá
sveitarfélögunum þegar þau
hafi gert upp sinn rekstur.
„Í flestum tilvikum telst það
gott ef eitthvað stendur út af,
oftar en ekki er það á hinn
veginn. Þess vegna er það
mjög brýnt verkefni að ráðast
í endurskoðun á tekjustofnum
sveitarfélaga gagnvart ríkinu.
Sveitarfélögin tóku við auknum verkefnum en það er ljóst
að kostnaður við þau hefur
farið fram úr tekjustofnunum
sem fylgdu með í upphafi.“
– Hvaða mál eru efst á baugi
hjá sveitarstjórnarmönnum í
Bolungarvík í dag?
„Fjármálin og atvinnumálin
eru náttúrlega það sem við erum að kljást við. Þó að bæjarsjóður sem rekstrareining sé
ekki mjög skuldsettur þá eru
heildarskuldir samstæðunnar
miklar. Okkar helsti vandi
eru miklar skuldir á félagslega húsnæðiskerfinu okkar.
Ég myndi segja að það væri
númer 1, 2 og 3 að koma
þeim málum í betra horf.“
– Hvaða lausnir sérðu
fyrir þér?
„Ég kann nú enga einfalda lausn á vanda félagslega húsnæðiskerfisins.
Varasjóður húsnæðismála
var settur upp til að koma
til hjálpar en hann hefur
ekki nýst okkur mikið þar
sem markaðsaðstæður hér
hafa verið þannig að við höfum
ekki getað selt íbúðir út úr
kerfinu. Þegar glímt er við jafn
stóran vanda og Bolungarvík
á við að etja í húsnæðiskerfinu
sé ég ekki annað í stöðunni en
að til einhverskonar stjórnvaldsaðgerða þurfi að koma.
Ég sé ekki aðra leið en að
skuldirnar verði afskrifaðar að
hluta.“
– Áttu von á að fá einhver
viðbrögð við þess konar málaleitan?
„Já ég á von á því, ég held
að menn séu farnir að sjá að
sveitarfélögin geti ekki staðið
undir þessum skuldbindingum
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ein og sér.“

Horfum á
svæðið sem heild
„Við horfum upp á að framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til minni sveitarfélaga
minnka frá því sem verið hefur. Nýjar reglur sjóðsins voru
samdar með það fyrir augum
að stuðla að sameiningu sveitarfélaga. Þannig var klipið af
þeim minni. Það má segja að
þetta séu óbeinar þvinganir í
átt til sameiningar.“
– Í umræðunni hafa heyrst
vangaveltur um hvort verið sé
að skikka sveitarfélög til sameiningar. Hvað sýnist þér?
„Ég á ekki von á að menn
fari þá leið að þröngva sveitarfélögum saman með lagasetningu t.d. með því að setja lágmarksíbúafjölda við 1.000
íbúa eða eitthvað álíka. Ég hef
trú á því að menn fái að taka
þessar ákvarðanir heima í héraði áfram. Hins vegar er ekki
hægt að horfa framhjá því að
þegar tekjur minni sveitarfélaganna dragast saman vegna
breyttra reglna jöfnunarsjóðs
þá felur það í sér óbeina þvingun.“
– Hvaða skoðun hafa menn
á því, er æskilegt að steypa
stórum svæðum saman í eitt
sveitarfélag? Hvernig væri t.d.
að hafa einungis eitt sveitarfélag á norðanverðum Vestfjörðum.
„Mér finnst við ættum að
horfa á svæðið sem eina heild,
hvort sem það skiptist niður í
þrjú sveitarfélög eða eitt.
Grunnurinn að því að við getum lifað hérna öll saman er að
við leggjumst ekki í skotgrafirnar hvert á móti öðru heldur
störfum saman, hvort sem við
borgum útsvar til sama sveitarfélagsins eða ekki.“

Útilokar ekki
samrekstur
– Stundum er sagt að sameining sveitarfélaga sé ekki
endilega besta aðferðin til að
ná fram samlegðaráhrifum og
þeim fylgi sá ókostur að sjónarmið íbúa fámennari hverfa
fjölkjarnasveitarfélaga verði
jafnvel afskipt. Hvað segir þú
um þetta?
„Það segir sig náttúrlega
sjálft að íbúar fámennari kjarnanna verða nokkurskonar
minnihlutahópar. En íbúar
þessara byggðakjarna geta
samt orðið sterkir þrýstihópar
innan sveitarfélagsins.
Ég held að það sé ekki svo
mikill fjárhagslegur ávinningur af sameiningu. Ef við tökum
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jöfnunarsjóðinn út úr dæminu
þá held ég að peningarnir séu
ekki stóri ávinningurinn við
sameiningu en vissulega eru
rök fyrir því að stjórnsýslulega
séð sé hagræði af stærri sveitarfélögum. Þá á ég við að það
er auðveldara að bjóða upp á
þjónustu fagfólks hjá stærri
einingum og auðvitað hefur
það heilmikið að segja t.d. í
félagsmálum og fræðslumálum, þessum stóru málaflokkum sem alltaf eru að vaxa.
Lítil sveitarfélög hafa einfaldlega ekki bolmagn til að standa
undir menntuðu fólki í hverjum málaflokki.“
– Á þessu ári hefur tekið til
starfa sameiginleg barnaverndarnefnd fyrir norðanverða Vestfirði, munum við
jafnvel sjá að öllu svæðinu
verði þjónað af sameiginlegri
félagsmálastofnun?
„Ég myndi ekki útiloka að
félagsmálahluti sveitarfélaganna yrði rekinn saman til að
ná fram þeirri sérhæfingu sem
ég var að tala um. Á Ólafsfirði
og Dalvík er t.d. rekin sameiginleg félagsþjónusta þó um tvö
sveitarfélög sé að ræða. Þannig
ná þeir að halda í sérhæft
starfsfólk. Ég held einmitt að
það sé góð reynsla af sameiginlegu barnaverndarnefndinni
eða hef a.m.k. ekki orðið var
við annað.“

Má ekki fara út
í persónupólitík
– Á síðustu árum hafa menn
byggt upp blómlega útgerð
smábáta í Bolungarvík í kringum krókaaflahámarkskerfið
eftir mörg áföll árin á undan,
hvernig meturðu undirstöður
vinnumarkaðarins í Bolungarvík í dag?
„Ég held að við byggjum á
nokkuð góðum grunni í Bolungarvík í dag en í sjálfu sér
er alltaf hálfgerð óvissa í kringum sjávarútveginn og þarf ekki
mikið út af að bregða til að
hafa mikil áhrif á svona bæjarfélag, einfaldlega vegna þess
að við erum bara með eitt risastórt egg í einni körfu. Fjölbreytnin er svo lítil sem gerir
það að verkum að allar sveiflur
í sjávarútvegi hafa mjög mikil
áhrif. Það er einmitt þessi fábreytni í atvinnulífinu sem við
viljum reyna að koma okkur
út úr.“
– Nú hafa verið mjög heitar
umræður um sjávarútvegsmálin að undanförnu. Hvað finnst
bæjarstjóranum í Bolungarvík
um þessa sjávarútvegspólitík?
„Sjávarútvegspólitíkin einkennist af sífelldum slag hagsmunahópa sem er að mörgu
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leyti erfitt að búa við vegna
þeirrar óvissu sem skapast í
atvinnugreininni. Menn eru að
takast á um leiðir og það er
mjög eðlilegt að menn skiptist
á skoðunum um sjávarútvegsmál, þau er eru langstærsta
hagsmunamál byggðanna. Við
verðum að vara okkur á því að
persónugera málin ekki of
mikið þegar við tökumst á um
sjávarútvegsmál eða önnur
hagsmunamál okkar. Það má
bara alls ekki í svona litlum
samfélögum. Menn verða að
reyna að ná saman um það
sem kemur sér best fyrir okkur
öll.“

Ekki búið á
Vestfjörðum í neyð
– Hvernig metur þú styrkleika Bolungarvíkur, er t.d.
ekki óhætt að segja að bærinn
sé leiðandi í rekstri grunnskóla
á svæðinu? Hann hefur a.m.k.
komið mjög vel út úr samræmdum prófum í nokkuð
mörg ár.
„Ég tel að við eigum gríðarlega góðan grunnskóla og séum vel samkeppnishæfir á því
sviði. Á samræmdum prófum
2003 í 10. bekk er grunnskóli
Bolungarvíkur í fyrsta sæti í
íslensku og stærðfræði en í

öðru sæti í ensku og dönsku í
Norðvestur kjördæmi – meira
getum við varla farið fram á.
Krakkarnir okkar, kennararnir
og stjórnendurnir eru að standa
sig alveg gríðarlega vel og
mjög gott starf unnið í skólum
bæjarfélagsins.“
– Er það ekki rétt skilið að
Bolungarvíkurkaupstaður hafi
lagt mikla áherslu á fjölskylduvænt umhverfi? Skólamálin hafa t.d. verið í brennidepli lengi og nú síðustu ár
hefur verkefnið Heilsubærinn
Bolungarvík verið í gangi. Það
mætti kannski segja að heilbrigð sál í hraustum líkama
væru einkunnarorð bæjarins?
„Jú við höfum lagt áherslu
á Heilsubæinn Bolungarvík og
líka talað um Bolungarvík sem
bæ fyrir barnafólk. Við leggjum mikla áherslu á að fjölskyldan geti notið sín og allir
hafi eitthvað fyrir stafni. Hvort
sem það eru íþróttir, tónlistariðkun eða önnur afþreying þá
viljum við að framboðið sé
fjölbreytt. Íþróttafélögin eru
að skila frábæru starfi og
menningarlíf fjölbreytt enda
öflugt fólk sem dregur vagninn
á þessum sviðum.
Ég held að við Vestfirðingar
þurfum að temja okkur í auknum mæli að koma þeim skilaboðum áleiðis að við búum
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ekki hérna af því að við þurfum
þess heldur af því að okkur
líður vel. Við erum ekki hérna
í neyð heldur af því að við
viljum vera hérna. Útivistarog afþreyingarmöguleikar eru
t.d. mjög miklir á Vestfjörðum.“

Íbúarnir beini orkunni í réttan farveg
– Nú er að fara í gang vinna
verkefnisstjórnar iðnaðarráðuneytisins sem á að gera tillögur
að aðgerðum í byggðamálum
á Vestfjörðum. Hvernig metur
þú stöðuna í byggðamálunum?
„Ég er nú bara bjartsýnn,
það má segja að verkefnisstjórninni sé falið að framfylgja byggðaáætlun fyrir
Vestfirði sem er hið besta mál.
Ég er viss um að nefndarmenn
og allir vestfirðingar hafi það
að markmiði að sem flestar
hugmyndir úr byggðaáætlun
fyrir Vestfirði verði að veruleika.“
– Heldurðu að jafnvel sé
verið að gera of mikið úr þeirri
þróun sem hefur átt sér stað
undanfarin ár?
„Að minnsta kosti er ég ekki
frá því að oft sé gengið full
langt í að mála skrattann á
vegginn. Margir ganga ansi
langt í svartsýninni og bölsýn-

inni og eiga erfitt með að sjá
björtu hliðarnar. Það styttir
alltaf upp og ég held að það sé
að gerast núna. Byggðamálin
snúast fyrst og fremst um
viðhorf fólksins á stöðunum.
Ef það er jákvætt og beinir
sinni orku í réttan farveg þá
blómstra bæirnir“

