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fyrir kosningarnarfyrir kosningarnarfyrir kosningarnarfyrir kosningarnarfyrir kosningarnar

Fulltrúaráð sjálfstæðisfé-
laganna í Ísafjarðarbæ hefur
samþykkt að viðhaft skuli
prófkjör vegna framboðs til
bæjarstjórnarkosninganna í
vor. Prófkjörið verður hald-
ið laugardaginn 19. janúar
en framboðsfrestur í kjörinu
er til 3. janúar.

Þátttaka í prófkjörinu er
heimil félagsbundnu sjálf-
stæðisfólki í Ísafjarðarbæ
og þeim ófélagsbundnum
sem undirrita stuðningsyfir-
lýsingu við Sjálfstæðis-
flokkinn. Formaður full-

trúaráðsins í Ísafjarðarbæ og
jafnframt formaður kjör-
nefndar er Unnur Brá Kon-
ráðsdóttir, lögfræðingur á
Ísafirði.

Unnur Brá Konráðsdóttir.

Veltitankur settur í Júlíus Geirmundsson ÍSVeltitankur settur í Júlíus Geirmundsson ÍSVeltitankur settur í Júlíus Geirmundsson ÍSVeltitankur settur í Júlíus Geirmundsson ÍSVeltitankur settur í Júlíus Geirmundsson ÍS

Dregur mjög úr hreyfingumDregur mjög úr hreyfingumDregur mjög úr hreyfingumDregur mjög úr hreyfingumDregur mjög úr hreyfingum
Þegar Júlíus Geirmundsson

ÍS, frystitogari Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar hf. í Hnífs-
dal, kom til Ísafjarðar úr túr í
síðustu viku var ráðist í að
koma fyrir veltitanki um borð
í skipinu. Sverrir Pétursson
útgerðarstjóri segir að þarna
sé um andveltigeymi að ræða
sem þjóni þeim tilgangi að
róa hreyfingar skipsins úti á
sjó. Tankurinn er um níu tonn
að þyngd og er hægt að dæla
inn í hann allt að 20-30 tonn-
um af sjó og stórdregur þá úr
hreyfingum skipsins.

Góð reynsla er af svona
veltitönkum og eru mörg skip
komin með þennan útbúnað.

Sverrir segir að nokkurn tíma
taki að koma tanknum fyrir
og festa hann niður og fyrirséð
að ekki náist að fulltengja
hann fyrr en næst þegar skipið
verður í höfn.

Tankurinn er smíðaður hjá
Velasalan Nauta í Póllandi.
Hann var fluttur til landsins

með ísfisktogaranum Fram-
nesi ÍS 708 sem einnig er í
eigu Hraðfrystihússins-Gunn-
varar hf., og kom fyrir stuttu
heim eftir viðgerðir í Póllandi.
Sverrir segir með veltitankin-
um stórbatni vinnuaðstaða um
borð og vinnslan batni og ár-
angurinn sé betri afurðir.

Veltitankurinn hífður um borð í Júlíus Geirmundsson.
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Hægt miðar réttlætinuHægt miðar réttlætinuHægt miðar réttlætinuHægt miðar réttlætinuHægt miðar réttlætinu
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:
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„Tekjuskattar, hvort heldur til ríkis eða bæjar- og sveitarfélaga, verða í framkvæmd
sérskattar á tekjur þeirra er vinna í þjónustu annarra, þar eð aðrir geta nokkurn veginn
ákveðið sjálfir skattlagningu sína“, segir í athyglisverðri grein Sveins Jónssonar, lög-
gilts endurskoðanda, í Morgunblaðinu fyrir hálfum mánuði. Með þessum
orðum vitnar hann til greinar sem Ólafur heitinn Björnsson, prófessor og
þingmaður, skrifaði fyrir 26 árum og nefndist „Tekjuskattur – sérskattur á
launþega“.

Síðan segir Sveinn: „Nú eru liðin 26 ár frá því að þessi blaðagrein Ólafs birtist.
Hefur tekjuskatturinn á þessu árabili misst réttnefnið launþegaskattur? Því miður
verður að svara því neitandi. Opinberar skýrslur og aðrar upplýsingar benda eindregið
til þess að lítt eða ekki hafi dregið úr heildarskattsvikum og að skattasiðferði hafi al-
mennt hrakað.“

Og Sveinn heldur áfram: „Að sjálfsögðu er vegið að rótum réttarríkisins ef stórir
hópar í þjóðfélaginu geta ákveðið með hliðsjón af sínum fjárhagslegu hagsmunum að
hlíta sumum lögum en öðrum ekki. Í okkar fámenna þjóðfélagi blasir það misrétti sem
í þessu felst enn betur við í daglegu lífi en reyndin er í stærri þjóðfélögum.“

Hér er ekki pláss til að tíunda umfjöllun greinarhöfundar á lagafrumvarpi því sem

nú liggur fyrir Alþingi um breytingar á lögum um tekjuskatt né heldur heldur hug-
myndir hans um leiðir til úrbóta svo og ábendingar til að draga úr skattsvikum, en um
umfang þeirra segir greinarhöfundur: „Með hliðsjón af niðurstöðu opinberrar nefndar

á árinu 1993 má áætla að ríflega 20 milljarðar kr. muni ekki skila sér til hins
opinbera á árinu 2002 vegna skattsvika.“

Hér er ekki um neina smáaura að ræða. En, það sem verra er: Þessi
meinsemd hefur grafið um sig í skjóli skattalaga frá hinu háa Alþingi og

dafnar ár frá ári vegna vilja- og getuleysis þingmanna til að taka á vandanum.
Grein Sveins Jónssonar er þarft innlegg í þá, er að því virðist, óendanlegu baráttu

fyrir réttlæti í skattlagningu á Íslandi. Rifjum enn einu sinni upp fleyg orð á Alþingi
þegar staðgreiðsla skatta var tekin upp, en þá lét einn þingmanna þau orð falla að með
þessu væri verið að staðgreiða óréttlætið. En látum Sveini Jónssyni eftir lokaorðin:

„Ef þeir sem greiða tekjuskatt í þessu landi standa saman og leita úrbóta má bera þá
von í brjósti, að á næsta aldarfjórðungi náist meiri árangur í því að breyta tekjuskattinum
úr launþegaskatti í almennan tekjuskatt en náðst hefur á þeim aldarfjórðungi sem
liðinn er frá því að Ólafur Björnsson skrifaði blaðagrein sína. Framangreindar lög-
gjafartillögur eru hins vegar stórt skref í öfuga átt.“

 
s.h.
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Jólakort Styrktarstjóðs
Tónlistarskóla Ísafjarðar
koma út nú í vikunni. Um
tvær gerðir er að ræða en báðar
eru prýddar vatnslitamyndum
eftir listmálarann Snorra Arin-
bjarnar.

Heitir önnur myndin „Ísa-
fjörður 1941“ og hin „Bæjar-
bryggjan Ísafirði“. Þess ber
að geta að Snorri dvaldi mikið
vestra á fimmta áratug síðustu
aldar en bróðir hans, Ragnar
Arinbjarnar, var þá læknir á
Ísafirði.

Kortin verða til sölu á skrif-
stofu Tónlistarskólans og í
Bókhlöðunni en allur ágóði
af sölu þeirra rennur til upp-
byggingar á starfsemi Tón-
listarskóla Ísafjarðar.

Júlíus Geirmundsson ÍS
270, frystitogari Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar hf., kom
til heimahafnar á Ísafirði í síð-
ustu viku með fullfermi eftir
35 daga á veiðum. Verðmæti
aflans, sem var 526 tonn upp
úr sjó, er um 113 milljónir og
er þessi túr með þeim betri
sem hafa verið farnir.

Þorskur er uppistaða aflans
sem að mestu er fenginn á
Vestfjarðamiðum. Skipstjóri í
veiðiferðinni var Ómar Ell-
ertsson.

Góður túrGóður túrGóður túrGóður túrGóður túr
hjá Júlíusihjá Júlíusihjá Júlíusihjá Júlíusihjá Júlíusi
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Vel var mætt á tónleika í
Ísafjarðarkirkju sl. föstudag
þar sem hópur barna úr 4. bekk
Grunnskóla Ísafjarðar og Bol-
ungarvíkur léku á kornett og
klarinett undir stjórn Tómasar
Guðna Eggertssonar. Með
börnunum léku ýmsir undir-
leikarar, þar á meðal Guð-
mundur Norðdahl sem lék á
píanó og Hljómskálakvintett-
inn sem skipaður er fimm af
bestu blásurum landsins.
Börnin léku til skiptis öll sam-
an eða á hvort hljóðfæri fyrir
sig en á undan sungu þau hvert
lag fyrir sig.

Markmiðið með tónleikun-
um var að sýna afrakstur nám-
skeiðs sem börnin hafa sótt í
rúman mánuð þar sem þau
hafa fengið tilsögn í kornett-
og klarinettuleik, auk söng-
kennslu og kynningar á tón-
fræðiþáttum. Hafa Tómas
Guðni Eggertsson og Guð-
mundur Norðdahl haft veg og
vanda af þessari kennslu og
sýndu börnin það á tónleikun-
um að þau hafa náð talverðri
færni miðað við stuttan kenn-
slutíma.

Eftir að börnin höfðu lokið
sinni efnisskrá tók Hljóm-

skálakvintettinn við en hann
skipa þeir Ásgeir Steingríms-
son, Sveinn Birgisson, Þorkell
Jóelsson, Oddur Björnsson og
Bjarni Guðmundsson. Byrj-
uðu þeir á að kynna hljóðfæri
sín og útskýrðu á mjög fróð-
legan og skemmtilegan hátt
uppbyggingu þeirra og hvern-

ig þau hafa verið notuð í gegn-
um tíðina. Síðan voru leikin
verk þar sem hvert og eitt
hljóðfæri fékk að njóta sín og
áheyrendur fengu tilfinningu
fyrir hlutverki hvers þeirra fyr-
ir sig. Hafi einhver efast um
að hægt væri að skapa fagra
tónlist með blásturshljóðfær-

um einum saman, þá var slíkt
afsannað með öllu í kirkjunni.

Það fór ekki á milli mála að
þarna voru frábærir listamenn
á ferðinni og voru hinir stuttu
tónleikar þeirra hreinasta af-
bragð enda fengu þeir mikið
lófaklapp í lokin.

Frá tónleikunum í Ísafjarðarkirkju á föstudag.
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Sonurinn má beraSonurinn má beraSonurinn má beraSonurinn má beraSonurinn má bera
nafnið Marthennafnið Marthennafnið Marthennafnið Marthennafnið Marthen

Mannanafnanefnd hefur
samþykkt karlmannsnöfnin
Marthen og Jóndór og kven-
mannsnafnið Annía. Karl-
mannsnafninu Niels var
hins vegar hafnað sem og
kvenmannsnafninu Christ-
ine á fundi nefndarinnar fyr-
ir stuttu. Með samþykkt
nefndarinnar er tíu ára bar-
áttu Kristjönu B. Marthens-
dóttur Olsen á Ísafirði við
nefndina lokið með sigri.

Kristjana eignaðist son
fyrir tíu árum og var hann
skírður Marteinn. Ætlunin
hafði verið að skíra hann
Marthen eftir föður Krist-
jönu sem var norskur að ætt,
sonur Símonar Olsen á Ísa-
firði. Mannanafnanefnd
hafði sitthvað við nafnið
Marthen að athuga og neit-
aði algerlega að drengurinn
fengi að bera það. Nöfnin

Marteinn eða Martin
(enskt) voru í lagi en Mart-
hen mátti hann ekki heita.
Kristjana segist ekki hafa
verið sátt við þetta og hefur
síðustu tíu árin barist fyrir
því að pilturinn fái að bera
nafn föður hennar.

Marteinn má nú loksins
bera nafn afa síns.

Dorothee Lubecki fær „Scandinavian Travel Award 2001“Dorothee Lubecki fær „Scandinavian Travel Award 2001“Dorothee Lubecki fær „Scandinavian Travel Award 2001“Dorothee Lubecki fær „Scandinavian Travel Award 2001“Dorothee Lubecki fær „Scandinavian Travel Award 2001“

Vestfirðir eru besti kosturinnVestfirðir eru besti kosturinnVestfirðir eru besti kosturinnVestfirðir eru besti kosturinnVestfirðir eru besti kosturinn
Dorothee Lubecki, ferða-

málafulltrúi Vestfjarða, er á
leið til Berlínar þar sem
Skandinavíuhátíð verður
haldin um helgina. Þar mun
hún veita viðtöku „Scandinav-

ian Travel Award 2001“ eða
Ferðaþjónustuverðlaunum
Norðurlanda 2001 fyrir þau
verkefni sem unnin hafa verið
undir hennar stjórn í uppbygg-
ingu ferðaþjónustu á Vest-

fjörðum.
Samkvæmt úrskurði dóm-

nefndar eru Vestfirðir besti
kosturinn þegar ferðafólk
ákveður hvert skuli halda þeg-
ar ferðast skal um Norðurlönd.

Úttekt BygÚttekt BygÚttekt BygÚttekt BygÚttekt Byggðastofnunar á áhrifum kvótasetningargðastofnunar á áhrifum kvótasetningargðastofnunar á áhrifum kvótasetningargðastofnunar á áhrifum kvótasetningargðastofnunar á áhrifum kvótasetningar

Gífurlegur samdrátturGífurlegur samdrátturGífurlegur samdrátturGífurlegur samdrátturGífurlegur samdráttur
Byggðastofnun hefur gert

úttekt á þeim áhrifum sem
kvótasetning aukategunda hjá
krókabátum getur haft á
byggð á Vestfjörðum. Fjallað
er um hlut krókabáta í sjávar-
útvegi á Vestfjörðum og til-
raun gerð til að meta afleið-
ingar þeirra breytinga sem
urðu á veiðikerfi krókabáta 1.
september sl þegar kvóti var
settur á veiðar þeirra á steinbít,
ýsu og ufsa.

Miðað við landaðan afla á

síðasta fiskveiðiári og úthlut-
að krókaaflamark má áætla
að afli vestfirskra krókaafla-
marksbáta verði 6.200 tonn-
um minni á þessu fiskveiðiári
en á því síðasta, miðað við
slægðan afla.

Fyrirsjáanlegt er að sam-
dráttur í aflaverðmæti hjá vest-
firska krókabátaflotanum
muni nema rúmum milljarði
á nýhöfnu fiskveiðiári vegna
kvótasetningar ýsu, ufsa og
steinbíts. Miðað við samdrátt

í afla til vinnslu upp á 6.200
tonn af slægðum afla vegna
kvótasetningar ýsu, steinbíts
og ufsa, má gera ráð fyrir því
að ársverkum í landvinnslu á
Vestfjörðum fækki um 93, sé
miðað við upplýsingar frá
Samtökum fiskvinnslustöðva.

Landssamband smábáta-
eigenda gerir ráð fyrir því að
störfum við smábátaútgerð á
Vestfjörðum fækki um 160-
200 vegna kvótasetningar ýsu,
steinbíts og ufsa.
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Kveikjum í konum!
Landssamband framsóknar-
kvenna og framsóknarkonur
á Vestfjörðum bjóða þér í létt
kaffispjall sunnudaginn
25. nóvember nk. kl. 13-16
á Hótel Ísafirði.

Gestur fundarins verður
Siv Friðleifsdóttir,
umhverfisráðherra.

Allar konur sem hafa áhuga
á að bæta samfélagið og auka
áhrif kvenna eru hvattar til
þess að líta inn og fá sér tíu
dropa.

Landssamband
framsóknarkvenna.

Kveikjum í konum!Jólin eru kominJólin eru kominJólin eru kominJólin eru kominJólin eru komin
í Föndurkistuna!í Föndurkistuna!í Föndurkistuna!í Föndurkistuna!í Föndurkistuna!

Námskeiðin eru í fullumNámskeiðin eru í fullumNámskeiðin eru í fullumNámskeiðin eru í fullumNámskeiðin eru í fullum
gangi. Örfá sæti laus ígangi. Örfá sæti laus ígangi. Örfá sæti laus ígangi. Örfá sæti laus ígangi. Örfá sæti laus í

 keramikmálun og í þrívídd. keramikmálun og í þrívídd. keramikmálun og í þrívídd. keramikmálun og í þrívídd. keramikmálun og í þrívídd.

Leirpottarnir,
 plastrammarnir

og garnið er
 loksins komið.

 Einnig
gifsmótin
vinsælu.

Ráðstefna um bætta umgengniRáðstefna um bætta umgengniRáðstefna um bætta umgengniRáðstefna um bætta umgengniRáðstefna um bætta umgengni
við fiskistofnana við Íslandvið fiskistofnana við Íslandvið fiskistofnana við Íslandvið fiskistofnana við Íslandvið fiskistofnana við Ísland

Ákveðið hefur verið að efna til ráðstefnu á Ísafirði, um bætta umgengni við fiskistofnana umhverfis Ísland. Ráð-
stefnan verður haldin í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, þann 25. nóvember næstkomandi og hefst kl. 13.00.

Í undirbúningshóp fyrir ráðstefnuna eru Eiríkur Finnur
Greipsson, sparisjóðsstjóri, Guðmundur Halldórsson, skip-
stjóri og Halldór Halldórsson, bæjarstjóri.

Meðal frummælenda verða:
· Jón Kristjánsson, fiskifræðingur
·  Magnús Þór Hafsteinsson, fiskifræðingur og fréttamaður
· Óli Olsen, togaraútgerðarmaður í Færeyjum
· Auðunn Konráðsson, formaður Útróðrabátafélags

    Færeyja
· Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar
· Ólafur Karvel Pálsson, fiskifræðingur Hafrannsókna-
  stofnunar
· Ármann Kr. Ólafsson, aðstoðarmaður sjávarútvegsráð-
  herra

Að loknum framsögum verða pallborðsumræður og fyrir-
spurnir úr sal.

Viðfangsefni  ráðstefnunnar verður fyrst og fremst með áherslu
á umræðu sem leitt  getur til „betri umgengni við fiskistofnana.“
Fjölmargir aðilar hafa þegar  samþykkt  að  taka  þátt  í  ráð-
stefnunni eða að styðja hana. Því má reikna með að þátttaka í
henni verði víðtæk.

Ráðstefnu þessari er ætlað leggja lóð á vogarskál leitarinnar
að þolanlegum sáttum  um stjórn fiskveiða, á grundvelli þess að
aðilar með ólíka hagsmuni og ólíkar skoðanir hafi nokkurn
skilning á sjónarmiðum hvors annars. Frummælendur  hafa 
meðal annars verið valdir með tilliti til þess að kalla fram  mál-
efnalega  umræðu  um árangur af núverandi fiskveiðistjórn-
unarkerfi Íslendinga og þeirrar leiðar sem frændur okkar og
nágrannar Færeyingar hafa fetað.

Undirbúningshópurinn  vill  bjóða öllum þeim, sem áhuga
hafa málefnalegri umræðu  um  bætta umgengni um auðlindir
hafsins, að koma á þessa ráðstefnu, sunnudaginn 25. nóvember
2001. Það ætti enginn áhugamaður um sjávarútveg að láta
þessa ráðstefnu fram hjá sér fara.

