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Sorgir
og sigrar
– sjá viðtal í miðopnu við
Lísbet Harðardóttur, 18 ára
Ísfirðing sem kynnst hefur böli
eiturlyfja frá unga aldri en náð
að snúa lífi sínu betri vegar

Mikið um dýrðir á Silfurtorgi

Kveikt á jólatrénu
frá Hróarskeldu
Um helgina voru ljós jólatrjánna tendruð víða á Vestfjörðum m.a. á Silfurtorgi á
Ísafirði þar sem tendruð voru
ljós á jólatrénu sem íbúar
Hróarskeldu, vinabæjar Ísafjarðarbæjar, færðu Ísfirðingum að vanda að gjöf.
Af þessu tilefni var mikið
um dýrðir á Silfurtorgi á
laugardag. Styrktarfélag
Tónlistarskóla Ísafjarðar var
með árlega torgsölu sína.
Lúðrasveit lék nokkur jólalög, barnakór Tónlistarskól-
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ans söng svo og Sunnukórinn.
Fylkir Ágústsson, ræðismaður
Dana á Ísafirði, afhenti Ísfirðingum tréð með góðum kveðjum frá íbúum Hróarskeldu.
Hann tendraði síðan á því ljósin með hjálp viðstaddra barna.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, tók við
trénu fyrir hönd íbúa Ísafjarðar. Hápunktur dagsins var að
sjálfsögðu koma þriggja jólasveina sem skemmtu með söng
sínum og færðu krökkum góðgæti.
– hj@bb.is
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Ungar ballerínur sýna dans.

Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar á Ísafirði 10 ára

Ljósmyndari:
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Afmælisgestir skoða myndlistarherbergi skólans.

Sigurjón J. Sigurðsson
sími 892 5362

Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar á Ísafirði fagnaði tíu
ára afmæli um liðna helgi.
Skólinn var stofnsettur 5.
desember 1993 á 119. fæðingardegi Rögnvaldar Ólafssonar, arkitekts Edinborgarhússins, sem skólinn er nefndur eftir. Mikið annríki var í
listaskólanum alla helgina og
er óhætt að segja að fjöldi
manns hafi samfagnað með
stofnendum hans.
Á föstudagskvöld voru
haldnir nemendatónleikar
skólans þar sem píanónemar
Margrétar Gunnarsdóttur og
Guðrúnar Bjarnveigar Magnúsdóttur komu fram ásamt gít-

arnemendum Kristins Níelssonar. Á laugardag var haldin
afmælishátíð skólans. Fluttu
aðstandendur skólans ávörp og

nemendur sýndu afrakstur
námsins. Á sunnudag héldu
listdansnemar sýningu en
kennslan er samstarfsverkefni

við Listdansskóla Íslands.
Viðburðir helgarinnar fóru
fram í Edinborgarhúsinu sem
hefur verið aðsetur skólans

Ísafjörður

Ölvaður
og æstur í
heimahúsi
Margrét Gunnarsdóttir starfsmaður LRÓ, flytur ávarp.

Félag áhugamanna um víkingaverkefnið á söguslóðum Gísla Súrssonar

Óskar eftir styrk til byggingar útiaðstöðu til hátíðahalda

Félag áhugamanna um víkingaverkefnið á söguslóðum
Gísla Súrssonar hefur óskað
eftir styrk frá Ísafjarðarbæ að
fjárhæð 520.000 kr. vegna útiaðstöðu til hátíðahalda í menningartengdri ferðamennsku á

undanfarin ár. Að Listaskóla
Rögnvaldar Ólafssonar standa
Myndlistarfélagið á Ísafirði,
Litli leikklúbburinn, Tónlistarskóli Margrétar Gunnarsdóttur
og Lúðrasveit Ísafjarðar.
– kristinn@bb.is

Þingeyri. Hafinn er undirbúningur að því að reisa varanlega
útiaðstöðu til hátíðarhalda úti
á Odda á Þingeyri vegna
„Dýrafjarðardaga”, Víkingahátíða, og ættarmóta svo fátt
eitt sé nefnt. Landslagsarkitekt

vinnur að að hönnun og kostnaðaráætlun verksins sem lögð
verður fyrir skipulagsyfirvöld
á næstu mánuðum.
Hugmyndin kom upp í hugmyndavinnu sem lögð var
fram nýverið og kynnt á stofn-

fundi áhugamannafélagsins og
hlaut hún mjög góðar undirtektir. Undirbúningsnefnd
„Dýrafjarðardaga“ ákvað strax
að láta 260.000 kr. ágóða af
síðustu hátíð renna óskiptan
til þessa tiltekna verkefnis.

Aðfararnótt fimmtudags
í síðustu viku gisti tæplega
18 ára gamall drengur
fangageymslu lögreglunnar
á Ísafirði. Að sögn lögn lögreglu var hann handtekinn
mjög ölvaður og æstur í
heimahúsi á Ísafirði.
Drengurinn var látinn
sofa úr sér og síðan afhentur
forráðamönnum. Tilkynning um málið hefur verið
send skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar.
Þá var lögreglunni tilkynnt um að einn gesta veitingastaðar á Ísafirði hafi
skallað dyravörð á aðfaranótt sunnudags.
– kristinn@bb.is

RITSTJÓRNARGREIN

Erum við tilbúin?
,,Við erum eins misjöfn og mennirnir eru margir og blessunarlega eru engir tveir einstaklingar eins. Öll bætum við hvert annað upp. Þegar við skoðum mannlífið og efnahagslífið í þessu ljósi verða mörkin ekki eins skýr á milli þess hver er heilbrigður og
hver er fatlaður, þótt við teljum okkur yfirleitt vera nokkuð viss hvar þess lína liggur,“
sagði Finnur Geirsson, forstjóri Nóa-Síríusar hf., á málþingi í Háskóla Íslands, fyrir
skömmu, sem bar yfirskriftina ,,Ríki mennskunnar. Eitt samfélag fyrir alla. Siðferðileg
áhersla 21. aldarinnar“, og efnt var til í tilefni Evrópuárs fatlaðra. Fyrirtæki hans hefur
um langt árabil veitt nokkrum fötluðum einstaklingum atvinnu.
,,Það er (því) við hæfi að við leggjum okkar af mörkum til þess að koma til móts við
þarfir allra um atvinnu og það hyggjumst við svo sannarlega gera með því að móta og
fylgja eftir jafnréttisáætlun,“ sagði Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, framkvæmdastjóri útflutningssviðs Pharmaco hf, en markmið þessa öfluga fyrirtækis er að létta líf fólks með
framleiðslu lyfja.
, ,Jákvæð mismunun er lykilatriði í þessu samhengi. Þeir einstaklingar sem hafa sérstakar þarfir eiga að fá nauðsynlegan stuðning til að þessar þarfir verði þeim sem minnst
hindrun í að takast á við lífið. Mismununin er jákvæð vegna þess að hún gerir þeim
kleift, sem ekki hafa sömu forsendur og aðrir, að njóta þeirra gæða sem samfélagið býð-

ur upp á,“ var meðal annars það sem Árni Magnússon, félagsmálaráðherra, hafði til
málanna að leggja. Ráðherrann sagði ennfremur: ,,Það er mikilvægt að stuðningnum sé
þannig háttað að honum ljúki ekki um leið og viðkomandi hefur stigið sín fyrstu skref
úti á vinnumarkaðnum. Það er raunar þá sem hann skiptir mestu máli til að árangur
náist.“
Okkur er öllum mikilvægt að hafa eitthvað fyrir stafni svo lengi sem tök eru á. Öryrkjar eru þar engin undantekning. Því miður á sjálfsbjargarviðleitni öryrkja í þessa
veru ekki upp á pallborðið hjá stjórnvöldum. Öryrkja sem önglar sér inn fáeinar krónur
er strax refsað. Viðmiðunum og tengingum í allar áttir í flóknu tryggingakerfi er beint
gegn honum til þess eins að lækka örorkubæturnar. Þetta er auðvitað í hrópandi mótsögn við það sem kom fram í máli ráðherra, að stuðningi þurfi að hátta á þann veg, að
úr honum sé ekki dregið um leið og viðkomandi kann að geta tekið til hendinni í litlum
mæli.
Spurningunni, hvort við séum tilbúin að veita öllum manneskjum hlutdeild í samfélaginu, eftir því sem geta hvers og eins leyfir, er auðvelt að svara játandi. Þegar veruleikinn blasir við reynist slóðin aftur á móti grýtt og seinfarin.
s.h.
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Starfsmenn leikskólans Bakkaskjóls í Hnífsdal segja upp

Rætt um lokun leikskólans

Allir starfsmenn leikskólans
Bakkaskjóls í Hnífsdal að undanskildum leikskólastjóranum
hafa sagt upp störfum. Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar
hyggst í kjölfarið endurskipuleggja rekstur leikskóla á Ísafirði og í Hnífsdal. Hugsanlegt
er að einni deild á Ísafirði eða
leikskólanum í Hnífsdal verði
lokað.
Fyrir nokkru síðan sagði
Elísabet Gunnlaugsdóttir leikskólastjóri Bakkaskjóls upp
störfum og óskaði eftir því að
hún yrði ráðin óbreyttur leikskólakennari í staðinn. Um
leið og fallist var á uppsögn
Elísabetar og nýr leikskólastjóri ráðinn varð ljóst að segja
þyrfti upp einum ófaglærðum
starfsmanni þar sem leikskólakennarar njóta forgangs til
starfa. Þeir eru nú þrír við störf
á Bakkaskjóli en stöðugildi við
skólann eru sex.
Þegar þetta varð ljóst reyndi
leikskólafulltrúi bæjarins að
koma leikskólakennurunum
fyrir við störf og einnig stóð
til að reyna að hagræða stöðugildum þannig að engum þyrfti
að segja upp. Ekki reyndi til
hlítar á það mál því starfsmennirnir sex sem eru í fimm
stöðugildum sögðu allir upp

störfum frá og með 1.desember og rennur uppsagnarfrestur
þeirra því út 1.mars nk.
Samkvæmt heimildum
blaðsins ákváðu starfsmennirnir að standa saman því þeim
þótti ósanngjarnt að til uppsagna kæmi. Þetta væri góður
hópur starfsmanna sem inni
saman sem einn maður. Því
hefðu þeir ákveðið að fara allir
heldur en að láta utanaðkomandi velja einn úr hópnum sem
segja ætti upp.
Þrátt fyrir að þessar uppsagnir hafi komið mjög
skyndilega ákvað fræðslunefnd að taka þær til greina og
samþykkti á fundi sínum í gær
að endurskoða þörf á leikskólarýmum innan Ísafjarðarbæjar en þar er sérstaklega
horft til Ísafjarðar og Hnífsdals. Á þessum stöðum hætta
67 börn í vor en aðeins 12 eru
á biðlista. Ræður þar mestu
hversu misstórir árgangar eru.
Samkvæmt heimildum
blaðsins er því ræddur sá
möguleiki að leggja niður eina
leikskóladeild á Ísafirði eða
leggja niður leikskólann í
Hnífsdal í vor. Rekstarlega
mun vera hagkvæmast að
leggja niður leikskólann í
Hnífsdal þar sem hann er

Leikskólinn Bakkaskjól í Hnífsdal.
minnstur og þar af leiðandi
óhagkvæmastur í rekstri.
Á leikskólanum í Hnífsdal

eru nú 20 börn. Komi til lokunar hans verða börnin flutt til
Ísafjarðar í leikskóla þar. Einn-

ig munu vera uppi hugmyndir
um að reka leikskólann í
Hnífsdal sem vöggustofu og

mæta þeirri þörf sem nú er
fyrir hendi fyrir slíka starfsemi.
– hj@bb.is

Ísfirðingar og nærsveitamenn!
Allir af stað!
Nú er tíminn til að skutlast eftir hrefnu

kr. 998.-

30%

Verð
pr/kg og
afsláttur við kassann í Bónus á Ísafirði
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Frá opnun afgreiðslunnar í Neista.

Landsbankinn á Ísafirði

Opnar í Neista
Útibú Landsbanka Íslands
á Ísafirði hefur opnað afgreiðslu í verslunarmiðstöðinni Neista og verða þá afgreiðslustaðir bankans orðnir
tveir í bænum. Fyrst um sinn
verður þjónustufulltrúi með
aðstetur í Neista og verður afgreiðslan opin frá kl. 16-19 á
fimmtudögum og föstudögum.
Hafsteinn Sigurðsson, aðstoðarútibússtjóri Landsbankans á
Ísafirði, segir að ekki verði
gjaldkeri í Neista, a.m.k. ekki
fyrst um sinn, en þar eigi að
verða hægt að nálgast flesta
þá þjónustu sem boðið er upp
á hjá útibúinu.
„Markmið bankans með
þessu er að auka þjónustu við
viðskiptavini á svæðinu.
Greinilegt er að töluverð umferð er um Neista sem við
merkjum af frábærum viðtökum sem hraðbanki okkar hefur
fengið það“, segir Hafsteinn.
Aðspurður segir Hafsteinn að

til greina komi að hafa hina
nýju afgreiðslu opna á laugardögum í framtíðinni. „Ætlunin
er að auðvelda viðskiptavinum
samskipti við okkur með því
að gera þeim kleift að koma í
bankann utan hefðbundins
vinnutíma. Við munum taka
ákvarðanir um framhaldið út
frá þeim viðtökum sem þessi
opnun okkar fær. Það er aldrei
að vita hvernig snjóboltinn
rúllar.“
Þó ekki séu mörg skref á
milli Neista og Aðalútibús
Landsbankans telja forsvarsmenn bankans hagstæðara að
opna afgreiðslu þar en að
lengja opnunartíma aðalútibúsins. „Við teljum að fólk
eigi frekar leið um Neista. Þar
eigum við húsnæði sem við
viljum nota til að koma til
móts við viðskiptavini og
bjóðum alla velkomna“, sagði
Hafsteinn.
– kristinn@bb.is

Bæjarsjóður Bolungarvíkur

Íhugar kaup á
hluta Vitastígs 3
Benedikt Kristjánsson hefur
fyrir hönd Vöruvals Bolungarvíkur ehf. boðið bæjarsjóði
Bolungarvíkur eignarhlut félagsins í kjallara húseignarinnar að Vitastíg 3. Bæjarsjóður á þegar hlut í umræddu húsnæði.
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Á jarðhæð hússins er nú
verslunin Sparkaup og á efri
hæð er Náttúrustofa Vestfjarða
til húsa. Bæjarráð Bolungarvíkur fól bæjarstjóra að fara í
viðræður við Benedikt vegna
málsins.
– hj@bb.is
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Sigurður Jónsson bóndi og oddviti Broddaneshrepps skrifar

Ljúkum Djúpvegi áður en farið er annað!

Birna Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar
sendir grein í Bæjarins besta
10. nóvember 2003, þar sem
hún ræðir um vegamál á Vestfjörðum. Í upphafi greinar
sinnar segir hún að mikill misskilningur virðist á kreiki um
áherslur vestfirskra sveitarstjórnarmanna í samgöngumálum fjórðungsins. Þar sem
mér virðist augljóst að Birna
er á meðal þeirra sem er að
misskilja málin, langar mig til
að benda henni á þá staðreynd
að Strandamenn hafa aldrei
samþykkt fyrir sitt leyti að
vegur um Arnkötludal eigi að
hafa forgang fyrir öðrum samgöngubótum í Strandasýslu.
Eina samþykktin sem Strandamenn hafa gert um samgöngumál á síðari árum er samþykkt
héraðsnefndar Strandasýslu
frá 18. nóvember 2001 og
hljóðar hún svo:
„Aðalfundur héraðsnefndar
Strandasýslu, haldinn að Sævangi 18. nóvember 2001,
harmar bágborið ástand malarvega í Strandasýslu sem um
þessar mundir eru illfærir.
Héraðsnefndin telur mjög
brýnt að á næstu fjórum árum
verði lokið við að leggja bundið slitlag á eftirtalda vegi: Veginn frá Prestbakka að Guðlaugsvík, veginn frá StóraFjarðarhorni að Naustavík og
veginn frá vegamótum í Staðardal að Drangsnesi. Jafnframt
verði hafnar framkvæmdir við

nýjan veg um Ennisháls og
Broddaneshlíð og verulegt
átak gert í vegalagningu í Árneshreppi. Einnig hvetur héraðsnefndin til þess að rannsóknum og undirbúningsvinnu
á væntanlegri vegtengingu um
Arnkötludal milli Steingrímsfjarðar og Reykhólasveitar
verði hraðað svo sem kostur
er.“
Af þessari samþykkt má það
ljóst vera að Strandamenn hafa
aldrei sett veginn um Arnkötludal í forgang og fráleitt
að það sé almennur vilji á meðal sveitarstjórnarmanna í
Strandasýslu að það verði gert.
Varðandi samþykktina frá
fjórðungsþingi 1997 er rétt að
benda á að þær tillögur sem
þar voru samþykktar voru
samdar af nefnd sem fjórðungsþingið skipaði 1996 en
nefndin hafði ekki lokið störfum þegar fulltrúi Strandamanna í nefndinni, Stefán
Gíslason, flutti til Svíþjóðar
og eftir það var enginn fulltrúi
héraðsnefndar Strandasýslu í
nefndinni. Birnu Lárusdóttur
ætti að vera það full ljóst að
þegar atkvæði eru greidd á
fjórðungsþingi um tillögur
eins og samgönguáætlun, þá
hafa atkvæði fámennra sveitarfélaga í Strandasýslu lítið
að segja gegn atkvæðum Ísafjarðarbæjar og Vesturbyggðar svo dæmi séu tekin.
Við Birna erum sammála
um að fjárveitingar til vega-

Arnar G. Hinriksson hdl.