Ekki ósáttur við
aðfinnslur bæjarbúa
–Maður ímyndar sér að
starfinu fylgi töluvert annríki,
hvernig áhrif hefur það haft á
þig persónulega?
„Því getur náttúrlega fylgt
ys og þys. Það pirrar mig
stundum þegar ég kem heim
eftir langan vinnudag að mér
finnst ég ekki hafa gert neitt
þann daginn. Þá er ég jafnvel
búinn að sitja nokkra fundi,
taka á móti fólki og tala mikið
í síma en lítið áþreifanlegt situr
eftir. En sem betur fer eru dagarnir eins ólíkir og þeir eru
margir, því inn á milli koma
dagar sem ég næ að einbeita
mér að öðrum verkefnum.“
– Reynirðu þá að líta til
lengri tíma?
„Maður verður að gera það
því á þessu sviði verða engar
byltingar frá því maður kemur
í vinnuna á morgnana og fer
aftur heim að loknum vinnu-

degi. Það gildir í þessu starfi
að dropinn holar steininn“
– Þegar menn eru komnir í
það hlutverk að vera leiðtogar
fyrir heilan bæ er þá eitthvað
einkalíf eftir? Er ekki sama
hvert þú ferð það er alls staðar
farið að ræða við þig bæjarmálin og pólitíkina?
„Jú jú en ég gerði mér líka
grein fyrir því áður en ég tók
við starfinu. Menn þurfa að
átta sig á því áður en þeir taka
svona starf að sér að þetta er
24 tíma vinna. Hvort sem ég
er í sundlauginni eða úti á
gangi þá er alltaf verið að
benda mér á eitthvað sem betur
mætti fara. Það er bara mjög
gott því betur sjá augu en auga.
Ég er ekki ósáttur við þann
þátt starfsins“

Verðum að draga
vagninn sjálf
– Þú ert fæddur og uppalinn
Bolvíkingur. Þekkirðu þá ekki
vel málin sem brenna á bæjarbúum og fólkið sem þú ert að
ræða við?
„Jú auðvitað er maður meira
og minna kunnugur öllum. Það
má velta því fyrir sér hvort
það er kostur eða galli en ég
held að þegar upp er staðið
séu kostirnir fleiri. Vegna þess

hefur maður t.d. átt auðveldara
með að setja sig fljótt inn í
málefni bæjarins. Auðvitað
geta tengslin þvælst fyrir líka,
þannig verður maður að passa
að halda ákveðnar línur í þeim
efnum.“
– Getum við sagt að þegar á
heildina er litið horfir þú björtum augum á framtíðina fyrir
hönd Bolvíkinga?
„Já ég geri það, ég er bjartsýnn á framtíð svæðisins. Sérstaklega hefur mér þótt ástæða
til þess að undanförnu. Maður
er að heyra mjög jákvæð ummæli frá stjórnmálamönnum
á landsvísu. Utanríkisráðherra
lýsti því yfir fyrir skömmu að
nú væri komið að Vestfjörðunum og iðnaðarráðherra var
jákvæð í okkar garð á fundi
hér fyrir skömmu. Ég heyri
ekki annað á ráðamönnum en
það sé brennandi áhugi fyrir
því að aðstoða okkur Vestfirðinga við að rífa upp þessi samfélög. Það gerist auðvitað ekki
bara með einhverjum aðgerðum fyrir sunnan. Við verðum
að draga vagninn sjálf.“
– Myndirðu segja að tími
bölmóðsins sé liðinn?
„Já það er alveg klárt“, sagði
Einar Pétursson, bæjarstjóri
Bolvíkinga.
– kristinn@bb.is
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Upplesararnir Jón Páll Halldórsson, Sjón, Vigdís Grímsdóttir, Guðmundur Andri Thorsson
og Guðmundur Steingrímsson.

Fjölsótt bókmenntavaka Einleikurinn Steinn Steinarr frmsýndur í Hömrum
í Edinborgarhúsinu Frumsýningargestir
Guðjón, Elvar Logi og Friðþjófur hneigja sig að sýningu lokinni.

Þéttsetið var á bókmenntavöku í Edinborgarhúsinu á laugardag. Þar
lásu fjórir aðkomnir höfundar upp úr nýútkomnum verkum sínum, þau
Guðmundur Andri Thorsson, Sjón, Guðmundur
Steingrímsson og Vigdís
Grímsdóttir, auk Jón Páls
Halldórssonar á Ísafirði

sem las upp úr bók sinni
„Fiskvinnsla í sextíu
ár“sem kom út fyrir stuttu.
Fisk- og rækjuvinnsla var
stunduð í Edinborgarhúsinu á árum áður og vakti
athygli þegar Jón Páll las
upp kafla þar sem m.a. var
sagt frá saltfiskþurrkun í
salnum sem upplesturinn
fór fram í. Boðið var upp á

kaffi undir bóklestrinum.
Kom fram að tónlistarmenn sem höfðu ætlað að
leika á upplestrinum voru
forfallaðir en Guðmundur
Steingrímsson brást vel við
beiðni forsvarmanna
menningarmiðstöðvarinnar Edinborgar og hafði
harmónikuna með í för.
– kristinn@bb.is

fögnuðu vel og lengi
Leikhúsgestir í Hömrum á Ísafirði á klöppuðu
aðstandendum einleiksins Steins Steinarr lof í
lófa á frumsýningu
verksins á laugardagskvöld sem Kómedíuleikhúsið á Ísafirði setur
upp. Var áhorfendum
boðið að skála með leikhúsfólkinu að sýningu

lokinni enda ekki á hverjum degi sem atvinnuleikhús frumsýnir. Einleikurinn var saminn af þeim
Elfari Loga Hannessyni
sem fer með hlutverk
Steins og Guðjóni Sigvaldasyni sem leikstýrði.
Eftirtekt vakti að nær allur
texti verksins eru eigin orð
Steins Steinarr en Guðjón

og Elfar logi unnu handritið upp úr viðtölum við
skáldið og verkum hans.
Næstu sýningar eru í
Hömrum í kvöld miðvikudagskvöld og á morgun,
fimmtudagskvöld kl. 20.30.
Miðapantanir eru í síma
456 3022.
– kristinn@bb.is

Félag kennara við Menntaskólann á Ísafirði

Alfarið á móti styttingu
náms til stúdentsprófs
Eggert Jónsson, Áslaug Alfreðsdóttir, Ólafur Ólafsson og Sigríður Kristjánsdóttir voru á
meðal gesta á kynningunni.

Herdís Hübner, Ásta Esradóttir, Guðmundur Kristjánsson, Rúna Esradóttir, Örn Elías
Guðmundsson og Eyvindur Eiríksson.

Félag kennara við
Menntaskólann á Ísafirði
lýsir yfir eindreginni andstöðu við tillögur menntamálaráðuneytisins
og
menntamálaráðherra um
einhliða styttingu námstíma
til stúdentsprófs eins og þær
birtast í skýrslu um styttingu
námstíma til stúdentsprófs.
Ályktun þessa efnis var
samþykkt á fundi í félaginu
í síðustu viku.
Í ályktun félagsins segir
m.a: „Boðaður niðurskurður
er viðamesta breyting á íslensku skólakerfi um áratuga
skeið. Slík grundvallarbreyting að frumkvæði yfirvalda

menntamála er ekki líkleg til
að skila árangri nema hún sé
gerð á faglegum grunni og í
sátt við nemendur og kennara.
Fundurinn lýsir yfir undrun
og andstöðu við skyndilega
stefnubreytingu ráðuneytisins
varðandi sérhæfingu náms og
námsbrauta. Í bæklingnum
Enn betri skóli. Þeirra réttur –
okkar skylda sem gefinn var
út m.a. til kynningar á skólastefnu menntamálaráðuneytisins, til að fylgja úr hlaði nýrri
aðalnámskrá, er skýrt kveðið
á um að auka beri val, fjölbreytni í námi og sérhæfingu.
Fundurinn telur mikilvægt
að horfa til reynslu annarra

Vill flýta framkvæmd- Prentvillupúki á ferð:
um við Stranddalaveg Önundur ekki að hætta
Hreppsnefnd Hólmavíkur fagnar áhuga Leiðar ehf. á að
flýta undirbúningi veglagningar milli Hólmavíkur og
Gilsfjarðar um Arnkötludal og Gautsdal, svonefndan
Stranddalaveg. Þetta kom fram á fundi nefndarinnar í
síðustu viku. Hreppsnefndin hvetur til að þess að
ákvörðun vegarlagninguna verði tekin sem fyrst svo
hægt verði að setja framkvæmdina í umhverfismat strax
á árinu 2004 og framkvæmdir geti hafist um áramót
2004-2005. Var sveitarstjóra falið að koma sjónarmiðum
hreppsnefndar á framfæri við þingmenn. – kristinn@bb.is
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Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á
Ísafirði segist ekki vera að láta af störfum en fyrir nokkru birtist auglýsing í dagblaði og á starfatorg.is um að
staða yfirlögregluþjóns á Ísafirði væri laus til umsóknar.
Önundur segir að þarna sé um prentvillu að ræða. Í
framhaldi af auglýsingunum hafa skapast nokkrar umræður í bæjarfélaginu um hvað Önundur hyggist fyrir.
„Ég er síður en svo á förum úr mínu starfi“, sagði Önundur sem hefur gegnt starfi yfirlögregluþjóns á Ísafirði
um árabil. – hj@bb.is

Ágúst og Flosi buðu
lægst í íþróttahúsið
Ágúst og Flosi ehf. á Ísafirði áttu lægsta tilboð í 2. áfanga
byggingar íþróttamiðstöðvar á Hólmavík. Tilboð þeirra
hljóðaði upp á tæpar 67,4 milljónir króna og er það 85
% af kostnaðaráætlun sem var rúmar 79 milljónir
króna. Önnur tilboð sem bárust komu frá Múrkrafti ehf.
á Ísafirði að upphæð 70,5 milljónir og Trésmiðju Guðmundar Friðrikssonar í Grundarfirði að upphæð 69,8
milljónir króna. Ákveðið hefur verið að ganga til viðræðna við Ágúst og Flosa ehf. á grundvelli tilboðs þeirra.
– hj@bb.is
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þjóða varðandi undirbúning
ungmenna fyrir háskólanám. Meirihluti nýstúdenta
í nágrannalöndunum taka
undirbúningsnám í eitt ár,
áður en þeir hefja háskólanám. Duglegir og þroskaðir
nemendur hér á landi, hafa
möguleika á að ljúka námi í
framhaldsskóla á styttri tíma
í áfangakerfinu ef þeir vilja.
Fundurinn tekur eindregið
undir og lýsir fullum stuðningi við álit og ályktanir
Kennarasambands Íslands
og Félags framhaldsskólakennara um tillögur menntamálaráðuneytisins um styttingu náms til stúdentsprófs.“

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Lausar
kennarastöður
Menntaskólinn á Ísafirði auglýsir eftir kennurum á vorönn 2004 í eftirfarandi bóknámsgreinum:
Ensku (20 klst/viku)
Sálfræði (24 klst/viku)
Jafnframt vantar stundakennara og/eða
kennara í hlutastarfi í eftirfarandi verknámsgreinar:
Vélstjórnargreinar (10 klst/viku)
Rafiðnaðargreinar ( 8 klst/viku)
Málmiðnaðargreinar ( 8 klst/viku)
Umsóknarfrestur er til 1. desember 2003.
Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði 6
gr. laga nr. 86/1998 um leyfi til þess að nota
starfsheitið framhaldsskólakennari. Starfskjör fara eftir kjarasamningi ríkisins og KÍ frá
7. janúar 2001.
Allar nánari upplýsingar veitir Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari og Guðbjartur
Ólason, aðstoðarskólameistari í símum 450
4401 og 450 4402.