Réttur er áskilinn til breytinga á dagskrá.
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Vísnavinir á Vestfjörðum stofna Kvæðamannafélagið KyrjuVísnavinir á Vestfjörðum stofna Kvæðamannafélagið KyrjuVísnavinir á Vestfjörðum stofna Kvæðamannafélagið KyrjuVísnavinir á Vestfjörðum stofna Kvæðamannafélagið KyrjuVísnavinir á Vestfjörðum stofna Kvæðamannafélagið Kyrju

„Kát við ornum okkur hér“„Kát við ornum okkur hér“„Kát við ornum okkur hér“„Kát við ornum okkur hér“„Kát við ornum okkur hér“
K v æ ð a m a n n a f é l a g i ð

KYRJA var stofnað á fjöl-
mennri kvæða- og vísnasam-
komu í Edinborgarhúsinu á
Ísafirði á föstudagskvöld.

Rúmlega 50 manns sóttu
samkomuna og þar af skráðu
40 sig sem stofnfélaga. Bergur
Torfason frá Felli í Dýrafirði
var kosinn formaður en aðrir í
stjórn eru Ólína Þorvarðar-
dóttir skólameistari á Ísafirði,
Valdimar Gíslason á Mýrum í
Dýrafirði, Páll Gunnar Lofts-
son á Ísafirði og Kristín Auður
Elíasdóttir á Þingeyri. Kvæða-
menn af báðum kynjum kváðu
þulur, barnagælur og fjöl-
breytilegar stemmur og félag-
ar í Kvæðamannafélaginu Ið-
unni í Reykjavík tóku gesti í
kennslustund í kvæðalögum.
Að minnsta kosti tólf hagyrð-
ingar víðs vegar úr Ísafjarðar-
sýslum lögðu félaginu til vísur
og kveðlinga á þessum fyrsta
fundi og þykir það lofa góðu
um framhald félagsins.

Kvæðaskemmtunin var
haldin að frumkvæði Menn-
ingarmiðstöðvarinnar Edin-
borgar og áhugamanna í hér-
aðinu um kveðskap og vísna-
gerð. Finnur Magnússon setti
skemmtunina og Halla Sig-
urðardóttir sá um fundarstjórn
en Margrét Gunnarsdóttir var
ritari. Ólína Þorvarðardóttir
kynnti tillögu um stofnun
Kvæðamannafélagsins Kyrju
og sagði nokkuð frá störfum
hins 72ja ára kvæðamannafé-
lags í Reykjavík sem ber nafn
skáldskapargyðjunnar Iðunn-
ar. Var svo félagsstofnunin
samþykkt einum rómi.

Kát við ornum okkur hér,
aldrei þornar gaman.
Kvæðin fornu kyrjum vér
kvölds og morgna saman –

Fjölmenni var á stofnfundi Kvæðamannafélagsins Kyrju á föstudagskvöld.
orti Ólína Þorvarðardóttir um
tilefni kvöldsins. Ekki leið á
löngu áður en félaginu tóku
að berast kveðjur í bundu máli,
þar á meðal frá einum þekkt-
asta hagyrðingi fjórðungsins,
Elísi Kjaran:

Hér skal litla bögu byrja
bara stuðla nokkur orð,
félagsskapur kallast Kyrja
kvæðamanna hér á storð.
Tók þá við hin eiginlega

kvæðaskemmtun. Fyrst steig
fram Ása Ketilsdóttir hús-
freyja á Laugalandi í Naut-
eyrarhreppi hinum forna, en
hún er fædd og uppalin á Ytra-
Fjalli í Aðaldal í S-Þingeyjar-
sýslu. Flutti hún ýmsar þulur,
svo sem nafnaþulu, smala-
þulu, sem hún lærði sem barn
en einnig barnagælur eða
stökur, bæði gamla húsganga
og vísur úr hennar eigin fjöl-
skyldu. Ólína Þorvarðardóttir
spann áfram sama þráð og fór
með talnaþulu og fuglaþulu
úr sinni fjölskyldu og kvað

síðan eigin vísur og annarra
við nokkur vel valin kvæða-
lög. Var þá komið að þætti
Iðunnarfélaga. Mættir voru
kvæðamennirnir Steindór
Andersen formaður Iðunnar
og Sigurður Sigurðarson dýra-
læknir og forystusauður í
starfi Iðunnar, auk Magneu
Halldórsdóttur, margreyndar
kvæðakonu. Fluttu þau marg-
ar stemmur, bæði einsöngs-
og tvísöngslög, og kenndu sal-
argestum nokkrar stemmur að
auki. Skutu þeir félagar Stein-
dór og Sigurður inn ýmsum
athugasemdum og sögum
milli kvæðalaga, svo sem hæf-
ir sönnum kvæða- og sagna-
mönnum. Varð af þessu hin
mesta skemmtun.

Að lokum var vísnaafli
kvöldsins gerður upp og les-
inn. Var það mál manna að
vel hefði aflast þetta fyrsta
kvöld og ekkert brottkast
stundað þar. Lögðu að minn-
sta kosti 12 hagyrðingar

sporða í safnið og voru þar á
meðal þessar vísur:

Upp skal siði aldna vekja
yrkja bragi og kveða stöku,
gamla þulu og rímu rekja
rekka láta halda vöku.
(Bergur Torfason)

Blikar ljós á borðunum,
brennur ljóð á tungu.
Allir leita að orðunum
undir fargi þungu.
(Kristjana S. Vagnsdóttir)

Kvæðakonurnar Ólína Þor-
varðardóttir og Ása Ketils-
dóttir.
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Fasteignir
í þessari

auglýsingu
eru aðeins

sýnishorn  af
söluskránni.
Allar frekari

upplýsingar eru
veittar  á

skrifstofunni að

Hafnarstræti 1

Einbýlishús / raðhús

2ja herb. íbúðir

Bakkavegur 39: 201 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Áhv. ca. 3,8
m.kr. Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út . Skipti á minni eign
möguleg. Tilboð óskast.
Hlíðarvegur 43: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum. ásamt bíl-
skúr. Séríbúð á neðstu hæð. Hús-
ið málað að utan ´00 Skipti á
minni eign möguleg.
Verð 9.9 m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² enda-
raðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg
Verð 8,9 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt kjall-
ara, háalofti og ræktuðum garði
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 4: 175,5 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 36 m²
bílskúr Verð 11,5 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt bíl-
skúr, kjallara og garði. Húsið
er allt að mestu endurnýjað.
Tilboð óskast
Seljalandsvegur 72: 112 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum, góður
sólpallur. Verð 8,2 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu. Hús-
ið allt nýmálað að utan. Skoð-
um öll tilboð. Verð 6,1 m.kr.
Sunnuholt 6: 231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa 80
m² séríbúð á neðri hæð. Skipti á
minni eign á Eyrinni koma til
greina Verð 15,5 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt bíl-
skúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
möguleg. Verð 13,5 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir
Engjavegur 25: 86,1 m²  3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð 6 m.kr.
Hafnarstræti 4: 176 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð ásamt rislofti og
geymslu í kjallara og 116,8 m²
3ja-4ra herb. íbúð á 2. hæð. Selj-
ast sér eða saman.
Tilboð óskast
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlis-
húsi. Laus fljótlega. Áhv. hag-
stæð lán ca. 2.8 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Stórholt 11:  122,9 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð til vinstri í
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu
og bílskúr. Tilboð óskast
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 her-
bergja íbúð á miðhæð í þríbýlis-
húsi ásamt bílskúr. Tilboð óskast

Hlíf II:  65,7 m² íbúð á 4ju hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Áhv. ca.
5,2 m.kr. Verð 7,3 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölb.húsi. Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)  Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju ásamt sér
geymslu. Verð 4,5 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölbýlishúsi ásamt
31 fm. bílgemslu. Verð 9,1 m.kr.

 3ja herb. íbúðir

Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Brunngata 12a: 57,4 m² íbúð í
mjög góðu standi á n.h. í tvíbýlis-
húsi ásamt sér geymslu og þvotta-
húsi í kjallara og eignarlóð.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
3. hæð í Dvalarhreimili aldraðra.
Áhv. .ca. 3,7 m.kr. Laus strax
Verð 6,3 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs. Áhv.
ca. 600 þ.kr. Tilboð óskast
Sundstræti 22: 68 m² 2ja-3ja
herb. íbúð á jarðhæð í fjórbýlis-
húsi. Verð 4 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.Verð 4,5 m.kr.
Túngata 12: 62 m² íbúð í kjallara
í þríbýlishúsi Verð 3,9 m.kr.
Túngata 20: 54 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4,9 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 2,7 m.kr.
Verð 5 m.kr.

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

Flateyri
Hjallavegur 5: 83,4 m² 3ja
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Til sölu er einbýlishúsið
að Engjavegi 24, Ísafirði.
Húsið er byggt árið 1947
og er 126m² að stærð, fimm
herb., hæð og kjallari. Leiga
kemur til greina. Húsið er
laust. Upplýsingar í símum
456 4737, 464 0317 og
868 6626.

Grunnvíkingar! Bingó
verður í Sigurðarbúð,
föstudaginn 23. nóv. kl. 20.
Miðaverð kr. 1.000. Mæt-
um öll. Nefndin.

Til sölu eru 33" dekk og
felgur. Uppl. í símum 861
6050 og 456 7424.

Til sölu er 4ra herb. íbúð
að Stórholti 7. Góð og vel
skipulögð blokkaríbúð.
Uppl. í síma 456 4640.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Seljalandsveg. Íbúðin
er öll nýuppgerð. Parket og
flísar á gólfum. Upplýsing-
ar í síma 894 8630.

Þrír litlir og sætir kettl-
ingar fást gefins. Uppl. í
síma 456 5311 e. kl. 19.

Slysavarnafólk í Bolung-
arvík! Nú styttist óðum þar
til dregið verður í ,,Lín-
unni“. Þeir sem enn eiga
eftir að gefa vinningar geta
skilað þeim til Betu Maju,
Kæju eða Ingibjargar  eða
komið niður í hús á mið-
vikudagskvöldum.

Vegna flutnings er til sölu
lítill ísskápur, leðursófi og
fjórir eldhússtólar. Allt á
góðu verði. Upplýsingar í
síma 456 7270.

Súgfirðingar ath! Bingó
verður haldið laugardag-
inn 24. nóv. kl. 16 í Bjarna-
borg. Vegleg verðlaun sem
gefin eru frá Suðureyri og
Ísafirði. Haustnefnd.

Óskum eftir gömlum búð-
arkassa, gefins eða fyrir
lítinn pening. Uppl. í síma
456 3808 milli kl. 8 og 17.
Nemendafélag GÍ.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á neðri hæð að Urðarvegi
49 á Ísafirði. Uppl. í síma
456 3547 eftir kl. 19.

Til leigu er lítil íbúð við
Urðarvegi 37 á Ísafirði. Sér-
inngangur. Húsgögn og
áhöld geta fylgt. Leigutími
frá 1. des.-1. maí. Uppl. í
síma 456 3678.

Einstæða móður með tvö
börn bráðvantar húsgögn í
góðu ásigkomulagi s.s. koj-
ur, kommúðu, eldhússtóla,
helst gefins eða fyrir lítinn
pening. Á sama stað er til
sölu gaseldavél, tilvalin fyr-
ir sumarbústaðinn. Uppl. í
síma 868 2354.

Til sölu eru fjögur, lítið not-
uð vetrardekk. Stærð: LT
265/75 R16. Upplýsingar í
síma 696 7316.

Óska eftir notaðri tölvu og
hljómflutningstækjum á
góðu verði eða jafnvel gef-
ins. Uppl. í síma 899 0724.

Til sölu er efri hæðin að
Smiðjugötu 7, Ísafirði, sem
er þrjú herb., þvottahús,
geymslur og vinnuherbergi
í kjallara. Góð eldhúsinn-
rétting. Íbúðin hefur verið
talsvert endurnýjuð innan-
húss. Íbúðin er laus. Tilboð
óskast. Uppl. gefur Guðrún
í síma 564 6844.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði. Uppl. í
síma 892 7911 og 865 5699.

Óska eftir gönguskíðum og
gönguskóm fyrir 5 og 11 ára.
Uppl. í síma 456 3135.

Óska eftir tölvuhátulurum,
gefins eða fyrir lítinn pening.
Uppl. í síma 456 7443.

Tapast hefur TREK karl-
mannsreiðhjól. Finnandi
hringi í síma 456 7564.

Til sölu eru vetrardekk á
felgum, 165x13, undan Toy-
ota Corolla. Upplýsingar í
síma 867 1293 eða 456 3906.

BB – Smáauglýsingar

AðalfundarboðAðalfundarboðAðalfundarboðAðalfundarboðAðalfundarboð
Aðalfundur Sjálfsbjargar á Ísafirði og ná-

grennis verður haldinn á Hótel Ísafirði, laug-
ardaginn 24. nóvember nk. kl. 14:00 á 5.
hæð.

Venjuleg aðalfundarstörf.
Gestir frá Landssambandinu koma.
Kaffiveitingar.
Allir hjartanlega velkomnir.
Stjórn Sjálfsbjargar á Ísafirði og nágrenni.

Ásdísar Ásgeirsdóttur
Pollgötu 4, Ísafirði

Friðrik Jóhannsson Sigurrós Sigurðardóttir
Sigríður Jóhannsdóttir Hannes Kristjánsson

Viggó Jóhannsson Eydís Ósk Hjartardóttir
Guðmundur Jóhannsson

Kristinn Jóhannsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug
við andlát og útför ástkærrar móður okkar,

tengdamóður, ömmu og langömmu

Fyrir um ári undirrituðu
Björn Bjarnason, mennta-
málaráðherra, og Margrethe
Vestager, menntamálaráð-
herra Danmerkur, samning
milli landanna um sérstakan
stuðning við dönskukennslu
á Íslandi. Meðal þess sem gert
er ráð fyrir í þessu samstarfs-
verkefni, er að hingað komi
danskir kennarar sem dvelji
hérlendis um nokkurra mán-

aða skeið og vinni með
dönskukennurum í skólum
landsins.

Nú í haust komu tveir
danskar konur til landsins í
þessum tilgangi og fór önnur
þeirra norður á Akureyri en
hin, Merete Gyanda Jepsen,
er nýkomin til Ísafjarðar þar
sem hún mun dveljast fram í
maí á næsta ári. Er ætlunin að
hún fari milli grunnskólana á

svæðinu og verði ákveðinn
tíma í senn í hverjum skóla
fyrir sig. Þar mun hún vinna
með dönskukennurum að því
að bæta kennsluna í dönsku
með sérstaka áherslu á að efla
talað mál.

Merete Gyanda Jepsen er
frá Gladsaxe í úthverfi Kaup-
mannahafnar og hefur kennt
þar í ein 20 ár.

Sendikennari fer milliSendikennari fer milliSendikennari fer milliSendikennari fer milliSendikennari fer milli
skóla hér vestra í veturskóla hér vestra í veturskóla hér vestra í veturskóla hér vestra í veturskóla hér vestra í vetur

Stuðningur yfirvalda við dönskukennsluStuðningur yfirvalda við dönskukennsluStuðningur yfirvalda við dönskukennsluStuðningur yfirvalda við dönskukennsluStuðningur yfirvalda við dönskukennslu

Líkur eru taldar á því að
landnámsbærinn á Hvítanesi
við Ísafjarðardjúp sé fundinn.
Guðmundur Óli Kristinsson,
húsasmiður frá Dröngum,
gróf ásamt bræðrum sínum
niður á gamlar tóftir og kom
niður á átján metra langan
skála með víkingaaldarsniði
og langeldi. Guðmundur Óli,
sem m.a. hefur unnið við

skálasmíði á Grænlandi og á
Eiríksstöðum í Dölum, segir
lögun skálans í Hvítanesi
kunnuglega.

Kristján Kristjánsson,
bóndi í Hvítanesi, segist ekki
hafa vitað eða heyrt um vík-
ingaaldarbæinn sem þeir
Drangabræður komu niður á.
Hann segir hins vegar að
mikið sé af tóftum í Hvítanesi

og hafi hann skráð niður hluta
þeirra en tóftir eru reyndar
víða við Skötufjörð og Hest-
fjörð.

Fornleifafræðingar munu
rannsaka tóftirnar, væntanlega
undir stjórn Steinunnar Krist-
jánsdóttur fornleifafræðings.
Hún á ættir sínar á þessum
slóðum en móðir hennar er
systir Kristjáns á Hvítanesi.

Landnámsbærinn fundinn?Landnámsbærinn fundinn?Landnámsbærinn fundinn?Landnámsbærinn fundinn?Landnámsbærinn fundinn?
ForForForForFornar tóftir á Hvítanesi við Ísafjarðardjúpnar tóftir á Hvítanesi við Ísafjarðardjúpnar tóftir á Hvítanesi við Ísafjarðardjúpnar tóftir á Hvítanesi við Ísafjarðardjúpnar tóftir á Hvítanesi við Ísafjarðardjúp

Húseignir Héraðsskólans í Reykjanesi við ÍsafjarðardjúpHúseignir Héraðsskólans í Reykjanesi við ÍsafjarðardjúpHúseignir Héraðsskólans í Reykjanesi við ÍsafjarðardjúpHúseignir Héraðsskólans í Reykjanesi við ÍsafjarðardjúpHúseignir Héraðsskólans í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp

Óvíst hvort Ríkiskaup ganga aðÓvíst hvort Ríkiskaup ganga aðÓvíst hvort Ríkiskaup ganga aðÓvíst hvort Ríkiskaup ganga aðÓvíst hvort Ríkiskaup ganga að
tilboði Sverris Jóhannessonartilboði Sverris Jóhannessonartilboði Sverris Jóhannessonartilboði Sverris Jóhannessonartilboði Sverris Jóhannessonar

Enn er óljóst hvort Ríkis-
kaup munu ganga að tilboði
Sverris Jóhannessonar í hús-
eignir Héraðsskólans í
Reykjanesi en honum var
veittur frestur til að skila inn
gögnum sem óskað var eftir.
Hann kom vestur fyrr í haust
og fyrir tilstilli Atvinnuþró-
unarfélags Vestfjarða voru
nokkrir aðilar boðaðir á fundi
með Sverri þar sem hann
kynnti hugmyndir sínar um
nýtingu eignanna. Niðurstað-
an var sú, að Atvinnuþróunar-

félaginu var falið vinna frekar
úr þessum hugmyndum fyrir
þá aðila sem hugsanlega gætu
komið að stofnun félags um
uppbyggingu í Reykjanesi.