Sigurður Jónsson.
mála á Vestfjörðum eru alltof
litlar og furðulegt metnaðarleysi alþingismanna okkar til
að bæta þar úr. Aftur á móti
greinir okkur á um hvaða framkvæmdir eigi að hafa forgang.
Frá því að vegurinn um Steingrímsfjarðarheiði var opnaður
hafa vegir í Strandasýslu stöðugt verið að ganga úr sér vegna
lélegs viðhalds miðað við þá
miklu og vaxandi umferð
þungra flutningabíla sem um
veginn fer. Því hefur okkur
sem búum við þessa lélegu
moldarvegi fundist með eindæmum að ekki skuli hafa verið gerðar neinar umtalsverðar
úrbætur á þeim vegum sem
héraðsnefndin ályktaði um í
nóvember 2001.
Við Strandamenn gerðum
okkur vonir um það fyrr á
þessu ári að allnokkur hluti af
þeim milljarði sem verja átti
til vegaframkvæmda á Vestfjörðum á þessu og næsta ári,
kæmi í hlut okkar Strandamanna til úrbóta á Djúpvegi,

en svo var því miður ekki enda
virðist svo sem þingmenn okkar vilji ekki með nokkru móti
að framkvæmdir í Strandasýslu séu meira en 6 km í senn
á nokkurra ára fresti.
En hvers vegna er það vilji
okkar að ljúka uppbyggingu
Djúpvegar frá Brú til Hólmavíkur áður en lagt er í gerð
vegar um Arnkötludal –
Gautsdal? Jú, það er vegna
þess að allnokkur hópur fólks
fer um þennan veg daglega til
og frá vinnu og akstur skólabarna fer fram um þennan veg
að skólunum á Borðeyri,
Broddanesi og Hólmavík, tvisvar til þrisvar á dag þann tíma
sem skólar starfa. Við þurfum
að fara í verslun, banka og á
heilsugæslu á Hólmavík,
Borðeyri eða á Hvammstanga.
Við þurfum að fara til sýslumannsins á Hólmavík og fleira
mætti telja. Eða með öðrum
orðum: Þjóðvegur 61, Djúpvegur, er samgönguleið okkar
vegna daglegra samskipta og
þjónustu sem nauðsynleg er í
nútíma þjóðfélagi.
Þessi leið gegnir sama hlutverki hjá okkur og Vestfjarðagöngin fyrir íbúana í Ísafjarðarbæ, sem þótti sjálfsagt að
hefðu forgang á sínum tíma
fram yfir Djúpveg. Okkur sem
byggjum þessar sveitir finnst
meira en tími til kominn að
tekið verði verulega á með úrbætur á leiðinni Brú – Hólmavík.
– Sigurður Jónsson, bóndi
og oddviti Broddaneshrepps.
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Háls-, nef og
eyrnalæknir
Háls-, nef- og eyrnalæknir verður með
móttöku og aðgerðir á Ísafirði dagana 11.13. desember nk.
Tímapantanir eru í síma 450 4500 á milli
kl. 08:00 og 16:00 alla virka daga.

maður vikunnar
Ætlaði að
verða atvinnuknattspyrnumaður á Ítalíu
Nafn: Hinrik Kristjánsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Flateyri 18.03.1954.
Atvinna: Framkvæmdastjóri Kambs ehf., á Flateyri.
Fjölskylda: Giftur Ingibjörgu Kristjánsdóttur og eigum við þrjú börn, Kristjönu, Hólmar og Hjört.
Helstu áhugamál: Fjölskyldan, vinnan og íþróttir
s.s. golf, knattspyrna og formúlan.
Bifreið: Toyota Landcruiser 100.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Toyota Landcruiser.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill? Ég
ætlaði að verða íþróttakennari og atvinnumaður í
knattspyrnu, helst á Ítalíu.
Uppáhalds matur? Allur matur er virkilega góður en
í uppáhaldi eru lærissneiðar steiktar í raspi, fiskur og
þá aðallega saltfiskur.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Minnist þess
ekki að hafa smakkað vondan mat.
Uppáhalds drykkur? Vatn, gin og tónik, gott viskí
og Rioja rauðvín.
Uppáhalds tónlist? Hef gaman af að hlusta á góðan
karlakór. Svo má ekki gleyma gömlu góðu hljómsveitunum eins og Jethro Tull, Led Zeppelin, Crosby,
Stills, Nash & Young. Í sérstöku uppáhaldi hefur verið flateyrska rokkhljómsveitin Grétar á gröfunni.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Af innlendum
félögum er það KR og Grettir. Af erlendum er það
Liverpool og Barcelona. Erlendur íþróttamaður er
Michael Schumacher og innlendur Ólafur Stefánsson.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Íþróttir og fréttir.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is, mbl.is, fiskistofa.is og
liverpool.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Gladiator er í
miklu uppáhaldi af mörgum góðum.
Fallegasti staður hérlendis? Önundarfjörður, einnig er ég mjög heillaður af Snæfellsnesinu.
Fallegasti staður erlendis? Það er víða mjög fallegt
í Noregi og svo er lítið þorp á Costa Brava ströndinni
á Spáni sem heitir L´escala.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Innan skynsamlegra marka.
Uppáhalds heimilistækið? Sjónvarpið og uppþvottavélin.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Spila
golf í góðra vina hópi og ferðast með fjölskyldunni.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Óstundvísi og óheiðarleiki.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Það er svo
margt en oftar en ekki er það sófinn fyrir framan sjónvarpið og í því gott íþróttaefni.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já, og stefni mjög eindregið að láta hann rætast.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Þegar konan mín sér mig taka í nefið, því hún er
mjög mikið á móti því. Tek nefnilega í nefið í laumi
því ég er nýhættur að reykja..
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Endurskoða álögur á atvinnulífið.
Lífsmottó? Að vera stundvís og heiðarlegur og
koma fram við aðra eins og ég vil að þeir komi fram
við mig.

Áskrift af Bæjarins
besta er góð jólagjöf!

Borgarbúar virða fyrir
sér ísbjörn Bolvíkinga

KFÍ mætir Haukum í
16-liða úrslitum

HSÍ fær 11,5 milljónir
á fjáraukalögum

Íbúum höfuðborgarsvæðisins gefst nú kostur á líta augum hin þekkta ísbjörn sem áhöfnin á Guðnýju ÍS frá
Bolungarvík fangaði fyrir nokkrum árum. Frá þessu er
sagt á fréttavefnum vikari.is. Vafalaust er björninn
þekktasti safngripur Náttúrustofu Vestfjarða í Bolungarvík en eins og frægt er varð úr mikið fjölmiðlafár þegar
komið var með hann að landi. Ýmsum þótti aðfarir
skipverjanna ekki smekklegar og voru þeir kærðir af
dýraverndunarsamtökum en loks sýknaðir í Hæstarétti.
– kristinn@bb.is

Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar dróst gegn Haukum úr
Hafnarfirði í 16-liða úrslitum bikarkeppni karla í körfuknattleik. Bikarmeistarar Keflvíkinga drógust á móti
Þór Þorlákshöfn en dregið var í höfuðstöðvum KKÍ nú
rétt í þessu. Leikirnir eiga að fara fram 14. desember.
Leikirnir í 16-liða úrslitunum eru þessir: Grundarfjörður/Reynir – Tindastóll, Fjölnir – HK, Reynir Sandgerði
– Hamar, Þór Þorlákshöfn – Keflavík, KR-b – Snæfell,
Höttur – Njarðvík, KFÍ – Haukar og ÍR – Grindavík.
– kristinn@bb.is

Af 150 miljónum króna í fjáraukalögum til sjúkrastofnana
fara 3,3 til Heilbrigðisstofnunarinnar á Patreksfirði, 11,5 í Ísafjarðarbæ, 1,8 í Bolungarvík, 1,4
á Hólmavík. Þá fá stofnanirnar
bætur vegna kjaramála við útgáfu læknisvottorða. heilbrigðisstofnanirnar á Patreksfirði, Ísafjarðarbæ og í
Bolungarvík fá 2,5 miljón, hver og heilbrigðisstofnunin
Hólmavík fær 900.000 krónur. – hj@bb.is
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Endurskoðun almenningssamgangna með fækkun ferða í aðsigi

Áhugi að endurskoða ákvæði
um kostnað og aksturleiðir
Ísafjarðarbær vill endurskoða samning við FMG ehf.
um almenningssamgöngur í
bænum. Í bréfi sem Halldór
Halldórsson bæjarstjóri hefur
lagt fram getur hann þess að
samningur sé í gangi milli bæjarins og FMG ehf. um almenningssamgöngur til 31.desember 2004. Í samningnum er

ákvæði þess efnis að heimilt
sé að endurskoða einstök
ákvæði hans frá og með 1.júní
2003 enda sé það gert með
samþykki beggja samningsaðila.
Halldór segir í bréfi sínu að
sérstaklega sé áhugi á að endurskoða ákvæði um kostnað
og akstursleiðir. Vill hann leita

leiða með verktaka að fækka
lítið notuðum akstursleiðum
og um leið að draga úr kostnaði.
Í síðasta mánuði skrifaði
rútufyrirtækið Stjörnubílar
bréf til bæjarráðs Ísafjarðarbæjar þar sem þrýst var á að
almenningssamgöngur yrðu
boðnar út tímanlega fyrir lok

núverandi samnings. Á þeim
tíma kom fram það álit forsvarsmanna Stjörnubíla að núverandi samningur Ísafjarðarbæjar um almenningssamgöngur væri mjög óhagstæður
bæjarfélaginu og hægt væri
að reka svipaða þjónustu fyrir
mun lægri upphæðir en bærinn
er að greiða í dag.

Ísafjarðarbær greiðir í dag
um 30 milljónir árlega til FMG
ehf. fyrir almenningssamgöngur. Guðni Geir Jóhannesson formaður bæjarráðs og
framkvæmdastjóri FMG ehf.
vék af fundi bæjarráðs á meðan
mál þetta var til umræðu.
– hj@bb.is

Gíslasöguverkefni í ferðaþjónustu á Vestfjörðum komið vel af stað

Söguleg arfleifð víkinganna
nýtt í þágu ferðaþjónustunnar
Gíslasöguverkefni í ferðaþjónustu á Vestfjörðum, sem
er eitt sex íslenskra þátttökuverkefna í fjölþjóðlega samstarfsverkefninu „Destination
Viking“, er komið vel af stað
að sögn Dorothee Lubecki,
ferðamálafulltrúa Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. Verkefnið er styrkt af Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins og
gengur m.a. út á að halda til
haga sögulegri arfleifð víking-

anna og nýta hana í þágu ferðaþjónustunnar.
„Hugmyndin kviknaði fyrir
5-6 árum en þá fórum við að
velta fyrir okkur að það þyrfti
nauðsynlega að vinna úr þessu
efni sem Gíslasaga er. Fyrsta
skrefið, og grunnurinn að því
starfi sem nú er í gangi, var
skýrsla sem byggði meistaraprófsritgerð Kerstin Bürling
við Rheinische FriedrichWilhelms-Universität í Bonn.

Kerstin hlaut styrk frá evrópska Leonardo-verkefninu til
rannsóknarvinnu hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða frá
vori og fram á haust 1999 og
hafði áður unnið í hálft ár hjá
Atvinnuþróunarfélaginu. Ritgerð hennar er mikill hugmyndabanki um hvernig hægt
sé að tengja Gíslasögu ferðaþjónustunni og búa þannig
fjölbreyttara menningarefni í
hendur ferðafólki“, segir Dor-

othee.
Meðal þess sem gert hefur
verið í tengslum við verkefnið
á yfirstandandi ári er gerð víkingafatnaðar og vinna við þróa
viðburði sem ferðamenn geta
tekið þátt í. Að sögn Dorothee
er stefnt á að fara af stað með
eitthvað slíkt næsta sumar og
er þá bæði verið að hugsa um
hópa og einstaklinga. Sem vísi
að þessu nefnir hún einnig
Dýrafjarðardaga sem haldnir

„Víkingar“ berjast á Dýrafjarðardögum 2003.

voru í sumar. Fyrir skömmu
var stofnað áhugamannafélag
um verkefnið og er formaður
þess Þórhallur Arason á Þingeyri.
„Eitt sem verkefnið gerir ráð
fyrir er að þróuð verði söguslóð með upphaf í Önundarfirði þar sem sagan hefst. Síðan vill svo skemmtilega til að
atburðir sögunnar gerast margir í nágrenni núverandi þjóðvegar þannig að hægt verður
að koma fyrir skiltum meðfram honum þar sem sagan er
rakin. Leiðin myndi einnig
tengja suður- og norðurhluta
Vestfjarða með sameiginlegum söguþræði. Þá er þróun
gönguleiða á dagskránni, útgáfa korta og kynningarefnis
og fleira mætti telja“, segir
Dorothee.
Hún segir hið alþjóðlega
samstarf afar mikilvægt en
fólk hittist reglulega til að bera
saman bækur sínar, bæði hér á
landi og erlendis. „Það er t.d.
mikilvægt að allir séu ekki að
gera það sama heldur nái að
marka sér vissa sérstöðu. Hinn
sameiginlegi þráður, víkingarnir, tengja þó öll verkefnin
saman. Þannig mynda þau eina
heild sem t.d. auðveldar kynningu og markaðsstarf. Við erum að velta fyrir okkur ýmsum
hlutum í því sambandi t.d. auglýsingum, ferðapökkum og

Ísafjarðarbær

Sorpgjöld
hækki lítið
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til við bæjarstjórn
að sorphirðu og sorpeyðingargjöld verði hækkuð lítillega á næsta ári. Einstaklingar greiði 11 þúsund á
íbúð sem er hækkun um 400
krónur á milli ára en gjald
fyrir sumarbústaði og íbúðarhúsnæði með ákvæði um
takmörkun á íveru vegna
snjóflóðahættu verði kr.
3.500. Lagt er til að svokallaður grunnur að sorpgjöldum lögaðila verði 20 þúsund sem er hækkun um 500
krónur á milli ára.
Alls eru tíu flokkar fyrir
sorpgjöld fyrirtækja en lægsta gjaldið, kr. 10 þúsund,
greiða lítil fyrirtæki og þau
sem stunda rekstur hluta úr
ári. Gjaldið er stighækkandi
þar til komið er upp í flokk
stærstu sjávarútvegsfyrirtækja sem greiða 920 þúsund krónur á ári.
Þau fyrirtæki sem þykja
ekki rúmast vel innan flokkunarinnar greiða 17 krónur
fyrir hvert kíló sorps samkvæmt reynslu fyrri ára eða
mati.
– kristinn@bb.is
fleiru“, sagði Dorothee Lubecki.
Sá hluti „Destination Viking“ verkefnisins sem Ísland
tekur þátt í nefnist „Saga
Lands“ og að því koma 18
víkingaverkefni frá sex löndum: Íslandi, Grænlandi, Færeyjum, Noregi, Skotlandi og
Svíþjóð, ásamt aðilum frá
Labrador, Nýfundnalandi og
eyjunni Mön.
Þetta er fyrsta Norðurslóðaverkefnið sem er undir stjórn
Íslendinga og jafnframt stærsta Evrópuverkefni á sviði
menningarferðaþjónustu sem
Íslendingar taka þátt í til þessa.
Byggðastofnun er í forsvari
fyrir verkefnið en verkefnisstjóri er Rögnvaldur Guðmundsson hjá Rannsóknum og
ráðgjöf ferðaþjónustunnar.
Sex íslenskir þátttakendur
eru í verkefninu og er Atvinnuþróunarfélagið fulltrúi Vestfirðinga og Gíslasöguverkefnisins. En auk þess taka þátt:
Dalabyggð með Eiríksstaði og
Leifsverkefnið, Safnahús
Vesturlands með Egilsstofu,
Grettistak í Húnaþingi vestra,
Reykjanesbær með víkingaskipið Íslending og uppsveitir
Árnessýslu með verkefni um
Þjóðveldisbæinn. Verkefnið er
til þriggja ára og lýkur í árslok
2005.
– kristinn@bb.is

1,5 milljóna króna tap á
Nýtt verkefni í gang Þörf fyrir öldrunar- og
Grænlenskum nóttum hjá Litla leikklúbbnum hjúkrunarrými metin
Nokkurt tap varð á hátíðinni Grænlenskar nætur sem
KALAK, vinafélag Íslands og Grænlands, stóð fyrir á
Flateyri í sumar ásamt Önfirðingafélaginu í Reykjavík.
Samtals urðu útgjöld hátíðarinnar um 5,7 milljónir
króna og tekjur um 4,2 milljónir. Samtals vantar því um
1,5 milljónir til þess að endar nái saman. Styrkir bárust
vegna hátíðarinnar m.a. frá Grænlandi og Norðurlandaráði. Þetta kemur fram í bréfi sem Benedikte Thorsteinsson skrifaði til Ísafjarðarbæjar. Í bréfinu er óskað eftir
styrk frá Ísafjarðarbæ vegna hátíðarinnar. – hj@bb.is
Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Nýtt verkefni er að fara í gang hjá Litla leikklúbbnum á
Ísafirði en stefnt er að frumsýningu um mánaðamót janúar og febrúar. Ingrid Jónsdóttir hefur verið ráðin til að
leikstýra verkinu en hún leikstýrði m.a. kabaraettsýningunni Le’ sing sem nú er verið að sýna á Broadway í
Reykjavík. Greipur Gíslason, hjá LL, segir uppsetninguna verða þá veigamestu á leikárinu þó sýningin verði
ekki endilega í fullri lengd. Um þessar mundir eru félagar í LL að æfa Jóladraum eftir Charles Dickens, í leikstjórn Elvars Loga Hannessonar. – kristinn@bb.is

Á fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar í síðustu viku var
samþykkt að fela bæjarráði að útfæra tillögu Ragnheiðar
Hákonardóttur um að gerð verði úttekt á þörf fyrir öldrunar- og hjúkrunarrými til næstu ára. „Enn fremur
verði kannað hverjir gætu komið að uppbyggingu og
rekstri á hjúkrunar- og öldrunarheimili“, eins og segir í
tillögu Ragnheiðar. Þröstur Óskarsson, framkvæmdastjóri HSÍ, sagði í samtali við blaðið fyrir á árinu að fyrirsjáanlegt væri að reisa þyrfti hjúkrunarheimili í sveitarfélaginu til að þjónusta aukinn fjölda aldraðra.
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Kristinn H. Gunnarsson alþingismaður

Leggur fram tillögu um línuívilnun
Kristinn H. Gunnarsson olli
titringi innan stjórnarflokkanna í síðustu viku þegar hann
lagði fram í sjávarútvegsnefnd
breytingartillögu við fiskveiðistjórnunarlögin þess efnis
að tekin verði upp línuívilnun.
Tillaga Kristins er sett fram í
skjóli breytingartillögu sjávarútvegsráðherra vegna umframafla sem heimilt er að
landa fram hjá kvóta án þess
að sæta sektum eða veiðileyfissviptingu. Kristinn H. notaði
tækifærið og skaut inn tillögu
um að dagróðrabátar fái 20
prósenta álag á þorskkvóta og
50 prósenta álag á kvóta annarra fisktegunda.
„Nú er bara að bíða og sjá
hvað úr þessu verður,“ segir
Kristinn. Báðir stjórnarflokkarnir lofuðu í kosningabaráttunni að línuívilnun yrði tekin
upp. Davíð Oddsson forsætisráðherra gekk einna lengst
þegar hann sagði á kosningafundi að hann sæi enga fyrirstöðu fyrir því að taka málið