Frumsýningargestir skála fyrir aðstandendum sýningarinnar.

Þéttsetið í Hömrum.

Unnar Reynisson og Elvar Logi taka tal saman.

Eyvindur P. Eiríksson skáld og rithöfundur

Opnaði ljóðasýningu á
kaffihúsinu Langa Manga
Eyvindur P. Eiríksson, skáld
og rithöfundur opnaði ljóðasýningu á kaffihúsinu Langa
Manga á Ísafirði á laugardag.
Ljóðin hefur hann fest upp á
veggi ýmist myndskreytt eða
í látlausari framsetningu. Eyvindur las og söng ljóð sín
fyrir opnunargesti og við góðar
undirtektir. Hann segist hafa
gert talsvert af því að sýna
ljóð. Fyrir allmörgum árum
kynntist kanadískum listamönnum sem beittu forminu
og hafi hann hrifist af því. Oft
er notuð tónlist af einhverju
tagi til að flytja ljóðin t.d. leiki

hann undir á litla trommu.
Eyvindur er nýkominn frá
Genúa á Ítalíu þar sem hann
setti upp ljóðasýningu öðru
sinni í október. Mörg verkanna
á Langa Manga voru sýnd þar
og fylgja þeim ítalskar þýðingar. Aðspurður segir Eyvindur
tvö stef ríkjandi í skáldskap
sínum. Hann yrki um náttúruna í síauknum mæli og pólitíkin sé aldrei langt undan. Þá
séu ljóðin af róttækara taginu
og með rauðum undirtóni.
„Svo slysast eitt og eitt ástarljóð með“, sagði Eyvindur.
– kristinn@bb.is
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Þar sem nú er unnið að nýrri þjóðskrá
m.v. 1. desember 2003, er íbúum
sveitarfélagsins bent á að tilkynna
um breytt lögheimili sem allra fyrst.
Eigendum íbúða er skylt að fylgjast
með búsetuskráningu leigjenda sinna.
Forstöðumenn fyrirtækja og stofnana eru hvattir til að minna nýtt starfsfólk á að flytja lögheimili sitt sé þess
þörf.
Skrifstofan á Ísafirði er opin frá kl.
10:00 til 15:00 virka daga. Einnig eru
skrifstofurnar á Suðureyri og Þingeyri
opnar og taka á móti tilkynningum.
Hægt er að ná sambandi við manntalsfulltrúa í síma 450 8000 sé frekari
upplýsinga þörf.
Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.

Arnór Stígsson og Eyvindur Eiríksson taka tal saman á
Langa Manga.

Einar sækist eftir háÁ samningi við að
skólastöðu á Vestfjörðum renna sér á snjóbretti
Einar Hreinsson, sjávarútvegsfræðingur á
Ísafirði, ætlar að sækja um hálfa stöðu
lektors eða dósents í veiðitækni við Háskólann á Akureyri. Tilvonandi háskólakennari verður með aðsetur á Ísafirði. Engar
umsóknir höfðu enn borist til Háskólans
nyrðra, þegar að því var hugað í síðustu
viku. Þetta verður að öllum líkindum fyrsta
háskólastaðan á Vestfjörðum, en háskólanám hefur farið
fram með fjarnámi. – kristinn@bb.is

ORÐSENDING TIL ÍBÚA
ÍSAFJARÐARBÆJAR

Aðalheiður Ýr Gestsdóttir, 24 ára Ísfirðingur, hefur
undanfarin ár rennt sér á snjóbretti í útlöndum á samningi við nokkra af helstu framleiðendum snjóbrettavarnings í heiminum. Í nýlegri grein á heimasíðu Brettafélags
Íslands kemur fram að Aðalheiður hafi rennt sér á snjóbretti frá árinu 1997 en 1999 hafi útsendarar frá brettafyrirtækinu Burton komið til landsins og hafi hún verið
fengin í myndatöku. Þá var henni boðinn samningur og
hefur á veturna mestmegnis haldið til í Austurríki síðan.
Hún hefur verið kostuð m.a. af fyrirtækjunum West-

beach og Duotone og verið valin í lið
þeirra. Þó segist hún lítið hafa keppt í
gegnum tíðina. Kostunaraðilarnir hafi
ekki þrýst á hana um að keppa enda
þykir hún hafa afar flottan stíl og hefur
mestmegnis fengist við að renna sér
fyrir ljósmynda- og kvikmyndatökuvélar. Aðalheiður, Ýr eða Flaxen eins
og hún er ýmist kölluð er þó engin dekurdrós brettatískufrömuða. Á sumrin
hefur hún komið heim til Íslands og vinnur þá fyrir sér
fram á haust við járnabindingar m.a. í virkjunum uppi á
hálendinu. Á meðfylgjandi mynd sést Aðalheiður á
auglýsingu frá Westbeach. Stökkið á neðri hlutanum er
tekið á Snæfellsjökli. – kristinn@bb.is
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Smurbrauðstíðin hafin hjá SKG-veitingum
Guðlaug Jónsdóttir,
matreiðslumaður og einn
eigenda SKG-veitinga á
Hótel Ísafirði, er farin að
útbúa ríkulega hlaðnar
brauðsneiðar sem dönsk
smurbrauðsjómfrú væri
og heldur uppteknum
hætti allt til jóla. Sú
venja hefur skapast hjá
veitingamönnunum á
Hótel Ísafirði að bjóða
upp á smurbrauð á aðventunni. Nú byrja þau

heldur fyrr en vanalega
enda smurbrauðið heils árs
kostur þó margir tengi það
við aðdraganda jólanna
eins og ýmislegt annað úr
danskri matargerð. Að
þessu sinni eru fimm réttir
á smurbrauðsseðlinum en
auk þess er ætlunin að
bjóða upp á smurbrauð
dagsins ásamt súpu í
hádeginu. Af fiskmeti er
boðið upp á tartar úr
einiberjagröfnum lax og

hina sígildu rauðsprettu.
Kjötmetið er ekki af lakara
taginu „flæskesteg“, vestfirsk villiönd og ekta
heimatilbúið „leverpostej“.
Því ætti að vera nóg um
freistingar fyrir þá sem eru
á ferð um miðbæ Ísafjarðar næstu vikur. Hægt er að
setjast niður og njóta
smurbrauðsins með útsýni
yfir Pollinn eða taka það
með heim.
– kristinn@bb.is

Guðlaug Jónsdóttir matreiðslumaður með fullan bakka af smurbrauði.

Dönskunemar við Menntaskólann á Ísafirði

Kynntu sér aðstæður nemenda í Svíþjóð
Dönskunemar við Menntaskólann á Ísafirði fóru nýlega
til Klippan í Svíþjóð og kynntu
sér námsaðstæður þarlendra
menntskælinga. Alls fóru 13
nemar utan en heimsóknin var
styrkt af Vestnorræna sjóðnum. Svíarnir ætla að endurgjalda heimsóknina í mars og
er von á 20 menntaskólanemum á Sólrisuhátíð MÍ. Kennararnir Arndís Björnsdóttir og
Ingibjörg Ingadóttir fóru fyrir
hópnum en Arndís hafði óskað

eftir samstarfi við aðra norræna skóla síðasta vetur.
Flestir nemanna eru á verknámsbrautum og þótti þeim
mikið til um aðstöðu kolleganna í menntaskólanum í
Klippan en þar er afar fullkominn tækjabúnaður. Að
auki var farið í heimsókn til
stórfyrirtækisins Perstorp AB
en þar starfa um 3.000 manns.
Fyrirtækið rekur sinn eigin
menntaskóla þar sem einungis
30 nemar eru teknir inn á

hverju ári og er brottfall ekkert.
Nemarnir sóttu margvíslega
viðburði og skoðunarferðir
ytra, m.a. var unnið í hópastarfi
með Svíunum og skoðuð náttúran á Suður Skáni. Flogið
var um Kaupmannahöfn og
gafst nemunum kostur á að
skoða höfuðborg Danaveldis
í þrjá daga.
Arndís segir ferðina hafa
reynst mjög gagnlega og virkað hvetjandi á dönskunámið.
– kristinn@bb.is

Arndís Björnsdóttir ásamt hluta hópsins í sænskum þjóðgarði. Ljósmyndir: Þorbjörn Jóhannsson.
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Kristján Helgi Jónsson, Friðrik Hagalín
Smárason, Einar Jón Snorrason, Arnar Guðmundsson og Almar Þór Ingason fyrir utan Arnar Guðmundsson og Pétur Gestsson ræða
við sænskar námsmeyjar.
skólann í Klippan.

Sigríður María Gunnarsdóttir hjá Sól og fegurð

Þekur bert hörund kvenna með
leirvafningum þeim til heilsubótar
Sigríður María Gunnarsdóttir, eigandi Sól og
fegurðar á Ísafirði, var
með opið hús fyrir stuttu
þar sem m.a. gat að líta
spjaralitlar konur þekja
sig leirvafningum í
heilsubótarskyni. Í vafningana er notaður leir úr
Dauðahafinu og þykja
þeir hafa mjög góð áhrif
á æðakerfi líkamans og
húð. Jafnvel eru dæmi
um að þeir minnki mittismálið verulega í einum
tíma. Þó uppátækið virðist skondið frá „karllæg-
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um“ sjónarhóli gera jákvæð áhrif vafninganna
ekki upp á milli kynjanna.
Fjölmargir gestir lögðu
leið sína í Sól og fegurð til
að kynna sér starfsemina.
Auk leirvafninganna vinsælu var boðið upp á
kynningu á heilsuvörum,
sogæðanuddi og sólarbekkjum stofunnar.
– kristinn@bb.is

Leirvafningarnir
þykja hafa
undraverð áhrif.