Aðalsteinn Óskarsson,
framkvæmdarstjóri Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða, seg-
ir að tilboðsgjafinn hafi leitað
til félagsins í september og
óskað eftir aðstoð við að koma
á fundi nokkurra aðila þar sem
tilgangurinn var ekki endilega
að leita eftir fjármagni, heldur
að fá viðbrögð við þeim hug-

myndum sem tilboðsgjafinn
hafði. Að sögn Aðalsteins
voru umræddir aðilar þeirrar
skoðunar að þarna væri maður
sem hefði skynsamlegar hug-
myndir og væri að velta mál-
inu fyrir sér af einhverri alvöru
í stað þeirra lítt ígrunduðu til-
boða sem áður höfðu komið.
Fundað var í tvígang og í fram-
haldi af því ákveðið að At-
vinnuþróunarfélagið tæki að
sér að gera drög að viðskipta-
áætlun, móta hugmyndirnar
og koma þeim á kynningar-

form sem síðan væri hægt að
fara með til fjárfesta. Segir
Aðalsteinn að boltinn sé nú
hjá Atvinnuþróunarfélaginu,
verkinu miðar áleiðis en nokk-
uð í að því verði lokið.

Hann segir jafnframt að
stöðugt komi til þeirra fólk
sem sé með fullt af hugmynd-
um varðandi staðinn og líti þá
til þess að húsnæðið er fyrir
hendi, heitt vatn, fallegt lands-
lag o.s.frv. Þó verði ekki horft
framhjá því að nánast ekkert
viðhald hafi verið á þessum

húseignum í fleiri ár og veru-
lega kostnaðarsamt yrði að
koma þeim gott horf. Vafa-
laust geti þetta gengið einhver
ár til viðbótar en ef menn ætla
að byggja til framtíðar, þá sé
þarna um að ræða verkefni
upp á tugi, jafnvel hundruð
milljóna. Það er síður en svo
hlaupið að því að útvega slíka
fjármuni og frumskilyrði að
menn skilgreini hvað þeir ætla
sér að gera og í þessu tilfelli
er Atvinnuþróunarfélagið ein-
mitt aðstoða tilboðsgjafann.

Ísafjarðarhöfn meðal sýnenda á Seatrade í Hamborg í ÞýskalandiÍsafjarðarhöfn meðal sýnenda á Seatrade í Hamborg í ÞýskalandiÍsafjarðarhöfn meðal sýnenda á Seatrade í Hamborg í ÞýskalandiÍsafjarðarhöfn meðal sýnenda á Seatrade í Hamborg í ÞýskalandiÍsafjarðarhöfn meðal sýnenda á Seatrade í Hamborg í Þýskalandi

Markmiðið að fá fleiri skemmtiferðaskipMarkmiðið að fá fleiri skemmtiferðaskipMarkmiðið að fá fleiri skemmtiferðaskipMarkmiðið að fá fleiri skemmtiferðaskipMarkmiðið að fá fleiri skemmtiferðaskip
Rúnar Óli Karlsson, at-

vinnumálafulltrúi Ísafjarðar-
bæjar, er nýkominn frá sýn-
ingunni Seatrade sem haldin
var í Hamborg í Þýskalandi
og sneri að þjónustu við
skemmtiferðaskip. Aðstand-
endur sýningarinnar einbeita
sér að Evrópumarkaðnum og
voru þarna um 300 sýnendur
úr mörgum starfsgreinum sem
sýndu allt frá hnífapörum upp
í gervihnattadiska og stað-
setningarkerfi fyrir skip.

Ísafjarðarhöfn á aðild að
verkefninu „North Atlantic Is-

lands Cruise Project“ sem
hafnir í Færeyjum, á Græn-
landi og á Íslandi standa að
ásamt ferðaskrifstofum og
skipafélögum. Verkefni þetta
hefur verið í gangi í nokkur ár
og voru fulltrúar þess á sýn-
ingunni en markmiðið með
þátttökunni var að komast í
sambönd við fleiri skipafélög
og fá fleiri skip á þessar norð-
lægu slóðir. Þeir voru með
sameiginlegan bás á sýning-
unni þar sem kynnt var hvað
hafnirnar hafa upp á að bjóða
en jafnframt fengu eldri við-

skiptavinir nýtt kynningar-
efni. Segist Rúnar Óli hafa
tekið með sér nýju hafnar-
bókina, geisladisk sem hann
útbjó með skemmtiferðaskip-
in í huga og skyggnur sem
hann gaf aðilum sem hafa
komið til Ísafjarðar eða hyggj-
ast koma þangað. Myndirnar
eru ætlaðar til sýninga um
borð í skipunum meðan á ferð-
inni stendur og mæltist þetta
kynningarefni vel fyrir.

Ísafjarðarhöfn er í samtök-
unum Cruise Europe en í þeim
eru hafnir alls staðar í norðan-
verðri Evrópu. Ný heimasíða

samtakanna, www.cruiseeu-
rope.com, var opnuð sýning-
unni og má þar t.d. finna upp-
lýsingar um það sem er í boði
fyrir skemmtiferðaskip sem
koma til Ísafjarðar. Samtökin
héldu fund mánudaginn 29.
október þar sem m.a. var rætt
um að gera könnun á áhrifum
skemmtiferðaskipa á efnahag
svæða í Cruise Europe sam-
tökunum. Segir Rúnar Óli að
þetta krefjist mikillar vinnu
heima fyrir og m.a. þurfi að
útbýta spurningalistum til
áhafna og farþega í hverri höfn
sem skipið kemur í.

Á fundinum kom einnig
fram að í kjölfar atburðanna
11. september hafa nokkur
skipafélög orðið gjaldþrota og
höfðu menn töluverðar
áhyggjur af því að í slíkum
tilvikum gæti verið erfitt að fá
greitt fyrir hafnarþjónustu.

Að sögn Rúnars Óla liggur
nú fyrir að svara þeim fyrir-
spurnum sem bárust á sýning-
unni og vona síðan að einhver
skip skili sér sumarið 2003.
Eins verður skipulagður
fundur með hagsmunaaðilum
og öllum þeim sem koma að
skipulagningu.
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Strákar vilja
líka vera fínir!
Strákar vilja

líka vera fínir!

Viðurkenningar fyrirViðurkenningar fyrirViðurkenningar fyrirViðurkenningar fyrirViðurkenningar fyrir
ljóð og smásögurljóð og smásögurljóð og smásögurljóð og smásögurljóð og smásögur

Nokkur þeirra sem verðlaun og viðurkenningar fengu.

Dagur íslenskrar tungu í Grunnskólanum á ÍsafirðiDagur íslenskrar tungu í Grunnskólanum á ÍsafirðiDagur íslenskrar tungu í Grunnskólanum á ÍsafirðiDagur íslenskrar tungu í Grunnskólanum á ÍsafirðiDagur íslenskrar tungu í Grunnskólanum á Ísafirði

Á degi íslenskrar tungu sl.
föstudag, 16. nóvember, voru
kunngerð úrslit í ljóða- og
smásagnakeppni sem haldin
var í Grunnskólanum á Ísafirði
í síðasta mánuði. Fjölmargir
nemendur úr 2.-10. bekk skil-
uðu sögum og ljóðum í sam-
keppnina. Starf dómnefndar-
innar var því afar erfitt en í
henni sátu kennararnir Herdís
Hübner, Rannveig Þorvalds-
dóttir og Rán Höskuldsdóttir.

Niðurstaðan varð sú að 18
nemendur hlutu sérstakar við-
urkenningar og verðlaun sem
gefin voru af Íslandsbanka,
Landsbanka Íslands, Spari-
sjóði Vestfirðinga, Trygginga-
miðstöðinni, Vátryggingafé-
lagi Íslands og Sjóvá-Al-
mennum, auk þess sem allir
þátttakendur fengu viður-
kenningarskjöl frá skólanum.
Úrval úr því efni sem barst
verður gefið út innan skólans
og hluti af efninu mun birtast
á bekkjarsíðum á Skólatorgi
GÍ á næstunni.

Eftirtaldir nemendur hlutu
sérstakar viðurkenningar í
ljóða-og smásagnasamkeppn-
inni:

2. bekkur: Rakel Ástrós
Heiðarsdóttir: Sagan Einu
sinni var. Svanfríður Guðrún
Bergvinsdóttir: Sagan Hannes
gerir góðverk. Anna María
Stefánsdóttir: Ljóðið Vetur.

3. bekkur: Hildur María
Halldórsdóttir: Sagan Gréta
og Ari. Aníta Kristinsdóttir:
Ljóðið Kisa.

4. bekkur: Burkni Dagur
Burknason: Sagan Pönnu-
kökudagur hjá Óla. Hermann
Óskar Hermannsson: Ljóðið
Tinni.

5. bekkur: Katrín Sif Krist-
björnsdóttir: Sagan Tröllið
Bölti. Bjarni Kristinn Guð-
jónsson: Ljóðið Mömmuljóð.

6. bekkur: Stefán Erlings-
son: Sagan Jói hrekkjusvín.
Fjóla Aðalsteinsdóttir: Ljóðið
Ef.

7. bekkur: Halldór Smára-
son: Sagan Látinn vinur. Einar

Ægir Hlynsson: Ljóðið Bara
þú.

8. bekkur: Birgitta Rós
Guðbjartsdóttir: Ljóðið
Stundum.

9. bekkur: Hildur Dagbjört
Arnardóttir: Ljóðið Bækur.

10. bekkur: Sandra Zasta-
vnikovic: Sagan Lifandi hel-
víti. Auður Sjöfn Þórisdóttir:
Sagan Tímavélin. Kristján
Óskar Ásvaldsson: Ljóðið
Skúlptúr á vetrarnótt. Helgi
Þór Arason: Ljóðið Þitt er val-
ið.

Allt frá árinu 1996 hefur
verið efnt til margháttaðra við-
burða á degi íslenskrar tungu,
16. nóvember, sem er fæðing-
ardagur Jónasar Hallgríms-
sonar. Hefur fólk verið hvatt
til að hafa íslenskuna í önd-
vegi á þessum degi, enn frekar
en endranær. Skólar, fjölmiðl-
ar, stofnanir og félög halda
daginn hátíðlegan með ýmsu
móti og beina þannig athygli
þjóðarinnar að stöðu íslenskr-
ar tungu og gildi hennar.

Um helgina lögðu fjöl-
margir leið sína í hina nýju
verslun J.O.V. Föt sem opn-
uð var á laugardaginn að
Silfurgötu 2, Ísafirði. Hér er
um að ræða verslun með
fatnað fyrir bæði kynin og
segist eigandinn Gróa Böðv-

arsdóttir vera með föt fyrir
bæði unglinga og fullorðna. Í
boði er fatnaður frá Jack &
Jones, Vero Moda og ONLY,
hversdagsfatnaður, sparifatn-
aður og skór, og segir Gróa að
þarna sé um að ræða mjög
góðan fatnað á sanngjörnu

verði.
Sérstök opnunartilboð

eru í gangi og verða meðan
birgðir endast. Verslunin er
opin mánudaga til miðviku-
daga kl. 10-18, fimmtudaga
og föstudaga  til kl.19 og
laugardaga til kl. 17.

Ný fataverslun viðNý fataverslun viðNý fataverslun viðNý fataverslun viðNý fataverslun við
Silfurtorg á ÍsafirðiSilfurtorg á ÍsafirðiSilfurtorg á ÍsafirðiSilfurtorg á ÍsafirðiSilfurtorg á Ísafirði

Gróa Böðvardóttir ásamt syni sínum Böðvari Sigurbjörnssyni.
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Bökunarvörur
í miklu
úrvali!

Bökunarvörur
í miklu
úrvali!
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Barátta í BolungarvBarátta í BolungarvBarátta í BolungarvBarátta í BolungarvBarátta í Bolungarv
– rætt við Ólaf Kristjánsson, bæjarstjóra um atvinnumál liðinna ára og stöðuna í dag, einkum í ljósi fólksfækkunar og Orkubúspeninga

Bolungarvík og þó einkum atvinnu-
málin og erfiðleikar á þeim vettvangi
hafa iðulega verið í fréttum á undan-

förnum misserum og árum. Fyrir
fimmtán til tuttugu árum hefði líklega

fáa grunað hvers konar hremmingar
ættu eftir að ganga yfir þetta friðsæla

og fallega byggðarlag við utanvert
Ísafjarðardjúp, sjálfa elstu verstöð

landsins. Hér var eitt móðurfyrirtæki
sem með ýmsum hætti var undirstaða
flestra greina atvinnulífs og mannlífs.
En síðan féll þetta fyrirtæki og ýmsir
héldu því fram og gera enn, að mikil
mistök hafi verið að reka það í gjald-
þrot. Lífið í Bolungarvík, og þó eink-

um atvinnulífið sem allt annað líf
byggist á, hefði verið með öðrum

hætti og væri enn ef fyrirtækið hefði
fengið að standa í fæturna svo sem

hálfu ári lengur. Hér skal ekkert mat
lagt á réttmæti þess til eða frá. Hitt er

víst, að nú eru kennitölur á rekstrin-
um í þeim vinnsluhúsum sem gamla

stórfyrirtækið átti orðnar svo margar,
að menn eru farnir að ruglast í taln-
ingunni. Eitthvað munu kennitölur-

nar þó vera komnar á annan tuginn á
tæpum áratug.

Ólafur Kristjánsson bæjar-
stjóri í Bolungarvík hefur ekki
frekar en bæjarstjórnin öll og
bæjarbúarnir átt náðuga eða
auðvelda daga hin seinni árin.
Fleira kemur til en erfiðleikar
í undirstöðurekstrinum í bæn-
um. Snjóflóðamálin eru líka
nokkuð sem engan hefði grun-
að til skamms tíma að ætti
eftir að verða illleysanlegt við-
fangsefni í Bolungarvík. Og
einmitt vegna alls þess sem
bæjaryfirvöld og bæjarbúar
hafa átt við að glíma hefur
enn eitt bæst við, sem ekki
hefur lagað ástandið: Fólki
hefur snarfækkað og þar með
hefur líka útsvarsgreiðendum
snarfækkað. Og á meðan fólk-
ið var atvinnulaust, þá hafði
það ekki tekjur til að greiða af
útsvar heldur þurfti það fjár-
hagsaðstoð, ef eitthvað var.

Nú hefur í bili ræst úr at-
vinnumálum í Bolungarvík.
Reyndar er mikil óvissa um
framtíð smábátaútgerðar, en
menn vona heitt og innilega
að stöðuleiki komist á svo at-
vinnuöryggi íbúanna verði
tryggt til frambúðar. Þá mun

sala eignarhluta bæjarins í
Orkubúi Vestfjarða létta mjög
undir með bæjarsjóði.

Blaðið leitaði til Ólafs bæj-
arstjóra og bað hann að fara
yfir sviðið í Bolungarvík á
vettvangi atvinnumála og
verkefna bæjarfélagsins og
skoða stöðuna nú. Jafnframt
var hann beðinn að líta yfir
aðdragandann að þeirri erfiðu
stöðu sem bæjarfélagið lenti
í.

Verkefni fyrirVerkefni fyrirVerkefni fyrirVerkefni fyrirVerkefni fyrir
sagnfræðingasagnfræðingasagnfræðingasagnfræðingasagnfræðinga

„Það má segja að við ótíma-
bært gjaldþrot EG-fyrirtækj-
anna, sem varð á árinu 1993,
hafi Bolvíkingar staðið
frammi fyrir áður óþekktu
vandamáli – atvinnuleysi og
öryggisleysi í atvinnumál-
um“, segir Ólafur. „Stjórnend-
um fyrirtækjanna tókst ekki,
þrátt fyrir þrotlausa baráttu
og framlagðar vandaðar rek-
straráætlanir, að sannfæra
lánastofnanir og stjórnvöld
um stuðning við áframhald-
andi rekstur.

Hér er ekki rúm til að fara
frekar í þær viðræður allar sem
fram fóru, bæði af hálfu stjórn-
enda fyrirtækisins og bæjar-
yfirvalda við lánastofnanir og
stjórnvöld, um stöðu fyrir-
tækjanna og þýðingu þeirra
fyrir framtíð Bolungarvíkur,
atvinnuöryggi einstaklinga og
afkomu þjónustufyrirtækja
sem áttu hlut að máli við þetta
ótímabæra gjaldþrot. Það er
vissulega ástæða til fyrir sagn-
fræðinga framtíðarinnar að
skoða þessa harmsögu alla og
brjóta til mergjar aðdraganda
og afleiðingar þessa gjald-
þrots.

Að sjálfsögðu varð mikil
umræða um hvað skyldi til
bragðs taka til að treysta at-
vinnulífið í Bolungarvík í
kjölfar gjaldþrotsins og koma
hjóli atvinnulífsins af stað á
ný. Útgerðarfélagið Þuríður
var stofnað og voru umsvif
þessa fyrirtækis í fyrstu aðal-
lega bundin við rækjuvinnslu
og síðar frekari fiskvinnslu.
Bæjarstjórn gekkst fyrir stofn-
un útgerðarfélagsins Ósvarar
hf. sem keypti togarana Heið-
rúnu ÍS 4 og Dagrúnu ÍS 9.
Markmiðið með stofnun Ós-
varar hf. var fyrst og fremst
að tryggja atvinnuöryggi í
Bolungarvík og leita leiða til
að tengja saman veiðar og
vinnslu.“

Leitað eftirLeitað eftirLeitað eftirLeitað eftirLeitað eftir
fjárfestumfjárfestumfjárfestumfjárfestumfjárfestum

„Sá rekstur gekk því miður
ekki nægilega vel og náðu
stjórnendur fyrirtækisins ekki
að sýna lánastofnunum fram
á að fyrirtækið hefði þá fram-
legð að rekstrargrundvöllur
þess væri traustur til framtíðar
litið. Togarinn Dagrún varð
fyrir alvarlegri vélarbilun sem
truflaði mjög starfsemi fyrir-
tækisins. Fram fór umræða
um að breyta Dagrúnu í frysti-
togara. Það hefði þýtt, eins og
sýnin var þá, að fjölmargir
hefðu misst atvinnu við fisk-
vinnslu í landi. Ljóst var að
bæjarsjóður hafði ekki fjár-
hagslegt bolmagn til að koma
frekar inn í rekstur Ósvarar
en komið var og varð því að
leita að fjárfesta sem vildu
koma inn í rekstur í Bolung-
arvík.

Undir þessum kringum-
stæðum kemur Aðalbjörn Jóa-
kimsson að máli við Bolvík-
inga og vill stofna hér öflugt
sjávarútvegsfyrirtæki. Þá sögu
þekkja allir. Í kjölfar komu
Aðalbjörns hófst hér mikil
endurbygging á frystihúsinu.
Það var þá eitt glæsilegasta
frystihús landsins. Því miður
fóru hlutirnir á annan veg en
ætlað var. Ég verð að játa að

ég varð fyrir afskaplega mikl-
um vonbrigðum að svo skyldi
fara. Fyrirheitin voru mikil og
áformin góð en efndirnar urðu
nú ekki eins og ætlað var.“

Þáttur ÞorbjarnarÞáttur ÞorbjarnarÞáttur ÞorbjarnarÞáttur ÞorbjarnarÞáttur Þorbjarnar
í Grindavíkí Grindavíkí Grindavíkí Grindavíkí Grindavík

– Hjá hverjum? Aðalbirni?
„Kannski er best að orða

það svo, að þeir sem stjórnuðu
fyrirtækinu náðu ekki þeim
tökum á fjármálunum að þeir
hefðu tiltrú til áframhaldandi
átaka eða reksturs. Ef til vill
var farið of geyst af stað. En
þegar orðið var ljóst að Bakki
hf. Bolungarvík var kominn í
mjög erfiða fjárhagsstöðu
gengu eigendur Bakka til
samruna við Þorbjörn í
Grindavík. Mjög margir litu
björtum augum til þeirrar
sameiningar, þar á meðal ég.
En maður var nú svo bláeygur
að hafa trú á því að þarna
væru menn að koma til þess
að stuðla að uppbyggingu í
Bolungarvík. Í tilkynningu um
þennan samruna og síðar í
fundargerð kynningarfundar
sem haldinn var hér í Bolung-
arvík kom skýrt fram, að þetta
ætti að vera til hagsbóta fyrir
bæði fyrirtækin, Þorbjörn og
Bakka hf. Bolungarvík. Sveit-
arfélögin, Grindavík og Bol-
ungarvík, sjávarútvegsbæir,
myndu báðir njóta góðs af
þessum samruna.