Kristinn H. Gunnarsson.
upp strax í haust. Hann gekk
seinna af þeirri skoðun og lýsti
því að ívilnunin yrði tekin upp
á næsta fiskveiðiári. Fari svo
að stjórnarandstaðan standi
með Kristni í málinu sem og
Einar Oddur Kristjánsson og
Einar K. Guðfinnsson, sem
báðir styðja línuívilnun, þá
liggur fyrir að stjórnarmeirihlutinn á Alþingi fellur. Meirihlutinn hangir því á hálmstrái.
Guðjón A. Kristjánsson, segir
líklegt að hans flokkur leggi
málinu lið en þingflokkurinn

eigi eftir að fjalla um það.
Einar Kristinn Guðfinnsson,
formaður sjávarútvegsnefndar, segist þurfa tíma til að
skoða tillögu Kristins með það
fyrir augum hvernig hún er
fram komin áður en hann lýsi
afstöðu sinni. „Þetta er óvanalegt að því leyti að þarna er
um að ræða breytingartillögu
við óskylt mál. Við munum
ræða þetta og finna niðurstöðu,“ segir Einar Kristinn.
Hann er þó ekkert í vafa þegar
kemur að afstöðu hans til línuívilnunar. „Eins og ég hef alltaf
sagt þá verður þessi línuívilnun framkvæmd,“ segir hann.
„Ég hef verið að vonast eftir
því í rúma tvo mánuði að sjávarútvegsráðherra hefði forystu
um að leita sátta í þessu ofurviðkvæma deilumáli. Hann
hefur ekki lyft litla fingri í þá
veru. Nú er komið fram það
sem Kristinn hefur sagt allan
tímann að hann myndi gera ef
ráðherra gerði það ekki. Að
sjálfsögðu styð ég Kristinn.“

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

Leggur til samkeppni
um nýtt skjaldarmerki
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt tillögu að
leggja til við bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar að efnt verði til
samkeppni um nýtt skjaldarmerki fyrir sveitarfélagið.
Sem kunnugt er hefur Ísafjarðarbær notast við skjaldarmerki fjögurra sveitarfélaga af sex sem sameinuðust
árið 1996. Formanni bæjarráðs Guðna Geir Jóhannessyni var falið fyrir nokkru að
móta tillögu um þetta efni
og var hún lögð fram á bæj-

arráðsfundi í síðustu viku.
Samkvæmt tillögu Guðna
verður efnt til samkeppni um
skjaldarmerki og er leyfilegt
að leggja til að notað verði
eitthvað hinna gömlu merkja
svo fremi „að tillögugjafi hafi
til þess leyfi hönnuðar viðkomandi merkis“ eins og segir
í tillögu Guðna. Einnig er
leyfilegt að gera tillögu að nýju
skjaldarmerki. Það merki skal
tákna „með myndrænum og
einföldum hætti það samfélag
sem Ísafjarðarbær er“ segir í

tillögunni.
Skipuð verði fimm manna
dómnefnd sem í eigi sæti
einn fulltrúi frá hverjum þéttbýliskjarna Ísafjarðarbæjar
þ.e. Ísafirði, Suðureyri, Flateyri og Þingeyri. Samkvæmt
tillögunni verður síðan leitað
til sýslumanns til þess að taka
fimmta sætið í dómnefndinni.
Tillaga bæjarráðs kemur
til afgreiðslu á næsta fundi
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.
– hj@bb.is

Úr kvikmyndinni „Í faðmi hafsins“.

Vestfirska kvikmyndafélagið með nýja sjónvarpsmynd

Árni Tryggvason
leikur aðalhlutverkið
Hinn þjóðkunni leikari
Árni Tryggvason hefur verið
ráðinn til að leika í sjónvarpsmynd vestfirska kvikmyndafélagsins Í einni sæng
sem ráðgert er að frumsýna
næsta haust. Myndin ber
nafnið „Verði ljós“ og segir
frá presti sem þjónað hefur
sama brauði afar lengi.
„Hann á skammt eftir og
vill gera síðustu hátíðarmessu eftirminnilega. Til að
svo megi verða leggur hann

Fjármagn fylgir ekki með
„Stöðum hefur fjölgað í
skólum vegna aukinna
krafna af hálfu ríkisvalds-

Ljósvakafélag á norðanverðum Vestfjörðum í undirbúningi
starfs Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða um að finna styrki
til undirbúningsvinnunnar en
Elías segir hana bæði tímafreka og kostnaðarsama.
Fjölmargir möguleikar séu
á tæknilegum lausnum fyrir
dreifingu ljósvakaefnis á
svæðinu en nefndin vilji fá
fagaaðila til að greina hvaða
leiðir væri skynsamlegast að
fara.
Rúnar Óli Karlsson, atvinnu- og ferðamálafulltrúi
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Ísafjarðarbæjar, segir ljóst að
bættur aðgangur að ljósvakaefni brenni á mörgum. Litið
sé á sjónvarp og útvarp sem
hluta af grunngerð samfélagsins rétt eins og hita, rafmagn
eða síma. „Menn vilja hafa
þetta í góðu lagi og geta horft
t.d. á enska boltann, að maður
tali nú ekki um SkjáEinn sem
sést ekki alls staðar á svæðinu“, segir Rúnar.
Atvinnumálanefnd hefur
verið í sambandi við fyrirtæki

myndin verði um 30 mínútur
að lengd.
Félagarnir Lýður og Jóakim vil þakka Vestfirðingum
stuðninginn á liðnum misserum og vona að hin nýja
afurð þeirra muni renna enn
styrkari stoðum undir vestfirska kvikmyndagerð.
Eins og kunnugt er framleiddi kvikmyndafyrirtækið
Í einni sæng kvikmyndina
„Í faðmi hafsins“.
– kristinn@bb.is

Stöðum í skólum fjölgar vegna aukinna krafna

Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar

Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar vinnur nú að
stofnun félags til að sjá um
dreifingu á ljósvakaefni á
norðanverðum Vestfjörðum.
Elías Guðmundsson, formaður nefndarinnar, segir
ekki ætlunina að sveitarfélagið komi að rekstrinum
heldur beri þungann af undirbúningsvinnunni sem gæti
þá gert einkaaðilum kleift að
framkvæma hugmyndina.
Nefndin hefur leitað sam-

traust sitt bæði á guð og
menn“, segir í tilkynningu frá
aðstandendum félagsins.
Forsvarsmenn kvikmyndafélagins, þeir Lýður Árnason
og Jóakim Reynisson, segja
mikinn feng í að fá Árna í
aðalhlutverkið en hann liggi
nú andvaka á nóttum yfir handritinu. Að sjálfsögðu komi
heimamenn við sögu og hafi
prófasturinn, séra Agnes Sigurðardóttir, lagt blessun sína
yfir verkefnið. Áætlað er að

á sviði ljósvakamiðlunar við
undirbúning málsins. Elías
Guðmundsson segist reikna
með að verja verði a.m.k. ári
til undirbúningsvinnunnar,
málið sé tæknilega flókið.
Þá vonist hann til að tilbúinn
verði viðskiptaáætlun sem
einkaaðilar verði fáanlegir til
að framkvæma.
Fyrirtæki af þessu tagi eru
starfandi bæði á Húsavík og
í Vestmannaeyjum.
– kristinn@bb.is

ins í formi laga og reglugerða. Ekki fylgir með
fjármagn þegar þessar
auknu álögur eru settar á
sveitarfélögin né heldur
eru þær kostnaðarmetnar.
Reiknað er með að kostnaðaraukning sveitarfélaga
landsins sé um 900 milljónir vegna þessara hækkana
á síðasta ári“, sagði Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, við
fyrri umræðu um frumvarp að fjárhagsáætlun
bæjarins á miðvikudag.
Þar kom fram að gert er
ráð fyrir að heildarfjöldi
starfsmanna hjá Ísafjarðarbæ jafngildi 289 ársstöðum borið saman við 286
árstöður á yfirstandandi
fjárhagsári. „Það er
fækkun um 7,35 stöður á
næsta ári miðað stöðuna í
lok ársins 2003 en þá eru
stöðurnar 296,35 sem er
yfir heimildum. Hluti þess
er sérstök ákvörðun um

Halldór Halldórsson.
fjölgun í Vinnuskóla og
Garðyrkjudeild vegna
atvinnuástands námsmanna sl. vor. Ekki er
forsvaranlegt annað en að
fækka stöðugildum svo
reksturinn skili fjármagni
til afborgana og framkvæmda“, sagði bæjarstjóri. Launakostnaður er
sem fyrr stærsti eintaki útgjaldaliðurinn hjá Ísafjarðarbæ. – kristinn@bb.is
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Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar og stofnana fyrir árið 2004

Ráðgert að verja 326 milljónum í
fjárfestingar og viðhaldsverkefni
Heildartekjur Ísafjarðarbæjar og stofnana hans á árinu
2004 eru áætlaðar 1.844 milljónir króna en heildarútgjöld
2.206 milljónir króna. Mismunurinn er því 362 milljónir
króna en þar af eru framkvæmdir og fjárfestingar 326
milljónir. Halli af rekstri sveitarfélagsins áður en til framkvæmda kemur er því 36 milljónir króna. Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
segir að ákveðið hafi verið að
fara í töluverðar framkvæmdir

á yfirstandandi ári og því
næsta. Um hallareksturinn
segir Halldór að þrátt fyrir að
handbært fé frá rekstri sé 89
milljónir króna sé það algjörlega óásættanleg niðurstaða og
það verði verkefni bæjarstjórnar milli fyrri og seinni
umræðu að skera niður í
rekstri. „Það var ákveðið að
leggja fjárhagsáætlunina með
þessum hætti fram þannig að
mönnum væri ljós sá vandi
sem við er að eiga í rekstrinum.“ sagði Halldór.

Launagjöld eru áætluð 971
milljón og annar rekstrarkostnaður 909 milljónir en þar af
eru afskriftir og áfallnar lífeyrisskuldbindingar 125 milljónir
króna. Afborganir lána eru
áætlaðar 143 milljónir og eigin
fjármögnun og nýja lántökur
380 milljónir. Til framkvæmda og greiðslu afborgana
og fjármagnskostnaðar skilar
reksturinn 119 milljónum
króna. Skatttekjur á árinu
nema 1.171 milljón króna. Í
forsendum fjárhagsáætlunar-

innar er reiknað með að útsvar
og fasteignagjaldaálagning
verði óbreytt milli ára og verður því útsvarsálagningin
13,03%, sem er hámarksútsvar
samkvæmt lögum. Þá er í forsendunum reiknað með að aðrar gjaldskrár hækki um 3% á
næsta ári.
Af helstu framkvæmdum
má nefna að reiknað er með
50 milljónum króna til byggingar íþróttahúss á Suðureyri,
til fyrsta áfanga nýbyggingar
grunnskóla á Ísafirði er varið

65 milljónum króna, 16,5
milljónum er varið til snjóflóðagarðs á Seljalandsmúla,
15 milljónum króna til kaupa
á slökkvibifreið með Flugmálastjórn og til safnahúss í
Neðstakaupstað er varið 10
milljónum króna. Í fjárhagsáætluninni er reiknað með 54
milljónum króna í malbikun
gatna. Til hafnarframkvæmda
er varið rúmum 40 milljónum
króna. Stærstu verkefnin eru
endurbætur á Ásgeirsbakka en
í það verkefni er varið 17,6

milljónum króna og til kaupa
á hafnsögubáti er varið 12,5
milljónum króna.
Alls bárust tillögur um framkvæmdir og fjárfestingar að
upphæð 467 milljónir króna
en fallist var á tillögur að upphæð tæpar 326 milljónir króna.
Gert er ráð fyrir að greiða
143 milljónir króna í afborganir langtímalána en nýjar lántökur eru áætlaðar 58 milljónir
króna. Lán verða því greidd
niður um 85 milljónir. Síðari
umræða verður 18. desember.

Ágúst og Flosi ehf., á Ísafirði hyggst opna einingahúsaverksmiðju

Átta manns munu starfa í nýrri
einingahúsaverksmiðju á Ísafirði
Verktakafyrirtækið Ágúst
og Flosi ehf. á Ísafirði hyggst
opna einingahúsaverksmiðju
á Ísafirði. Gert er ráð fyrir að
þar starfi átta manns í fyrstu
og þarf því fyrirtækið að bæta
við sig allt að fimm starfsmönnum í fyrstu að sögn
Björgmundar Guðmundssonar, byggingartæknifræðings
og eins af eigendum Ágústar
og Flosa. Á föstudag skrifuðu
forsvarsmenn fyrirtækisins
undir samning við Vestra ehf.
um leigu á húsnæði undir
framleiðsluna í Vestrahúsinu
við Ísafjarðarhöfn. Húsasmiðj-

an mun sjá verksmiðjunni fyrir
efni.
Ágúst og Flosi ehf. fékk í
haust úthlutað lóðum í Norðlingaholti í Reykjavík og
hugðist byggja þar einingahús
sem ætlunin var að kaupa frá
verksmiðju í Slóveníu. Að
sögn Björgmundar gengu
samningaviðræður við erlendu
framleiðendurna erfiðlega og
var þá farið að kanna kostnað
við að framleiða húsin hérlendis. Áætlað er að það sé
álíka kostnaðarsamt eða jafnvel ódýrara.
„Þó að laun séu lægri í Sló-

Íþróttafélagið Höfrungur

Stefnt að byggingu grasvallar
Íþrótta- og æskulýðsnefnd
Ísafjarðarbæjar vill að lagt
verði gras á íþróttavöllinn á
Þingeyri í tilefni af 100 ára
afmæli íþróttafélagsins Höfrungs á næsta ári. Kostaður er
áætlaður 5 milljónir króna. Í
tilefni afmælisins rituðu Sigmundur Þórðarson, formaður
Höfrungs, og Karl Jónsson,
framkvæmdastjóri Héraðssambands Vestfirðinga, bréf
til íþrótta og æskulýðsnefndar Ísafjarðarbæjar þar sem
nefndin er upplýst um tímamótin.
Í bréfinu eru raktar hugmyndir um afmælishátíð sem
ætlunin er að halda í ágúst-
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mánuði. Jafnframt er þess
farið á leit við bæjaryfirvöld
að félaginu verði færð afmælisgjöf „í formi tyrfingu
íþróttavallar og endurbóta á
íþróttasvæði félagsins á
Þingeyri, eftir nánara samkomulagi við stjórn félagsins.“ eins og segir í bréfinu.
Jafnframt er þess getið að
HSV styðji þessa málaleitan
heilshugar.
Á fundi íþrótta- og æskulýðsnefndar fyrir stuttu var
erindi þetta tekið fyrir. Þar
kom fram að áætlaður kostnaður við að tyrfa íþróttavöllinn er um 5 milljónir króna.
– hj@bb.is

Félagarnir Torfi Jóhannsson og Björgmundur Guðmundsson eigendur Ágústs og Flosa ehf., ásamt Haraldi Júlíussyni frá
Húsasmiðjunni hf., og Ólafi Halldórssyni eiganda Vestra-hússins.
veníu, þá erum við að spara mundur.
Stærsta verkefnið framundan sumarhús og trésmiðja Fljótsverulegar fjárhæðir í flutningsVeggir húsanna verða settir er bygging raðhúsanna í Norð- dalshéraðs. Í framhaldi af
kostnaði. Við fengum líka saman á tveimur 11 metra lingaholti sem verða alfarið þessu verði skrifstofur fyrirmjög hagstætt tilboð og góð löngum sérsmíðuðum járn- vestfirsk en þau eru hönnuð af tækisins færðar frá trésmíðagreiðslukjör á efninu frá Húsa- borðum. Um er að ræða tré- Hallvarði Aspelund, arkitekt verkstæði við Árnagötu yfir í
smiðjunni og Landsbankinn, veggi með tvöfaldri harðgips- hjá Tækniþjónustu Vestfjarða. verksmiðjuhúsið við Suðursem er viðskiptabanki fyrir- klæðningu og verða þeir full- Björgmundur segir ætlunina götu. Ætlunin er að stækka
tækisins, var tilbúinn til að kláraðir með gluggum. Milli- að smíða efri hæðir fyrirhug- starfsmannaaðstöðu í Árnakoma að þessu verkefni. Að gólf og loft verða smíðuð á aðra nýbygginga á Wardstúni götu og eins aðstöðu áhaldaauki fellur þetta vel að núver- gólfi verksmiðjunnar. Björg- á Ísafirði úr einingum og jafn- leigu fyrirtækisins sem verði
andi starfsemi því við eigum mundur segir að þegar sé farið vel séu 2-3 einbýlishús í burð- efld. Samfara þessu verði bætt
nær allan tækjabúnað sem þarf að efna niður í húsin en hann arliðnum.
við gólfslípunarþjónustu hjá
til og þurfum því ekki að leggja vonist til að framleiðslulína
Aðspurður segir hann tvær fyrirtækinu og tekið upp samút í mikinn stofnkostnað. Síð- verði fullkláruð fyrir jól.
sambærilegar verksmiðjur starf um sölu á parketi frá Parkan má nefna að leiga er sannFullkláruð hús verða flutt í starfandi á landinu, SG ein- eti og Gólfi hf. í Reykjavík.
gjörn á Ísafirði“, segir Björg- gámum hvert á land sem er. ingar á Selfossi sem framleiði
– kristinn@bb.is
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Sorgir og sigrar
– viðtal við Lísbet Harðardóttur, 18 ára Ísfirðing sem kynnst hefur
böli eiturlyfja frá unga aldri en náð að snúa lífi sínu betri vegar
Neysla eiturlyfja er eitt af stærstu vandamálum sem steðja að nútímaþjóðfélagi. Baráttan
gegn eiturlyfjaneyslu virðist því miður vera
baráttan endalausa. Og líka oft á tíðum sú vonlausa. Þetta snýst nefnilega um peninga. Peninga fíklanna. Peninga sem oftast nær eru illa
fengnir. Og þeir sem peningana hljóta að launum fyrir eiturlyfin svífast einskis til þess að
koma vöru sinni á markað. Sá markaður virðist
því miður frekar fara stækkandi en hitt. Því
miður virðist barátta yfirvalda vera vonlítil.
Það vantar ekki loforðin um framlög hér
og framlög þar. Þegar mál eru farin að
brenna á þjóðinni eru þau notuð í loforðalista stjórnmálaflokkanna. Þannig er það um baráttuna gegn eiturlyfjunum. Hún er komin á glansandi loforðalista flokkanna.
Farin að sæta yfirboðum
sem er ávísun á
gleymsku að lokinni talningu.