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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smáar
Til sölu eru krakkarúm. Þrjár
mublur í einni. Rúm, fataskápur
og skrifborð. Hentar vel í plásslítil herbergi. Upplýsingar í síma
892 4892.
Ellefu vikna hvolpur fæst gefins.
Upplýsingar í síma 849 9488.
Grunnvíkingar ath! Hinn árlegi
aðventufagnaður Grunnvíkingafélagsins verður haldinn í Sigurðarbúð sunnudaginn 30. nóvember kl. 15:00. Mætum öll!
Vantar aðstoð við tamningar og
þjálfun á hestum gegn því að fá
tilsögn. Þarf að hafa mikinn áhuga
og geta gefið á morgnana. Uppl.
í síma 863 3801 og 456 3160.
Til sölu er Toyota Corolla árg.
1998. Uppl. í síma 867 6046.
Í tilefni af ári fatlaðra verður opið hús í hæfingarstöðinni í Bræðratungu á Ísafirði 3. desember frá
kl. 13-16. Allir velkomnir.
Til sölu er Silver Cross barnavang. Uppl. í síma 456 3014.
Til sölu er góður hnoðmör, tilvalinn í þorláksmessuskötuna.
Fæst ódýrt. Uppl. í s. 456 3967.
Aðventutónleikar karlakórsins
Ernis norðanverðum Vestfjörðum verða haldnir föstudaginn
28. nóvember í Víkurbæ í Bolungarvík kl. 20:30 og laugardaginn 29. nóvember kl. 16:30 í
Ísafjarðarkirkju.
Óska eftir frystikistu og ísskáp
með frystihólfi. Upplýsingar í
síma 898 6328.
Óska eftir Hókus-Pókus stól.
Uppl. í síma 898 6328.
Óska eftir litlum sparneytnum
bíl í þokkalegu standi. Má ekki
kosta meira en 100 þúsund.
Uppl. í síma 696 7252.
Spilavist verður í Guðmundarbúð
á föstudagskvöldið kl. 20:00.
Kvennadeild Björungarfélagsins.
Óska eftir að kaupa bíl á kr. 100
til 200 þúsund. Upplýsingar í
síma 861 2696 og 456 5696.
Jólabasar og kolaport Kvenfélagsins Hvatar í Hnífsdal verður laugardaginn 29. nóvember kl. 15.
Margt góðra muna. Komið og
styrkið gott málefni.
Til sölu er Canaon EOS 500
myndavél. Taska fylgir. Verðhugmynd kr. 30.000. Uppl. í
síma 847 3422.

Bolungarvík

Jólagleði
í Víkurbæ
Kvennakór Bolungarvíkur ætlar að syngja inn jólin
og halda Jólagleði-tónleika
á lýðveldisdaginn 1. desember kl. 20 í Víkurbæ í
Bolungarvík.
Boðið verður uppá súkkulaði og smákökur. Á dagskrá verða margvísleg jólalög. Aðgangur fyrir börn
er kr. 500 og kr. 1.000 fyrir
fullorðna.

Bræðratunga

Opið hús
Í tilefni af ári fatlaðra
verður opið hús í hæfingarstöðinni Bræðratungu í
Tungudal miðvikudaginn
3. desember, sem er alþjóðlegur dagur fatlaðra.
Þar verður starfsemin
kynnt frá kl. 13-16 auk þess
sem boðið verður upp á
kaffi. Allir eru velkomnir.
– bb@bb.is
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Útgerðarmenn rækjubáta við Ísafjarðardjúp

Vilja mat á áhrifum fiskgengdar
Útgerðarmenn rækjubáta
við Ísafjarðardjúp hafa verulegar áhyggjur af stöðu innfjarðarrækjustofnsins og óska
eftir mati á afáti annarra lífvera
og hvort veiðar á öðrum tegundum geti snúið þróuninni
við. Þeir vilja ekki sitja aðgerðarlausir og telja hættu á að
stofninn hverfi eins og innfjarðastofnar fyrir norðan land.
Eins og komið hefur fram í
fréttum eru veiðar á rækju í
Ísafjarðardjúpi ekki leyfðar í
haust eins og vant er. Ástæðan
er slæmt ástand stofnsins. Ekki

verður tekin ákvörðun um
frekari veiðar fyrr en eftir áramót. Veiðibannið hefur slæm
áhrif á útgerð rækjubátanna
því ekki er um margt að velja
hjá bátum í þeim útgerðarflokki.
Eins og greint hefur verið
frá hér í blaðinu hafa hugmyndir vaknað hjá útgerðarmönnum hvort ekki sé rétt að
leyfa togveiðar í Ísafjarðardjúpi svo hægt verði að minnka fiskistofna þá sem nú virðast vera að éta rækjustofninn
upp.

Á dögunum sendu útgerðarmenn þessara báta bréf til Hafrannsóknarstofnunar þar sem
málið er rætt. Í bréfinu segir
m.a.: „Veiðileyfishafar á innfjarðarrækju í Ísafjarðardjúpi
horfa nú fram á veiðibann í
vetur vegna lélegs ástands
rækjustofnsins. Samkvæmt
niðurstöðum Hafrannsóknastofnunar sem kynntar voru
nú í haust, er talið að þetta
slæma ástand stafi einkum af
óvenju miklu áti fisktegunda
á rækju á svæðinu og hækkandi hitastigi sjávar.“

Þrjár námsmeyjar frá Suðureyri

Í tónleikferð til Póllands

Þrjár stúlkur á aldrinum
16-18 ára, þær Adda Bjarnadóttir, Anna Sigurðardóttir
og Kristjana Margrét Gísladóttir skipa blokkflautukvartett Suðureyrar auk Lech
Szyszko, kennara þeirra við
Tónlistarskóla Ísafjarðar. Nú
er hafinn undirbúningur að
stærsta verkefni þeirra til
þessa sem er tónleikaferð til
Póllands í júní á næsta ári.
Slíkt fyrirtæki kostar skildinginn en þær stöllur hyggjast fjármagna ferðina m.a.
með því að leika jólalög á
aðventunni. Stúlkurnar eru
allar nemendur við Menntaskólann á Ísafirði og búsettar
á Suðureyri.
Blokkflautukvartettinn
hefur verið starfræktur nokkur undanfarin ár á vegum
Tónlistarskólans og fest sig
í sessi sem ómissandi þáttur
vestfirskrar menningarflóru.
Í sumar mun kvartettinn m.a.
koma fram á tónlistarhátíð
sem helguð er tónlist fyrri

alda í borginni Elbl¹g í NorðurPóllandi en Lech Szyszko hefur einmitt sérhæft sig í flutningi mjög gamallar tónlistar,
m.a. frá endurreisnartímanum.
„Þá leikur kvartettinn í einum merkasta kastala Evrópu,
Malbork-kastala, sem er nálægt hafnarborginni Gdansk
en kvartettinn mun einnig spila
í hinu forna ráðhúsi borgarinnar. Í höfuðborginni Varsjá
leikur kvartettinn m.a. fyrir Íslensk-pólska vináttufélagið“,
segir í tilkynningu frá Tónlistarskóla Ísafjarðar.
Auk tónleikahaldsins í Póllandi er ráðgert að kvartettinn
haldi tónleika á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel víðar á
Íslandi ef tækifæri gefst“, segir

í tilkynningu. Stúlkurnar
hafa fullan hug á að safna í
ferðasjóðinn
með
spilamennsku af fjölbreyttu
tagi og eru eins og áður sagði
að undirbúa syrpu af jólalögum sem þær eru tilbúnar
að leika gegn vægu gjaldi á
aðventunni. Má því búast við
því að jólalögin hljómi ljúflega á aðventunni í verslunum, bönkum, fyrirtækjum og
stofnunum hér í bænum.
Þeir sem áhuga hafa á að
láta jólalögin hljóma í sínu
fyrirtæki eða stofnun, fyrir
eða um jólin, geta haft samband við Önnu Sigurðardóttir í síma 868 0181 eða skrifstofu Tónlistarskólans í 456
3925.
– kristinn@bb.is

Þá segir einnig í bréfinu:
„Ekki er talið að um ofveiði sé
að ræða, enda hefur veiðunum
um langan tíma verið stillt í
hóf, og verið í fullu samræmi
við tillögur Hafrannsóknastofnunar þar um. Með tilliti
til þess sem orðið hefur um
aðra innfjarðastofna einkum
fyrir Norðurlandi, þar sem
veiðar hafa jafnvel lagst af um
árabil, og ástæðurnar taldar
vera þær sömu og nú sýna sig
í Ísafjarðardjúpi, hafa veiðileyfishafar ákveðið að óska
hér með formlega eftir mati
stofnunarinnar á afáti annarra
lífvera á rækjustofninn og
áhrifum hitastigs á viðkomu
stofnsins.“
Einnig segir í bréfinu:
„Veiðileyfishafar telja mikilvægt að freista þess að hafa
áhrif á þessa þætti séu á því
einhver tök, í stað þess að sitja
aðgerðarlausir og horfa upp á
rækjustofninn þurrkast upp
vegna utanaðkomandi áhrifa.
Þess vegna er það ósk okkar
að lagt sé mat á það hve mikið
af fiski er á svæðinu og hve
mikið hann tekur af stofninum.
Í framhaldi af því viljum við
að metið verði hvort veiðar á

einhverjum tegundum gætu
haft hamlandi áhrif á umrætt
afát og stuðlað að verndun og
viðgangi rækjustofnsins umfram þann kost að láta kyrrt
liggja“
Arnar Kristjánsson útgerðarmaður á Ísafirði sagði í samtali við blaðið að með bréfinu
vildu útgerðarmenn koma
formlega á framfæri því sem
rætt hefði verið manna á meðal
að undanförnu. „Við viljum
einfaldlega fá mat á þessum
hlutum í tíma því við höfum
miklar áhyggjur af því að
stofninn hér endi á sama hátt
og stofnarnir í Húnaflóa,
Skagafirði, Öxarfirði og
Skjálfandaflóa. Við viljum
vinna að þessum málum í náinni samvinnu við Hafrannsóknastofnunina eins og ávallt
hefur verið gert hér.“ sagði
Arnar.
Hjalti Karlsson starfsmaður
Hafrannsóknastofnunarinnar í
Ísafirði staðfesti að bréf þetta
hefði borist og unnið væri að
því innan stofnunarinnar að
svara því. Að öðru leyti vildi
hann ekki tjá sig um málið.