Við komumst fljótlega að
því, að þarna bjó eitthvað ann-
að undir. Ekki voru margir
mánuðir liðnir þar til Þorbjörn
og nýja félagið losuðu sig
undan ábyrgð hér í Bolungar-
vík. Farið var á brott með mik-
inn hluta af þeim kvóta sem
fylgdi skipunum. Nýr eignar-
aðili kemur svo til sögunnar.
Fyrirtækið NASCO í Reykja-
vík kaupir 60% af hlutafé Þor-
bjarnar í Bakka hf. Bolungar-
vík í desember 1998. Það var
þá afskaplega mikill uppgang-
ur hjá því fyrirtæki, mikil um-
svif, ekki bara hér á Íslandi
heldur einnig erlendis. Við lit-
um svo á að þetta myndi ef til
vill bjarga málum og bundum
góðar vonir við NASCO. Því
miður brást það líka. Það gerð-
ist á versta tíma ársins, í des-
embermánuði 2000 eða fyrir
tæpu ári, sem NASCO var lýst
gjaldþrota.“

– Þú segir að orð forsvars-
manna Þorbjarnar hafi alls
ekki staðist. Lítur þú svo á, að
hér hafi verið um bein svikráð
að ræða?

„Nei ég held að ekki sé rétt
að tala um bein svik. Hins
vegar er ljóst að þau fyrirheit
sem gefin voru stóðust ekki.
Ég get ekki dæmt um hvort
þeir hafi einfaldlega ekki

treyst sér fjárhagslega til að
standa við fyrri orð. En hvað
sem því líður, þá urðu það
okkur Bolvíkingum afskap-
lega mikil vonbrigði að þeir
skyldu flýja af hólmi. Þetta
kennir okkur, að aðkomu-
menn hafa ekki sömu tilfinn-
ingar til byggðarlagsins og
heimamenn og þá skortir öll
tengsl við það sem er að gerast
í samfélaginu. Ég held að það
gangi heldur aldrei upp að
bæði eigendur og stjórnendur
fyrirtækja séu utan viðkom-
andi sveitarfélags.“

NASCONASCONASCONASCONASCO

– Horfa bara á tölur?
„Já, horfa bara á tölur. Auð-

vitað geri ég mér það alveg
ljóst að fyrirtæki þarf að vera
rekið á hagkvæman hátt. Það
ætlast enginn til þess að fyrir-
tækin eigi að vera einhverjar
félagsmálastofnanir. Það
gengur aldrei  upp. En hér er
öll aðstaða til þess að reka
fyrirtæki á hagkvæman hátt.
Það er mikill mannauður fólg-
inn í þekkingu fólksins sem
vann og vinnur hér í fisk-
vinnslunni, þekking sjómanna
gífurlega mikil, fiskimiðin
nálæg og til staðar öll þjónusta
við útgerðina. Þessar forsend-
ur hafa allar verið og eru enn
á þann veg, að það á að vera
vandalaust að gera út héðan.“

– En samt fór NASCO á
hausinn. Enn eitt áfallið, enn
ein vonbrigðin...

„Já, það var enn eitt áfallið
fyrir okkur. Segja verður að
þessi stöðugu skipti á eigend-
um stærstu fyrirtækjanna hér
í Bolungarvík hafi skapað hér
mikla óvissu, skaðað allt at-
vinnulíf og komið í veg fyrir
frekari uppbyggingu. Afleið-
ingarnar hafa orðið þær, að
menn hafa ekki þorað að
fjárfesta hér. Bolvíkingar, sem
eiga fé, hafa jafnvel keypt sér
fasteignir og hlutabréf á höf-
uðborgarsvæðinu. Þetta er
auðvitað mjög slæm þróun,
ekki bara hér í Bolungarvík.
Ég veit að fólk í öllum lands-
hlutum er að fjárfesta fyrir
utan sitt sveitarfélag. Þessu
verður að snúa við. Við verð-
um sjálf að skapa þá  tiltrú að
hægt sé að búa og lifa mann-
sæmandi lífi á landsbyggð-
inni. Ekki þarf marga til að
smita út frá sér með svartsýn-
istali og draga þannig þrótt úr
einstaklingum og stjórnend-
um fyrirtækja. Þetta verðum
við að forðast.“

Landsbyggð og borgirLandsbyggð og borgirLandsbyggð og borgirLandsbyggð og borgirLandsbyggð og borgir
„Þróunin á Íslandi um þess-

ar mundir er vissulega sú, að
fólki fækkar á landsbyggð-
inni. Fólkið flyst til höfuð-

borgarsvæðisins. Þetta er er
að gerast um allan heim, því
miður. En kannski koma þeir
tímar að fólk vilji snúa til
baka, vilji eiga góða daga í
minna samfélagi þar sem hver
og einn er meira metinn að
verðleikum en í stóru bæjar-
félagi eða borg þar sem menn
týnast hreinlega. Um daginn
var ég að spjalla við fólk sem
ég bjó hjá í um stuttan tíma í
Skotlandi og spurði m.a.kynni
þeirra við nágrannana. Þá kom
í ljós að þau þekktu nágrann-
ana sáralítið. Samskiptin voru
ekki mikil. Fólk bauð aðeins
góðan daginn með því að
nikka höfði ef það mættist.

Þeir sem hafa búið í stór-
borg hafi allir þessa sömu
sögu að segja. Þar er vina-
hópurinn miklu þrengri. Í litla
samfélaginu hérna hittist fólk
nánast daglega. Ef eitthvað
bjátar á, þá er samborgarinn
afskaplega fljótur að koma til
hjálpar. Samhjálpin í litlu
samfélagi er nokkuð sem fólk
metur kannski ekki eins og
vert er þegar verið er að
ákveða búsetu. Og ég spyr:
Hafa menn hugsað og reiknað
út allan þann tíma sem fer í
ferðir til og frá vinnu í stór-
borg?“

SmábátarnirSmábátarnirSmábátarnirSmábátarnirSmábátarnir
– Er ekki rétt að smábátaút-

gerðin hafi síðustu árin, þegar
stóru fyrirtækin brugðust,
bjargað því sem bjargað varð
í atvinnumálum Bolvíkinga?

„Við þær breytingar á at-
vinnuháttum sem urðu eftir
að Aðalbjörn kemur og fer,
Þorbjarnarævintýri farið „út í
mýri“ og togararnir farnir, þá
misstu óskaplega margir at-
vinnu, bæði til lands og sjávar.
Menn vildu samt ekki gefast
upp og gera vonandi aldrei.
Ekki er annað en hægt að dást
að þeim ungu mönnum hér í
Bolungarvík sem höfðu dug
og þor og kjark til þess að
ráðast í kaup á smábátum.
Þarna sýndu þeir mikla tiltrú
til byggðarlagsins. Þeir voru
að tryggja sjálfum sér atvinnu
og fjölskyldunni öryggi, þeir
voru að vernda eigur sínar í
byggðarlaginu og veita öðrum
atvinnu. Ég hygg að þetta
hefði aldrei getað gerst öðru-
vísi en með miklum og öflug-
um stuðningi Sparisjóðs Bol-
ungarvíkur. Hér varð mikill
uppgangur í smábátaútgerð
sem hefur m.a. verið grunn-
urinn að  atvinnulífi hér síð-
ustu tvö til þrjú árin. Ég horfi
til þess með skelfingu ef þessir
ágætu, ungu, duglegu menn –
og líka þeir sem fyrir voru í
þessari útgerð – hefðu ekki
haft þennan kjark. Síðan
þekkjum við afskaplega vel
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þessa umræðu sem fram hefur
farið um stöðu smábátanna.
Auðvitað má deila um þá hluti
en bæjarstjórnin hér hefur
staðið afskaplega vel með
smábátaeigendum og reynt að
hafa áhrif á stjórnvöld til að
treysta rekstrargrundvöll smá-
bátaútgerða. Við höfum
reyndar verið ásakaður fyrir
það af stærri útgerðaraðilum
að horfa ekki einnig til þeirra
hagsmuna. Mitt svar er ein-
faldlega það, að meiri hags-
munir verði að víkja fyrir
minni.

Þrátt fyrir það megum við
ekki gleyma hlutverki og þýð-
ingu þeirra stærri skipa sem
hér eru og hafa skapað mikla,
góða og örugga atvinnu. Sem
betur fer hafa minni fiskvinn-
slufyrirtæki starfað hér og
dafnað. Eflaust hefur aðhalds-
og útsjónarsemi stjórnenda
þeirra fyrirtækja ráðið úrslit-
um um  afkomumöguleika
þeirra.

En ef við snúum okkur aftur
að stöðu og deilum í sjávarút-
vegi vil ég lýsa þeirri skoðun
minni, að ef sjómenn og út-
gerðarmenn ná ekki sátt og ef
ekki næst sátt á milli lands-
hluta og milli stjórnmála-
flokka, þá verður þetta eins
og trúarbragðadeila og leysist
aldrei. Það eru mikil vonbrigði
að bræður skuli þurfa að berj-
ast eins og við höfum séð og
verið áheyrendur að í mörg
ár. Stríð gengur ekki í þessum
málaflokki fremur en öðrum.
Það sem mér hefur alltaf fund-
ist eitra fyrir þessari umræðu
er framsal og sala á kvóta.
Það er alveg ljóst að fjölmargir
hafa fengið þar óeðlilega mik-
ið fjármagn sem spillir fyrir
því að þeir sem eru starfandi í
greininni fái sanngjarna um-
ræðu.“

AtvinnuleysiAtvinnuleysiAtvinnuleysiAtvinnuleysiAtvinnuleysi
– En hvað sem öllu líður,

þá var hér mjög slæmt ástand
um tíma.

„Já, þegar NASCO fór á
höfuðið, þá varð hér alvarlegt
atvinnuleysi. Á annað hundr-
að manns misstu atvinnu sína.
Það er auðvitað alveg ljóst,
og menn þekkja það hér af
reynslunni, að þegar stórt
fyrirtæki eins og NASCO fer
á höfuðið, þá tekur það ákveð-
inn tíma að koma nýju fyrir-
tæki af stað. Menn þurfa að
skoða rekstrargrundvöllinn,
kanna með hvaða hætti hægt
er að fjármagna kaup o.s.frv.
Viðræður stóðu þó nokkuð
lengi yfir milli núverandi eig-
enda Bakkavíkur og Byggða-
stofnunar um með hvaða hætti
Bakkavík, sem nú er hér starf-
andi, gæti orðið eigandi að
þrotabúi NASCO.

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
og Verkalýðs- og sjómanna-
félag Bolungarvíkur sendu
Byggðastofnun bréf þar sem
við lýstum því hversu þýð-
ingarmikið það væri fyrir at-
vinnulíf og búsetu í Bolung-
arvík að skjótt yrði brugðið
við. Fólk væri farið að leita
atvinnu utan byggðarlagsins
og mikil hætta á að það kæmi
ekki aftur heim til starfa. En
við vitum að auður hvers fyrir-
tækis er m.a. fagþekking
starfsfólksins, reynsla þess og
kraftur og því mikils um vert
að reynsluríkum starfsmönn-
um verði tryggð áframhald-
andi störf í byggðarlaginu.

Sem betur fór tókust samn-
ingar svo sem kunnugt er.
Bæjarsjóður og Verkalýðsfé-
lagið lögðu fram fimmtán
milljónir sem hlutafé og hugsa
ég að það hafi haft áhrif á
viðræður og samningagerð.
Auðvitað voru allir Bolvík-
ingar afskaplega svekktir yfir
þessu enn eina áfallinu og
reyndar var ég hissa á þolin-
mæði þeirra sem verst fóru út
úr atvinnuleysinu. Við fengum
þó ágætan stuðning, ég verð
að hæla Páli Péturssyni félags-
málaráðherra fyrir það að
fylgjast vel með stöðunni í
Bolungarvík. Hann vissi af

þessum erfiðleikum, kom
hérna þrisvar sinnum til Bol-
ungarvíkur í kjölfar gjaldþrots
NASCO og átti viðræður við
forsvarsmenn bæjarfélagsins
og félagsmenn Verkalýðs- og
sjómannafélags Bolungarvík-
ur. Farið var í sérstakt at-
vinnuátak. Hópur fólks fór að
vinna við að smíða leikföng,
borð og stóla og fleira og fleira
og það tókst alveg ljómandi
vel. Þetta var vandaður hópur,
fólkið verklagið og skilaði
góðu verki. Þá  fór nokkur
hópur til „náms“ í kvenna-
smiðju á Ísafirði en sú starf-
semi náði yfir víðara svið en
Bolungarvík. Ég held að
Svæðisskrifstofan, Vinnu-
miðlunin á Ísafirði og Guðrún
Stella eigi þar mikinn heiður
skilinn hvernig að á þessu var
tekið.

Hreint vatn erHreint vatn erHreint vatn erHreint vatn erHreint vatn er
undirstaðanundirstaðanundirstaðanundirstaðanundirstaðan

– Spyrja má varðandi þessa
aðkomu bæjaryfirvalda og
Verkalýðsfélagsins, sem var
fólgin í samtals fimmtán millj-
ón króna hlutafjárkaupum:
Var það raunverulega nægileg
upphæð?

„Nei, það er alveg rétt. Til
að halda stóru fyrirtæki gang-
andi er það ekki nægileg upp-
hæð, en það sýnir þó þann
hug sem að baki býr. Það á
öllum að vera ljóst að það er
mjög óæskilegt að sveitarfé-
lög og  verkalýðsfélög séu að
standa í atvinnurekstri. En
nauðsyn brýtur lög og aðkoma
okkar var óhjákvæmileg.
Skyldur sveitarfélagsins eru
fyrst og fremst að stuðla að
góðu þjónustustigi á öllum
sviðum, auka menntun og
menningu og sjá til þess að
skipulagsmál séu sem best.
Lóðir þurfa að vera til staðar
og hafnaraðstaða svo sem út-
gerð krefst hverju sinni. Sam-
göngur þurfa að vera góðar
árið um kring. Þá þurfa vatns-

mál að vera í góði lagi og
vatnið bæði nógu mikið og
gott. Án þessa mun fólk hrein-
lega ekki búa í sveitarfélaginu.

Fyrst ég er að tala um þessi
mál, þá er alveg óhjákvæmi-
legt að koma að þeirri stað-
reynd, að rækjuiðnaðurinn er
vatnsfrekasti fiskiðnaður sem
til er. Við höfum alltaf búið
við erfiðleika við öflun vatns
hér í Bolungarvík. Staðan hef-
ur verið mjög slæm síðustu
árin og kannski reyndar aldrei
nægilega góð, þannig að við
urðum að leita að nýjum leið-
um til að auka vatnsflutning
bæði til einstaklinga og fyrir-
tækja. Það fór fram afskaplega
vandaður undirbúningur að
ákvarðanatöku. Fyrirtækið
Línuhönnun annaðist verk-
stjórn og þar var okkar ráðgjafi
Hafsteinn Helgason verk-
fræðingur. Við áttum mjög
góðar viðræður og fundi með
forsvarsmönnum bæði
NASCO, Bakka og Bakka-
víkur um lausnir því að við
þurftum að sjálfsögðu að vita
um þeirra framtíðaráform,
vatnsnotkun og svo framveg-
is. Einnig var leitað til Orku-
stofnunar um ráðgjöf og
möguleika á að bora eftir
vatni. Farið var í rennslismæl-
ingar í Tunguá og Hlíðardalsá
til að kanna möguleika á virkj-
un til vatnsöflunar. Niðurstað-
an varð sú að við yrðum að
ráðast í byggingu nýrrar vatns-
veitu. Byggð var lítil stífla
við Hólsá og keypt hreinsistöð
frá Þýskalandi sem mun vera
með fullkomnari hreinsi-
stöðvum í heiminum.

Þetta er búið að kosta sveit-
arfélagið yfir fimmtíu millj-
ónir sem er auðvitað gífurlega
stór biti fyrir ekki stærra
byggðarlag en okkar er. En
rækjuverksmiðja og fisk-
vinnslustöðvar án vatns ganga
ekki. Vatnið er auðvitað
grunnurinn að því að mannlíf
geti þrifist. Ekki hefur verið
neinn ágreiningur um þetta,
hvorki innan bæjarstjórnar né

á meðal bæjarbúa. Öllum var
það ljóst að grípa varð til að-
gerða. Það hafa komið fram
byrjunarörðugleikar við notk-
un þessarar nýju vatnsveitu.
Nú er verið að ráðast á þessa
barnasjúkdóma þannig að ég
hef trú á því og vona, að innan
fárra daga verði vatnsmálin
komin í eins gott lag og hægt
er.“

SkipulagsmálinSkipulagsmálinSkipulagsmálinSkipulagsmálinSkipulagsmálin

– Náttúruöflin settu strik í
reikninginn í skipulagsmálum
í Bolungarvík...

„Já. Við höfum verið að
vinna að nýju aðalskipulagi
fyrir Bolungarvík. Því miður
urðum við að stöðva þá vinnu
árið 1997. Þá verða Bolvík-
ingar fyrir afskaplega miklu
áfalli þegar snjóflóð fellur á
þrjú hús í Dísarlandi þann  23.
febrúar 1997. Umræðan um
snjóflóðamál í Bolungarvík
var fram að þeim tíma ein-
göngu bundin Óshlíð og
harmsögunni frá Skálavík
sem Bolvíkingar þekkja af-
skaplega vel. Það varð strax
ljóst, að miðað við gildandi
lög og reglugerðir bar okkur
að ganga til umræðu um varnir
gegn skriðuföllum og snjó-
flóðum í Bolungarvík, ekki
síst í ljósi hinnar sáru reynslu
frá Súðavík og Flateyri.

Þetta hefur  tekið mikinn
tíma og er afskaplega erfitt og
sárt mál. Það hefur verið íbú-
um í Dísarlandi og Traðar-
landi mikið áhyggjuefni enda
bæði andlegt og ekki síður
efnahagslegt áfall fyrir fólkið
sem býr við þessar aðstæður.
Þetta er með erfiðari málum
sem við höfum komið nálægt.
Hins vegar getum við ekki
látið tilfinningar ráða. Ríkis-
valdið (Ofanflóðasjóður) sem
greiðir 90% kostnaðar við
varnarvirki ræður þar ferðinni
ásamt Veðurstofu Íslands og
ber okkur að fara þar að lögum
og reglugerðum.