Neyslu eiturlyfja fylgir einhver mesti sársauki sem fjölskyldur þurfa að ganga í gegnum. Það er barátta þar sem
afneitun, blekkingar og brostnar vonir koma við sögu. Barátta sem enginn vinnur í raun.
Þar tapa allir. Bara mismiklu.
Lísbet Harðardóttir, 18 ára Ísfirðingur hefur háð þessa baráttu. Hún tapaði miklu. Ekki
öllu og það sem meira er hún
hefur tækifæri til þess að vinna
margt af því

til baka sem hún tapaði. Það
eru ekki allir svo heppnir.
Flestir hafa nefnilega tapað
lífinu í þeirri baráttu. Það kemur aldrei aftur.
Ísfirðingar hafa ekki farið
varhluta af baráttunni við eiturlyfin. Þrátt fyrir vaska sveit
sem vinnur hörðum höndum í
þeirri baráttu virðist lítið lát á
straumi eiturlyfja hingað. Lísbet féllst á að segja lesendum
blaðsins sögu sína. Ekki til
þess að hreykja sér og ekki til
þess að láta vorkenna sér. Ekki
heldur til þess að særa neinn.
Hennar saga er sársaukafull
og flestir hefðu kannski kosið
að bera harm sinn í hljóði.
Hún kaus að segja sögu sína
með það eitt að markmiði að
hugsanlega gæti hún orðið til
þess að opna augu þeirra sem
eru að velta fyrir sér að halda
útá þá hálu braut sem hún
gekk.
–Ég bað hana fyrst að segja
mér frá sínum fyrstu árum.
„Ég er fædd hér á Ísafirði á
nýja sjúkrahúsinu. Ég flutti
hinsvegar héðan mjög ung og
ég man ekkert eftir þeim tíma.
Foreldrar mínir skildu og ég
flutti með mömmu suður. Ég
kom síðan hingað stundum
sem gestur. Ég er alin upp í
Kópavoginum á ósköp venjulegu heimili með mömmu
bræðrum mínum og fósturföður. Uppvaxtarár mín voru
ósköp venjuleg og mér gekk
mjög vel í skóla. Ég fór í kaþólska skólann í Landakoti
sem var og er mjög góður
skóli. Þar gekk mér mjög vel
að læra og fljótlega var ég
færð upp um árgang.
Foreldrar mínir lögðu
mikið á sig að
keyra

með mig á hverjum
degi úr Kópavoginum
og vestur í Landakot. Ég
tók námið mjög alvarlega
og sem dæmi má nefna að ég
fékk einu sinni 11 í kristinfræði og það í Landakoti.
Kennaranum fannst ég svara
svo vel að ekki væri verjandi
að gefa mér minna en 11. Í
seinni tíð var verið að nefna
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það eftir að ég lenti í ruglinu
að þessi velgengni mín hafi
haft áhrif á mig. Það að hafa
verið færð upp um bekk hafi
skemmt mig en ég er ekki sammála því.
Hinsvegar gerðist eitthvað
þegar ég var á tíunda árinu. Ég
hætti allt í einu að nenna að
stunda námið. Gaf skít í skólann. Fór að rífa kjaft og áttaði
mig á því að það var mjög góð
leið til þess að fá athygli. Þetta
gerðist bara á hálfum mánuði.
Það bara breyttist allt. Allt í
einu var þessi skólastelpa úr
kaþólska skólanum farin að
rífa kjaft og áður en ég vissi af
hafði ég meira að segja stolið
úr búð. Og ég fékk svakalegt
kikk út úr því. Þetta var bara
einhver spennuþrá sem greip
mig. Löngunin til þess að
brjóta upp þetta daglega líf.
Ég er eina systirin og var alltaf
meðhöndluð sem prinsessa.
Ég hef oft hugsað um það eftirá
hvað hefði gerst ef ég hefði
bara verið meðhöndluð eins
og bræður mínir. Þá hefði ég
kannski ekki fengið þessa
ofsalegu þörf til þess að brjóta
upp umhverfið mitt. “

Kaþólski skólinn
– Segðu mér aðeins frá
kaþólska skólanum. Hvernig
var að vera þar?
„Það voru miklu meiri kröfur gerðar í kaþólska skólanum
en í öðrum skólum. Þá meina
ég í námi. Það var miklu betri
kennsla og við vorum langt á
undan öðrum skólum í námsefni. Þar voru færri nemendur
í hverri bekkjardeild og því
auðveldara að koma hlutum
til skila. Auðvitað gátu ekki
allir haldið í við hraðann í
kennslunni og því heltust einhverjir úr lestinni. Kennarnir voru auðvitað kaþólskir. Ein nunna var að kenna
og svo voru þrír prestar.
Það var kennt alla virka
daga eins og í öðrum skólum.
Síðan voru þeir nemendur
sem voru kaþólskir í skólanum
á laugardögum til þess að læra
kverið. Ég var með í því lengst
af því snemma á þessum árum
tók ég þá ákvörðun að taka
kaþólska trú. Ég náði meira
að segja að fara í fyrstu altarisgönguna með hinum krökkunum sem var stór stund. Í
heildina var þetta æðislegur
tími á meðan á því stóð. Um
tíma fékk ég hinsvegar þá
flugu í höfuðið að skipta um
skóla og fara í grunnskóla í
Kópavogi. Þá mánuði sem ég
var þar gerði ég ekki neitt því
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ég var auðvitað komin langt á
undan í námi. Ég fór því aftur
í Landakot.“

Uppreisnin byrjar
„Ég var á tíunda árinu þegar
uppreisnin mín byrjaði. Það
skyldi enginn hvað var að gerast og mínir nánustu voru ráðþrota. Ég var send til sálfræðings til þess að reyna að komast til botns í þessari breytingu.
Helst datt fólki í hug að ég
væri bara að taka gelgjuna út
svona snemma. Fljótlega eftir
þetta byrjaði ég að drekka.
Réttara sagt að smakka það.
Ég hnuplaði bara víni heima.
Á þessum tíma var ég á fullu í
íþróttum. Það var svo skrítið
að um leið og ég fann á mér í
fyrsta skiptið þá leið mér rosalega vel. Það var bara opinberun. Mér leið svo vel að
eftirá að hyggja veit ég að
maður er að einhverju leyti
með þessa fíkn í sér.
Ég hafði heyrt að alkóhólistar drykkju til þess að þeim liði
vel og það smellpassaði við
mig. En ég var ekki alslæm
þvi ég byrjaði til dæmis mun
seinna að reykja en drekka.
Venjulega er þetta öfugt. Ég
var í íþróttum og mér fannst
íþróttir og reykingar ekki fara
saman. Ég fór mjög fínt með
drykkjuna til að byrja með.
Það tók enginn eftir því enda
átti nú kannski enginn von á
því að barn á þessum aldri
væri að drekka. Að ég tala nú
ekki um stúlka í kaþólska skólanum. Hverjum hefði dottið
það í hug.
Ég átti eldri bræður sem
voru farnir að drekka og ég
gat stolist í vín hjá þeim og
svo einnig hjá foreldrunum
eins og gengur. Sem dæmi um
hvernig afneitun foreldra birtist má nefna að það komst upp
um drykkju mína þegar ég fór
í Halloween partí í kaþólska
skólanum. Ég tók með mér
vín sem ég laumaði útí drykki
sem þar var boðið uppá. Það
komst upp en það hafði ekki
mikið að segja fyrir mig. Þar
spilaði inní hefðbundin afneitun foreldra. Þeir bara trúðu
ekki neinu uppá sína dóttur.
Þetta eru bara venjuleg viðbrögð foreldra.“

Hassneyslan hefst
„Ég er síðan á þrettánda ári
þegar ég kynntist hassinu. Ég
var að fara í áttunda bekk á
sama tíma og jafnaldrar voru
að fara í sjöunda bekk. Við
vorum þá flutt í Vesturbæinn.
Ég kynntist þar fljótt eldri
strákum sem voru í hassinu.

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Þeir föttuðu ekki hvað ég var
ung því ég leit út fyrir að vera
mun eldri en ég í raun var.
Fyrstu skiptin sem ég prófaði
hassið varð ég mjög veik. Ég
fékk hvítuna eins og það er
kallað þegar fólk verður veikt.
Það verður hvítt í framan og
ælir bara. Ég vissi hinsvegar
að hinum leið vel af því að
reykja hassið þannig að ég hélt
bara áfram þangað til mér leið
vel. Það var bara eins og mér
væri ætlað að verða fíkill og
ekkert annað. Ég þráði bara
allt annað en ég hafði. Loks
náði ég tökum á hassreykingunum og fyrstu mánuðina sem
ég reykti það þá hætti ég að
mestu að drekka.
Fljótlega fór fólkið mitt að
gruna að ekki væri allt með
felldu. Ég var því send í viðtöl
hjá meðferðarstofnunum en
mér tókst að leika á alla. Það
fengu allir hálfgert samviskubit yfir því að vera að ásaka
mig prinsessuna um svona
nokkuð. Fljótt færðist allt á
verri veginn. Ég hætti í raun
að sækja skóla og hékk bara
hjá vinum mínum sem bjuggu
í öðru hverfi en ég. Þar var
bara reykt hass og mér leið
vel. Þetta fannst mér sko fínt
líf. Það sem eiginlega kom
mér í koll var að þessir vinir
mínir komust að því hvað ég
var í raun ung. Þeir voru allir
orðnir sextán og héldu að ég
væri það líka. Þegar þeir hinsvegar komust að því sanna
hafði ég engan áhuga á að
hanga með þeim lengur.“

Vesturferð til þess að
breyta um umhverfi
„Í framhaldinu samþykkti
ég að fara vestur upp úr áramótunum og fara hér í skóla.
Mér fannst það svo sem ágæt
tilhugsun og hérna skyldi ég
sýna fólki að ég ætti ekki við
neitt vandamál að stríða. Ég
var viss um að um leið og ég
skipti um umhverfi þá væri
þetta ekkert mál. Kannski virkar það á einhverja krakka að
skipta um umhverfi en ekki á
mig. Það er nefnilega ekki umhverfið sem er vandamálið í
neyslunni það er maður sjálfur.
Ég átti eftir að komast að því
síðar.
Það er svo skrítið að þegar
þú ert í neyslu þá er eins og þú
sogist að öðrum sem eru í
neyslu. Það er mjög erfitt að
útskýra þetta. Þegar maður fer
edrú út í bæ þá sér maður bara
venjulegt fólk. Þegar maður
er í neyslu þá sér maður hinsvegar bara fíklana. Þegar ég
kom vestur þá var ég edrú í sjö
tíma. Ég fór af flugvellinum
og til ömmu í mat. Þegar ég
var búin að borða kom gömul
vinkona mín sem hafði frétt
að ég væri komin. Ég fór með
henni út um kvöldið og um
leið komst ég að því að hún
var í neyslu og það þurfti ekki
meir. Ég var komin á kaf með
henni um leið.
Þegar fíklar sogast svona
hver að öðrum þá veltir maður
því óneitanlega fyrir sér hvort
lífið sé eintóm tilviljun. Ég
fór vestur í febrúar og var hér
fram í júní. Ég átti ekki marga
vini hér á þessum tíma. Þeir
voru bundnir við neysluna.

Mér var mjög vel tekið hér
eins og öllum sem koma að. Á
þessum tíma var nokkuð mikil
neysla hér í bænum en kannski
ekki eins sýnileg og í dag.“

Sterkari efni
og meiri neysla
–En þú ert í sama farinu hér
fyrir vestan og þú varst fyrir
sunnan. Ekki hefurðu tollað
lengi hér fyrst svo hefur verið?
„Nei það gáfust allir upp á
mér hér. Ég hagaði mér ótrúlega illa og kom mér alls staðar
út úr húsi. Ég fór því suður
aftur. Hér kynntist ég sterkari
efnum eins og amfetamíni.
Það fannst mér gott eins og
svo oft er þegar fíklar kynnast
nýju efni. Þá upplifa þeir sælu
í hvert skipti. Krafan er alltaf
eftir stuttan tíma að kynnast
nýju og sterkara efni. Þegar
eitt efnið hættir að veita þér
sælu þá kallar það á annað og
sterkara efni. Svona gerist
þetta koll af kolli.
Þegar ég kom suður hélt
ruglið áfram. Sumarið leið í
einu allsherjar rugli. Aðstæður
foreldra minna á þessum tíma
voru þannig að þau höfðu bara
ekki tök á því að fylgjast með
mér eins og hefði þurft en það
var ekki þeim að kenna. Alls
ekki. Um haustið var ég síðan
skráð í níunda bekk. Ég mætti
nánast aldrei nema á föstudögum. Þá mætti ég til þess að
athuga hvar yrði haldið partí
þá helgina.“

Fyrsti kærastinn
„Þennan vetur kynntist ég
fyrsta kærastanum mínum.
Hann var fimm árum eldri en
ég og var sprautufíkill. Þá
breyttist allt. Allt sem ég hafði
gert fram að þessu var nánast
sunnudagaskóli miðað við það
sem við tók. Þessi kærasti
minn var alltaf að fara inn og
út úr fangelsum. Það fannst
mér æðislega töff. Í kringum
hann var hrikalegt lið en það
átti alltaf nóg af dópi. Þeir
veittu vel því allir voru til í að
gefa þessari ungu sætu stelpu
dóp.
Jólin eru ákveðinn prófsteinn á dópista. Þá þarf nefnilega að gera ráðstafanir. Sumir
ætla ekki að vera í neyslu og
kaupa því ekki inn. Aðrir eru
ákveðnir að vera í neyslu og
byrgja sig upp því það er alltaf
erfitt að ná í dóp á jólum. Ég
gerði ekki ráðstafanir þessi jól
því ég ætlaði að vera edrú. En
á jóladag áttaði ég mig á því
að það var ekki mitt að ákveða
það. Ég bara varð að fá dóp.
Það var enginn díler í nágrenni
við mig. Svo frétti ég af einum
í Grafarvogi. Ég ákvað því að
stela bíl til þess að komast á
hans fund. Ég hafði aldrei
keyrt bíl enda bara fjórtán ára.
Það gekk vel að keyra uppí
Grafarvog og líka til baka. En
þegar ég ætlaði að skila bílnum
í stæðið sem ég tók hann úr þá
keyrði ég á. Það bjargaðist á
þann veg að vinur minn sem
var með mér tók þetta á sig:
Hann var eldri og því leit það
betur út því ég var svo ung.
Þessi jól og áramót voru ömurleg. Eintóm neysla.“

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is
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Að fara í pásu
var ekki hægt
„En þegar kom fram í janúar
fóru að renna á mig tvær grímur. Mér fannst ég vera komin
full langt í neyslunni og varð
hrædd. Ég ákvað því að taka
mér pásu. En þá tók önnur
hræðsla við. Ég gat ekki hætt.
Það var svakalegt. Ég varð að
fá dóp. Ég var algjörlega orðin
háð kærastanum með dóp og
hann bjargaði því. Hann fór
síðar í fangelsi og þá fann ég
til léttis og hélt að ég myndi
þá loks losna. En það var ekki
hægt. Skömmu síðar var ég
komin með annan kærasta sem
gat útvegað efni. Þarna var ég
komin á kaf í amfetamín og
læknadóp eins og morfín og
fleira. Hassið notaði ég líka á
þessum tíma. En það var nú
nánast eins og maður væri edrú
að nota það.
Um þetta leyti var ég í fyrsta
skipti tekin af lögreglu. Við
vorum á leið í innbrotsferð og
komum við í sjoppu til þess að
kaupa okkur kókflösku. Þá
mætti ég manni sem mér
fannst horfa eitthvað einkennilega á mig þannig að ég henti
flöskunni í hann. Þá var kölluð
til lögregla og við vorum tekin
á stöðina. Þá kom í ljós að við
vorum með dóp á okkur og
allt varð vitlaust. Ein löggan
þekkti mig og vissi hvað ég
var ung þannig að þá varð málið ennþá erfiðara.“
–Nú hafa flestir séð í kvikmyndum hvernig menn neyta
kókaíns og heróíns. En hvernig
taka menn amfetamín inn?
„Flestir taka það í nefið því
það er auðveldast. En margir
sprauta sig með því til þess að
fá meiri áhrif. Ég var komin
mikið í það í restina.“

Sprautan
tekur völdin
–Nú er það einhvern veginn
í hugum flestra gerður mikill
greinarmunur á því hvort fólk
er að reykja og taka í nefið
annars vegar eða sprauta sig
hins vegar. Flestum finnst
sprautufíkillinn síðasta sort.
Vefst það ekkert fyrir fólki að
byrja að sprauta sig?
„Jú það er stór ákvörðun.
Ég hafði hugsað um það í langan tíma. Í raun líta allir niður á
sprautufíklana þangað til
menn eru komnir í það sjálfir.
Ég var alltaf með ákveðin
prinsipp þegar ég var í neyslu.
Var alltaf að hugsa um að ég
gerði ekki þetta og hitt. Það
máttu allir sjá mig reykja hass.
Hins vegar mátti enginn fyrst
í stað sjá mig taka í nefið.
Síðan var manni orðið skítsama og maður saug í nefið
fyrir framan alla. Fæstir
sprauta sig hins vegar fyrir
framan aðra. Þannig var einnig
með mig. Ég sprautaði mig
aldrei fyrir framan aðra. Flestir
byrja að sprauta sig vegna þess
að þá skortir efni. Þurfa því að
drýgja efnið og þá er sprautan
notuð. Þannig byrjar það.“
–En hvenær fórstu svo fyrst
í meðferð?
„Mig minnir að ég hafi verið
13 ára þegar ég fór fyrst á
Vog. Ég ákvað það í samráði

við foreldra mína að fara í
meðferð. Á þeim árum var
ekki sérdeild fyrir yngra fólk.
Það er í sjálfu sér ekki gott að
börn á þessum aldri séu að
sækja sama prógram og fullorðið fólk sem kannski er búið
að vera í neyslu áratugum saman og margt hvert fársjúkt og
illa farið. Mér fannst það að
vísu ekkert erfitt. Núna er búið
að breyta þessu og það er komin sér deild fyrir ungt fólk. Ég
var ekki edrú nema í þrjá mánuði eftir fyrstu meðferðina.
Þannig var það yfirleitt í þessi
skipti sem ég fór í meðferð.
Þetta urðu alltaf aðeins örfáir
mánuðir. Og oftast féll ég á
hassinu. Maður taldi sér alltaf
trú um að það væri í lagi að fá
sér einn smók. Það væri svo
saklaust.“

Svipmyndir úr lífi
Lísbetar Harðardóttur

Þessi mynd af Lísbet var tekin fyrir 2-3 árum. Þá var hún
orðin 50 kíló á þyngd og hafði vakað samfleytt í 7-10 daga.