– hj@bb.is

Tilkynning til allra Vestfirðinga nær og fjær
Frá og með 29. nóvember verður hægt að
nálgast Swatch úrin og Flik Flak barnaúrin
í Sól og fegurð að Túngötu 3 á Ísafirði.
Flott jólagjöf undir jóltréð...
Sendum einnig í póstkröfu.
Gleðileg jól!
Sími 533 1337

STAKKUR SKRIFAR

Hvað vilja bæjarstjórarnir?
Með Morgunblaðinu um síðustu helgi var dreift ágætu riti, Áfram veginn. En það
er gefið út af fyrirtækinu Kynning og Markaður - KOM ehf. í samvinnu við samgönguráðuneytið, Vegagerðina og Reykjavíkurborg og fjallar eins og nafnið gefur
til kynna um samgöngur, einkum á landi. KOM hefur staðið að margri prýðilegri
útgáfunni og tekst vel upp nú, sem fyrri daginn. Vegirnir á Íslandi eru okkur öllum
hugleiknir. Þeir hafa í raun tekið við af samgöngum á sjó, samanber ummæli
Óskars Óskarssonar, deildarstjóra innanlandsflutninga Samskipa, sem lögðu strandsiglingar af. Geir Sæmundsson framkvæmdastjóri Flytjanda segir hraða og tíðni
landflutninga hafa dregið úr siglingum á ströndina. Niðurstaðan er sú, að flutningar
sem áður fóru sjóleiðina eru komnir á vegina. Það hefur gerst miklu hraðar en bætur
á þjóðvegum. Almennt virðast viðmælendur ritsins vilja breikka þjóðvegi ásamt
því að auka burðargetu þeirra og afleggja einbreiðar brýr og ljúka lagningu slitlags
á vegi sem enn hafa það ekki. Umferðarstofa vill betri merkingar og eyða svokölluðum svartblettum, það er lagfæra vegi þar sem slys hafa orðið.
Fjórir bæjarstjórar eru spurðir hvað þeir vilji sjá gerast í vegamálum næst.
Kristján Þór Júlíusson á Akureyri, áður í Ísafjarðarbæ, vill göng undir Vaðlaheiði,
enn ein göngin, auk Sundabrautar í Reykjavík og styður þá sjálfsögðu samgöngubót
þeim rökum, að ökutíminn milli Akureyrar og Reykjavíkur styttist um hálftíma, og
loks er það hálendisvegur, einnig til að stytta ferðir. Eiríkur B. Björgvinsson í Austur Héraði vill bót á Öxi, einnig til styttingar, slitlag, fleiri jarðgöng, milli Norðfjarðar
og Eskifjarðar og milli Vopnafjarðar og Héraðs og ein eru í bígerð undir

Almannaskarð. Það er ekki nóg, heldur vill hann heildstæða áætlun um jarðgöng á
Austurlandi. Einar Guðni Njálsson bæjarstjóri Árborgar vill nýja brú á Ölfusá, svo
losna megi við umferð í gegnum Selfoss! Reyndar er einnig rætt við annan fyrrum
bæjarstjóra á Ísafirði, Harald L. Haraldsson sveitarstjóra í Dalabyggð, er lofar nýjan veg um Bröttubrekku, en krefst einskis frekar. Sá nýi vegur gagnast Vestfirðingum einnig.
Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, Halldór Halldórsson veit hvað hann vill. Lokið skal
vegum milli þéttbýlisstaða, að flugvöllum og ferjubryggjum, nýjum Djúpvegi og
öðrum milli Flókalundar og Bjarkalundar, um Arnkötludal, sem opni þar með
hringveg um Vestfirði. Slitlag skal á allt saman og enn ein jarðgöng, milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Kröfurnar eru miklar. Þó er ekki beðið um tvenn jarðgöng
í þessari lotu og Halldór því hógværari en bæði kollegi hans fyrir austan og
skólameistarinn á Ísafirði. Allir eru sammála um gagn af góðum vegum, en hvað
kemur í staðinn? – hagræðing sveitarfélaga og ríkisins eða skal allt óbreytt? Góðar
samgöngur breyta landinu, smækka það í raun og veita færi á stórfelldum samruna
sveitarfélaga, sem er knýjandi á Vestfjörðum. Stefna bæjarstjóranna er klár að
hálfu leyti. Íbúar hafa oft reynst andvígir hagræðingu bæði ríkis og sveitarstjórna.
Hún mun fylgja - ella er til lítils barist. En raunsæi verður að ríkja þegar heimabyggðin er hyllt. Það var ekki í kaffispjalli á sunnudaginn, er forseti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar lýsti því að hún æki til Ísafjarðar á 4 ½ tíma. Kjósa sveitarstjórnarmenn að fram úr sjálfum fremur en sýna raunsæi?

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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helgar
Sjónvarp · veður ·
skemmtanir ·
íþróttir · fólk ·
fréttir · kirkjustarf

Stöð 2: 29. nóv. kl. 21:50
Ofurnjósnarinn Austin Powers er kominn aftur á stjá.
Austin hefur þurft að glíma við marga óþokka um dagana
en nú reynir á hann sem aldrei fyrr. Ofurnjósnarinn þarf
að bregða sér til ársins 1975 því föður hans, Nigel, hefur
verið rænt. Margir þekktir skúrkar skjóta upp kollinum en
enginn þeirra hefur roð við Austin Powers. Það er Mike
Myers sem leikur aðalhlutverkið í Austin Powers in
Goldmembers. Af öðrum leikurum má nefna Beyoncé
Knowles og Michael Caine.

dagbókin

veðrið

Horfur á fimmtudag:
Norðan 5-15 m/s, hvassast austan til á landinu. Él
norðan- og austanlands
en léttskýjað sunnan- og
vestanlands. Hiti
nálægt frostmarki.
Horfur á föstudag:
Norðlæg átt 5-10 m/s og
víða léttskýjað, en él
norðaustanlands. Frost 0
til 8 stig.
Horfur á laugardag:

sportið
Sjónvarpið:
Laugardagur 29. nóv.:
Kl. 14:25 – Þýski boltinn:
Leikur óákveðinn.
Kl. 16:20 – Íslandsmótið í
handb: Valur – Grótta/KR
Sýn:
Miðvikudagur 26. nóv.:
Kl. 19:30 – Meistaradeild
Evrópu: Ajax – AC Milan.
Kl. 21:40 – Meistaradeild
Evrópu: Chelsea – Prag.
Fimmtudagur 27. nóv.:
Kl. 19:45 – UEFA Cup:
Liverpool – Steaua Buk.
Laugardagur 29. nóv.:
Kl. 12:15 – Enski boltinn:
Wolves – Newcastle.
Kl. 18:25 – Spænski boltinn: Osasuna – Real
Madrid.
Kl. 24:00 – NBA: Dallas
Mavericks – Minnesota.
Sunnudagur 30. nóv.:
Kl. 13:45 – Enski boltinn:
Arsenal – Fulham
Kl. 15:55 – Enski boltinn:
Chelsea – Man. Utd.
Kl. 18:00 – NFL-deildin:
St. Louis – Minnesota.
Þriðjudagur 2. des.:

Norðaustanátt og víða
slydda eða snjókoma, en
úrkomulítið suðvestanlands. Hiti í kringum
frostmark.
Horfur á sunnudag:
Norðaustanátt og víða
slydda eða snjókoma, en
úrkomulítið suðvestanlands. Hiti í kringum
frostmark.
Horfur á mánudag:
Sunnanátt og rigning
vestantil á landinu.
Hlýnandi veður.
Kl. 19:40 – Enski boltinn:
Southampton – Portsmouth
Miðvikudagur 3. des.:
Kl. 19:50 – Enski boltinn:
WBA – Manchester Utd. í
4. umf. deildarbikarsins.
Stöð 2:
Laugardagur 29. nóv.:
Kl. 14:40 – Enski boltinn:
Leikur óákveðinn.

kirkja
Ísafjarðarkirkja:
Messa og altarisganga á
sunnudag kl. 11:00. Kór
Ísafjarðarkirkju syngur.
Barnastarf á sama tíma í
safnaðarheimilinu.
Hnífsdalskapella:
Sunnudagskóli kl. 13:00.
Flateyrarkirkja:
Aðventuguðsþjónusta á
sunnudag kl. 14:00. Fermingarbörn aðstoða.
Krakkaklúbbur kirkjunnar á
miðvikudag kl. 16:30.
Hólssókn:
Fjölskylduguðsþjónusta í
safnaðarheimilinu kl.
11:00 á sunnudag.
Suðureyrarkirkja:
Aðventukvöld á sunnudagskvöld. Fjölbreytt dagskrá. Kór kirkjunnar syngur ásamt Guðrúnu Jónsd.

www.ruv.is
Föstudagur 28. nóvember
16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Anna í Grænuhlíð (19:26)
18.30 Snjallar lausnir (21:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Skíðahótelið. (Snowball Express)
Gamanmynd um mann sem erfir skíðahótel í Klettafjöllum og flyst þangað
með fjölskyldu sína. Þar er allt í niðurníðslu og þótt fjölskyldan reyni að flikka
upp á staðinn eru fleiri ljón í veginum.
Aðalhlutverk leika Dean Jones, Nancy
Olson, Harry Morgan og Keenan Wynn.
21.50 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
ræðir við Einar Örn Benediktsson, bregður upp svipmyndum frá ferli hans og tekur með honum lagið.
22.35 Barnamorðin í Atlanta. (Who
Killed Atlanta’s Children?) Spennumynd
frá 2000 byggð á sannri sögu um rannsókn tveggja blaðamanna á dularfullum
morðum á þeldökkum börnum í Atlanta.
Í aðalhlutverkum eru James Belushi og
Gregory Hines.
00.20 Hörkuspæjari. (Spy Hard) Hin
gamalkunni leikari Leslie Nielsen fer á
kostum í þessari grínmynd sem fjallar
um leyniþjónustumanninn Dick Steele
og tilraunir hans til þess að klófesta illmennið Rancor hershöfðingja. Aðalhlutverk leika Leslie Nielsen, Andy Griffith
og Nicollette Sheridan.
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 29. nóvember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Tommi togvagn (22:26)
09.09 Bubbi byggir (15:39)
09.19 Andarteppa (15:26)
09.35 Sögurnar hennar Sölku (2:13)
09.45 Villi spæta (7:26)
10.10 Fræknir ferðalangar
10.32 Stundin okkar
11.00 Harry og hrukkudýrin (4:7)
11.30 At
11.55 Kastljósið
12.25 Geimskipið Enterprise (11:26)
13.10 Mafían í Havana
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik Vals og Gróttu/KR í
karlaflokki.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Svona er lífið (21:36)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.50 Spaugstofan Textavarpi._
21.20 Tíska og tónar. (Fashion Rocks)
Upptaka frá fjáröflunarsamkomu fyrir
góðgerðarsjóð Karls Bretaprins. Meðal
þeirra sem fram koma eru Björk, Sheryl
Crow, Robbie Williams, Joaquín Cortés,
Jay Kay, David Bowie og Beyonce
Knowles, auk þess sem fjöldi sýningarstúlkna sýnir föt eftir þekkta tískuhönnuði. Kynnar eru Elizabeth Hurley og
Dennis Leary.
22.55 Ráðhúsið. (City Hall) Bandarísk
bíómynd frá 1996. Rannsókn aðstoðarborgarstjórans í New York á skotárás á
ungan dreng teygir anga sína lengra en
hann óraði Aðalhlutverk leika Al Pacino,
John Cusack og Bridget Fonda.
00.45 Fallinn engill.(Fallen) Lögreglumaður í Philadelphiu rannsakar fjöldamorð sem eiga sér óvenjulegar skýringar.