Eins og allir muna kom
fram fyrst tillaga um gríðar-
mikinn skurð ofan við byggð-
ina, sem talið var að myndi
kosta um einn milljarð króna.
Margir óvissuþættir voru nú
tengdir þessari hugmynd
þannig að bæjarstjórn óskaði
eftir að skoðaðar yrðu aðrar
leiðir til varnar og var það
gert. Fram komu einar sex
hugmyndir að varnaraðgerð-
um. Bæjarstjórn gerði tillögu
um að byggja þvergarð og
leiðgarð ofan við húsin í Dís-
arlandi og Traðarlandi. En rétt
mánuði eftir að við vorum bú-
in að taka þessa ákvörðun var
reglugerð um snjóflóðavarnir
breytt. Gerðar voru strangari
kröfur og það var mat Veður-
stofu Íslands og stjórnar Of-
anflóðasjóðs, að til þess að ná
fyllsta öryggi á svæðinu yrði
þvergarðurinn að færast neðar
en við höfðum ákveðið. Þetta
þýddi að garðurinn verður að
fara yfir þessi sex glæsilegu
hús í Dísarlandi.

Þegar búið var að taka
ákvörðun um þessar varnir
fórum við að vinna að nýju að
aðalskipulagi fyrir Bolungar-
vík ásamt því að ræða um
deiliskipulagið. Það er Elísa-
bet Gunnarsdóttir arkitekt á
Ísafirði sem stjórnar og vinnur
þetta verk í samráði við bæj-
aryfirvöld. Nú erum við að
horfa til þess að nýtt aðal-
skipulag geti hér séð dagsins
ljós í upphafi næsta árs.

Ég hef á undanförnum vik-
um verið að vekja athygli á
því svæðisskipulagi sem unn-
ið var fyrir höfuðborgarsvæð-
ið. Þetta er afskaplega merki-
legt svæðisskipulag, vandlega
unnið og mjög eðlilegt að höf-
uðborgarsvæðið horfi til fram-
tíðar. Það er alveg ljóst að það
svæði og vissulega Íslending-
ar allir eru í samkeppni við
önnur lönd um gott og mennt-
að fólk og því mjög eðlilegt
að svona svæðisskipulag yrði
unnið. Það sem kannski vekur
helst athygli mína og annarra
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sem hafa verið að líta á svæð-
isskipulagið, að á 24 ára tíma-
bili, ef ég man rétt, á að fjölga
á höfuðborgarsvæðinu um 60
þúsund íbúa. Helmingurinn
eða 30 þúsund eiga að koma
með do-do aðgerðum, eins og
ég kalla það í gamni, og hátt í
30 þúsund af landsbyggðinni
og frá útlöndum. Áætlað er
að vinna að uppbyggingu
mannvirkja, bæði í sam-
göngumálum og þjónustu-
byggingum, fyrir eina níutíu
og fimm milljarða, þannig að
við sjáum það strax að þessi
sýn hlýtur að hafa mótandi
áhrif á hvar fólk velur sér
búsetu.

Ég er einn af þeim sem telja
að við eigum að ganga til
svæðisskipulags fyrir lands-
fjórðungana, eða að minnsta
kosti byggðaáætlunar. Það á
að vera til mótvægis við það
sem er að gerast á höfuðborg-
arsvæðinu. Ekki endilega að
við séum að fara í  beina sam-
keppni við höfuðborgarsvæð-
ið hvað þetta varðar. Frekar er
æskilegt að byggja á samstarfi
milli landsbyggðar og höfuð-
borgarsvæðisins þannig að
fjárfestingar sem til eru nýtist
og ekki þurfi að fara í aðrar
ónauðsynlegar framkvæmdir
á höfuðborgarsvæðinu. Í dag
er það hlutverk sveitarfélag-
anna að vinna að svæðisskipu-
lagi.Þetta er  mikil vinna og
kostnaðarsöm, sem kostar
milljónatugi þannig að ég hika
ekkert við að halda því fram
að það þurfi að ræða þessa
verkaskiptingu á milli ríkis
og sveitarfélaga um gerð

svæðisskipulags. Byggða-
stofnun þarf einnig að koma
sterklega að gerð svæðis-
skipulags eða byggðaáætl-
unar.

Vera má að orðið svæðis-
skipulag sé of mikið í munni,
en beinar aðgerðir þurfa hér
að koma til. Ungt fólk í dag,
sem hefur góða menntun og
góða yfirsýn, hlýtur að hugsa
sig afskaplega vel um þegar
það velur sér búsetu, fjöl-
skyldu sinni atvinnuöryggi og
börnunum menntun og svo
framvegis. Ég tel að okkar
svar við þessu hljóti að vera
það að vinna róttæka byggða-
áætlun. Ef stjórnvöld vilja
hafna þessari neikvæðu íbúa-
þróun þarf til að koma sam-
eiginlegt átak sveitarfélag-
anna og ríkisvaldsins og ekki
síður verkalýðsfélaga og at-
vinnurekanda til varnar bygg-
ðum landsins. Við verðum
hreinlega að snúa saman bök-
um og nýta öll þau mannvirki
einstaklinga, fyrirtækja og
stofnana sem eru þegar til
staðar á landsbyggðinni. Ég
vona að það fari áfram um-
ræða um þessa mikilvægu að-
gerð.

Við urðum hér fyrir afskap-
lega miklu sjokki, ef má nota
það orð, þegar við sáum að
það hafði fækkað hér um 49
íbúa fyrstu níu mánuði ársins,
sem er tæplega 5 prósent af
íbúatölu. Þetta er auðvitað
skelfileg sýn. Þetta verður að
stöðva og ná einhverjum
sóknartækifærum en það held
ég að gerist ekki alveg í einni
svipan. Og þá er komið að því

sem við vorum að ræða hér í
upphafi, að þessi mikla óvissa
í atvinnumálum er alveg með
öllu óviðunandi. Bæði lítil og
stór sjávarútvegsfyrirtæki
geta ekki gert nein framtíðar-
plön því óvissan er svo mikil
í fiskveiðimálum og breyting-
ar frá ári til árs. Þetta er staða
sem er með öllu óþolandi og
óverjandi.“

Hvað er til ráða?Hvað er til ráða?Hvað er til ráða?Hvað er til ráða?Hvað er til ráða?

– Óþolandi, segirðu, en
hvað er til ráða hér í Bolung-
arvík?

„Við verðum að muna, að
hér í Bolungarvík erum við
með afskaplega gott þjónustu-
stig. Við erum með góðan
skóla, traustan grunnskóla,
tónlistarskóla, leikskóla og
heilsdagsskóla. Heilbrigðis-
þjónustan er hér sérlega góð
og eitt verkefni, Heilsubæjar-
verkefnið, sem hefur staðið
hér yfir á þriðja ár, hefur vakið
mikla athygli, ekki bara hér í
Bolungarvík heldur og út fyrir
landsteinana. Ég hygg að þetta
verkefni eigi eftir að vera til
fyrirmyndar fyrir heilbrigðis-
þjónustuna í landinu. Hér eru
menn hvattir til þess að breyta
lífsvenjum og stunda heilbrigt
líferni, útivist og hollustu í
hvívetna. Ég tel því að þjón-
ustustig, fræðsla og menning
séu með þeim hætti að menn
þurfi ekki að flýja bæinn
vegna lélegerar þjónustu, lé-
legs félagslífs eða fárra menn-
ingarviðburða.

Við komum þá aftur að
óvissunni í atvinnumálum

sem er auðvitað alveg óþol-
andi. Fiskvinnslustörfin eru
láglaunastörf. Þau laun verður
að bæta með einhverjum
hætti. Ég hef stundum velt
því fyrir mér og hef vakið
athygli á því áður, að mæta
vandanum með mismunandi
skattheimtu bæði á fyrirtæki
og einstaklinga á landsbyggð-
inni. Ég veit um mikla ann-
marka á þessari breytingu,
meðal annars vegna þess að
fólk sækir atvinnu út fyrir sitt
lögheimili og svo framvegis,
en eitthvað verður að taka til
ráða.

En við hljótum að sækja
fram ef vel á að fara. Við verð-
um auðvitað að halda í það
sem hér er og láta það vaxa.
Við verðum að sækja á um
meiri afla til Vestfjarða og ekki
síður að hann sé unninn hér í
heimabyggð. Og þá vil ég
koma að því, að það er ekki
nóg að horfa eingöngu á sjáv-
arútveg og fiskiðnað. Við þurf-
um að efla landbúnað á Vest-
fjörðum. Þá ber okkur að horfa
til þess að gefa fólki tækifæri
á að breyta um atvinnu og
efla menntun sína. Hér á ég
ekki aðeins við ungt fólk,
heldur líka eldra fólk, mið-
aldra fólk, sem þarf að breyta
um störf. Ég er alveg sann-
færður um að það er afskap-
lega  þarft og gott starf sem
verið er að vinna á Ísafirði
undir handleiðslu Smára Har-
aldssonar í Fræðslumiðstöð
Vestfjarða í samvinnu við Há-
skólann á Akureyri, þar sem
fólki er gefinn kostur á að afla
sér aukinnar menntunar með
fjarnámi.“

FjárhagurFjárhagurFjárhagurFjárhagurFjárhagur
bæjarfélagsinsbæjarfélagsinsbæjarfélagsinsbæjarfélagsinsbæjarfélagsins

– Hvað er að segja um fjár-
hag sveitarfélagsins í ljósi
fólksfækkunarinnar?

„Það er alveg ljóst að við
fækkun íbúa lækka tekjur bæj-
arsjóðs allverulega. Þessi nei-
kvæða íbúaþróun sem hefur
verið hér í Bolungarvík eins
og mjög víða á landinu er al-
veg skelfileg. Árið 1982 voru
hér 1297 íbúar í Bolungarvík.
Nú erum við miðað við þessar
nýju fréttir 949 manns, þannig
að á tæplega 20 árum hefur
fækkað hér um nokkuð á
fjórða hundrað íbúa. Því færri
sem að íbúarnir eru, því dýrara
verður að halda uppi þjónustu
á hvern íbúa og því má segja
að skuldirnar hækka í hlutfalli
á íbúa.

Við höfum verið ásakaðir
þó nokkuð fyrir það að hafa
rokið í að byggja hér félags-
legar íbúðir langt umfram
þörf. Þetta er rangt. Þetta er
rangt vegna þess að þegar hér
var gert átak í því að byggja
félagslegar íbúðir var staðan
sú í Bolungarvík, að ungt fólk
var á biðlista eftir húsnæði.
Það vantaði íbúðir fyrir kenn-
ara og heilsugæslufólk, hús-
næði vantaði fyrir starfsfólk
atvinnufyrirtækja. Það sjá það
allir í hendi sér, að atvinnu-
fyrirtæki í Bolungarvík, sem
tóku þátt í að byggja og kaupa
íbúðir fyrir starfsfólk sitt,
hefðu aldrei farið að gera það
ef að hér hefðu verið nægar
íbúðir. Við vorum því alveg

tilneyddir að byggja til að
halda fólki hér í byggð. Enda
varð á þessu tímabili íbúa-
aukning hjá okkur sem ekki
hefði orðið án íbúðaaukning-
ar.

En síðan kemur þetta áfall í
kjölfar gjaldþrots EG-fyrir-
tækjanna, að íbúum fer að
fækka. Þeir fara fyrstir sem
geta komið niður á bæjarskrif-
stofu og sagt takk fyrir, nú
erum við farnir, við viljum fá
okkar peninga og þið gerið
svo vel að  taka við íbúðunum.
Þetta er stóra vandamálið sem
við höfum verið að glíma við.
Bolungarvík var fyrsta sveit-
arfélagið sem áttaði sig á
þessu. Við áttum fund með
Húsnæðisstofnun ríkisins fyr-
ir fimm eða sex árum. Þá ósk-
aði ég eftir því að litið yrði á
þennan vanda á vitrænan hátt.
Við fengum Harald Líndal
Haraldsson hagfræðing í lið
með okkur og  gerðum fyrstu
skýrslu á Íslandi um vanda og
stöðu félagslega íbúðakerfis-
ins. Ég var þá í stjórn Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga
og kynnti þessa skýrslu fyrir
stjórn sambandsins sem varð
til þess að áhugi vaknaði fyrir
því að  vinna skýrsla fyrir allt
landið. Nú hafa verið gerðar
einar fimm skýrslur um stöð-
una, vandamálið er þekkt og
stjórnvöld þurfa aðeins að
bretta upp ermarnar, taka
ákvörðun og leysa vandamál-
ið á landsvísu eins og krafa
okkar Vestfirðinga hefur ávallt
verið.“

PeningarnirPeningarnirPeningarnirPeningarnirPeningarnir
fyrir Orkubúiðfyrir Orkubúiðfyrir Orkubúiðfyrir Orkubúiðfyrir Orkubúið

– Nú er búið að selja hlut
Bolungarvíkur í Orkubúi Vest-
fjarða fyrir dágóða upphæð.
Hvað á að gera við þessa pen-
inga?

„Það er rétt, ég skrifaði und-
ir samning fyrir hönd bæjar-
stjórnar núna 1. nóvember.
Okkar hlutur er 338 milljónir
og 560 þúsund svo það sé
nákvæmt. Og þá er auðvitað
eðlilegt að menn spyrji hvern-
ig eigi að verja þessum pen-
ingum. Frá því að þessi hug-
mynd kom upp, að selja Orku-
bú Vestfjarða, höfum við ávallt
sett það fram að ekki verði
blandað saman vanda félags-
lega íbúðakerfisins og sölu
Orkubúsins vegna fjárhags-
vanda sveitarfélaganna. Sam-
komulag tókst um að þetta
verði leyst á landsvísu. Við
áttum samkvæmt kröfu Eftir-
litsnefndar með fjárhag sveit-
arfélaga að greiða niður skuld-
ir um 134 milljónir. Þegar við
hér heima fórum yfir okkar
stöðu töldum við  skynsamlegt
að greiða heldur meira niður
af skuldum bæjarsjóðs, eða
um 150 milljónir, og um það
er orðið fullt samkomulag.

Við erum búnir að setja
fram nákvæma skrá yfir þær
skuldir sem við ætlum að
greiða niður. Þá greiðum við
til Íbúðalánarsjóðs 12 millj-
ónir sem voru álitin vera van-
skil hjá Bolungarvíkurkaup-
stað. Ég vil ekki kalla þetta
vanskil heldur ágreining um
sölusamning tveggja íbúða
sem  Húsnæðisstofnun ríkis-
ins hafði gengið frá sölu á og

verið er að deila um vaxta-
meðferð á. Þetta er mál sem
bæjarsjóður og Íbúðalána-
sjóður eru að gera upp sín á
milli og ég á von á því að
þessi tala lækki eitthvað. Þá
var ákveðið að leggja inn á
sérstakan biðreikning tæplega
62 milljónir sem við mundum
njóta vaxta af. Verði ekki búið
að leysa vanda félagslega
íbúðakerfisins á landsvísu fyr-
ir árslok 2002, þá getum við
óskað eftir umræðu um breyt-
ingu á þessu samkomulagi,
þannig að þessir peningar
verða þá til ráðstöfunar fyrir
sveitarfélagið vegna félags-
legra íbúða í sveitarfélaginu.

– En þá verða töluverðir
peningar eftir...

Já, við munum að sjálf-
sögðu reyna að fá sem mesta
ávöxtun á þeim fjármunum
því ekki er viturlegt að greiða
niður öll lán hjá bæjarsjóði
vegna þess að við höfum  náð
hagstæðu vaxtastigi hjá lána-
stofnunum. Þau lán greiðum
við síðan niður samkvæmt
ákvæðum viðkomandi
skuldabréfa. Þessi sala eign-
arhluta bæjarsjóðs í Orkubúi
Vestfjarða bætir gífurlega
mikið stöðu okkar. Hluta þess
fjár sem við höfum verið að
greiða í vexti getum við nú
nýtt til fjárfestinga þannig að
aðkoma næstu bæjarstjórnar
verður afskaplega góð. Með
þessari aðgerð erum við næst-
um því að gera bæjarsjóð svo
að segja  skuldlausan. Hér er
ég að tala um bæjarsjóð en
ekki samstæðureikning.“

– Er salan á eignarhlutnum
í Orkubúi Vestfjarða ekki
svolítið viðkvæmt mál?

„Jú, jú, það er alveg hárrétt.
Miklar breytingar eru fram-
undan á orkulögum og um-
svifum orkugeirans í landinu.
Því var alveg orðin fyllsta
ástæða til þess að breyta Orku-
búi Vestfjarða í hlutafélag. Ég
er nú einn af þeim sem hafa
alltaf haldið því fram, að það
séu misvitur stjórnvöld sem
nýta sér ekki þá reynslu og
þekkingu sem hefur skapast
hér á Vestfjörðum. Orkubúi
Vestfjarða hefur tekist afskap-
lega vel að byggja upp góða
þjónustu og raforkuöryggi.
Starfsmennirnir þekkja veik-
leika og styrkleika raforku-
kerfa, vita og þekkja vel til
virkjanakosta og þar fram eftir
götunum. Ég tel að ríkisvald-
ið, ef að það vill standa að því
að styrkja byggð á Vestfjörð-
um, eigi að stuðla að sóknar-
tækifærum á Vestfjörðum með
því nýta starfsmenn Orkubús-
ins og þeirra þekkingu með
því að efla alla starfsemina
hér. Það á að útvíkka þjónust-
una og er ekki fráleitt að hugsa
sér að Orkubú Vestfjarða þjóni
hinu nýja Norðvesturkjör-
dæmi og ef til vill stærra
svæði. Þetta er sú sýn sem ég
hef. Þeir sem að voru á móti
sölu Orkubúsins verða að
sætta sig við að sala hefur
farið fram.

Við eigum öll að vera sam-
herjar í því að herja á ríkis-
valdið um aukin umsvif. Ég
hef verið spurður að því hvers
vegna ég hafi tekið þátt sölu
Orkubúsins þar sem ég var nú
einn af stofnendum þess. Svar
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mitt er að ég met stöðuna svo
að sveitarfélögin, með því að
fá þessa fjármuni sem fást fyr-
ir OV  geti betur haldið uppi
eðlilegu og farsælu þjónustu-
stigi, bæði á sviði mennta- og
menningarmála og haldið
fólki í byggð. Ef góð þjónusta
og menntunarstig er ekki  er
ekki til staðar, vilja íbúarnir
ekki vera hjá okkur. Án sölu
hefðu flest sveitarfélögin ekki
átt annan kost en að segja upp
starfsfólki, draga úr þjónustu
eða hækka gjaldskrár. Þetta
verða menn að hafa í huga
þegar þeir fella dóm. Það hefði
verið alveg fásinna af sveitar-
félögunum á Vestfjörðum að
hafna þessu góða tilboði sem
fram kom. En málefni félags-
lega íbúðakerfisins verður líka
að leysa þannig að við séum
sáttir.“

ÞjónustustigÞjónustustigÞjónustustigÞjónustustigÞjónustustig
og mannlífog mannlífog mannlífog mannlífog mannlíf

–Nú hafið þið væntanlega
meira frelsi í meðferð fjár-
muna en hér hefur þekkst um
langan aldur...