Þráhyggjan
–Oft er talið að það þurfi
eitthvað meira en bara meðferð
til þess að hætta í dópinu. Eitthvað fleira þurfi að breytast.
Umhverfið, félagsskapurinn
og hugsunarhátturinn. Þegar
þú komst út. Fórstu þá strax í
sama félagsskapinn?
„Já algjörlega. Ég gerði það
alltaf. Ég var svo sjaldan með
opin eyru á Vogi. Fyrstu dagana í meðferðinni langaði
mann að hætta og maður var
heill í því. Þegar maður var
hinsvegar kominn yfir versta
fráhvarfið þá fór þráhyggjan
af stað. Þá fór maður að hugsa
að þetta hafi nú kannski ekki
verið svo slæmt á meðan maður var í neyslu. Ég hugsaði
líka að ég væri það ung að
þetta hlyti bara að vera í lagi.
Flestir sem fara í meðferð eiga
við þessar ranghugmyndir að
etja.
Þegar maður síðan fellur
lendir maður strax í sama fari
og maður endaði í áður. Það er
ekkert milliskref í því. Stelpur
fara einhvern veginn mun verr
útúr svona hlutum en strákar.
Þær eru einhvern veginn ekki
eins sterkar. Þú sérð til dæmis
fullt af karlkyns rónum en ekki
eins margar konur. Það er einfaldlega vegna þess að þær
deyja miklu fyrr. Þær hafa bara
ekki sama úthald og eru einhvern veginn alltaf háðar
mönnum með útvegun dóps.
Annað hvort eru þær nánast í
vændi eða þær eru með kærasta sem sér þeim fyrir dópi.
Þannig hafði ég það. Ég átti
alltaf kærasta.“

Þessi mynd er tekin rétt áður en Lísbet fór í síðustu meðferðina. Hún er undir miklum áhrifum eiturlyfja og með bólgna
vör eftir slagsmál.

Lísbet 12 ára og undir áhrifum á hassi.

Samræmdu prófin
„Þegar ég síðan fór í tíunda
bekkinn var ég nánast kominn
á botninn og var þar. Mætti
annað slagið í skólann. Síðan
síðla vetrar sá ég að ég yrði að
klára prófin og einsetti mér
það. Og þá gerist það skrýtna.
Mér tókst það einhvern veginn. Einbeitningin var svo
sterk að þetta var hægt. Ég
náði prófunum. Þegar ég síðan
datt í það að loknum prófum
tók sama farið við og heldur
verra ef eitthvað var. Þú ferð
bara aldrei til baka í neyslu.
Það er enginn bakkgír í því.“
–Datt þér ekki í hug þegar
þér tókst að vera edrú og klára
prófin að þú værir komin á
rétta hillu og ættir bara að vera

Lísbet nýfermd og freðin (í hassneyslu).

Lísbet komin í meðferð. Búin að vera edrú í vikutíma.
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edrú áfram?
„Jú einmitt. Það var málið.
Af því að þetta gekk svona vel
þá fannst mér þetta ekkert mál.
Það væri ekkert mál að hætta
og því datt ég bara í það aftur.
Flóknara var það ekki. Ég var
bara rosalega stolt yfir því
hvað ég væri sterk. Eftir þetta
varð þetta samfelld þrautarganga. Inn og út úr skóla og í
og úr vinnu. Í meðferð og úr.
Mér leið bara vel undir áhrifum og tók því rólega. Ég var
bara svo róleg í neyslu. Ruglið
er þegar maður var ekki í neyslu og vantaði dóp. Þá varð
maður fullur af ranghugmyndum. Það var vandamálið. Undir þeim kringumstæðum gerði
maður verstu hlutina. Þá kýldi
maður fólk bara af því að það
horfði vitlaust á mann. Ef maður hins vegar þiggur hjálp þá
kemst hausinn í lag. Þá fjara
þessar ranghugmyndir út og
þú verður eðlilegur aftur ef
eitthvað er eftir af þér.“

Yfir öll strik
„Á þessum tíma fór ég yfir
flest þau strik sem hægt er að
fara í lífinu. Þetta var eitt allsherjar rugl. En smám saman
fór eitthvað að gerast. Ég fór
að velta fyrir mér að kannski
yrði ég að fara að snúa við
blaðinu. Ég var bara komin á
Langabar og Kaffi Austurstræti með rónunum. Hékk þar
bara. Skyldi bara ekkert í því
af hverju ég ætti svona gamla
vini. Hvort ég væri svona
þroskuð. En svo fattaði ég að
þetta voru auðvitað bara rónar
og ég var ekkert annað sjálf.
Ég var að vísu bara 17 ára en
þeir voru margir sextugir. Ég
varð hrædd þegar ég viðurkenndi fyrir sjálfri mér að þetta
væri bara fínn hópur sem mér
liði vel í návist við hann. Þeir
skyldu mig vel og ég þá. Maður heldur alltaf að maður sé
betri en náunginn. Svo var það
orðið þannig að rónarnir nenntu ekki að hanga með mér því
ég var svo leiðinleg. Á þessum
tíma bjó ég á hinum og þessum
stöðum. Leigði stundum íbúðir
eða herbergi. Leigði stundum
með öðru fólki og þannig. Ég
var stundum í vinnu og hafði
stundum tekjur.“

Hvernig hafa menn
efni á þessu?
–Þá komum við að því að
þú ert búin að prófa allt í þessum efnum sem hægt er að
prófa á Íslandi. Þú hefur verið
í mikilli neyslu. Hvernig í
ósköpunum fer fólk að því að
hafa efni á þessu?
„Það er málið. Ég lifði lengi
á því hvað ég var ung og sæt.
Það voru allir tilbúnir að gefa
mér. Ég var líka nokkuð sniðug. Þannig er að dópistar sem
ég umgekkst héldu nokkuð
hópinn og gáfu með sér. Það
nutu þess allir þegar einhver
átti eitthvað. En ég skaffaði
sjaldan. Fólk tók ekki eftir því
fyrr en eftir langan tíma. Þá
skipti ég bara um hóp og svo
koll af kolli. Síðan var ég eins
og ég sagði áður oftast með
kærasta sem voru í neyslu.
Í raun er það mín skoðun að
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það sé erfiðara að vera karlmaður í neyslu heldur en kona.
Það var hinsvegar ótrúlegt
hvað hægt var að útvega af
peningum. Að vera blankur
og edrú þá getur maður varla
náð í þúsund kall fyrir mat því
að þá er maður heiðarlegur.
En þegar þú ert í dópi þá virðist
ekkert mál vera að útvega
kannski 15 þúsund á dag fyrir
dópi. Þú gerir bara það sem
þarf til. Síðan var ég í sölu
líka um tíma. Það er mjög erfitt
að vera í því þegar maður er í
neyslu. Margir fóru flatt á því.
Fóru í mínus og skulduðu og
urðu þá að láta sig hverfa.Ég
gat nú yfirleitt haldið mig innan marka í sölunni.“
–Hvernig er þessi dópmarkaður í Reykjavík? Er þetta
mjög skipulagður iðnaður?
„Já þetta er mjög skipulagt.
Frá innflytjandanum eru kannski fimm milliliðir til neytandans. Ég held að það séu í
raun ekki svo margir sem flytja
inn. Síðan eru það bara milliliðirnir. Þetta er einskonar
píramítasala. Þú tekur ábyrgð
á þeim sem fyrir neðan þig eru
í keðjunni.“
–Er mikið ofbeldi í þessum
heimi?
„Já meira en nokkurn tímann kemur fram. Menn geta
ekki kært þó gengið sé í skrokk
á þeim vegna dópskulda. Það
eru menn í raun sem sérhæfa
sig í að handrukka. Til dæmis
var sá sem var fyrir ofan mig í
keðju einu sinni með mann í
vinnu sem var bara í því að
handrukka. Ef maður lenti í
vandræðum með einhvern sem
skuldaði manni þá hringdi
maður í hann og hann sá um
málið.“

Lífið breytist
„Það var 8. nóvember í
fyrra. Það var mamma sem
hafði samband við mig og
stakk upp á því að við færum
vestur í hálfan mánuð. Ég var
í einhverri uppgjöf þegar hún
hafði samband og samþykkti
því að fara með henni. Ég
ákvað um leið að prófa að taka
mér pásu og sjá hvernig það
væri. Ef það tækist gæti ég
farið aftur suður og byrjað aftur því þá hefði ég stjórn á
þessu. Sömu gömlu ranghugmyndirnar.
Fljótlega eftir að ég kom
vestur kynntist ég fólki sem
hafði verið svipað ástatt fyrir
og voru nú orðið edrú. Ég fékk
mikinn stuðning frá þeim og
fór að velta því fyrir mér að
þetta væri nú bara ekki svo
slæmt líf að vera edrú. Ég gaf
því þessu tímabili nokkra daga
í viðbót. Og svo kynntist ég
Erik. Hann hjálpaði mér með
sinni reynslu og svo varð ég
skotin í honum. Hann er búinn
að vera edrú miklu lengur en
ég og veit hverju ég get átt
von á og það hjálpar mér mjög
mikið. Af honum hef ég lært
ótrúlega mikið.
Þegar maður hugsar málið
þá er ákveðin þversögn í þessum meðferðum sem maður fer
í. Þar er maður alltaf að hlusta
á fólk sem alltaf er að fara í
meðferð. Sem sagt fólk sem
alltaf er að falla. Svo þegar
maður gerir þetta sjálfur þá er

þetta einhvern veginn annað
þrátt fyrir að það sé töluverð
einföldun. Hinsvegar gat ég
auðvitað ekki hætt fyrr en ég
viðurkenndi að mínar aðferðir
dugðu ekki. Einstaklingurinn
er vonlaus nema þegar fólk
með sömu reynslu leiðbeinir.
Þá hefst þetta. Núna líður mér
ofsalega vel og það án þess að
nota til þess lyf af neinu tagi.
Ég er að vinna til baka það
sem ég tapaði á þessum árum
í ruglinu. Er að vinna til baka
mína nánustu sem ég hafði
tapað. Fólk sem hafði reynt
allt til þess að bjarga mér en
ekki tekist.“

Hassið lævíst
og hættulegt
–Nú er oft í umræðunni að
hass sé frekar saklaus vímugjafi. Svo saklaust að það ætti
að lögleiða það að margra
mati. Er það blekking?
„Já það er ein stærsta blekkingin í þessum heimi eiturlyfjanna. Flestir flaska á því
og láta telja sér trú um að það
sé hægt að reykja bara hass.
Það er til mikið af fólki sem
þannig hefur byrjað. Fyrst er
reykt einu sinni og einu sinni.
Síðan bara um helgar. Svo
ætlar fólk bara að gera það
fjórum sinnum í viku og síðan
dugir það ekki. Þá byrja sterku
efnin því hassið dugar ekki.
Þá er farið að taka í nefið um
helgar og svo koll af kolli.
Áður en þú veist af ertu kominn í mjög mikla og harða
neyslu. Þeirri neyslu fylgja
strax miklar ranghugmyndir.
Þú ert allt í einu orðinn mjög
mikilvægur. Þér finnst allir
vera farnir að fylgjast með þér.

Þú ert kominn með ofsóknarbrjálæði. Eins og að einhver
hafi áhuga að fylgjast með
dópistum. Þvílík vitleysa og
ranghugmyndir. Þú getur aldrei orðið góður hasshaus eins
og sagt er. Þú bara hættir að
hugsa og áður en þú veist ertu
kominn á botninn.“
–Þú tekur þá ekki undir það
að hassið geti verið á svipuðum nótum og brennivín?
„Nei það er stórhættuleg
fölsun. Ég þekki mikið af fólki
sem hefur farið mjög illa bara
af hassneyslu einni saman. En
auðvitað kemur ekkert fyrir
mig segja allir. Staðreyndin er
sú að ég er heppin manneskja.
Ég sit hér og er að spjalla við
þig. Flestir þeirra sem voru
mér samferða um dópheiminn
geta það ekki af þeirri einföldu
ástæðu að þeir eru ekki í tölu
lifenda eða eru útúr heiminum
og ekki viðræðuhæfir. Ég ætti
í raun ekki að vera að tala við
þig. Ég ætti að vera mun verr
farin. Því er ég viss um það að
annan svona séns fæ ég ekki
aftur. Ég ætla ekki að láta á
hann reyna. Málið er það að í
raun langar engan að vera dópisti. Sagan er full af látnu fólki
sem ætlaði ekki að verða dópistar.“
–Nú varstu mjög ung þegar
þú byrjar og ert í rauninni ennþá mjög ung. Hjálpar það þér
í baráttunni núna? Er sársaukinn minni hjá ungu en eldra
fólki?
„Já veistu ég er ekki frá því
að það sé að mörgu leyti betra.
Að vísu hættir enginn í dópi
fyrr en hann er búinn á sál og
líkama. Ef ekki þá væru allir
dópistar á lífi í dag. Oft er sagt
af hverju hættir maðurinn ekki
fyrir þennan eða hinn. Það er

bara ekkert svoleiðis. Þú getur
aldrei hætt fyrir einhvern annan. Þú hættir bara fyrir sjálfan
þig á endanum. En það er auðvitað verra fyrir eldra fólk að
fóta sig að nýju. Fólk sem hefur dópað frá sér sína nánustu,
maka og börn. Einnig vinnu
hús og bara allt. Það hlýtur að
vera miklu verra fyrir svoleiðis
fólk að fóta sig heldur en mig
sem þó hafði bara tapað mínum nánustu sem ég er nú að
vinna aftur.
Ég þarf í raun bara að gera
mín fyrstu átján ár ævinnar
upp en ekki marga áratugi eins
og svo margir. Nú má enginn
skilja mig svo að það sé eitthvað lítið sem ég þurfi að gera
upp. Það eru mjög margir og
sársaukafullir hlutir sem ég
þarf að gera upp. Það eru margir sem grátið hafa mín vegna í
gegnum árin og ég þarf að
gera upp við þá alla. Það verður sko ekki auðvelt.
Ungur aldur minn gerði það
líka að verkum að ég var ekki
sakhæf lengst framan af dópferlinum og því þurfti ég aldrei
að fara í fangelsi fyrir gjörðir
mínar.
–En hvernig er það í dag
hefurðu til dæmis farið á þínar
gömlu slóðir í Reykjavík eftir
að þú fluttist hingað vestur?
„Já það er í lagi í dag að fara
á þær slóðir. Hinsvegar þegar
ég fór þangað skömmu eftir
að ég varð edrú í fyrra til þess
að sækja ýmislegt sem ég átti
hér og þar þá hafði ég með
mér fylgdarmann af þeirri einföldu ástæðu að ég var viss
um að ef ég hitti einhvern
kunningja á þessum slóðum
þá myndi ég falla um leið. Nú
er þetta orðið betra og í sumar
hitti ég margt af þessu fólki á
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göngu minni um miðborgina
og gat rætt málin við það. Auðvitað samgleðjast menn öllum
þeim sem hættir eru. Það gera
allir þvi eins og ég sagði áðan
þá vill enginn vera í ræsinu.“
–Var öllum ljóst hvernig
fyrir þér var komið?
„Já það held ég. Hinsvegar
vill enginn trúa því uppá sína
nánustu að þeir séu komnir í
dópið. Auðvitað vona allir að
þetta sé ekki satt. Hver er ekki
tilbúinn að trúa því besta um
sitt barn. Þannig er bara lífið.
Þegar fólk er í svona neyslu
þá fylgir því ákveðin blekking
og óheiðarleiki. Fíkillinn er í
mismunandi hlutverkum eftir
því hvort hann er á heimilinu,
í skólanum eða með vinunum.
Fíklar hika ekki við að horfa í
augun á fólki og segja hvað
sem er bara ef þeir vita að það
kemur sér vel fyrir þá.“
–Lísbet á von á fyrsta barni
sínu í næsta mánuði. Það er
velkomið í þennan heim. Nýjan og bjartari heim foreldranna. Þau hafa byrjað nýtt líf.
Íslendingar eru harðir dómarar. Sérstaklega þegar kemur
að því að dæma náungann.
Eitt af því sem auðveldar fólki
að snúa við blaðinu í lífinu er
að það fái tækifæri til þess að
sýna hvað í því býr. Við eðlilegar aðstæður. Það verði
dæmt af því sem það mun gera
í framtíðinni en ekki af því
sem það gerði fársjúkt og
hjálparlaust. Lísbet á vonandi
langt líf fyrir höndum eins og
hún á kyn til. Vonandi verður
hennar saga tilefni fyrir einhvern til þess að snúa við blaðinu og hefja nýtt líf. Þá er
tilgangnum náð.
–Halldór Jónsson.
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Smári Haraldsson forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða

Segir skrið kominn á undirbúning háskólaseturs á Ísafirði
Skriður er að komast á vinnu
vegna fyrirhugaðs háskólaseturs á Vestfjörðum að sögn
Smára Haraldssonar, forstöðumanns Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða. Menntamálaráðuneytið átti í fyrsta sinn fulltrúa
á undirbúningsfundi heimamanna vegna háskólaseturs nú
í vikunnu. Svæðisútvarp Vestfjarða greindi frá þessu. Hópinn skipa fulltrúar Ísafjarðarbæjar, Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða, Fjórðungssambands Vestfirðinga og Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða.
„Menntamálaráðuneytið er
búið að taka boltann og ekki
annað að heyra en það sé hugur
í mönnum að vinna hratt í málinu en auðvitað tekur þetta alltaf sinn tíma“, segir Smári.
Í fyrravetur lét hópurinn
vinna skýrslu um stofnun háskólaseturs og kynnti menntamálaráðherra í fyrravor. Jafnframt var óskað eftir því að
menntamálaráðuneytið skipaði fulltrúa í hópinn. Smári
segir að þá hafi fengist viðbrögð ráðuneytisins sem hafi
beðið um að farið yrði ofan
rekstrarmöguleika fyrirhugaðs
háskólaseturs og hafi hópurinn
skilað af sér skýrslu um málið
í sumar. Síðan hafi lítið gerst
þar til nú að forstöðumaður
þróunarsviðs menntamálaráðuneytisins hafi verið skipaður í hópinn. Í síðustu viku
komu fulltrúar menntamálaráðuneytis, Háskóla Íslands og
Háskólans á Akureyri til Ísafjarðar og funduðu með heimamönnum.