Aðalhlutverk leika Denzel Washington,
John Goodman og Donald Sutherland.
02.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 30. nóvember
09.00
09.01
09.23
09.30
09.56
09.57
10.21
10.28
10.50
11.05
11.20
11.50
12.55
13.35
14.15
15.00
15.40
16.10
17.00
17.50
18.00
18.30
18.40
19.00
19.35
20.00

Disneystundin (7:10)
Otrabörnin (55:65)
Sígildar teiknimyndir (13:42)
Gengið (13:28)
Morgunstundin okkar
Babar (33:65)
Draumaduft (10:13)
Ungur uppfinningamaður
Nýjasta tækni og vísindi
Vísindi fyrir alla
Spaugstofan
Laugardagskvöld með Gísla
Í brennidepli
Eyjan svarta
Af fingrum fram
Mósaík
David Attenborough
Lífshættir spendýra (1:10)
Markaregn
Táknmálsfréttir
Stundin okkar
Karl Sundlöv (4:4)
United
Fréttir, íþróttir og veður
Kastljósið
Heimsmeistaramót íslenska
hestsins 2003
20.50 Hálandahöfðinginn (1:10)
21.45 Helgarsportið
22.10 Helgarfrí. (15 août) Frönsk gamanmynd frá 2001 um þrjá karla sem
þurfa að sjá um börn sín í sumarfríinu
eftir að konur þeirra stinga af en eru gersamlega ófærir um það. Aðalhlutverk
leika Richard Berry, Charlesw Berring
og Jean-Pierre Darroussin.
23.40 Kastljósið
00.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

www.stod2.is
Föstudagur 28. nóvember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Off Centre (1:7)
13.00 Jag (24:25)
13.45 Amazing Race (13:13)
14.30 60 Minutes II
15.15 Dawson´s Creek (16:24)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Dark Angel (2:21)
18.30 Ísland í dag
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Ísland í dag
20.00 The Simpsons (22:22)
20.30 Idol-Stjörnuleit. (Þáttur 11 - Sagan fram til þessa) Níu upprennandi söngvarar eru komnir í úrslit sem hefjast 5.
desember. Í þættinum er farið yfir atburðarás síðustu vikna en hundruð ungmenna
mættu í áheyrnarpróf í Reykjavík og á
Akureyri. Í fyrstu voru örlög keppenda í
höndum dómnefndar en í síðustu þáttum
hafa atkvæði sjónvarpsáhorfenda ráðið
úrslitum.
21.40 The Osbournes (27:30)
22.10 Bernie Mac (22:22) fyrir
22.35 Með allt á hreinu. Vinsælasta
kvikmynd allra tíma á Íslandi. Hljómsveitirnar Stuðmenn og Grýlurnar slást
um athygli unga fólksins. Samkeppnin

er gríðarleg og öllum brögðum er beitt.
Baráttan fer úr böndunum og önnur
hljómsveitin situr eftir með sárt ennið.
Aðalhlutverk: Egill Ólafsson, Ragnhildur
Gísladóttir, Eggert Þorleifsson.
00.10 Swordfish. (Sverðfiskur) Pottþétt
spennumynd. Gabriel Shear er einn
slyngasti njósnari í heimi. Hann var á
mála hjá bandarísku leyniþjónustunni en
er nú eigin herra. Gabriel situr ekki auðum
höndum en næsta verkefni hans er ólíkt
öllum öðrum. Aldrei fyrr hafa jafnmiklir
fjármunir komið við sögu og því má
ekkert fara úrskeiðis. Aðalhlutverk: John
Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry.
01.45 Quills. (Fjaðurstafir) Þessi dramatíska saga fjallar um De Sade markgreifa
sem er innilokaður á geðveikrahæli í
kringum 1790. Hann skrifar hneykslandi
og berorðar sögur sem aðstoðarstúlkan
Madeline dreifir utan veggja hælisins.
Almenningur gleypir við sögunum en
þegar eitt rita hans ber fyrir augu yfirvalda
ákveða þau að kveða niður saurugar
hugsanir greifans. Dr. Royer-Collard er
sendur á vettvang og beitir hann greifann
alls kyns pyntingaraðferðum og meinar
honum að skrifa. Greifinn lætur ekki
segjast og notar eigið blóð sem blek.
Hvorki greifinn né læknirinn vilja gefa
eftir og verða afleiðingarnar vægast sagt
afdrifaríkar. Aðalhlutverk: Geoffrey
Rush, Kate Winslet, Joaquin Phoenix.
03.45 Posse. (Útlaginn) Þriggja stjarna
vestri. Framagjarn lögreglustjóri fer fyrir
flokki manna sem eltir uppi og klófestir
þekktan sakamann. Lögreglustjórinn
reiknar með að frammistaða hans í málinu
verði talin honum til tekna en það fer á
annan veg. Aðalhlutverk: Kirk Douglas,
Bruce Dern, Bo Hopkins.
05.15 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 29. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.50 Smoky Mountain Christmas
11.20 Töframaðurinn
11.40 Bold and the Beautiful
13.20 Viltu vinna milljón?
14.15 Football Week UK
14.40 Enski boltinn. Bein útsending.
17.10 Oprah Winfrey
18.00 Silfur Egils
18.54 Lottó
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Friends (17:23)
20.00 Mr. Baseball. (Handagangur í
Japan) Létt gamanmynd um árekstra
ólíkra menningarheima og lífsviðhorfa.
Hér segir af Jack sem hefur leikið árum
saman í bandarísku úrvalsdeildinni í
handbolta og alltaf farið sínu fram. Aðalhlutverk: Tom Selleck, Ken Takakura,
Aya Takanashi.
21.50 Austin Powers in Goldmember.
(Austin Powers í Gulllim) Ofurnjósnarinn
Austin Powers er kominn aftur á stjá.
Austin hefur þurft að glíma við marga
óþokka um dagana en nú reynir á hann
sem aldrei fyrr. Ofurnjósnarinn þarf að
bregða sér til ársins 1975 því föður hans,
Nigel, hefur verið rænt. Margir þekktir
skúrkar skjóta upp kollinum en enginn
þeirra hefur roð við Austin Powers. Aðalhlutverk: Mike Myers, Beyoncé Knowles,
Michael Caine, Seth Green.
23.25 American Pie 2. (Bandarísk baka
2) Bráðsmellin gamanmynd þar sem
skrautlegar persónur snúa aftur. Eftirminnilegt skólaár er að baki og nú er allt
sumarið fram undan með stanslausum
gleðskap. Krakkarnir láta ekki sitt eftir
liggja en hér sannast enn og aftur að best
er að ganga hægt um gleðinnar dyr. Aðalhlutverk: Jason Biggs, Shannon Elizabeth, Alyson Hannigan, Chris Klein.
01.15 Mission: Impossible 2. (Sérsveitin

2) Hasar og spenna af allra bestu gerð.
Sérsveitarmaðurinn Ethan Hunt er
kominn aftur á stjá og fær nú sitt erfiðasta
verkefni til þessa. Spurnir hafa borist af
lífshættulegu efni og yfirvöld mega ekki
til þess hugsa að það komist í rangar
hendur. Hunt á að leysa málið en verður
að hafa hraðan á því alþjóðlegir hryðjuverkamenn vilja færa sér það í nyt. Aðalhlutverk: Tom Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton, Ving Rhames.
03.15 Bait. (Agn) Glæpamaðurinn Alvin
Sanders er feginn að vera laus úr fangelsi.
Hann veit samt ekki að lögreglan fylgist
með hverju fótmáli hans því í fangelsinu
komst hann í kynni við fanga sem tengdist
miklu gullráni. Lögreglan vonar að Alvin
vísi henni á gullið og er tilbúin að tefla
djarft til að ná markmiði sínu. Aðalhlutverk: Jamie Foxx, David Morse, Robert
Pastorelli.
05.10 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 30. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.50 Idol-Stjörnuleit
15.00 Lífsaugað
15.40 Eldsnöggt með Jóa Fel
16.10 Sjálfstætt fólk
16.45 Friends (18:23)
17.10 Oprah Winfrey
18.00 Silfur Egils
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 60 Minutes
20.25 Sjálfstætt fólk
21.00 Viltu vinna milljón?
21.55 Six Feet Under (10:13)
22.50 Curb Your Enthusiasm (5:10)
23.20 Idol-Stjörnuleit
00.25 The Whole Nine Yards. (Vafasamur nágranni) Stórskemmtileg grínmynd þar sem Matthew Perry fer á kostum í hlutverki taugaveiklaðs tannlæknis
sem á sér þá ósk heitasta að skilja við
konuna sína. Hún er sama sinnis en sökum fjárhagslegra skuldbindinga er nánast
ómögulegt fyrir þau að skipta búinu.
Þetta breytist þó allt þegar leigumorðinginn Jimmy “túlípani” Tudeski flytur í
hverfið og hjónakornin byrja að skipuleggja morð hvort í sínu horni. Aðalhlutverk: Bruce Willis, Rosanna Arquette,
Matthew Perry.
02.05 Tónlistarmyndbönd

www.syn.is
Föstudagur 28. nóvember
18.00 Olíssport
18.30 Trans World Sport
19.30 Football Week UK
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Alltaf í boltanum
21.00 UEFA Champions League
21.30 Fastrax 2002
22.00 Mótorsport 2003
22.30 Rod Stewart á tónleikum.Skotinn
Rod Stewart í essinu sínu.
23.25 The Crossing Guard.(Vörðurinn)
Dramatísk mynd um skartgripasalann
Freddy Gale en viðskiptahættir hans eru
ekki alltaf til fyrirmyndar. Freddy á um
sárt að binda því drukkinn ökumaður
varð valdur að dauða dóttur hans og
Freddy hefur svarið þess eið að koma
fram hefndum. Aðalhlutverk: Anjelica
Huston, David Morse, Jack Nicholson,
Robin Wright Penn.
01.15 Dagskrárlok - Næturrásin

Laugardagur 29. nóvember
10.30 UEFA Champions League
12.15 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Wolves og Newcastle United.
14.30 Alltaf í boltanum
15.00 Fastrax 2002
15.30 Gillette-sportpakkinn
16.00 Spænsku mörkin
17.00 Enski boltinn. Útsending frá leik
í úrvalsdeildinni sem fram fór síðdegis.
18.54 Lottó
19.00 US PGA Tour - Players Profile
19.25 Trans World Sport
20.20 Spænski boltinn. Bein útsending.
22.25 Judas Kiss. (Svikráð) Sakamálamynd. Coco og kærasti hennar hafa veitt
marga í kynlífsgildrur sínar. En nú vilja
þau hafa meira upp úr krafsinu og ákveða
að ræna eiganda tölvufyrirtækis og fara
fram á hátt lausnargjald. Þrátt fyrir pottþétta áætlun fer mannránið úr böndunum
og nágranni fórnarlambsins lætur lífið.
Og í framhaldinu fara vopnin að snúast í
höndunum á Coco og kærastanum. Aðalhlutverk: Alan Rickman, Carla Gugino,
Emma Thompson, Simon Baker.
00.00 NBA. Bein útsending frá leik
Dallas Mavericks og Minnesota Timberwolves.
02.40 Dagskrárlok - Næturrásin

Sunnudagur 30. nóvember
10.40 Spænski boltinn
12.30 Boltinn með Guðna Bergs
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Sælkerar vikunnar
er Guðmundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar

„Dinner fyrir Dóru“
Guðmundur varð við áskorun Halldóru Kristjánsdóttur,
mágkonu sinnar, og tileinkar henni þriggja rétta kvöldverðarmáltíð fyrir tvo. Með forréttinum sem er kræklingur segist
Guðmundur bjóða upp á „Kaliforníu vín“, Kendall-Jackson,
Chardonnay og með aðalréttinum sem er lambasteik hefur
hann vín frá Spáni, Marques del Puerto Rioja Reserva.