„Já, en við verðum að fara
afskaplega vel með þessa fjár-
muni. Það er áreiðanlega meiri
vandi að gæta fjármuna en að
eyða þeim. Mín sýn er sú, að
í erfiðleikum eins og við eig-
um við að etja í dag, þegar við
sjáum fram á mikla íbúafækk-
un, þá eigum við að stefna
frekar að því að gera íbúana
stolta af sínu byggðarlagi.
Hvað þýðir það? Jú, það þýðir
að við eigum að nota hluta af
þessum fjármunum til við-
halds á fasteignum, bæði úti
og inni, sem hafa því miður
hafa orðið útundan vegna
erfiðrar fjárhagsstöðu til
þessa. Ég vil að við gerum
verulegt átak varðandi opin
svæði, gangstéttir og gatna-
gerð. Mín sýn er sú, að takist
okkur að gera byggðarlagið
snoturt, hreinlegt og fallegt
og halda uppi góðu þjónustu-
stigi, þá þyki íbúunum vænna
um bæinn sinn. Þá stöndum
við betur saman og tölum vel
um byggðarlagið okkar. Þeir
sem koma hingað sjá að hér
er gott mannlíf. Þegar heima-
fólkið er spurt hvort ekki sé
gott að búa í Bolungarvík, þá
verður svarið játandi. Og hér
er húsnæði til staðar, bæði fyr-
ir fjölskyldur og fyrirtæki.
Þetta ætti að laða að fleiri íbúa
og fleiri atvinnufyrirtæki.

NáttúrustofaNáttúrustofaNáttúrustofaNáttúrustofaNáttúrustofa
VestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarða

– Hér í Bolungarvík starfar
öflug vísindastofnun en furðu
margir virðast ekki þekkja til
þeirrar merkilegu vinnu sem
þar fer fram...

„Já, síst má gleyma Nátt-
úrustofu Vestfjarða þegar tal-
að er um menntun og menn-
ingu. Aðsetur hennar er hér í
Bolungarvík og ég er hræddur
að ekki geri allir geri sér grein
fyrir því hversu þýðingarmikil
hún er. Við tókum á sínum
tíma þá ákvörðun að vera
djarfir í þessu efni og gerðum
okkur ljóst að það varð að
fara í ákveðinn fórnarkostnað.
Við keyptum húsnæði hér í

bænum í samvinnu við um-
hverfisráðuneytið og sköpuð-
um þessari stofnun mjög góða
starfsaðstöðu. Náttúrustofan
hefur unnið hér gífurlega mik-
ið og þarft verk. Hún hefur
unnið að umhverfismati og
rannsóknum á lífríki og hefur
tekið þátt í hin fræga Horn-
strandaverkefni. Þá hafa
starfsmenn Náttúrustofunnar
tekið þátt í mikilli umræðu
um umhverfismál og mengun.
Þeir hafa unnið að umhverfis-
mati vegna snjóflóðamála í
Bolungarvík og tekið að sér
verkefni bæði fyrir Vegagerð-
ina og fyrir Orkubú Vestfjarða.
Ég hef af því spurnir að þjón-
usta Náttúrustofunnar þyki
mjög góð og starfsmennirnir
hafi skilað því sem þeim hefur
verið falið bæði fljótt og vel.
Ég hef fundið það greinilega,
að þeir vísindamenn sem
þarna eru að störfum og búa
hér með okkur skynja líf okkar
og starf betur en þeir sem
starfa utan byggðarlagsins og
þá á ég reyndar við hvernig
þetta ágæta starfsfólk skynjar
lífið hér á Vestfjörðum í heild.

Í þessu sambandi langar
mig að taka eitt dæmi. Árið
1997 létum við verkfræði-
stofnuna Línuhönnun vinna
viðamikla skýrslu um frá-
veitumál í Bolungarvík. Þessi
skýrsla er mjög vönduð, en
hún er unnin út frá þeim for-
sendum að fylgja að flestu
eða öllu leyti þeim lögum og
reglugerðum sem sett eru að
fyrirmynd frá Brüssel. Áætlað
var að kostnaður við að koma
fráveitumálum Bolvíkinga í
lag væri á bilinu 150-160
milljónir króna. Ég held að
við höfum bent á það strax,
að hér væri nú ekki um mikla
mengunarhættu að ræða.
Helst væri það þá í höfninni
en í Víkinni væri hún ekki
mikil. Aðalhættan væri sú að
hér væri mikið hafrót við sjáv-
arsíðuna og hafís gæti skemmt
útrásir.

Við báðum Náttúrustofu
Vestfjarða í samráði við Heil-
brigðiseftirlit Vestfjarða að
fara faglega yfir þessa skýrslu
og gefa okkur fagleg rök fyrir
því, að hér væri verið að leiða
okkur of langt. Í fljótlegri yfir-
sýn töldu sérfræðingar Nátt-
úrustofu Vestfjarða að hægt
væri að vinna þetta verk fyrir
u.þ.b. 50-60 milljónir eða einn
þriðja af því sem áður hafði
komið fram, að teknu tilliti til
þess að ekki þyrfti að ganga
eins langt og nefndar reglu-
gerðir segðu til um. Þetta var
kynnt á fundi íslenskra bæjar-
stjóra sem haldinn var hér í
Bolungarvík fyrir tveimur ár-
um. Mönnum þar þótti þetta
svo merkilegt, að ég fyrir hönd
bæjarstjóranna skrifaði stjórn
Sambands íslenskra sveitar-
félaga og óskaði eftir því að
fá styrk fyrir Náttúrustofu
Vestfjarða til þess að vinna
frekar að málinu og var það
samþykkt. Fljótlega kom í ljós
að þetta var svo umfangsmik-
ið verkefni, að eðlilegt væri
að fara víðar um. Eftir að hafa
kannað mengun í Bolungar-
vík, á Ísafirði og víðar var
verkefnið útvíkkað og Nátt-
úrustofurnar á Austfjörðum og
Norðurlandi komu einnig að

þessu verkefni. Vonir standa
til þess að gerð skýrslu um
fráveitumálin ljúki innan ekki
mjög margra vikna.

Þetta er það sem ég vil segja
að sé hinn ósýnilegi þáttur
Náttúrustofunnar og gott að
fólk viti um. Það er mikill
stuðningur fyrir okkur sveitar-
stjórnamenn að eiga að vís-
indamenn heima í héraði þeg-
ar við erum að segja við ríkis-
valdið að verið sé að leiða
okkur of langt í einhverju
reglugerðafargani. Það er ekki
nóg að okkur sjálfum finnist
eitthvað vera vitlaust – fagleg
rök verða að fylgja með í um-
ræðu og með því móti einu
fáum við leiðréttingu.

Ef til vill er í beinu fram-
haldi af þessu rétt að nefna þá
gagnrýni sem gjaldtaka Heil-
brigðiseftirlits Vestfjarða hef-
ur orðið fyrir. Slík gagnrýni
er byggð á afskaplega mikilli
skammsýni og einfalt mál að
útskýra það. Ef þeir sem hafa
matvælaframleiðslu með
höndum  hafa ekki „stimpil“
Heilbrigðiseftirlitsins í lagi,
þá geta þeir hreinlega lagt eig-
ið fyrirtæki í rúst og jafnvel
heilt byggðarlag. Virkt heil-
brigðiseftirlit, gott og traust,
er einfaldlega lykillinn að því

að hafa öryggi fyrir góðri
framleiðslu og frekari verð-
mætasköpun. Ég vil endilega
koma þessu á framfæri vegna
þess að sumar sveitastjórnir
vilja ekki horfa á þennan þátt

málsins. Það eru hreinir smá-
aurar sem eru settir til Heil-
brigðiseftirlits Vestfjarða mið-
að það sem getur gerst ef að
illa fer. Þetta vil ég biðja menn
að hafa í huga þegar þeir eru

að horfa yfir sviðið.“
Margt er enn ósagt um mál-

efni Bolungarvíkur og væri
efni í annað eins viðtal. En
það bíður betri tíma.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Enn af brottkastiEnn af brottkastiEnn af brottkastiEnn af brottkastiEnn af brottkasti NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Tekst KFÍ að
vinna sér sæti
í úrvalsdeild
að nýju í vor?

Alls svöruðu 320.
Já sögðu 140 eða 43,75%
Nei sögðu 150 eða 46,88%
Hlutlausir voru
30 eða 9,38%

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Óskum eftir að ráða starfsfólk til eftir-
talinna starfa frá og með 1. janúar nk.
Skólasafnvörð/skrifstofuaðstoð frá
áramótum til loka maímánaðar. Um
er að ræða 86,25% starf með blönduð-
um verkefnum frá kl. 9 til 16:30 dag-
lega nema á föstudögum, til kl. 16.
Starfsmann á Dægradvöl. Um er að
ræða 50% starf við heilsdagsvistun.
Vinnutími er frá kl. 12:00 til 15:00.
Matráðskonu/matráð í mötuneyti
nemenda. Um er að ræða 85% starf
sem felst í undirbúningi og sölu á létt-
um málsverðum fyrir nemendur í 7.-
10. bekkjar.
Skólaliða í 100% starf. Um er að
ræða blönduð störf við ræstingu,
gæslu og aðstoð í mötuneyti o.fl.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri,
Kristinn Breiðfj. Guðmundsson. Um-
sóknarfrestur er til 30. nóvember
2001. Skólastjóri.

RÁNARGATA 11 Á FLATEYRI
Til sölu er húseignin Ránargata 11 á
Flateyri. Húsið er byggt árið 1946 úr
steinsteypu. Húsið er ein hæð, 158m²
ásamt kjallara sem er 80,8m².
Húseignin verður seld í því ástandi
sem hún er nú í. Húsið er í útleigu sem
íbúðarhúsnæði. Ef til sölu kemur er af-
hendingartími bundinn við venjulegan
uppsagnarfrest húsaleigusamninga, ná-
ist ekki samkomulag um annað.
Þeir sem hafa áhuga sendi inn skriflegt
kauptilboð á skrifstofu Ísafjarðarbæjar
að Hafnarstræti 1, Ísafirði, í síðasta
lagi þann 30. nóvember nk. Ísafjarðar-
bær áskilur sér rétt til að taka hvaða til-
boði sem er eða hafna öllum.
Allar frekari upplýsingar eru veittar á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar á Ísafirði.

Augnlæknir á ÍsafirðiAugnlæknir á ÍsafirðiAugnlæknir á ÍsafirðiAugnlæknir á ÍsafirðiAugnlæknir á Ísafirði
Augnlæknir verður með móttöku á Ísafirði

dagana 26.-30. nóvember.
Tímapantanir frá og með fimmtudeginum

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

Árangur vestfirskra grunnskólanemenda á samræmdum prófumÁrangur vestfirskra grunnskólanemenda á samræmdum prófumÁrangur vestfirskra grunnskólanemenda á samræmdum prófumÁrangur vestfirskra grunnskólanemenda á samræmdum prófumÁrangur vestfirskra grunnskólanemenda á samræmdum prófum

„Markmiðið að vera hvergi„Markmiðið að vera hvergi„Markmiðið að vera hvergi„Markmiðið að vera hvergi„Markmiðið að vera hvergi
undir landsmeðaltali“undir landsmeðaltali“undir landsmeðaltali“undir landsmeðaltali“undir landsmeðaltali“

– segir Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, skólastjóri á Ísafirði

Niðurstöður úr samræmd-
um könnunarprófum í 4. og 7.
bekk grunnskóla í íslensku og
stærðfræði sýna vestfirsk ung-
menni eru um miðjan hóp
miðað við jafnaldra sína ann-
ars staðar á landinu. Þetta sést
á nýbirtum niðurstöðum frá
Námsmatsstofnun. „Í heildina
geta Vestfirðingar verið
þokkalega sáttir við niður-
stöðuna, sérstaklega ef miðað
er við árangur fyrri ára. Mark-
miðið er auðvitað að vera
hvergi undir landsmeðaltali
og fyrr verðum við ekki
ánægðir“, segir Kristinn
Breiðfjörð skólastjóri Grunn-
skólans á Ísafirði.

Í stærðfræði voru Vestfirðir
í fjórða til fimmta sæti af níu

kjördæmum, í báðum árgöng-
um. Nemendur frá Norður-
landi eystra stóðu sig best í 4.
bekk og skutu þar með aftur
fyrir sig skólum á höfuðborg-
arsvæðinu miðað við árið áð-
ur. Í 7. bekk stóðu skólar í
Reykjavík og nágrenni sig
best eins og í fyrra. Í íslensku
voru nemendur 4. og 7. bekkja
í vestfirskum skólum rétt um
meðaltal, eins og í stærðfræð-
inni. Í móðurmálinu stóðu
nemendur frá Reykjavík og
nágrenni sig best, eins og í
fyrra. Áberandi er hve nem-
endur á Suðurnesjum standa
sig verr í íslensku en jafnaldrar
þeirra á öðrum svæðum.

Meðaleinkunn 140 nem-
enda á Vestfjörðum í 4. bekk

var 6,3 í stærðfræði, sem er
sama og landsmeðaltal, en 6,1
í íslensku, sem er nokkuð und-
ir landsmeðaltali. Stóðu þau
sig betur í stærðfræði en ár-
gangurinn í fyrra en örlítið
slakar í íslensku. 121 nemandi
7. bekkjar á Vestfjörðum fékk
að meðaltali einkunnina 6,3 í
stærðfræði og 6,6 í íslensku
sem er 0,1 undir landsmeðal-
tali í hvorri grein, og stóðu sig
betur en jafnaldrar þeirra í
fyrra í stærðfræði.

Grunnskólinn á Ísafirði

kom vel út í 7. bekk, sérstak-
lega í stærðfræði. „Við erum
mjög sátt við niðurstöðu 7.
bekkjar, sem var vel yfir lands-
meðaltali í stærðfræði, sér-
staklega þar sem hann hefur
bætt sig mikið frá því fyrir
þrem árum. Hins vegar er
fjórði bekkur undir landsmeð-
altali og úr því þarf að bæta,“
sagði Kristinn Breiðfjörð um
útkomu Grunnskólans á Ísa-
firði, en skólinn á tæplega
helming nemenda á Vestfjörð-
um sem tóku könnunarprófin.

Undirritaður hefur verið samstarfssamningur milli
Landsbankans á Ísafirði og Sundfélagsins Vestra. Samn-
ingurinn kveður á um víðtækt samstarf og tekur til aug-
lýsinga, þjónustu og viðskipta. Með þessu móti vill bank-
inn styrkja stöðu sundíþróttarinnar í bæjarfélaginu og
verðlauna Sundfélagið Vestra sem hefur átt mjög góðu
gengi að fagna síðustu misseri. Á myndinni eru Bryn-
jólfur Þór Brynjólfsson, útibússtjóri Landsbankans á
Ísafirði, og Gestur Ívar Elíasson, formaður Sundfélagsins
Vestra, við undirritun samningsins í gær. Fyrir aftan þá
eru Helga S. Snorradóttir og Hafsteinn Sigurðsson frá
Landsbankanum og Margrét Eyjólfsdóttir og Halldóra
Karlsdóttir frá Sundfélaginu Vestra.

Landsbankinn styrkirLandsbankinn styrkirLandsbankinn styrkirLandsbankinn styrkirLandsbankinn styrkir
Sundfélagið VestraSundfélagið VestraSundfélagið VestraSundfélagið VestraSundfélagið Vestra

Enn er fjallað um brottkast í fjölmiðlum og nú kemur skipstjórinn af Bjarma
BA fram á völlinn og kveðst hafa sviðsett brottkastið eins og það kom fram í
Morgunblaðinu og Sjónvarpinu. Ef satt er, þá er það vont, sérstaklega fyrir þá
fréttamenn er tóku þátt í atburðunum. Ef satt reynist rýrir það traust almennings
á fréttamönnum. Það vekur óneitanlega athygli hve sein lögregla er að taka á
klárum lögbrotum sem höfð hafa verið fyrir augum þjóðarinnar í fjölmiðlum
ítrekað undanfarna daga. Og það vekur líka athygli að tilraunir sýslumannsins á
Ísafirði í þá veruna að fá allar kvikmyndirnar sem teknar voru af brottkastinu í
sínar hendur virðast ekki bera neinn árangur. Þeir töku- og
fréttamenn er hlut eiga að máli neita að afhenda þær, að eigin
sögn. Í fjölmiðlum bera þeir fyrir sig trúnaði við skipstjórann.
Hann kveður á hinn bóginn í Fiskifréttum þennan sama trúnað
hafa verið brotinn á sér. Virðist í uppsiglingu eins konar fjölmiðlaklandur, því
hver ber annan sökum, fréttamenn á vettvangi og skipstjórinn á hinu umdeilda
skipi.

Málið er rætt á Alþingi og er merkilegasta niðurstaðan, en um leið sjálfsögð,
að þingmenn eru allir óánægðir með brottkast afla af íslenskum fiskiskipum.
Fiskurinn í sjónum er sameiginleg auðlegð íslensku þjóðarinnar. Veruleiki hins
raunverulega heims er sá, að aldrei hefur tekist að deila út veraldlegum gæðum
svo öllum líki. Um fátt hefur orðið heitari pólitísk umræða síðasta áratuginn en
kvótakerfið og kosti þess og einkum galla. Helst verður því jafnað við heita póli-

tíska umræðu um veru varnarliðsins á Íslandi á 6. og 7. áratugnum.
Sjávarútvegsráðherra hefur gagnrýnt lögreglu fyrir linkind við rannsókn brota

á lögum um fiskveiðar. En Fiskistofa hefur loks tekið ákvörðun um að hafa eftir-
litsmenn um borð í Báru ÍS og Bjarma BA á kostnað útgerðarinnar, sem mun
verða að greiða laun þeirra auk annars kostnaðar. Það verður þeim sjálfsagt nægi-
lega þungbært. Eftir stendur þó að taka verður á meintum lögbrotum. Þeir eru
bornir sökum, skipstjórarnir á Báru ÍS og Bjarma BA, og eiga rétt á því að mál
þeirra verði rannsökuð og hið sanna komi í ljós. Hver raunveruleg sekt þeirra er

mun væntanlega skýrast við rannsókn málsins.
Síðast en ekki síst á almenningur, kjósendur á Íslandi,

rétt  á því að fá upplýst með óyggjandi hætti hvort það sé stað-
reynd, að sumir skipstjórar leyfi sér þessa umgengni um auð-

lindina, fiskimiðin. Við það verður ekki unað að skipstjórar skipanna sem hér
hafa verið nefnd verði tvísaga í fjölmiðlum og segi fyrst að svona séu staðreyndir
og dragi síðar í land og lýsi því yfir að um sýndarmennsku sé að ræða.

Með því er orðið til tvenns konar brottkast. Í fyrsta lagi hið umdeilda brottkast
fisks úr afla skipanna á Íslandsmiðum. Í öðru lagi má segja, ef satt reynist um
sýndarmennsku, að skipstjórarnir hafi kastað brott fréttamönnunum, sem hafi þá
í raun látið nota sig til vondra verka. Fjölmiðlungar sem taka þátt í tilbúningi
frétta hafa ekki verið hátt skrifaðir. Þeim er í raun kastað brott. Allir hafa hag af
því að hið sanna komi í ljós.