Smári segir framundan að
negla betur niður tillögur sem
fram hafi komið hjá heimamönnum um samstarf skólastofnana, Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða og aðila í rannsóknarstarfsemi. Auka þurfi rannsóknarstarfsemi innan þeirra
stofnana sem þegar eru starfandi á svæðinu auk þess að fá
nýjar stofnanir inn.
„Hugmyndin um háskólasetur hefur gengið út að koma
þessum aðilum saman og geta
myndað stofnun sem vinni að
því að bjóða upp á sem fjölbreyttast nám með fjarnámi
og tengist rannsóknarstarfseminni sem hér er svo við
getum miðlað þekkingu þeirra
áfram. Slík stofnun ætti þá að
gera bæði fræðimönnum og
stúdentum kleift að sinna rannsóknum“, segir Smári.
Að undanförnu hefur verið
mikið til umræðu að stofna
vestfirskan háskóla sem byggi
upp kennslu í greinum sem
sérþekkingu sé að finna á innan fjórðungsins. Smári segir
sömu hugsjónir liggja að baki
vestfirskum háskóla og háskólasetri en hugmyndirnar
feli í sér ólíka leiðir að markinu.
„Auðvitað líta allir svo á að
setrið geti þróast yfir í vestfirskan háskóla með tímanum.
Upp á síðkastið hafa komið
fram hugmyndir um stærri
skref og þau eru mjög gott
innlegg í málið. Við þurfum
að velta fyrir okkur og ræða
og komast nákvæmlega niður
á hvað við viljum gera, auk

Fræðslumiðstöð Vestfjarða er til húsa að Eyrargötu 2-4 á Ísafirði.
þess að afla þeim hugmyndum
stuðning bæði meðal ráðamann mennta- og fjármála og
heimamanna. Í rauninni er svo
margt að gerast að það verður
að nálgast verkefnið með opnum huga. Á austurlandi eru
t.d. uppi hugmyndir um netháskóla sem væri sjálfstæð stofnun og myndi kaupa kennslu

frá mörgum aðilum, bæði innanlands og utan, sem er mjög
spennandi.“
Smári segir Vestfirðinga
mjög samstíga Austfirðingum
í sinni vinnu en þeir hafi stofnað námsver þar sem háskólanemar hafi aðstöðu svipað og
sé á Ísafirði. Hann segir að
háskólasetur muni hafa mikla

þýðingu fyrir þá sem verði við
nám á háskólastigi en eins fyrir
byggðina.
„Því mun fylgja bæði aukin
umsvif og eins sköpunarkraftur sem verður til við rannsóknarstarfsemi og andlega
vinnu. Starfseminni mun fylgja heilmikill gróandi.“ Smári
segist reikna með að auk

grunnnáms muni háskólasetur
sinna sí- og endurmenntun.
„Ég er með í huga þekkingarmiðstöð eða þekkingarstórmarkað þar sem fólk getur
fengið aðstoð eða ráð hvort
sem það er að sækja sér háskólanám til formlegrar prófgráðu eða aðra menntun“,
sagði Smári. – kristinn@bb.is

Vá Vest, vímuvarnir á norðanverðum Vestfjörðum

Veistu hvað barnið þitt er að gera?
Íbúum á Vestfjörðum og
öðrum landsmönnum hefur
ekki dulist sú góða þróun
sem orðið hefur á unglingamenningu svæðisins. Þökk
sé samstilltu átaki margra aðila, ekki síst foreldrum sjálfum. Á undanförnum árum
höfum við séð námsárangur
nemenda í grunnskólum
batna. Þá vitum við að tóbaks- og hassneysla ungmenna á grunnskólaaldri
hefur minnkað og er komin
vel niður fyrir landsmeðaltal.
Auk þessa höfum við upplifað lífsglaðari ungmenni sem
hafa metnað fyrir sjálfum sér
og umhverfi sínu. Þetta sjáum við m.a. á umgengni og
öðru í fari þessara ungu Vestfirðinga og við megum vera
mjög stolt.

En ekkert gerist af sjálfu sér
og þessi árangur hefur heldur
ekki komið sjálfkrafa. Það
þurfti að stilla saman strengi.
Þessi árangur tókst meðal
annars með því að foreldrar
notuðu útivistarreglur sem
hluta af uppeldisramma, stuðluðu að því að ekki væru leyfð
eftirlitslaus unglingasamkvæmi og sýndu vanþóknun
sína á áfengiskaupum fyrir þá
sem ekki höfðu aldur til slíkra
viðskipta. Þá tókst þessi árangur m.a. með því að hinir
fullorðnu skiptu sér í auknum
mæli af óheillavænlegri þróun
meðal ungmennahópa eða einstaklinga.
Nú virðist sem samstaða foreldra sé að bresta. Getur verið
að einhverjir foreldrar telji að
ástandið sé orðið gott í ungl-
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ingamenningunni og framhaldið muni verða eins, án þess
að viðhalda því? Við þurfum
þó stöðugt að vera á varðbergi
gagnvart hættum. Við þurfum
að hafa hugfast að hvert ár
sem við getum frestað því að
unglingur taki ákvörðun um
að fara að reykja eða nota
áfengi er sigur út af fyrir sig,
því með auknum þroska eru
minni líkur á því að hann velji
þessa vímugjafa. Óþroskaður
unglingur sem byrjar að neyta
áfengis er líklegri til að neyta
ólöglegra fíkniefna. Þannig er
samþykki foreldra á áfengisneyslu ungmenna hreint ekki
trygging fyrir því að viðkomandi muni ekki prófa ólögleg
fíkniefni.
Margir foreldrar hafa ákveðið að nýta sér Foreldrasamning

landssamtaka Heimila og
skóla. Í honum kemur fram að
foreldrar vilja leiðbeina börnum sínum varðandi útivistarreglur, kaupa ekki áfengi fyrir
börn og leyfa ekki eftirlitslausar samkomur ungmenna á
heimilum sínum. Þeir foreldrar
sem ekki treysta sér til að fara
eftir þessum skynsömu reglum
taka ákveðna áhættu, ekki síst
hvað varðar önnur börn.
Í lokin má benda á fleiri
hættur í umhverfi ungmenna í
dag en þegar foreldrar þeirra
voru á unglingsaldri. Má t.d.
benda á óhefta internetnotkun
þar sem alls kyns efni freistar
ungmenna. Þar verða foreldrar
að vera á varðbergi og sýna
ábyrgð og skynsemi.
Neðangreindar stofnanir/
samtök hvetja foreldra til að

taka höndum saman hvað uppeldi og aga varðar og halda
góðri unglingamenningu á
norðanverðum Vestfjörðum.
Við uppskerum eins og við
sáum. Munum eftirfarandi orð
sálfræðinganna Sæmundar
Hafsteinssonar og Jóhanns
Inga Gunnarssonar um reglur
og stjórnunarhlutverk foreldra:
„Reglur eru þroska barna
okkar afar mikilvægar og
leggja grunn að velgengni í
mannlegum samskiptum. Það
er lagaleg og siðferðileg
skylda okkar að kenna börnum
okkar að virða lög og reglur
og þekkja sín mörk í mannlegum samskiptum. Virðing fyrir
reglum styrkir einstaklinginn
en veikir hann ekki.“
„Hluti af öryggistilfinningu

barns verður til við það að
upplifa og skynja þá vernd
sem felst í aðhaldi og reglum“.
„Börn verða að finna að
foreldrar þeirra séu stjórnendur, hafi tök á tilverunni,
láti ekki vaða yfir sig. Barn
sem nær stjórn á foreldrum
sínum missir að mörgu leyti
fótfestuna í lífinu. Og hvernig getur barnið borið virðingu fyrir foreldrum sem láta
það stjórna sér í einu og
öllu?“
Grunnskólarnir í Bolungarvík, Súðavík og Ísafjarðarbæ. Foreldrafélag
MÍ. Lögreglan á Ísafirði og
í Bolungarvík. Félagsmiðstöðin Tópas. Vá Vesthópurinn. Skóla- og fjölskylduskrifstofa Ísafjarðarbæjar.
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Rúnar Óli Karlsson, atvinnu- og ferðamálafulltrúi Ísafjarðarbæjar

Endurgreiðsla flutningskostnaðar
hefði jákvæð áhrif á Vestfjörðum
Rúnar Óli Karlsson, atvinnu- og ferðamálafulltrúi
Ísafjarðarbæjar, segir engan
vafa leika á því að tilkostnaður
við að flytja vörur á markað sé
verulegur hjá framleiðslufyrirtækjum á Vestfjörðum og endurgreiðslur myndu bæta samkeppnisstöðu þeirra miðað við
fyrirtæki nær langstærsta
markaðsvæðinu á höfuðborgarsvæðinu.
„Maður hefur heyrt lygilegar tölur um flutningskostnað
frá forsvarsmönnum fyrirtækja hér í bænum, jafnvel að
hann hlaupi á tugum milljóna

króna. Ef vel tekst til með reglur um endurgreiðslu flutningskostnaðar og þær koma til
framkvæmda þá mun það
vafalítið hafa mikla þýðingu
fyrir fyrirtæki hér á svæðinu“,
segir Rúnar.
Í kjölfar greinargerðar
Byggðastofnunar um flutningskostnað fyrirtækja á landsbyggðinni, sem birt var síðasta
vetur, ákvað ríkisstjórnin að
útfæra hugmyndir stofnunarinnar í reglur um endurgreiðslu
flutningskostnaðar. Iðnaðarráðuneytið annast gerð endurgreiðslureglnanna í samráði

við hlutaðeigandi aðila en í
frétt á heimasíðu Byggðastofnunnar í október var gert
ráð fyrir að reglurnar kæmu til
afgreiðslu ríkisstjórnarinnar
„seinna í haust“.
Samkvæmt þeim hugmyndum sem settar hafa verið fram
verður landinu skipt upp í

svæði og síðan verður tekin
ákvörðun um hversu hátt hlutfall flutningskostnaðar kemur
til endurgreiðslu á hverju
svæði fyrir sig. Gert er ráð
fyrir að á þennan hátt fari endurgreiðsluhlutfallið hækkandi
eftir því sem lengd frá markaði
er meiri.

Svipaðar reglur eru í gildi í
Svíþjóð og segir Rúnar Óli
reynsluna þar sýna að slíkt
fyrirkomulag geti virkað ágætlega. „Nú er bara að vona að
það náist samstaða svo þetta
geti orðið að veruleika“, sagði
Rúnar.
Valgerður Sverrisdóttir,

iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
sagði, aðspurð á fjölmennum
fundi um byggða- og atvinnumál á Hótel Ísafirði að tillögur
um niðurgreiðslur á flutningskostnaði væru tilbúnar en pólitísk ákvörðun um niðurgreiðslurnar hefði hinsvegar ekki
verið tekin. – kristinn@bb.is

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Á annað hundrað
próf á háskólastigi
Prófannir standa nú yfir
hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða og alls verða 170 próf
á háskólastigi þreytt við miðstöðina í desember að því
greint var frá í Svæðisútvarpi
Vestfjarða. Smári Haraldsson, forstöðumaður Fræðslumiðstöðvarinnar, segir að
alls séu um 120-130 manns í
fjarnámi á háskólastigi á
Vestfjörðum. Þar af séu
u.þ.b. 70 sem nýti sér aðstöðu
miðstöðvarinnar að einhverju leyti, til að taka próf,
sækja kennslustundir eða
vinna að verkefnum.
Nemarnir koma frá sjö af

níu háskólum landsins en
fjarnemar eru ekki við Listaháskóla Íslands og Garðyrkjuskólann. Flestir nemanna eru við Háskólann á
Akureyri og Kennaraháskóla
Íslands. Ef litið er til svæðaskiptingar innan Vestfjarða
segir Smári langflesta vera
frá norðanverðum fjórðungnum, þ.e. Ísafirði og nágrenni, næst flesta frá suðursvæðinu, Vesturbyggð og
Tálknafirði, þá Ströndum og
loks Reykhólahreppi. Konur
eru í afgerandi meirihluta
meðal fjarnámsnema eða liðlega 70%. – kristinn@bb.is

16 ára stúlka úr Dýrafirði

Berst við krabbamein
fjarri heimahögum
Guðbjört Lóa Sæmundsdóttir, 16 ára gömul dóttir
Auðbjargar Höllu Knútsdóttur og Sæmundar Þorvaldssonar á Lyngholti í Dýrafirði,
hefur að undanförnu sótt
krabbameinsmeðferð bæði í
Reykjavík og í Svíþjóð.
Þetta hefur í för með sér

mikla röskun á högum fjölskyldunnar og fjárútlát. Fyrir
nokkru stofnuðu samborgarar hennar í Dýrafirði reikning þar sem hægt er að leggja
inn framlög til stuðnings.
Reikningurinn er í Sparisjóði
Kópavogs: 1135-05-408724
kt. 070387-2209.

Vilja stofna eignarhaldsfélag á norðanverðum Vestfjörðum

Stofnfé Eignarhaldsfélags
Vestfjarða lagt í reksturinn
Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að
leggja til að stofnað verði eignarhaldsfélag á norðanverðum
Vestfjörðum þar sem lagt
verður til það fé sem ætlað
hafði verið til stofnunar Eignarhaldsfélags Vestfjarða, sem
aldrei varð af. Nefndin leggur
til að þeim höfðu lagt fé til
stofnunar Eignarhaldsfélags
Vestfjarða verði gefinn kostur
á að gerast hluthafar. Þá leggur
nefndin til að Ísafjarðarbær
ætli félaginu frekara stofnfé í

fjárhagsáætlun og skipi því
stjórn til bráðabirgða.
Starf Eignarhaldsfélags
Vestfjarða varð aldrei neitt frá
því að það var stofnað í árslok
1999 en því var ætlað að taka
á arðsemisgrundvelli þátt í félögum er vinna að nýsköpunarverkefnum á Vestfjörðum.
Stofnun félagsins tengdist
samþykkt Alþingis um byggðaáætlun en þar var gerð tillaga um stofnun eignarhaldsfélaga í hverju kjördæmi.
Í samþykktinni fólst að

Byggðastofnun yrði úthlutað
300 milljónum króna af fjárlögum ár hvert í þrjú ár til að
leggja fram í slíkum félögum.
Framlag Byggðastofnunar var
hins vegar skilyrt þannig að
það yrði aldrei hærra en 40%
af heildarhlutafé. Stofnhlutafé
Eignarhaldsfélags Vestfjarða
varð hins vegar aldrei hærra
en 8,6 milljónir króna og frekari hlutafjársöfnun mistókst.
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða fékk það verkefni á
fundi stofnaðila Eignarhalds-

félagsins í nóvember 2001 að
athuga með endurstofnun félagsins á grundvelli reglugerðar um eignarhaldsfélög. Fjárheimildir Byggðastofnunnar
til þátttöku í stofnun eignarhaldsfélags fyrir Vestfirði voru
nýttar til að taka þátt í stofnun
Glámu á Patreksfirði ásamt
Þóroddi, sem er félag í eigu
Odda á Patreksfirði og Þórsbergs á Tálknafirði, Byggingalistar á Þingeyri og vinnslufyrirtækisins Drangs á Drangsnesi.
– kristinn@bb.is

Dagskrá í minningu Nýjar vestfirskar þjóðHannesar frestað sögur Gísla orðnar 606
Um þessar mundir eru liðin 100 ár frá því að Hannes
Hafstein sýslumaður Ísfirðinga var skipaður fyrsti Ráðherra Íslands. Af því tilefni ætlaði bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar og menningarmálanefnd bæjarins að afhjúpa
minnisvarða um Hannes Hafstein sl. föstudag. Þá hafði
sýslumaðurinn á Ísafirði ákveðið að efna til móttöku í
Safnahúsinu auk þess sem til stóð hátíðarkvöldverður í
boði bæjarstjórnar. Af óviðráðanlegum orsökum hefur
dagskránni verið frestað til 17. janúar nk. Engin kynning hafa farið fram á dagskránni til handa íbúum.
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Nýjar vestfirskar þjóðsögur Gísla Hjartarsonar á Ísafirði
eru nú orðnar 606 en 6. heftið í ritröð hans er komið út.
Gísli mætti á kaffistofu áhaldahúss Ísafjarðarbæjar í síðustu viku og las upp úr fyrsta eintakinu. Það hefur verið
fastur liður í bókaútgáfunni hjá Gísla að koma við í
áhaldahúsinu og prufukeyra nokkrar sögur. Góður rómur var sem fyrr gerður að lestri Gísla en hann hefur verið lang söluhæstur höfunda í Bókhlöðunni á Ísafirði sem
annars staðar á Vestfjörðum undanfarin ár. Engin þurrð
virðist vera á skemmtisögum af Vestfirðingum en þær

Gísli afhendir Jónasi Sigurðssyni fyrsta eintakið.
eru allar af nafngreindu fólki. Sögurnar hafa stundum
þótt háskalega beittar en jafnan telst það nokkur upphefð að komast í safnið og fyrirgefa því flestir sagnaritara misvægna meðferð. – kristinn@bb.is
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smáar
Til sölu er Hyundai Starex dísel,
skráður 02/2000, sjö manna,
ekinn 140 þús. km. Verð 1,4
millj. Uppl. í síma 895 7258
Ungt par leitar að leiguhúsnæði,
2ja-3ja herb. íbúð. Upplýsingar
í síma 847 3823.
Til sölu er Playstation I, með
minniskubb. Verð kr. 5.500.Uppl. í síma 456 7305.
Til sölu er vel með farinn Simo
kerruvagn og kerrupoki ásamt
plast yfirbreiðslu. Verð kr. 25
þús. Uppl. í síma 863 5316.
Til sölu er lítið notaður silfurgrár
JVC DVD spilari sem spilar öll
kerfi auk (S) VCD, CD, MP3.
Styður DTS Dolby digital hljóðkerfi og 3-D phonic myndgæði.
Margir möguleikar. Flottur spilari. Verð kr. 15 þús. Upplýsingar í síma 868 9295.
Frá Krabbameinsfélaginu Sigurvon. Jólakortin eru til sölu hjá
Birki ehf., og í Blómaturninum.
Einnig hjá Sigurvon í síma 456
5650 og hjá Sigurði í síma 456
4102. Kaupið jólakort Krabbameinsfélagsins og styrkið um leið
gott málefni.
Al-anon fundir fyrir aðstandendur alkahólista eru í AA-húsinu
(fyrir aftan gamla sjúkrahúsið) á
mánudagskvöldum kl. 21:00.
Til sölu er Mercedes Benz 280
SE, árg. 1983. Selst óskoðaður.
Ekinn 206 þús. km. Upplýsingar
í síma 862 6087.
Óska eftir kassagítar, klassískum
eða þjóðlaga. Uppl. gefur Þröstur
í síma 849 9486 eða 456 4312.
Til sölu er nýleg 50cm breið
eldavél. Selst á kr. 15 þús. Uppl.
í síma 456 4727.
Til sölu er dísargaukur, blíður og
góður, grár með appelsínugular
kinnar. Keyptur á 14 þúsund og
selst á kr. 12 þús. Frábær jólagjöf. Upplýsingar gefur Jónína í
síma 456 5002.
Háseta vantar á sex tonn línubát
sem gerður er út frá Flateyri.
Uppl. í síma 456 7601 og 863
2684.

Ísafjörður

Flúði af
vettvangi
Um miðjan dag á föstudag var lögreglunni á Ísafirði tilkynnt um að ekið
hafi verið á mannlausa bifreið í bænum og sá sem
það gerði hafi síðan farið
af vettvangi. Fljótlega var
upplýst, með aðstoð vitna,
hver var að verki. Að sögn
lögreglunnar flokkast málið undir árekstur og afstungu af vettvangi sem er
refsivert athæfi. Ökumenn
sem verða fyrir því að aka
á kyrrstæðar bifreiðar eru
hvattir til að hafa samband
við lögreglu, ef ekki næst í
tjónþola.
Alls voru bókuð 104
verkefni í dagbók lögreglunnar liðinni viku. Lögreglan hafði afskipti af
fimm ökumönnum, sem
grunaðir eru um að hafa
ekið yfir leyfilegum hámarkshraða. Eftir vikuna
mega alls níu bifreiðaeigendur búast við sektum fyrir að hafa ekki fært bifreiðar
sínar til skoðunar.
Höfð voru afskipti af
ökumönnum vegna ljósabúnaðar sem var ábótavant
og er hér um að ræða bæði
bifreiðar og eftirvagna.
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Jólasveinarnir skemmtu börnunum.