Kræklingur í franskri sinnepssósu
Setjið rauðlauk og hvítlauk í pott og steikið létt í ólífuolíu.
Bætið við 1dl af hvítvíni og síðan 400 g kræklingi og setjið
lokið á. Best er að nota ferskan krækling en líka má nota frosinn. Þegar kræklingurinn hefur opnað sig er hann tekinn uppúr og soðið látið sjóða aðeins niður. Bætið við 1 msk af sætu
Dijon sinnepi, 1 msk af venjulegu Dijon sinnepi og 1dl af
rjóma. Látið þykkna aðeins.
Setjið kræklinginn á forréttardisk, hellið sósunni yfir og
stráið ferskri steinselju létt yfir. Gott er að hafa nýbakað
snittubrauð með.

Lambafile með sveppastilkasósu og döðlusalati
1 stk lítill lambahryggur
6 stk ferskir meðalstórir sveppir
200 g parísarkartöflur
1 poki af fersku grænmetissalati

Salat

Úrbeinið hrygginn og fituhreinsið. Mölbrjótið beinið eða
höggvið niður. Setjið stóran lauk, 5 kramin hvítlauksrif, 2-3
lárviðarlauf og 1 msk af svörtum pipar í pott með beinunum
og brúnið í lítilli olíu. Bætið út í hálfum lítra af vatni og sjóðið
í nokkra tíma eða þar til u.þ.b. 2 dl af soði eru eftir. Þegar búið
er að sigta það og fleyta fitunni ofan er eftir um 1 dl af soði.
Kryddið kjötið með nýmöluðum svörtum „Sarawak“ pipar
og snöggsteikið á vel heitri pönnu með lítilli olíu þar til það
léttbrúnast. Færið þá í 180°C heitan ofn í um 10 mín.
Takið stilkana úr sveppunum og setjið til hliðar. Fyllið
sveppahattinn með Camembert osti og setjið undir grill þar

13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Arsenal og Fulham.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Chelsea og Manchester United.
18.00 NFL. Bein útsending frá leik St.
Louis Rams og Minnesota Vikings.
21.00 Boltinn með Guðna Bergs
22.30 UEFA Champions League
23.00 Enski boltinn
00.50 Dagskrárlok - Næturrásin

www.s1.is
Föstudagur 28. nóvember
17:30 Dr. Phil McGraw
18:30 Popppunktur (e) Spurninga- og
skemmtiþátturinn Popppunktur sameinaði fjölskyldur landsins fyrir framan
viðtækin síðasta vetur. Þeir dr. Gunni og
Felix hafa setið sveittir við að búa til enn
fleiri og kvikindislegri spurningar sem
þeir ætla að leggja fyrir þá fjölmörgu
poppara sem ekki komust að í fyrra.
19:30 Malcolm in the Middle
20:00 Banzai
20:30 Family Guy. Teiknimyndasería
um xxx fjölskylduna sem á því láni að
fagna að hundurinn á heimilinu sér um
að halda velsæminu innan eðlilegra
marka...
21:00 Meet my Folks
22:00 Djúpa laugin. Undanfarin tvö ár
hefur verið auglýst eftir nýju umsjónarfólki hins sívinsæla stefnumótaþáttar

með frábærum árangri. Nokkur pör hafa
fengið að spreyta sig í beinni útsendingu
og í sumar brá svo við að ómögulegt var
að gera upp á milli þriggja efnilegra
stjórnenda! Það verða því þrír sundlaugarverðir sem skiptast á að stefna fólki á
óvissustefnumót í beinni útsendingu í
vetur og markmiðið er að búa til fleiri
börn!
23:00 Malcolm in the Middle (e)
23:30 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir
fátt betra en að borða og horfa á sjónvarpið með elskunni sinni verður fyrir
því óláni að fá tengdaföður sinn á heimilið en sá gamli er uppátækjasamur með
afbrigðum og verður Doug að takast á
við afleiðingar uppátækjanna.
00:00 CSI: Miami (e) Í spennuþáttunum CSI: Miami er fylgst með réttarrannsóknardeild lögreglunnar í Miami, sem
undir forsæti Horatios Cane leysir erfið
og ógeðfelld mál.
00:50 Dragnet (e)
01:40 Dr. Phil McGraw (e)

Laugardagur 29. nóvember
12:30 Jay Leno (e)
13:15 Jay Leno (e)
14:00 Maður á mann (e) Sigmundur
Ernir Rúnarsson er einn reyndasti og
fjölæfasti fjölmiðlamaður landsins og
kemur sterkur til leiks á SKJÁEINUM.
Maður á mann er beinskeittur viðtalsþáttur þar sem Sigmundur Ernir fær til
sín þjóðþekkta einstaklinga í ítarlega
yfirheyrslu um líf þeirra og störf, viðhorf

og skoðanir. Með hnitmiðuðum innslögum kafar hann dýpra en gert í ,,venjulegum” viðtalsþáttum og sýnir áhorfendum
nýjar hliðar af gestum þáttarins með aðstoð
vina og fjölskyldu viðmælandans. Ekki
búast við drottningarviðtölum, silkihanskarnir verða hvergi sjáanlegir og Sigmundur
Ernir hvergi banginn.
15:00 Dragnet (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor - Pearl Islands (e) Sjöunda þáttaröð hinna geysivinsælu veruleikaþátta SURVIVOR. Nú fer keppnin
fram á Pearl Islands, sem liggja utan við
Panama og stefnir í svakalega spennu.
18:00 Fólk – með Sirrý (e) Fólk með
Sirrý verður á sínum stað í vetur og fjölbreyttur sem aldrei fyrr. Þátturinn hefur
fest sig í sessi sem einn vinsælasti vettvangur líflegrar umræðu um málefni líðandi stundar, enda er Fólki ekkert mannlegt óviðkomandi.
19:00 The Drew Carey Show (e).Magnaðir gamanþættir um Drew Carey sem
býr í Cleveland, vinnur í búð og á þrjá
furðulega vini og enn furðulegri óvini.
Klæðskiptingurinn bróðir hans gerir sitt
til að flækja líf Drews og vinnufélagarnir
ofækja hann, þó ekki að ósekju.
19:30 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir fátt
betra en að borða og horfa á sjónvarpið
með elskunni sinni verður fyrir því óláni
að fá tengdaföður sinn á heimilið en sá
gamli er uppátækjasamur með afbrigðum
og verður Doug að takast á við afleiðingar
uppátækjanna.
20:00 Malcolm in the Middle
20:30 Everybody Loves Raymond
21:00 Popppunktur
22:00 Law & Order (e) Bandarískir
sakamálaþættir með New York sem sögu-

svið. Þættirnir eru tvískiptir; í fyrri hlutanum er fylgst með lögreglumönnum
við rannsókn mála og er þar hinn gamalreyndi Lennie Briscoe fremstur í flokki
en seinni hlutinn er lagður undir réttarhöld þar sem hinir meintu sakamenn eru
sóttir til saka af einvalaliði saksóknara
en oft gengur jafn brösuglega að koma
hinum grunuðu í fangelsi og að handsama
þá.
22:50 The Bachelor 3 (e) Sjarmatröllið
og ástarpungurinn Andrew Firestone er
þriðji piparsveinninn til að leita sér kvonfangs í beinni útsendingu. Andrew er
hinn álitlegasti sveinn og á í mesta basli
við að gera upp hug sinn til þeirra 25
kvenna sem girnast hann og hjólbarðaauðinn.
23:40 Meet my Folks (e)
00:30 Keen Eddie (e) Spæjarinn Eddie
er gerður útlægur frá starfi sínu í Bandaríkjunum og sendur í til starfa í Bretlandi.
Þar lendir hann í hremmingum af ýmsum
toga og fær tækifæri til að sína ótvíræða
hæfileika sína til rannsóknarstarfa.
Bandarísk spenna og breskur húmor!

Sunnudagur 30. nóvember
12:30 Jay Leno (e)
13:15 Jay Leno (e)
14:00 Dateline (e) Dateline er margverðlaunaður, fréttaskýringaþáttur á dagskrá NBC sjónvarpsstöðvarinnar í
Bandaríkjunum. Þættirnir hafa unnið til
fjölda viðurkenninga og eru nær alltaf á
topp 20 listanum í Bandaríkjunum yfir
áhorf í sjónvarpi. Stjórnendur þáttarins
eru allir mjög þekktir og virtir fréttamenn
eins og Tom Brokaw, Stone Phillips og
Maria Shriver.
15:00 Queer eye for the Straight Guy

Sýn: 30. nóvember kl. 15:55
Það er komið að risaslag Chelsea og Manchester United í
enska boltanum. Leikurinn fer fram á Stamford Bridge og
verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Sýn. Rauðu
djöflarnir hafa átt mikilli velgengni að fagna í úrvalsdeildinni undanfarin ár en nú hefur Chelsea burði til að gera
sömu hluti. Rússneskur milljarðamæringur keypti meirihluta í félaginu og í kjölfarið var metfé varið til leikmannakaupa. Cole, Duff, Mutu, Makelele, Bridge, Veron, Geremi
og Johnson eru meðal nýrra liðsmanna á Brúnni en þeir
hafa allir sett mark sitt á leiki Chelsea í vetur.
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til osturinn bráðnar í holuna.
Sveppastilkarnir eru fínsaxaðir og létt steiktir í smjöri.
Skvettið einföldum koníak yfir og kveikið í. Setjið soðið af
beinunum saman við ásamt örlitlum rjóma og sjóðið niður
þar til þykknar (ef ekki er nógur kraftur úr soðinu verður
maður að bjarga sér með kjötkrafti).
Brúnið kartöflur á hefðbundinn hátt

Skerið 10 döðlur og setjið í skál. Hrærið saman við 2 msk
af ólífu olíu og 2 msk af balsamik ediki ásamt hálfri tsk af
muldum svörtum pipar. Látið blönduna standa í fimmtán
mínútur og stráið henni síðan yfir gott salat.