47.PM5 19.4.2017, 09:4812
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Halldór Margeirsson, bankastjóri Íslandsbanka á Ísafirði,
Kristmann Kristmannsson, Rúnar Guðmundsson, Einar
Már Gunnarsson voru á árshátíðinni ásamt eiginkonum
sínum.

Konráð Jakobsson, fyrrv. framkvæmdastjóri Hraðfrystihúss-
ins - Gunnvarar hf. Sigurður Þórðarson, Hörður Þorsteins-
son og Elías Oddsson.

Guðmundur Helgason, Björn Elías Ingimarsson, Bernharð
Överby og Bragi Magnússon.

Árshátíð Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar var

haldin í Félagsheimilinu í
Hnífsdal á laugardags-

kvöldið og komu þar
saman um 120 manns.

Veislustjóri var Kristján
Kristjánsson, vélstjóri hjá

HG. Fyrir utan ýmis
heimatilbúin skemmti-

atriði söng Kammerkórinn
nokkur lög undir stjórn

Guðrúnar Jónsdóttur og

hlaut mikið lof viðstaddra.
Það voru SKG-Veitingar

sem sáu um veislukostinn í
fagnaðinum. Að borðhaldi

loknu var stiginn dans
fram á nótt við tónlist

Baldurs og Margrétar.
Ljósmyndari blaðsins

var á staðnum og tók þar
meðfylgjandi myndir.

Fleiri myndir munu
birtast i svipmyndum á

bb.is í vikunni.

Árshátíð Hrað-Árshátíð Hrað-Árshátíð Hrað-Árshátíð Hrað-Árshátíð Hrað-
frystihússins-frystihússins-frystihússins-frystihússins-frystihússins-
Gunnvarar hf.Gunnvarar hf.Gunnvarar hf.Gunnvarar hf.Gunnvarar hf.

Kristján G. Jóhannsson, Kristján G. Jóakimsson, vinnslu-
og markaðsstjóri HG og Einar Valur Kristjánsson, fram-
kvæmdastjóri Hraðfrystihússins - Gunnvarar.

Sveinn Guðbjartsson, verkstjóri og Kristján Kristjánsson,
vélstjóri höfðu um margt að spjalla á árshátíðinni.

Það gerðu einnig feðgarnir Guðjón Loftsson og Sveinn
Guðjónsson, verksmiðjustjóri.

María Hagalínsdóttir og Guðrún Aspelund skemmtu sér
vel á árshátíðinni.

Helga Jóakimsdóttir, skrifstofustjóri og Kristinn Kristjáns-
son, verksmiðjustjóri skemmta gestum á árshátíðinni.

47.PM5 19.4.2017, 09:4813
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

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

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 24. nóvember kl. 14:25

Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 24. nóvember kl. 16:30

Íslandsmótið í handbolta: Leikur óákveðinn

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 21. nóvember kl. 19:30

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

Meistarakeppni Evrópu: Juventus – Bayer Leverkusen
Laugardagur 24. nóvember kl. 15:50

Kjörísbikarinn: UMFN/KR – Keflavík/Þór

Dennis Quaid leikur aðalhlutverkið í spennumyndinni Á réttri bylgjulengd, eða
Frequency, sem Stöð 2 sýnir kl. 22:05 á laugardagskvöld. John Sullivan, lög-
reglumaður í New York, missti föður sinn af slysförum fyrir mörgum árum. Eft-
ir dauðsfallið var mörgum spurningum ósvarað og John hefur oft hugleitt
hvernig koma hefði mátt í veg fyrir slysið. Hann býst við að málið verði alltaf
ráðgáta en þar skjátlast honum. John er í þann mund að fá upplýsingar að
handan sem þola vart dagsljósið.

helginhelginhelginhelginhelgin
Fjölmenningasetrið:
Rætur, félag áhugafólks
um menningarfjölbreytni,
heldur aðalfund sinn í
Fjölmenningarsetrinu,
laugardaginn 24. nóvem-
ber kl. 14:00. Auk aðal-
fundarstarfa verður sagt
frá heimsþingi Sameinuðu
þjóðanna gegn kynþátta-
fordómum.

www.avrik.is
avrik.is er heimasíða Al-
mannavarna ríkisins.
Undir liðnum forvarnasvið
má lesa sér til um hvernig
hægt er að draga úr
áhættu vegna almanna-
vár, t.d. vegna eldgosa,
snjóflóða, jarðskjálfta
o.s.frv. Náttúruhamfarir
verða yfirleitt án nokkurrar
viðvörunar og til að
bregðast sem best við
þeim skaða sem náttúru-
hamfarir geta orsakað
þurfa allir að undirbúa við-
brögð sín fyrirfram og því
er mikilvægt að á hverju
heimili sé til heimilisáætl-
un. Eru þarna leiðbeining-
ar um hvernig hægt er að
gera slíka heimilisáætlun
og eins almennar ráðstaf-
anir ef hættuástand skap-
ast. Fjölmargar aðrar upp-
lýsingar er þarna að finna
og má t.d. nefna. að þar
kemur fram hvernig
bregðast skuli við ef grun-
ur er á póstsendingum
sem innihalda miltis-
brandsgró.

Á réttri bylgjulengd

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Vaxandi sunnanátt, 15-20
m/s og rigning síðdegis.
Hlýnandi veður.
Horfur á föstudag:
Suðvestanátt. Skúrir og
síðan él sunnan- og vest-
an til. Hiti 0-5 stig.
Horfur á laugardag:
Suðvestanátt. Skúrir og
síðan él sunnan- og vest-
an til. Hiti 0-5 stig.
Horfur á sunnudag:
Norðlæg átt eða él á
norðanverðu landinu og
fremur kalt.
Horfur á mánudag:
Norðlæg átt eða él á
norðanverðu landinu og
fremur kalt.

Föstudagur 23. nóvember
17.10  Leiðarljós
17.55  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (66:90)
18.35  Nornin unga (8:24)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.10  Herbie í Monte Carlo. (Herbie
goes to Monte Carlo) Ævintýra mynd
um Volkswagenbjölluna Herbie sem tek-
ur þátt í kappakstri frá París til Monte
Carlo. Aðalhlutverk: Dean Jones, Don
Knotts og Julie Somers.
21.55  Af fingrum fram (7:7) Gestur
Jóns Ólafssonar að þessu sinni er Eyjólfur
Kristjánsson.
22.35  Voðinn vís. (When Worlds
Collide) Bíómynd frá 1951. Árekstur
jarðarinnar og annarrar plánetu vofir yfir
og hafin er smíði geimflaugar til þess að
koma völdum einstaklingum undan.
Aðalhlutverk: Richard Derr, Barbara
Rush, John Hoyt og Larry Keating.
23.55  Systragervi. (Sister Act) Banda-
rísk bíómynd frá 1992 um söngkonu
sem felur sig í klaustri eftir að hún heryrir
kærastann sinn leggja á ráðin um morð.
e. Aðalhlutverk: Whoopi Goldberg,
Maggie Smith og Harvey Keitel.
01.35  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 24. nóvember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.30  Mummi bumba (59:65)
10.15  Pokémon (21:52)
11.10  Kastljósið
11.30  Mósaík
12.05  At
12.30  Skjáleikurinn
13.30  Markaregn
14.25  Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.30  Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (14:22)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
20.00  Milli himins og jarðar
20.55  Lán var að hitta Lizzie. (Thank
God He Met Lizzie) Áströlsk mynd um
ungan mann sem er í tilvistarkreppu eftir
misheppnuð sambönd.  Hann kynnist
lækni, Lizzie, sem síðar verður konan
hans, en það er erfitt að afmá fortíðina úr
huganum. Aðalhlutverk: Cate Blanchett,
Richard Roxburgh og Frances O´Conn-
or.
22.30  Bandarísk brjálsemi. (American
Psycho) Bandarísk hryllingsmynd frá
árinu 2000 um ungan mann sem er ekki
allur þar sem hann er séður. Aðalhlut-
verk: Christian Bale, Willem Dafoe, Jar-
ed Leto og Reese Witherspoon.
00.15  Rebus - Myrkraverk. (Rebus:
Hanging Garden) Skosk sakamálamynd
um Rebus lögreglufulltrúa í Edinborg.
Aðalhlutverk: John Hannah.
01.55  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 25. nóvember
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
11.05  Nýjasta tækni og vísindi
11.20  Kastljósið
11.40  Skjáleikurinn
14.00  Þrekmeistarinn
15.00  Mósaík
15.35  Maður er nefndur
16.10  Markaregn
17.00  Geimferðin (24:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.30  Spírall (8:10)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Þúsund og einn dagur. Þáttur
um Steindór Hjörleifsson leikara og
fyrsta dagskrárstjóra Sjónvarpsins.
20.40  Bókaást (2:3)
21.10  Fréttir aldarinnar
21.30  Syndir (6:7)
22.25  Helgarsportið
22.45  Brautarstöðin. (Central do Bras-
il) Brasilísk bíómynd frá 1998. Fyrrver-
andi kennari, sem skrifar bréf fyrir ólæst
fólk, og drengur, sem hefur nýlega misst
móður sína, leggja upp í mikla leit að
föður drengsins. Aðalhlutverk: Fern-
anda Montenegro, Olivia Pera og Viní-
cius de Olivera.
00.30  Kastljósið
00.55  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 23. nóvember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Á Lygnubökkum (15:26) (e)
10.00 Stræti stórborgar (23:23) (e)
10.45 Oprah Winfrey
11.30 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Sápuóperan (7:17) (e)
13.00 Sporlaust
14.55 Andrea (e)
15.20 Ein á báti (17:24) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Skriðdýrin
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld (19:22)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag (e)
19.30 Simpson-fjölskyldan (3:21)
20.00 Stjörnustríð (Star Wars Episode
VI: Retu) Stjörnustríðið geisar enn. Fram
undan eru hatrömm átök og heimsveldið
riðar til falls. Han Solo er tekinn höndum
en hjálpin er skammt undan. Logi geim-
gengill safnar liði og Svarthöfði má vara
sig.Aðalhlutverk: Mark Hamill, Harrison
Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams.
22.20 Blóðsugubaninn Buffy (12:22)
23.10 Almennilegur krimmi. (Ordinary
Decent Criminal) Glæpamynd af betri
gerðinni. Michael Lynch er slóttugur
þjófur í Dublin á Írlandi. Í augum félaga
sinna er hann hinn fullkomni glæpa-
maður en hvað eftir annað hefur honum
tekist að snúa á lögregluna. Nú er svo
komið að afbrotin snúast ekki endilega
um það að hafa sem mest upp úr krafsinu.
Michael er rekinn áfram af öðrum hvöt-
um og það býður hættunni heim.  Aðal-
hlutverk: Kevin Spacey, Linda Fioren-
tino, Peter Mullan, Helen Baxendale.
00.45 Heitt í kolunum. (Mercury Rising)
Alríkislögreglumaðurinn Art Jeffries á
við mörg persónuleg vandamál að stríða.
Hann er tæpur á tauginni og í starfi eru
honum nær einungis falin lítilvæg verk-
efni. Þegar hann er fenginn til að rann-
saka hvarf 9 ára einhverfs stráks fer
heldur betur að hitna í kolunum.  Aðal-
hlutverk: Alec Baldwin, Bruce Willis,
Miko Hughes.
02.35 Sporlaust. (Without a Trace)
Átakanleg kvikmynd um lífsreynslu ein-
stæðrar móður. Eins og venjulega kvaddi
háskólaprófessorinn Susan Selky sex ára
son sinn Alex áður en hann fór í skólann
og hún í vinnuna. Þegar Susan kom
heim síðdegis bólaði ekkert á drengnum.
Lögreglumanninum Al Menetti var falið
málið en á litlu var að byggja. Móðirin
neitaði að gefast upp og var öðrum hvatn-
ing með einstöku baráttuþreki sínu.  Að-
alhlutverk: Kate Nelligan, Judd Hirsch,
David Dukes, Stockard Channing.
04.35 Ísland í dag (e)
05.00 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 24. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.15 Paulie páfagaukur. (Paulie) Þessi
töfrandi fjölskyldumynd fjallar um Paul-
ie sem er hraðmæltasti og fyndnasti páfa-
gaukur í heimi. Paulie ákveður að leita
að stúlkunni sem ól hann upp og lendir í
margvíslegum ævintýrum sökum ógæti-
legrar orðanotkunar. Paulie kemst þó að
því að mælgi hans, vonarhugur og furðu-
leg hjörð af dýrum sem kallast menn,
geta hjálpað honum að láta þennan dýr-
mætasta draum sinn rætast.  Aðalhlut-
verk: Cheech Marin, Gena Rowlands,
Tony Shalhoub.
11.50 Glæstar vonir
13.35 60 mínútur (e)
14.20 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.05 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag (e)
19.30 Dharma og Greg (11:24)
20.00 Ó, ráðhús (15:23)
20.30 Utanbæjarfólkið. (The Out of
Towners) Hjónin Henry og Nancy Clark
eru frá Miðvesturríkjunum. Þau eru kom-
in til New York í viðskiptaerindum en
Henry er boðaður í mikilvægt starfsvið-
tal. Hjónin eru ávallt með allt sitt á hreinu
en röð óvæntra atvika setur áætlun þeirra
algerlega úr skorðum. Í stórborginni
leynast víða hættur og það er vissara
fyrir utanbæjarfólk að fara að öllu með
gát.  Aðalhlutverk: Steve Martin, Goldie
Hawn, Mark McKinney, John Cleese.
22.05 Á réttri bylgjulengd. (Frequency)
John Sullivan, lögreglumaður í New
York, missti föður sinn af slysförum
fyrir mörgum árum. Eftir dauðsfallið
var mörgum spurningum ósvarað og
John hefur oft hugleitt hvernig koma

hefði mátt í veg fyrir slysið. Hann býst
við að málið verði alltaf ráðgáta en þar
skjátlast honum. John er í þann mund að
fá upplýsingar að handan sem þola vart
dagsljósið.  Aðalhlutverk: Dennis Quaid,
Jim Caviezel, Andre Braugher, Shawn
Doyle.
00.00 Gullauga. (Goldeneye) Hörku-
spennandi mynd með Pierce Brosnan í
hlutverki spæjarans 007. Fyrrverandi
bandamaður James Bonds er orðinn
stórtækur í undirheimum Rússlands og
svífst einskis. En illvirkin bitna ekki ein-
ungis á kommúnistaríkinu fyrrverandi
því hinum vestræna heimi er einnig ógn-
að. Aðalhlutverk: Pierce Brosnan, Sean
Bean, Izabella Scorupco, Robbie Coltr-
ane.
02.05 Uppgjör. (Draw) Vestri af betri
gerðinni. Útlaginn Harry H. Holland er
á flótta undan vörðum laganna. Hann er
nú innikróaður á hóteli og virðast allar
bjargir bannaðar. Til að bæta gráu ofan á
svart er gamall óvinur hans, Sam Starrett,
mættur á svæðið og uppgjör er óumflýj-
anlegt. Aðalhlutverk: Kirk Douglas, Jam-
es Coburn, Alexandra Bastedo.
03.45 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 25. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 60 mínútur II (e)
13.05 Nágrannar
15.00 Jólaósk Rikka Ríka. (Richie
Rich´s Christmas Wish) Ríkasti krakki í
heimi, Rikki ríki, er skammaður fyrir að
hafa eyðilagt jólin heima hjá sér og í
bræði sinni óskar hann þess að hann hafi
aldrei fæðst. Vísindamaðurinn Keenbean
hefur búið til vél sem lætur óskir rætast
og Rikka ríka verður óvart að ósk sinni.
Nú er eina von Rikka að hafa uppi á pró-
fessornum til þess að koma lífi sínu í
samt horf.  Aðalhlutverk: David Gallag-
her, Eugene Levy.
16.25 Simpson-fjölskyldan (22:23)
16.50 Andrea (e)
17.15 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag (e)
19.30 Viltu vinna milljón?
20.25 Ást og körfubolti. (Love and
Basketball) Þriggja stjarna ástarsaga.
Quincy McCall og Monica Wright hafa
þekkst frá því í barnaskóla. Þau virðast
sniðin hvort fyrir annað en alltaf stendur
eitthvað í veginum. Þau fullorðnast og
verða bæði frábærir íþróttamenn en ástin
situr enn þá á hakanum. Quincy er nú
heitbundin annarri konu og ástarævintýri
með Monicu virðist heyra sögunni til.
Aðalhlutverk: Omar Epps, Sanaa Lath-
an, Alfre Woodard.
22.30 60 mínútur
23.20 Prívat (3:3) Valgerður Bjarna-
dóttir framkvæmdastjóri í ítarlegu viðtali
við Hans Kristján Árnason. Valgerður
er margfróð um Evrópumál og íslensk
stjórnmál sömuleiðis. Hún er dóttir
Bjarna Benediktssonar og var gift
Vilmundi heitnum Gylfasyni.
00.20 Pólskt brúðkaup. (Polish Wedd-
ing) Skemmtileg mynd um líf pólskrar
stórfjölskyldu sem rennur heitt blóð í

æðum. Móðirin Jadzia er höfuð fjöl-
skyldunnar. Hún á fimm börn og er ham-
ingjusamlega gift en gefur sér góðan
tíma til þess að gamna sér með yfirmanni
sínum. Chala dóttir hennar er ekki heldur
við eina fjölina felld. Aðalhlutverk:
Gabriel Byrne, Lena Olin, Claire Danes.
02.05 Feitir félagar (4:6) (e)
02.55 Tónlistarmyndbönd

00.55 Slys. (Accident) Umdeild mynd
frá árinu 1967 sem olli nokkurri hneyksl-
an á sínum tíma og þótti framúrstefnuleg
í efnistökum. Handritið, sem er eftir
Harold Pinter, er byggt á samnefndri
skáldsögu eftir Nicholas Mosley og segir
frá hinni ungu Önnu sem verður fyrir
því áfalli að missa unnusta sinn í hræði-
legu bílslysi.  Tveir menn, Stephen og
Charlie, vilja koma henni til aðstoðar í
sorginni en spurningin er hversu heiðar-
leg sú hjálp er.  Aðalhlutverk: Jacqueline
Sassard, Stanley Baker, Michael York,
Dirk Bogarde, Harold Pinter.
02.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 24. nóvember
18.00 Íþróttir um allan heim
18.54 Lottó
19.00 Í ljósaskiptunum (7:17)
20.00 Eitt sinn þjófur (12:22)
21.00 HM í ralli
21.30 Dómsdagur. (Terminator 2:
Judgement Day) Umtöluð spennumynd
sem sópaði að sér verðlaunum. Tortím-
andinn er enn á ferðinni og þjónustu-
stúlkan Sarah Connor blandast í málið.
Aðstæður hennar eru breyttar og hún er
orðin móðir. Sonur hennar er skotmark
óvinanna og fram undan er barátta upp á
líf og dauða. Sarah stendur hins vegar
ekki ein, öflug stríðsvél er henni til varn-
ar. Aðalhlutverk: Arnold Schwarzenegg-
er, Linda Hamilton, Edward Furlong,
Robert Patrick, Earl Boen.
23.50 Hnefaleikar - Hasim Rahman.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas í Bandaríkjunum um síðustu helgi.