Jólahlaðborð SKG veitinga á Ísafirði fyrir ungu kynslóðina

Aðgát höfð í viðskiptum kokka og jólasveina
Á laugardagskvöld héldu
SKG-veitingar á Hótel Ísafirði jólahlaðborð fyrir fjölskyldur og börn. Þótti vel
takast til og kættu jólasveinarnir Stúfur og Ketkrókur
börnin með komu sinni.
Fagnaðarfundur varð með
Stúfi og Eiríki Gísla Johanssyni, matreiðslunema, en
eins og kunnugt er fékk Eiríkur gips á hönd og fót eftir
viðskipti við Stúf á jólahlaðborði fyrir ári. Öllu var farið
að gát í þetta sinn og passaði
ketkrókur upp á að Stúfur

færi ekki að seilast í pönnur
Eiríks en í fyrra hafði Stúfur
laumast fram í eldhús, gripið
í pönnu og ætlað að laumast
með hana fram aftur til að
gæða sér á skófum. Eiríkur
vildi ekki una pönnumissinum og stökk á eftir
sveinka. Í frétt bb.is frá því í
fyrra segir svo frá: „Ekki
vildi betur til en svo, að
Eiríkur hrasaði og brákaði á
sér ristina, eins og seinna
kom í ljós, en hélt áfram og
endaði á hurð þar sem hann
tvíbraut á sér höndina. Þrátt

fyrir þetta endurheimti hann
pönnuna úr höndum Stúfs en
var síðan fluttur undir læknishendur.“ Eiríkur hefur náð
sér að fullu eftir óhappið en
Ketkrókur skoðaði fót hans.
Skammaði sveinki hann fyrir
að hafa ekki stundað nægjanlegar æfingar eftir slysið
og þóttist sjá að betur mætti
gera. Þorsteinn J. Tómasson
var á staðnum og tók meðfylgjandi myndir.
– kristinn@bb.is
Eiríkur Gísli sýnir Stúfi
og Ketkróki pönnuna.

STAKKUR SKRIFAR

Línuívilnun og byggðakvóti
Frumvarp er komið fram um línuívilnun og Einari K. Guðfinnsson álítur þar
að finna ágætis málamiðlun varðandi málið. Kristinn H. Gunnarsson hafði áður boðað að hann myndi aðstoða sjávarútvegsráðherra á þann hátt, að leggja
sjálfur fram sitt eigið frumvarp ef ráðherrann þryti örendið. Nú kemur ekki til
þess og Einar Oddur Kristjánsson hefur lýst yfir stuðningi sínum ásamt Gunnari Brigissyni, bróður Kristins. Um línuívilnun greinir menn nokkuð á og fer
eftir hagsmunum hvoru megin menn standa. Magnús Kristinsson útgerðarmaður
í Vestmannaeyjum er mjög andsnúinn hugmyndinni um línuívilnun og finnur
henni allt til foráttu. Telur hann að með því sé verið sé að flytja aflaheimildir frá
burðugri útgerðarstöðunum og til hinna veikari, án þess að yfirlýst markmið
náist, að styrkja veikari útgerðarstaðina. Vissulega er það svo að allt bendir til
þess að einungis sé verið að flytja heimild til veiða á milli þeirra sem nú þegar
eiga rétt í kerfinu. Því til viðbótar kemur, að fyrir liggur að leggja skuli af
byggðakvótann, sem sveitarstjórnir hafa verið tregar til að úthluta, enda alltaf
uppi vandamál þegar að því kemur að deila tamörkuðum gæðum.
Fróðlegt væri að sjá hver heildaráhrif af frumvarpinu verða, fari svo að það
öðlist lagagildi. Hver verður staða sjávarbyggðanna eftir boðaða breytingu?
Því er ekki auðvelt að svara, en tilgangurinn með línuívilnunni er tvíþættur og
hvoru tveggja af hinu góða. Í fyrsta lagi er verið að efna kosningaloforð stjórnarflokkanna, sem farið var að þvælast fyrir þingstörfum og í öðru lagi eru

hagsmunir hinna veikari byggða hafðar að leiðarljósi, að sögn Einars K. Guðfinnssonar formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins. En nú bregður svo við
að fjórði Vestfjarðaþingmaðurinn, Guðjón A. Kristjánsson, virðist hafa efasemdir um framsetninguna í frumvarpinu. Nú er fallin sú röksemd að loforðið
verði ekki efnt, en enginn veit svo sem hvort efndirnar duga til þess að styrkja
atvinnulífið á landsbyggðinni, þar sem byggðir við sjávarsíðuna standa höllum
fæti. Það er oft svo, að þegar kemur til kastanna að stýra atvinnulífinu með
sértækum aðgerðum stjórnvalda, að erfiðleikarnir koma í ljós.
Því hefur verið varpað hér fram á þessum vettvangi, að rannsókn skorti á
því hve miklu, hve mörgum störfum í landi, útgerð smábáta skili á Vestfjörðum.
Með sama hætti er fróðlegt að fá fram, að áliti alþingismanna, hver verði árangur hinnar nýju tilhögunar varðandi aukningu atvinnu. Svör við þessum
spurningum munu nefnilega varpa ljósi á það hvort skynsamlegt geti talist að
samþykkja breytta tilhögun. Ekki má heldur gleyma því, að eftir því sem best
verður skilið mun línuívilnun ryðja burt byggðakvótanum. Hver er þá hagurinn
af kerfisbreytingunni?
Þegar upp er staðið virðast þessar einstöku aðgerðir snúast um að flytja til
aflaheimildir, að því er best verður séð, á kostnað þeirra sem hafa sætt
kvótaskerðingu undanfarin ár. Á sama tíma fækkar sjómönnum á stóru skipunum og tekjur sjómanna lækka. Hagsbótin í landi skilar sér ekki, því miður.

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

Bergur Thorberg
sýndi í Slunkaríki
Bergur Thorberg listmálari hélt sýningu á
verkum sínum í Slunkaríki
á Ísafirði um helgina.
Bergur á langan listaferil
að baki en málar nú einkum svokölluð kaffimálverk

Hinrik Ólafsson og Margrét Vilhjálmsdóttir prýða umslag disksins.

Vestfirska sjónvarpskvikmyndin „Í faðmi hafsins“

þar sem hann blandar
saman hefðbundnum
olíulitum og kaffi. Í
Slunkaríki sýndi hann
mörg verk sem unnin eru
með þessari tækni.
– hj@bb.is

Gefin út á mynddiski
Vestfirska sjónvarpskvikmyndin „Í faðmi hafsins“
eftir Lýð Árnason, lækni á
Flateyri, og Jóakim Reynisson hefur verið út á DVD
mynddiski. Vestfirska
forlagið er dreifingaraðili
myndarinnar. „Í faðmi
hafsins“ var tilnefnd til
Edduverðlauna á síðasta
ári í flokknum besta leikna
efnið fyrir sjónvarp.

Kvikmyndin er um 90
mínútur og fer fjöldi
þekktra leikara með stór
hlutverk í myndinni, m.a.
Hinrik Ólafsson og Margrét Vilhjálmsdóttir auk
kunnra heimamanna eins
og Einars Odds Kristjánssonar, alþingismanns.
Í myndinni er sögð saga
aflaskipstjórans Valdimars
sem gengur að eiga brúð-

ber heitið „Verði ljós“ og
segir af prestinum Jökli
sem er þess fullviss að
næsta hátíðarmessa verði
hans allra síðasta. Árni
Tryggvason mun fara með
hlutverk prestsins. Auk
þess má nefna að nýverið
hlutu tvö handrit að kvikmyndum í fullri lengd
stuðning Kvikmyndamiðstöðvar Íslands.

ina Unni. Á brúðkaupsnóttina gerast óvæntir
atburðir og líf ungu hjónanna tekur ævintýralegu
stefnu á vit hafsins. Kvikmyndafélagið Í einni sæng
er útgefandi mynddisksins.
Félagið er með ýmis verkefni í bígerð m.a. er ætlunin að hefja tökur á nýrri
stuttri kvikmynd í Bolungarvík á næsta ári. Myndin

Tækni Bergs og meðferð lita vakti mikla athygli sýningargesta.

Kalkþörungaverksmiðja í Arnarfirði

Skrifað undir í næstu viku

Forsvarsmenn írska fyrirtækisins Celtic Sea Minerals
eru væntanlegir til Íslands í
næstu viku og skrifa þá undir
samninga um stofnun kalkþör-

ungaverksmiðju á Bíldudal að
sögn Aðalsteins Óskarssonar,
framkvæmdastjóra Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða.
Nokkur töf varð á undir-

búningi verkefnisins þegar
Írarnir kipptu að sér höndum í
september vegna versnandi
markaðsaðstæðna í Bandaríkjunum en sú ákvörðun var end-

LAUST STARF Á HAFNARSKRIFSTOFU

Starfskraftur óskast til starfa á skrifstofu Hafna Ísafjarðarbæjar frá 1. jan.
2004. Um er að ræða hálfsdags starf
og er vinnutími frá kl. 13-17 alla
virka daga.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af bókhaldi og tölvuvinnslu m.a.
Exel. Frekari upplýsingar gefur hafnarstjóri í síma 456 5209.
Hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar.

urskoðuð fyrir stuttu. Reiknað er með að bygging verksmiðjunnar taki 12-16 mánuði og gangi allt upp gæti starfsemi í henni hafist árið 2005.

Tónlistarskóli Ísafjarðar

Jólatónleikarnir framundan!

Nú fer að nálgast sá tími
ársins, sem er einna annasamastur fyrir tónlistarkennara og
nemendur þeirra. Nemendur
og kennarar Tónlistarskóla
Ísafjarðar eru þar sannarlega
engin undantekning. Þeir taka
þátt í alls kyns uppákomum út
um allan bæ, aðventukvöldum,
jólahlaðborðum o.s.frv., en aðalmálið er auðvitað jólatónleikarnir í skólanum.
Á fimmtudagskvöldið kemur 11. desember hefst mikil
tónleikahrina hjá skólanum
með tónleikum söngnemenda.

Tónleikarnir verða í Hömrum
og hefjast kl. 20:00. Þar koma
fram nemendur þeirra Guðrúnar Jónsdóttur og Ingunnar
Óskar Sturludóttur, sem báðar
kenna söng við skólann.
Á föstudagskvöld 12. des.
kl. 20:00, laugardag 13.des.
kl. 15 og 17, og sunnudag 14.
des. kl. 15 og 17, verða tónleikar með fjölbreyttu blönduðu efni. Þar koma fram um
140 nemendur á mismunandi
stigum og aldri og leika í einleik og samleik á hin ólíkustu
hljóðfæri Leikið er á píanó,
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blokkflautu, þverflautu, saxófón, trompet, fiðlu, víólu, selló,
gítar, bassa og trommur o.s.frv. Þá koma fram margir blásarahópar, m.a. blásarahópar 4.
bekkjar Grunnskólans, skólalúðrasveitin og Blokkflautukvartett Suðureyrar.
Strengjasveit skólans leikur
nokkur lög og ýmsir fleiri samspilshópar eru á dagskránni.
Þá munu barnakórar skólans,
Perlukórinn og Kristalskórinn
láta í sér heyra. Á dagskránni
eru jólalög frá ýmsum tímum,
klassísk tónlist og tónlist af

léttara taginu. Tónleikarnir
fara allir fram í Hömrum, og
er aðgangur ókeypis og öllum
heimill.
Jólatónleikarnir í útibúum
Tónlistarskólans í Súðavík og
á Suðureyri verða væntanlega
mánud. 15. desember og á
Flateyri miðvikud. 17. desember. Á Þingeyri er óvíst að um
sérstaka tónleika veði að ræða
að þessu sinni þar sem stutt er
síðan kennslan hófst þar.
Stefnt er að tónlistarflutningi
í tengslum við Litlu jólin í
Grunnskólanum á Þingeyri.

Húsnæði til leigu
Til leigu er húsnæði að Sindragötu 11 á
Ísafirði (Sundartangi). Um er að ræða óinnréttað húsnæði á 2. hæð, ca. 850m² með
mikilli lofthæð. Fullfrágengin salernis- og
baðaðstaða. Sérinngangur fullfrágenginn.
Laust strax.
Upplýsingar gefur Ágúst Gíslason í síma
894 5053 og Flosi Kristjánsson í síma 897
4173.
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helgar
Sjónvarp · veður ·
skemmtanir ·
íþróttir · fólk ·
fréttir · kirkjustarf

Stöð 2: 13. des. kl. 21:40.
Gene Hackman, Anjelica Houston, Gwyneth Paltrow og
Ben Stiller leika aðalhlutverkin í dramatísku gamanmyndinni um Tenenbaum-fjölskylduna sem á engan sinn líkan.
Fjölskyldufaðirinn Royal, yfirgaf konu sína og börn fyrir
mörgum árum en reynir nú að koma sér aftur í mjúkinn
hjá þeim með sannfærandi lygasögu! Karlinn segist haldinn
krabbameini og eiga stutt eftir ólifað. Þess má geta að
Owen Wilson, sem leikur í myndinni, skrifaði handritið
ásamt leikstjóranum Wes Anderson en þeir voru tilnefndir
til Óskarsverðlauna fyrir það.

dagbókin

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Suðvestlæg eða breyti-leg
átt, en norðanvesta 8-12
m/s norðaustanlands fram
yfir hádegi. Bjartviðri
sunnanlands, en annars
víða él. Léttir til norðaustanlands síðdegis. Frost 0
til 8 stig, kaldast til
landsins.
Horfur á föstudag:
Suðlæg átt og skúrir eða

sportið
Sjónvarpið:
Laugardagur 13. des.:
Kl. 14:25 – Þýski boltinn:
Leikur óákveðinn.
Kl. 16:20– Íslandsmótið í
handbolta karla: Leikur
óákveðinn.
Sýn:
Miðvikudagur 10. des.:
Kl. 19:30 – Meistaradeild
Evrópu: Arsenal – Lokomotiv Moskva.
Kl. 21:40 – Meistaradeild
Evrópu: Lyon – Celtic.
Föstudagur 12. des:
Kl. 00:40 – Hnefaleikar:
Ricardo Mayorca og
Vernon Forrest mætast í
Las Vegas.
Kl. 03:20 – NBA karfan:
LA Lakers – Dallas.
Laugardagur 13. des.:
Kl. 12:15 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Man. City.
Kl. 20:20 – Spænski boltinn: Leikur óákveðinn.
Sunnudagur 14. des.:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Arsenal – Blackburn.
Kl. 15:50– Enski boltinn:
Leeds United – Fulham.

slydduél, en úrkomulítið á
Norðurlandi. Hlýnandi
veður.
Horfur á laugardag:
Vaxandi norðanátt og
snjókoma eða éljagangur
fyrir norðan en léttir til
syðra. Kólnandi veður.
Horfur á sunnudag:
Vaxandi norðanátt og
snjókoma eða éljagangur
fyrir norðan en léttir til
syðra. Kólnandi veður.
Horfur á mánudag:
Norðlægar áttir og kalt.
Stöð 2:
Laugardagur 13. des.:
Kl. 14:45 – Enski boltinn:
Chelsea – Bolton
Canal+ Norge:
Laugardagur 13. des.:
Kl. 12:30 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Man. City.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Chelsea – Bolton.
Sunnudagur 14. des.:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Arsenal – Blackburn.
Kl. 16:00 – Enski boltinn:
Leeds – Fulham
Canal+ Zap:
Laugardagur 13. des.:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Newcastle – Tottenham
TV Danmark 1:
Laugardagur 13. des.:
Kl. 14:30 – Þýski boltinn:
Bayern M. – Stuttgart.
Kl. 18:30 – Spænski boltinn: Espanyol – Barcelona
Kl. 20:30 – Spænski boltinn: Celta Vigo – A. Madrid
Sunnudagur 14. des.:
Kl. 20:00 – Spænski boltinn: A. Bilbao – Sevilla.
Canal+ Sweden:
Sunnudagur 14. des.:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
Juventus – Parma

www.ruv.is
Föstudagur 12. desember
16.25 At
16.50 Jóladagatalið
17.00 Leiðarljós
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Anna í Grænuhlíð (21:26)
18.20 Snjallar lausnir (25:26)
18.50 Jóladagatalið
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Pocahontas II. (Pocahontas II Journey to a New World) Teiknimynd
um indíánastúlkuna Pocahontas. Þegar
hún fréttir af láti Johns Smiths heldur
hún til Englands að hitta kónginn og
reyna að koma á friði.
21.30 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
ræðir við Hallbjörn Hjartarson, bregður
upp svipmyndum frá ferli hans og tekur
með honum lagið.
22.15 Hugboð að handan. (After Image) Spennumynd frá 2001. Miðill verður
ástfanginn af glæpaljósmyndara og fyrr
en varir eru þau bæði farin að eltast við
geðsjúkan morðingja.Aðalhlutverk leika
John Mellencamp, Terrylene, Louise
Fletcher og Billy Burke.
23.50 Lólíta. (Lolita) Bíómynd eftir
Stanley Kubrick frá 1962 byggð á sögu
eftir Vladimir Nabokov um miðaldra rithöfund sem verður ástfanginn af fjórtán
ára stúlku. Aðalhlutverk: James Mason,
Sue Lyon og Shelley Winters.
02.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 13. desember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Tommi togvagn (24:26)
09.09 Bubbi byggir (17:39)
09.19 Andarteppa (17:26)
09.35 Sögurnar hennar Sölku (4:13)
09.45 Villi spæta (9:26)
10.10 Fræknir ferðalangar
10.32 Stundin okkar
11.00 Jóladagatalið
11.10 Harry og hrukkudýrin (6:7)
11.35 At
12.05 Kastljósið
12.35 Geimskipið Enterprise (13:26)
13.20 Nútímafimleikar
13.50 Brunað á brettum
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik í karlaflokki.
17.05 Táknmálsfréttir
17.15 Íslandsmótið í handbolta
18.00 Svona er lífið (23:36)
18.45 Jóladagatalið
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.30 Spaugstofan
21.00 Lygalaupur.(Liar, Liar) Gamanmynd frá 1997 um lögfræðing sem lendir
í talsverðum hremmingum þegar hann
neyðist til að neita sér um að ljúga í heilan sólarhring. Meðal leikenda eru Jim
Carrey, Maura Tierney, Gary Elwes,
Amanda Donohoe og Swoosie Kurtz.
22.25 Kroppinbakur. (Le Bossu)
Frönsk bíómynd frá 1997. Gonzague
greifi hyggst bana frænda sínum, hertoganum af Nevers, enda kemur hann til
með að erfa eignir hans, en það eru ljón
á veginum. Aðalhlutverk leika Daniel
Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez
og Marie Gillain.
00.35 Hver er hræddur við Virginiu
Wolf? (Who’s Afraid of Virginia Wolf?)
Bandarísk bíómynd frá 1966 byggð á
leikriti eftir Edward Albee. Ungur há-