Ís með perusósu
Flysjið og skerið í litla báta tvær ferskar perur og saxið 6
döðlur. Setjið 1 msk af smjöri á pönnu og léttsteikið döðlurnar
og perurnar. Stráið 2 msk af sykri yfir (má vera púðursykur),
skvettið einföldum koníak út á og flamberið. Setjið síðan
rjóma yfir og látið krauma létt eða þar til fer að þykkna og
hellið yfir ís.
Ég skora á Björgu systur mína í Bolungarvík að vera
næst.
Samkynhneigðar tískulöggur gefa
einhleypum, gangkynhneigðum körlum
góð ráð um hvernig þeir megi ganga í
augun á hinu kyninu...
16:00 Judging Amy (e) Hinir vinsælu
þættir um fjölskyldumáladómarann
Amy Gray og við fáum að njóta þess að
sjá Amy, Maxine, Peter og Vincent kljást
við margháttuð vandamál í bæði starfi
og leik.
17:00 Innlit/útlit (e) Innlit/útlit þarf
vart að kynna. Þátturinn hefur nú göngu
sína 5. árið í röð og ekkert lát er á vinsældum hans. Vala Matt hefur með aðstoð valinkunnra fagurkera frætt íslenska
sjónvarpsáhorfendur um nýjustu strauma og stefnur í hönnun og arkitektúr,
farið í heimsóknir inn á heimili af öllum
stærðum og gerðum og spjallað við
hönnuði og hugmyndasmiði.
18:00 The Bachelor 3 (e)Sjarmatröllið
og ástarpungurinn Andrew Firestone er
þriðji piparsveinninn til að leita sér
kvonfangs í beinni útsendingu. Andrew
er hinn álitlegasti sveinn og á í mesta
basli við að gera upp hug sinn til þeirra
25 kvenna sem girnast hann og hjólbarðaauðinn.
19:00 Still Standing (e) Miller fjölskyldan veit sem er að rokkið blífur,
líka á börnin. Sprenghlægilegir gamanþættir um fjölskyldu sem stendur í þeirri
trú að hún sé ósköp venjuleg, þrátt fyrir
ótal vísbendingar umhverfisins um allt
annað.
19:30 Malcolm in the Middle (e)
20:00 Keen Eddie. Spæjarinn Eddie
er gerður útlægur frá starfi sínu í Bandaríkjunum og sendur í til starfa í Bretlandi.
Þar lendir hann í hremmingum af ýmsum
toga og fær tækifæri til að sína ótvíræða
hæfileika sína til rannsóknarstarfa.
Bandarísk spenna og breskur húmor!
21:00 The Practice. Margverðlaunað
lagadrama framleitt af David E. Kelley
sem fjallar um líf og störf verjendanna á
stofunni Donnell, Young, Dole & Fruitt
og andstæðing þeirra saksóknarann
Helen Gamble sem er jafn umfram um
að koma skjólstæðingum verjendanna í
fangelsi og þeim er að hindra það.
22:00 Maður á mann.Sigmundur Ernir Rúnarsson er einn reyndasti og fjölhæfasti fjölmiðlamaður landsins og
kemur sterkur til leiks á SKJÁEINUM.
Maður á mann er beinskeittur viðtalsþáttur þar sem Sigmundur Ernir fær til
sín þjóðþekkta einstaklinga í ítarlega
yfirheyrslu um líf þeirra og störf, viðhorf
og skoðanir. Með hnitmiðuðum innslögum kafar hann dýpra en gert í ,,venjulegum” viðtalsþáttum og sýnir áhorfendum
nýjar hliðar af gestum þáttarins með aðstoð vina og fjölskyldu viðmælandans.

Ekki búast við drottningarviðtölum,
silkihanskarnir verða hvergi sjáanlegir og
Sigmundur Ernir hvergi banginn.
22:50 Popppunktur (e) Spurninga- og
skemmtiþátturinn Popppunktur sameinaði
fjölskyldur landsins fyrir framan viðtækin
síðasta vetur. Þeir dr. Gunni og Felix hafa
setið sveittir við að búa til enn fleiri og
kvikindislegri spurningar sem þeir ætla
að leggja fyrir þá fjölmörgu poppara sem
ekki komust að í fyrra. Bryddað verður
upp á ýmsum nýjum og umhverfið ,,poppað” upp. Það má búast við gríðarlegri
spennu í vetur.
23:50 Family Guy (e)
00:20 Banzai (e)

spurningin
Finnst þér tilstand
jólanna byrja of
snemma?
Alls svöruðu 423.
Já sögðu 303 eða 72%
Nei sögðu 108 eða 26%
Hef ekki skoðun sögðu
12 eða 3%

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið skoðun sína í
ljós. Aðeins er tekið við einu
svari frá hverri tölvu. Niðurstöðurnar eru síðan birtar
hér.
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Vestfirðingar eiga að meðaltali færri bíla en aðrir landsmenn

Hlutfallslega fæstir
bílar í Ísafjarðarbæ
Ökutækjaeign Vestfirðinga
var minni en á landsvísu á
síðasta ári samkvæmt Landshögum Hagstofu Íslands.
Landsmenn eiga að jafnaði
637 ökutæki á hverja 1.000
íbúa en á Vestfjörðum eru 594
ökutæki fyrir sama fjölda.
Svæðisútvarpið greindi frá
þessu. Ef fólksbílaeign er

skoðuð eru þeir 509 fyrir
hverja 1.000 Vestfirðinga en
landsmeðaltalið er 561 bíll.
Þegar kemur að vörubílum eru
íbúar fjórðungsins hins vegar
vel yfir meðaltali og eiga 38
bíla meðan meðaltalið er 27.
Ef litið er til einstaka sveitarfélaga á Vestfjörðum eru hlutfallslega fæstir bílar í Ísafjarð-

arbæ en þar eru 467 fólksbílar
og 23 vörubílar fyrir hverja
1.000 íbúa. Í Bolungarvík eru
fólksbílarnir 469 og vörubílarnir 43 en í Vesturbyggð eru
537 fólksbílar og 48 vörubílar
að baki sama íbúafjölda.
Íbúar Vesturbyggðar eru því
vel yfir landsmeðaltali í fólksog vörubílaeign, meðan Bol-

víkingar komast yfir meðaltal
í vörubílaeign og íbúar Ísafjarðarbæjar liggja undir meðaltali í báðum flokkum. Ef litið
er til samanlagðrar bílaeignar
íbúa annarra sveitarfélaga á
Vestfjörðum þá er hún langmest í fjórðungnum eða 584
fólksbílar á hverja 1.000 íbúa
og 58 vörubílar.– kristinn@bb.is

Nýir bílar á leiðinni til Ísafjarðar.

Íslandspóstur tekur í notkun nýja póstafgreiðslu í verslunarmiðstöðinni Neista á Ísafirði

Opnuð með „íslensku aðferðinni“
Ný póstafgreiðsla Íslandspósts í
verslunarmiðstöðinni Neista á Ísafirði var tekin í notkun kl. 9 á
föstudag með því að starfsstúlkur
póstsins afgreiddu fyrsta viðskiptavininn.
Forsvarsmenn Íslandspósts
höfðu sagst gera ráð fyrir að póstafgreiðslan yrði opnuð með „íslensku aðferðinni“ og varð það
raunin enda voru iðnaðarmenn á
staðnum fram að opnun. Ragnheiður Baldursdóttir hjá Íslandspósti á
Ísafirði, segir starfsmönnum lítast
vel á sig í Neista þó enn séu ekki
allir innanstokksmunir komnir á
sinn stað.
„Þetta er alveg að falla í liðinn
hjá okkur en vinnuaðstaðan verður
miklu þægilegri“, sagði Ragnheiður.
Ágúst Gíslason, annar eigandi
fasteignafélagsins Apto, afhenti
Einari Þorsteinssyni, forstjóra Íslandspósts hin nýju húsakynni við
formlega athöfn í hádeginu á föstudag.
– kristinn@bb.is Einar Þorsteinsson forstjóri Íslandspósts og Ágúst Gíslason annar eigandi fasteignafélagsins Apto ehf.

Bolungarvík skuldar mest á hvern íbúa samkvæmt nýútkominni árbók sveitarfélaga

Broddanes á digrasta sjóðinn
Bolungarvíkurkaupstaður
skuldar mest vestfirskra sveitarfélaga á hvern íbúa eða 687
þúsund krónur. Íbúar í Broddaneshreppi eiga hins vegar í
handraðanum 772 þúsund
krónur fyrir hvern þeirra. Ef
byggt er á upplýsingum úr árbók sveitarfélaga voru nettóskuldir vestfirskra sveitarfé-
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laga á hvern íbúa mjög misjafnar um síðustu áramót. Með
nettóskuldum er átt við heildarskuldir sveitarfélagsins og
stofnana þess að frádregnum
veltufjármunum sem eru umtalsverðir hjá flestum þeirra
vegna sölunnar á Orkubúinu.
Súðvíkingar koma næstir á
eftir Bolvíkingum með 547
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þúsund króna skuld á mann.
Hjá Ísafjarðarbæ eru skuldirnar 518 þúsund krónur á mann,
í Vesturbyggð 486 þúsund á
mann, Hólmvíkingar skulda
302 þúsund krónur á mann og
íbúar í Reykhólahreppi skulda
111 þúsund krónur á mann.
Nokkur sveitarfélög eru með
jákvæða stöðu. Best er staðan

í Broddaneshreppi eins go áður
sagði en í Bæjarhreppi er talan
602 þúsund krónur. Í Árneshreppi er staðan jákvæð um
492 þúsund krónur og í Kaldrananeshreppi er talan 230 þúsund krónur á hvert mannsbarn.
Til samanburðar má nefna
að skuldir á Akranesi eru 331
þúsund krónur á mann, í

Skagafirði eru skuldir 533 þúsund og Fjarðabyggð 716 þúsund krónur. Akureyri skuldar
570 þúsund fyrir hvern íbúa
og höfuðborgarbúar skulda
hver um sig 599 þúsund krónur. Það skal ítrekað að skuldatölur vestfirskra sveitarfélaga
eru eftir að sala Orkubús Vestfjarða fór fram. – hj@bb.is
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Vestfirðir

Bílvelta
við göngin
Betur fór en á horfðist
þegar jepplingur valt kl.
7:30 á laugardagsmorgun
með fimm manns í.
Óhappið varð við Tungudalsafleggjara nálægt
gangamunna Vestfjarðaganganna í Skutulsfirði.
Að sögn varðstjóra hjá
lögreglunni á Ísafirði urðu
engin slys á fólki en bifreiðin, sem talið er að hafi
oltið vegna hálku, er eitthvað skemmd.