Föstudagur 23. nóvember
18.00 Heklusport
18.30 Sjónvarpskringlan
18.45 Gillette-sportpakkinn
19.15 Alltaf í boltanum
19.45 Fífl og furðufuglar (11:18)
20.30 HM í ralli
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 Mac. Niccolo (Mac) Vitelli er
elstur þriggja bræðra og tekur við stjórn
fjölskyldunnar er faðir hans deyr. Fað-
irinn var byggingameistari og synirnir
taka við störfum hans. Í fyrstu vinna þeir
fyrir skussann og svikahrappinn Polo-
wski en gefast fljótlega upp á því og
ákveða að stofna eigið fyrirtæki. Við-
skiptin ganga vel en vinnufíkn og full-
komnunarárátta Macs reynist bræðrun-
um erfið viðureignar.  Aðalhlutverk: Nic-
holas Turturro, Ellen Barkin, Matthew
Sussman.

Pantið jólaauglýs-

ingarnar tímanlega.

Síminn er 456 4560
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fjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlar

Sunnudagur 25. nóvember kl. 13:45
Ítalski boltinn: Parma – AC Milan
Sunnudagur 25. nóvember kl. 15:55

Enski boltinn: Arsenal – Manchester United
Sunnudagur 25. nóvember kl. 18:00

NBA: Toronto Raptors – Philadelphia 76ers
Þriðjudagur 27. nóvember kl. 19:40

Enski boltinn: Newcastle United – Ipswich Town
Miðvikudagur 28. nóvember kl. 19:40

Enski boltinn: Leeds United – Chelsea

 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn
Laugardagur 24. nóvember kl. 14:45

Enski boltinn: West Ham – Tottenham Hotspur

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Holtsskóli:

Kirkjuskóli barnanna verð-
ur laugardaginn 24. nóv.

frá kl. 13-15. Veitingar og
leikir.

Flateyrarkirkja:
Guðsþjónusta verður

sunnudaginn 25. nóv. kl.
14. Frímúrarar taka þátt í

guðsþjónustunni með kór-
söng, ritningarlestri og
predikun. Predikari er

Eiríkur Finnur Greipsson.
Þingeyrarkirkja:

Kirkjuskóli barnanna er á
föstudögum kl. 17.

Ísafjarðarkirkja:
Guðsþjónusta á sunnudag
kl. 11. Sr. Stína Gísladóttir

þjónar fyrir altari.

Windows XP á kr. 250Windows XP á kr. 250Windows XP á kr. 250Windows XP á kr. 250Windows XP á kr. 250
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Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Gróa Stefánsdóttir,

fulltrúi hjá Eimskip á
Ísafirði svarar:

,,Ég fer alltaf
inn á bb.is og
jafnvel stund-
um oft á dag

eftir því
hvaða mál
eru efst á

baugi.  Fer oft inn á net-
spjallið, en mér leiðast
kjammar/kjömmur sem
geta ekki skrifað undir

nafni og eru jafnvel með
skítkast. Starfs míns

vegna nota ég vef Íslands-
banka, isb.is, mikið og

einnig í mína þágu þegar
heim er komið. Svo mér til
ánægju og yndisauka á ég
tvær uppáhaldssíður sem
eru femin.is og bot.is. Á

femin.is getur maður
fræðst um allt milli himins

og jarðar í mannlegum
samskiptum, matarupp-
skriftum, megrun (spái

ekki mikið í það að vísu),
uppeldi barna og jafnvel

hvernig ég á að koma
manninum mínum til.  Svo

þið sjáið að það er ekki
lítið sem maður finnur

þar. Þá er það rúsínan í
pylsuendanum bot.is sem

er svooooo skemmtileg,
en það eina sem skyggir á

er sú staðreynd að ég er
ekki eins myndarleg í

höndunum og ég á kyn til,
en engu að síður fer ég oft

til að skoða hvað það er
hægt að gera margt fallegt

og skemmtilegt.

Windows XP kom á markað í Thailandi þegar
í síðasta mánuði – í ólöglegri fjölföldun. Forritið
kom á almennan markað fyrir stuttu en fæst
nú hjá götusölum í Bangkom á sem svarar 250
krónur. Þetta átti ekki að vera hægt, að áliti
Microsoft. Mick Jagger segir opinskátt frá tilfinning-

um sínum í viðtali við Spiegel, þar sem m.a.
er fjallað um nýju sólóplötuna „Goddess in
the Doorway“. Textarnir þar eru fullir sökn-
uðar og á einum stað syngur Jagger „I al-
ways hate nostalgia, living in the past.“
Hann berst á móti trega liðins tíma en er
samt flæktur í hann. Jagger segist vera allt
annar maður á sólóplötum en sem félagi í
The Rolling Stones. Lagið „Don’t call me
up“ samdi hann eftir skilnaðinn við Jerry
Hall. „Já, það er djöfull sorglegt lag“, segir
Jagger. „Það hefur meðferðargildi fyrir
sálina að semja slíkt. Því átakameiri sem
ástin eða endalok hennar hafa verið, þeim
mun meira þarf maður að semja um það.“

Tregafullur söngvariTregafullur söngvariTregafullur söngvariTregafullur söngvariTregafullur söngvari

02.00 Hnefaleikar. Bein útsending frá
hnefaleikakeppni í Bandaríkjunum. Á
meðal þeirra sem mætast eru John Ruiz,
heimsmeistari WBA-sambandsins í
þungavigt, og Evander Holyfield, fyrr-
verandi heimsmeistari.
05.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 25. nóvember
10.40 Hnefaleikar - Evander Holyfield
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Arsenal og Manchester United.
18.00 NBA. Bein útsending frá leik
Toronto Raptors og Philadelphia 76ers.
20.30 HM í ralli
21.00 Meistarakeppni Evrópu. Farið
er yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
22.00 Saklaus fegurð. (Stealing Beauty)
Rétt tæplega tvítug bandarísk stúlka ferð-
ast til Toscana-héraðsins á Ítalíu og ætlar
að verja þar sumrinu. Tvennt vakir eink-
um fyrir henni: Að endurnýja kynni við
strákinn sem smellti á hana ógleymanleg-
um kossi nokkrum árum áður og komast
að meiru um móður sína sem mátti lítið
vera að því að sinna börnum á blóma-
skeiði sínu. Aðalhlutverk: Liv Tyler, Jer-
emy Irons, Joseph Fiennes, Sinead Cus-
ack, Rachel Weisz.
00.00 Sannleikurinn um hunda og ketti
(Truth About Cats and Dogs, The) Hver
er sannleikurinn um hunda og ketti?
Abby Barnes dýralæknir veit það því
hún stýrir vinsælum spjallþætti í útvarpi
sem fjallar um gæludýr. En sumir sem
hringja inn vilja vita meira um hana og

hún lýsir sér sem konunni í næstu íbúð,
ljóshærðri og glæsilegri. Eftir þetta
lenda hún, nágrannakonan Noelle og
hundaeigandinn Brian í furðulegum
aðstæðum sem eru afleiðingar misskiln-
ings og missagna. Aðalhlutverk: Jane-
ane Garofalo, Uma Thurman, Ben
Chaplin.
01.35 Dagskrárlok og skjáleikur

keppa um að komast á stefnumót við
aðila af hinu kyninu sem þeir hafa aldrei
séð! Viku síðar fá áhorfendur svo að sjá
hvað gerðist á óvissustefnumóti parsins
23.00 Malcolm in the Middle (e)
23.30 The Practice (e)
00.30 Spy TV (e)
01.00 Jay Leno (e)
02.00 City of Angels (e)
03.00  Muzik.is
04.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 24. nóvember
12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 Law & Order (e)
14.30 Jay Leno (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Survivor III (e)
17.30 Þátturinn (e)
18.30 Mótor (e)
19.00  Everybody Loves Raymond
19.30 King of Queens. Bandarísk gaman-
þáttaröð um Doug Hefferman, sendil í
New York sem gerir ekki miklar kröfur
til lífsins.
20.00 City of Angels. Við fylgjumst með
lífi og störfum. Þættir um líf og störf
hjúkrunarfólks og lækna á sjúkrahúsi í
miðborg Los Angeles
21.00 Íslendingar. Léttur spurninga og
spjallþáttur um hegðun, atferli og skoðanir
Íslendinga.
22.00 Profiler. Sérsveitin kemst að því
að Lucas hefur komist í samband við
einhvern. Rannsókn leiðir þau til Otis,
smábæjar í N-Kaliforníu, og þar hefst leit
að lærisveini Lúkasar...
22.50 Love Cruise (e)
23.50 Hollywood Raw
00.20 Jay Leno (e)
01.00 Profiler
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 25. nóvember
12.00 Jóga
12.30 Silfur Egils
14.00 Malcolm in the Middle (e)
14.30 The Practice (e)
15.30 Providence (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
19.30 Titus
20.00 Dateline. Bandarískur fréttaskýr-
ingaþáttur frá NBC með mörgum af kunn-
ustu fréttamönnum Bandaríkjanna, s.s.
Jane Payley, Stone Phillips, Tom Brokaw
og Mariu Shriver.
21.00 Silfur Egils. Fjörmikill, skemmti-
legur og óháður umræðuþáttur um pólitík
og þjóðmál í umsjón Egils Helgasonar.
22.30 Tantra – listin að elska meðvitað
23.30 Íslendingar (e)
00.30 Mótor (e)
01.00 48 Hours (e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Föstudagur 23. nóvember
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno (e)
18.30 Þátturinn
19.30 Yes Dear
20.00 CBS – Special news. Vandaður
fréttaskýringaþáttur frá CBS
21.00 Íslensk kjötsúpa. Ný þáttaröð
með Johnny National er væntanleg og
við hitum upp og lítum á vel valinn þátt
frá fyrstu þáttaröð.
21.50 DV – fréttir. Margrét Rós Gunn-
arsdóttir flytur okkur helstu fréttir dags-
ins frá fréttastofu DV og Viðskipta-
blaðsins.
21.55 Málið. Andrés Magnússon lætur
gamminn geysa í kvöld.
22.00 Djúpa Laugin. Þórey og Júlíus
Hafstein koma Íslendingum á stefnumót
öll föstudagskvöld. Þrír einstaklingar

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

Stuð, stuð, stuð, stuð, stuð og aftur stuð
Baldur og Margrét skemmta
á laugardagskvöld

bb.is
– lifandi frétta-
vefur sem þús-
undir heimsækja
á hverjum sólar-
hring

Pantið jólaauglýs-
ingarnar tímanlega.
Síminn er 456 4560
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Sífelldir erfiðleikar með veg og lagnir undir Spilli í SúgandafirðiSífelldir erfiðleikar með veg og lagnir undir Spilli í SúgandafirðiSífelldir erfiðleikar með veg og lagnir undir Spilli í SúgandafirðiSífelldir erfiðleikar með veg og lagnir undir Spilli í SúgandafirðiSífelldir erfiðleikar með veg og lagnir undir Spilli í Súgandafirði

Vatnsbóla fyrir Súgfirð-Vatnsbóla fyrir Súgfirð-Vatnsbóla fyrir Súgfirð-Vatnsbóla fyrir Súgfirð-Vatnsbóla fyrir Súgfirð-
inga leitað á öðrum stað?inga leitað á öðrum stað?inga leitað á öðrum stað?inga leitað á öðrum stað?inga leitað á öðrum stað?

Í óveðrinu sem gekk yfir
landið um fyrri helgi urðu
verulegar skemmdir á vegin-
um undir Spillinum í Súg-
andafirði. Hreinsaðist hann á
kafla í burtu í briminu og losn-
aði þá jafnframt um vatns-
leiðslu sem þarna liggur. Lá
hún ber á kafla og þótti með
ólíkindum að hún skyldi ekki
fara í sundur þar sem hún
lamdist í grjótið í fjörunni.

Er nú búið að leggja hana
ofar í veginn en að sögn Sig-
urðar Mar Óskarssonar hjá
Tæknideild Ísafjarðarbæjar
eru menn í sífelldri hættu með
vatnslögnina þar sem hún
liggur fyrir fjallið. Hann telur
að svo verði áfram nema veg-
urinn verði grjótvarinn og
gerður öruggur. Yrði þá hægt
að leggja þar nýja lögn á
öruggum stað en slíkar fram-
kvæmdir væru hins vegar
verulega kostnaðarsamar.

Væri jafnvel hagkvæmara að
kanna fyrst hvort ekki væri
hægt að finna vatn innar í firð-
inum áður en farið yrði út í að
leggja nýja lögn.

Vatnstökusvæðið er í Sund-
dal fyrir ofan Stað og munu
vera um þrjátíu ár síðan vatns-
lögn var lögð þaðan og inn á
Suðureyri. Sigurður segir að
fyrir um þremur árum síðan
hafi verið farið í það að virkja
fleiri lindir þarna uppfrá og
endurbæta inntökin. Leiðslan
liggur niður hjá Stað, fyrir
Spillinn og inn á Suðureyri
og hefur veikasti punkurinn
ávallt verið kaflinn fyrir fjall-
ið. Segir Sigurður að Síminn
hafi gefist upp á að hafa línu
þarna í veginum og er nú að-
eins farsímasambandi út í
Staðardal.

Þar sem þarna er um þjóð-
veg að ræða heyrir hann undir
Vegagerðina og allar fram-

kvæmdir við hann kostaðar
af ríkinu. Kristján Kristjáns-
son, verkfræðingur hjá Vega-
gerðinni á Ísafirði, segist ekki
vita til þess að fyrirhugaðar
séu varanlegar endurbætur á
veginum út í Staðardal né
heldur að hann verði varinn
sérstaklega. Segir hann slíkar

framkvæmdir myndu kosta
tugi milljóna og vera svipaðar
að umfangi og við Ólafsvíkur-
enni á Snæfellsnesi. Ef hins
vegar fjármagn fengist til að
verja veginn, þá væri eflaust
ekki neitt því til fyrirstöðu að
slíkt yrði gert.

Vegurinn undir Spilli eftir óveðrið um daginn.

HéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómur

Ók ölvaður ogÓk ölvaður ogÓk ölvaður ogÓk ölvaður ogÓk ölvaður og
velti bifreiðvelti bifreiðvelti bifreiðvelti bifreiðvelti bifreið
Héraðsdómur Vestfjarða

dæmdi á föstudag, 24 ára
gamlan Flateyring í 30
daga skilorðsbundið fang-
elsi og 60 þúsund króna
sekt fyrir nytjastuld og um-
ferðarlagabrot, með því að
hafa sunnudaginn 10. júní
sl., notað bifreið í heimild-
arleysi og ekið henni undir
áhrifum áfengis um götur
á Flateyri með þeim afleið-
ingum að henni velti bif-
reiðinni og skemmdi hana.
Auk sektarinnar var ákærði
sviptur ökurétti í tólf mán-
uði frá birtingu dómsins.

Ákærði játaði sök fyrir
dómi. Alkóhólmagn í blóð-
sýni sem tekið var úr
ákærða eftir aksturinn
reyndist 1,5 prómill sam-
kvæmt meðaltali tveggja
mælinga, 1,35 að reiknuðu
fráviki. Dóminn kvað upp
Erlingur Sigtrygsson dóm-
stjóri.

HéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómur

Braut gegnBraut gegnBraut gegnBraut gegnBraut gegn
valdstjórninnivaldstjórninnivaldstjórninnivaldstjórninnivaldstjórninni

Héraðsdómur Vestfjarða
dæmdi á föstudag, 21 árs
Súgfirðing í 45 daga skil-
orðsbundið fangelsi fyrir
brot gegn valdstjórninni,
með því að hafa að morgni
sunnudagsins 9. september
sl., í anddyri lögreglu-
stöðvarinnar á Ísafirði,
slegið lögreglumann þar
sem hann var að gegna
skyldustörfum sínum, með
krepptum hnefa í andlitið
með þeim afleiðingum að
lögreglumaðurinn hlaut
mar og bólgu neðan við
vinstra auga og á vinstra
kinnbeini.

Þá var ákærði dæmdur
til að greiða lögreglumann-
inum 30 þúsund krónur í
bætur með vöxtum frá 9.
september til 8. október
auk þess sem hann var
dæmdur til að greiða allan
sakarkostnað.

Í dómsniðurstöðu segir
að það beri að tiltaka refs-
ingu ákærða nú sem hegn-
ingarauka við eldri dóma.

Árlegur laufabrauðsdagur Styrktarsjóðs Tónlistarskóla ÍsafjarðarÁrlegur laufabrauðsdagur Styrktarsjóðs Tónlistarskóla ÍsafjarðarÁrlegur laufabrauðsdagur Styrktarsjóðs Tónlistarskóla ÍsafjarðarÁrlegur laufabrauðsdagur Styrktarsjóðs Tónlistarskóla ÍsafjarðarÁrlegur laufabrauðsdagur Styrktarsjóðs Tónlistarskóla Ísafjarðar

Hinn árlegi laufabrauðs-
dagur Styrktarsjóðs Tónlistar-
skóla Ísafjarðar var á laugar-
dag. Þá mættu allir sem hnífi
gátu valdið í sal mötuneytisins
í Menntaskólanum á Ísafirði
og skáru út laufabrauð. Að
venju hófst undirbúningur
kvöldið áður heima hjá Elísa-
betu Agnarsdóttur þar sem
nokkrar valinkunnar konur
mættu til að útbúa deigið.
Þarna fer allt fram eftir föstum
hefðum og hafa sömu konur-
nar séð um þennan þátt í ára-
raðir.

Eftir að deigið hafði verið
kælt um nóttina var það flatt
út niðri í Gamla bakaríi í býtið
á laugardagsmorguninn og
þegar fyrstu kökurnar voru til-
búnar til útskurðar var haldið

með þær upp í sal mötuneyt-
isins. Þar var byrjað að skera
út um kl. 10 og haldið áfram
fram eftir degi en yfirleitt eru
gerðar um þúsund laufa-
brauðskökur og hver og ein
skorin út eftir kúnstarinnar
reglum af bæði börnum og
fullorðnum.

Loks voru kökurnar steiktar
í feiti, þurrkaðar og þeim
pakkað í öskjur sem síðan
verða boðnar til sölu á torg-
sölu Styrktarsjóðs Tónlistar-
skóla Ísafjarðar 8. desember.
Þar hefur vinsælasti söluvarn-
ingurinn jafnan verið laufa-
brauðið góða sem þykir alveg
sérstakt og oftast hafa færri
fengið en vilja.

Börn og fullorðnir skáru út laufa-Börn og fullorðnir skáru út laufa-Börn og fullorðnir skáru út laufa-Börn og fullorðnir skáru út laufa-Börn og fullorðnir skáru út laufa-
brauð eftir kúnstarinnar reglumbrauð eftir kúnstarinnar reglumbrauð eftir kúnstarinnar reglumbrauð eftir kúnstarinnar reglumbrauð eftir kúnstarinnar reglum

Elísabet Agnarsdóttir og Halldóra Magnúsdóttir steikja laufabrauð.
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