skólakennari og kona hans þiggja heimboð til starfsbróður hans og eiginkonu
en allt fer í bál og brand. Aðalhlutverk:
Elizabeth Taylor, Richard Burton,
George Segal og Sandy Dennis. e.
02.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 14. desember
09.00 Disneystundin (9:10)
09.01 Otrabörnin (57:65)
09.23 Sígildar teiknimyndir (15:42)
09.30 Gengið (15:28)
09.56 Morgunstundin okkar
09.57 Babar (35:65)
10.21 Draumaduft (12:13)
10.28 Ungur uppfinningamaður
10.50 Jóladagatalið
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Vísindi fyrir alla
11.30 Spaugstofan
12.05 Laugardagskvöld með Gísla
12.55 Hljómar. Hljómar, sem hafa verið kallaðir fyrsta íslenska Bítlahljómsveitin, hófu feril sinn í Keflavík árið
1963 og urðu fljótt ein vinsælasta hljómsveit landsins. Í þessari nýju heimildarmynd er saga Hljóma rakin og blandað
saman upptökum frá afmælistónleikum
þeirra fyrr í vetur og eldri myndum frá
ferli hljómsveitarinnar.
13.55 Af fingrum fram
14.40 Mósaík
15.20 Röddin (2:3)
16.10 Lífshættir spendýra (3:10)
17.00 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Hljóð á flótta
18.50 Jóladagatalið
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Í leit að Laxness. Dr. Hannes
Hólmsteinn Gissurarson prófessor fer á
slóðir Halldórs Kiljans Laxness hér og
erlendis. Meðal annars fer hann í klaustrið
Clervaux í Lúxemborg, til Leipzig og til
Moskvu, þar sem Halldór bjó veturinn
1937-1938 og kom oft fyrr og síðar.
Hannes Hólmsteinn fer líka til Taormina
á Sikiley, Winnipeg og Los Angeles. Inn
í þessa ferð á slóðir Laxness er fléttað
viðtölum við skáldið og lýsingum samferðamanna á honum.
20.55 Hálandahöfðinginn (3:10)
21.45 Helgarsportið
22.00 Norrmalmstorg. Sænsk spennumynd frá 2003 sem byggð er á sönnum
atburðum og fjallar um misheppnað rán
og gíslatöku í banka við Norrmalmstorg
í Stokkhólmi í september 1973. Við þennan atburð er Stokkhólmsheilkennið kennt,
það er þegar gíslar snúast á sveif með
kúgurum sínum. Aðalhlutverk leika
Torkel Petersson, Shanti Roney, Melinda
Kinnaman, Tova Magnusson-Norling og
Johan Widerberg.
23.30 HM kvenna í handbolta
00.40 Kastljósið
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

www.stod2.is
Föstudagur 12. desember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.30 Í fínu formi
12.45 Jag (25:25)
14.20 Amazing Race 3 (2:13)

15.05 Írafár á Flórída
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.20 Neighbours
17.45 Dark Angel (4:21)
18.30 Ísland í dag
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Ísland í dag
20.00 The Simpsons (2:22)
20.30 Idol-Stjörnuleit
21.45 The Osbournes (29:30)
22.15 Idol-Stjörnuleit
22.35 Hidden Hills (12:18)
23.00 City Slickers (Fjörkálfar) Ævintýralegur vestri á léttum nótum. Mitch,
Ed og Phil eru menn á miðjum aldri sem
uppgötva að þeir fá ekki nægilega mikið
út úr lífinu. Til að ráða bót á þessu skella
félagarnir sér í tveggja vikna ferð til
villta vestursins. Þar bíður þeirra að reka
búfénað frá Nýja-Mexíkó til Colorado í
félagi við Curly Washburn en hann er alvöru kúreki sem getur kennt þeim sitthvað
um lífið. Aðalhlutverk: Billy Crystal,
Daniel Stern, Bruno Kirby, Jack Palance.
00.50 Me, Myself and Irene. (Ég og
Irene) Charlie Baileygates er lögreglumaður á Rhode Island. Að öllu jöfnu er
hann samviskusamur fjölskyldufaðir en
þegar hann gleymir að taka meðalið sitt
eru vandræði á næsta leiti. Þá breytist
Charlie í Hank Baileygates, sjálfselskan
rudda með kynlíf á heilanum. Og þegar
Charlie og Hank falla báðir fyrir sömu
konunni fer allt í háaloft. Aðalhlutverk:
Jim Carrey, Reneé Zellweger, Anthony
Anderson.
02.45 Road Trip. (Þjóðvegaskrens)
Hressileg, þriggja stjarna gamanmynd.
Josh Parker er í vondum málum. Hann
gerðist fullnærgöngull við vinkonu sína
og athæfið var tekið upp á myndband.
Til að bæta gráu ofan á svart var myndbandið sent Tiffany kærustunni hans sem
er í skóla í Texas. Josh á bara um eitt að
velja og það er mæta til kærustunnar áður en hún fær myndbandið í hendur.
Sjálfur er Josh í New York og á langt
ferðalag fyrir höndum, ferðalag sem á
eftir að reyna virkilega á þolrifin. Aðalhlutverk: Breckin Meyer, Seann William
Scott, Amy Smart, Tom Green.
04.15 The Yards. (Út af sporinu) Hörkuspennandi glæpamynd um spillingu. Líkt
og annars staðar er mikið um útboð á
vegum yfirvalda í Queens. Verktakar
sækjast eftir feitum bitum og er öllum
brögðum beitt. Skemmdarverk eru ekki
ný af nálinni en það hlýtur að koma að
því að einhver gangi of langt. Aðalhlutverk: Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix,
James Caan, Charlize Theron.
06.10 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 13. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Tom Sawyer
11.20 Töframaðurinn
11.40 Bold and the Beautiful
13.25 Viltu vinna milljón?
14.20 Football Week UK
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.10 Oprah Winfrey
18.00 Silfur Egils
18.54 Lottó
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 Friends (21:23)
20.00 Black Knight. (Svarti riddarinn)
Bráðskemmtileg gamanmynd. Jamal
Walker starfar í skemmtigarði í miðaldastíl. Dag einn verður hann fyrir
óhappi í vinnunni og rankar við sér í
Englandi árið 1328! Þrátt fyrir reynslu
sína úr skemmtigarðinum á Jamal erfitt
með að fóta sig í hinum nýja heimi og
lendir fljótlega í ótrúlegustu raunum.
Aðalhlutverk: Martin Lawrence, Marsha
Thomason, Tom Wilkinson.

21.40 The Royal Tenenbaums. (Tenenbaum fjölskyldan) Dramatísk gamanmynd með úrvalsleikurum. Tenenbaumfjölskyldan á engan sinn líka. Fjölskyldufaðirinn Royal yfirgaf konu og börn fyrir
mörgum árum en reynir nú að koma sér
aftur í mjúkinn með sannfærandi lygasögu! Karlinn segist vera með krabbamein og eiga stutt eftir ólifað. Aðalhlutverk: Gene Hackman, Anjelica Huston,
Gwyneth Paltrow, Ben Stiller.
23.35 The Fast and the Furious. (Ofvirk
og óttalaus) Hasarmynd af bestu gerð.
Dominic Toretto er kaldur karl sem stundar kappakstur á götum Los Angeles sér
til dægrastyttingar. Hópur fólks fylgist
með þessu ólöglega athæfi af miklum
áhuga en talsverðar fjárhæðir eru lagðar
undir. Brian O´Connor er nýjasti ökuþórinn í þessum geira en hann vill ólmur
sanna sig fyrir Toretto og félögum hans.
Aðalhlutverk: Vin Diesel, Paul Walker,
Michelle Rodriguez.
01.20 Notting Hill. Rómantísk gamanmynd. William Thacker er bóksali í Notting Hill í Lundúnum en Anna Scott er
bandarísk kvikmyndastjarna. Þau virðast
eiga fátt sameiginlegt en þegar þau hittast
fyrir tilviljun taka hlutirnir óvænta stefnu.
Ástin er vissulega óútreiknanleg en getur
þetta samband virkilega gengið? Maltin
gefur þrjár stjörnur. Aðalhlutverk: Hugh
Grant, Julia Roberts, Hugh Bonneville,
Emma Chambers, James Dreyfus.
03.20 Shiner. Dramatísk kvikmynd um
örlagaríkt kvöld í lífi umboðsmannsins
Billys Simpsons. Hann gengur undir viðurnefninu Shiner og hefur atvinnu af því
að koma boxurum á framfæri. Shiner
hefur gengið illa að undanförnu en í
kvöld treystir hann því að gæfan snúist
honum í vil. Sonur hans, hinn efnilegi
Eddie, stígur í hringinn og Shiner hefur
veðjað öllum sínum peningum á strákinn.
Aðalhlutverk: Michael Caine, Martin
Landau, Frances Barber.
05.00 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 14. desember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.50 Idol-Stjörnuleit
14.55 Idol-Stjörnuleit
15.20 60 Minutes
16.35 Sjálfstætt fólk
17.10 Oprah Winfrey
18.00 Silfur Egils
19.00 Fréttir Stöðvar 2
19.30 60 Minutes
20.25 Sjálfstætt fólk
21.00 Viltu vinna milljón?
21.55 Six Feet Under (12:13)
22.50 Curb Your Enthusiasm (7:10)
23.25 Idol-Stjörnuleit
00.25 Idol-Stjörnuleit
00.40 Finding Forrester. (Forrester
fundinn) Vönduð mynd með Sean Connery í aðalhlutverki. Hann leikur sérvitran
einsetumann og handhafa Pulitzer-verðlauna sem hefur einungis skrifað eina
bók á ævinni. Á vegi hans verður hörundsdökkur sextán ára strákur sem hefur
mikla hæfileika bæði sem rithöfundur
og sem körfuknattleiksleikmaður. Sérvitringurinn tekur unglinginn undir sinn
verndarvæng og myndast með þeim einstök vinátta sem neyðir þá báða til að
horfast í augu við fortíð og taka mikilvægar ákvarðanir um framtíðina. Aðalhlutverk: Sean Connery, F. Murray Abraham, Busta Rhymes, Anna Paquin, Rob
Brown.
02.55 Tónlistarmyndbönd

www.syn.is
Föstudagur 12. desember
18.00 Olíssport
18.30 Trans World Sport
19.30 Football Week UK
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Alltaf í boltanum
21.00 UEFA Champions League
21.30 Supercross
22.25 Mótorsport 2003
22.55 The Astronaut´s Wife. (Eiginkona geimfarans) Jillian Armacost tekur
eftir breytingu í háttum eiginmanns síns
eftir ferð hans til Mars þar sem hann
missti samband við umheiminn í nokkrar
mínútur. Hvað gerðist þessar mikilvægu
mínútur og hver er eiginmaðurinn í raun
og veru? Aðalhlutverk: Johnny Depp,
Charlize Theron.
00.40 Hnefaleikar.Útsending frá hnefaleikakeppni í Las Vegas fyrr á árinu. Á
meðal þeirra sem mættust voru Ricardo
Mayorga og Vernon Forrest en í húfi var
heimsmeistaratitillinn í veltivigt.
03.20 NBA. Bein útsending frá leik Los
Angeles Lakers og Dallas Mavericks.

Laugardagur 13. desember
10.15 NBA
12.15 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Man. United og Manchester City.
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Sælkeri vikunnar
er Jensína Sævarsdóttir
í Bolungarvík

Allt er vænt
sem vel er grænt
Að þessu sinni er boðið upp á grænmetishlaðborð sem samanstendur af uppáhalds grænmetisréttum kennaranna í Grunnskólanum
í Bolungarvík. Hollir grænmetisréttir eiga sjaldan betur við en einmitt sitt hvorum megin við jólin – til mótvægis við hugsanlegt óhóf
í mat og drykk. Þó þarf ekki sektarkennd til að leggja sér grænmetisrétti til munns, þeir geta auðveldlega glatt forfallna sælkera og eru
ljúfir í maga.

Pizza með spergilkáli
1 msk sykur
1 bolli volgt vatn
1 bréf þurrger
3 ¼ b hveiti
1 tsk salt
1 msk olía
Blandið geri og vatni saman og látið gerið verða froðukennt.
Blandið öllu hráefninu saman og hnoðið deigið vel. Látið deigið
lyfta sér í 1 klukkustund. Fletjið út á plötu.
Pizzasósuna getið þið fengið fitusnauða úr tómötum úr dós eða
notað spagettísósu frá Uncle Ben’s.
500 g spergilkál í litlum bitum
200 g sveppir í sneiðum
1 tsk olía
5-15 hvítlauksrif, kramin
½ bolli 11% ostur rifinn
nýmalaður pipar
Léttsjóðið spergilkálið og léttsteikið sveppi og hvítlauk í 1 tsk
olíu. Smyrjið frekar þunnu lagi af pizza sósu á deigið. Dreifið
spergilkáli, sveppum og hvítlauk yfir. Setjið ostinn yfir allt og
stráið pipar yfir. Bakið við 250°C í miðjum ofni í u.þ.b. 15 mín eða
þar til botninn er hæfilega bakaður.

Pasta með spergilkáli og hvítlauk

14.30 Alltaf í boltanum
15.00 Supercross
16.00 Spænsku mörkin
17.00 Enski boltinn
18.54 Lottó
19.00 Trans World Sport
19.50 Fótboltalandsliðið. Nýr þáttur um
íslenska knattspyrnulandsliðið og för
þess til Bandaríkjanna í nóvember. Ásgeir, Logi og strákarnir héldu til San
Francisco þar sem leikinn var vináttulandsleikur við Mexíkó.
20.20 Spænski boltinn. Bein útsending.
22.30 Jón Arnór Stefánsson. (Lífið í
NBA) Í NBA leika allir bestu körfuboltakappar heims. Íslendingurinn Jón Arnór
Stefánsson er í þeim hópi en hann gekk
nýverið til liðs við Dallas Mavericks.
Sýn heimsótti Jón Arnór í Dallas og forvitnaðist um lífið í NBA.
23.00 NBA.
01.00 Hnefaleikar. Fram undan er
stærsta boxkvöld ársins þar sem barist
verður um fimm heimsmeistaratitla. Sýn
er með beina útsendingu frá þessum stórviðburði í Atlantic City. Í hringinn mæta
m.a. veltivigtarkapparnir Ricardo Mayorga og Cory Spinks, millivigtarhetjurnar
Bernard Hopkins og William Joppy og
þungavigtarstjörnurnar Hasim Rahman
og John Ruiz.

Sunnudagur 14. desember
12.30 Boltinn með Guðna Bergs
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Arsenal og Blackburn Rovers.
15.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Leeds United og Fulham.

17.50 European PGA Tour 2003
18.45 Hnefaleikar
21.00 Boltinn með Guðna Bergs
22.30 UEFA Champions League
23.00 Enski boltinn
00.40 Dagskrárlok - Næturrásin

1 pakki pasta skrúfur
2 búnt spergilkál (u.þ.b. 500g)
1 msk olía
1 heitt hvítlaukur
salt og svartur pipar
Sjóðið pastað. Skerið spergilkálið í litla bita og sjóðið létt. Saxið
hvítlaukinn smátt. Þegar pastað er tilbúið hellið af því vatninu.
Hitið olíuna á pönnu og steikið hvítlaukinn þar til hann verður gullinn. Saltið og piprið eftir smekk. Takið hvítlaukinn í olíunni af
pönnunni og hellið yfir pastað. Hellið soðinu af kálinu og blandið
kálinu út í pastað. Berið fram með heitu brauði.

Grænmetis lasagne
www.s1.is
Föstudagur 12. desember
17:30 Dr. Phil McGraw
18:30 Popppunktur (e)
19:30 Malcolm in the Middle
20:00 Survivor - Pearl Islands. Sjöunda þáttaröð hinna geysivinsælu veruleikaþátta SURVIVOR. Nú fer keppnin
fram á Pearl Islands, sem liggja utan
við Panama og stefnir í svakalega
spennu.
21:00 Meet my Folks
22:00 Djúpa laugin
23:00 Malcolm in the Middle (e)
23:30 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir
fátt betra en að borða og horfa á sjónvarpið með elskunni sinni verður fyrir
því óláni að fá tengdaföður sinn á heimilið en sá gamli er uppátækjasamur með
afbrigðum og verður Doug að takast á
við afleiðingar uppátækjanna.
00:00 CSI: Miami (e) Í spennuþáttunum CSI: Miami er fylgst með réttarrannsóknardeild lögreglunnar í Miami, sem
undir forsæti Horatios Cane leysir erfið

750 g kotasæla
3 stk tómatar
200-300 g skinka
1 græn paprika
1 rauð paprika
1 laukur
og ógeðfelld mál.
00:50 Fastlane (e)
01:40 Dr. Phil McGraw (e)

Laugardagur 13. desember
12:30 Jay Leno (e)
13:15 Jay Leno (e)
14:00 Maður á mann (e)
15:00 Djúpa laugin (e)
16:00 Survivor - Pearl Islands (e)
17:00 Survivor - Pearl Islands (e)
18:00 Fólk – með Sirrý (e) Fólk með
Sirrý verður á sínum stað í vetur og fjölbreyttur sem aldrei fyrr. Þátturinn hefur
fest sig í sessi sem einn vinsælasti vettvangur líflegrar umræðu um málefni líðandi stundar, enda er Fólki ekkert mannlegt óviðkomandi.
19:00 The Drew Carey Show (e) Magn-

aðir gamanþættir um Drew Carey sem
býr í Cleveland, vinnur í búð og á þrjá
furðulega vini og enn furðulegri óvini.
Klæðskiptingurinn bróðir hans gerir sitt
til að flækja líf Drews og vinnufélagarnir ofækja hann, þó ekki að ósekju.
19:30 The King of Queens (e) Doug
Heffermann sendibílstjóra sem þykir
fátt betra en að borða og horfa á sjónvarpið með elskunni sinni verður fyrir
því óláni að fá tengdaföður sinn á heimilið en sá gamli er uppátækjasamur
með afbrigðum og verður Doug að takast á við afleiðingar uppátækjanna.
20:00 Malcolm in the Middle
20:30 Everybody Loves Raymond
21:00 Popppunktur. Spurninga- og
skemmtiþátturinn Popppunktur sameinaði fjölskyldur landsins fyrir framan
viðtækin síðasta vetur. Þeir dr. Gunni

Fram undan er stærsta box-kvöld ársins þar sem barist
verður um fimm heimsmeistaratitla. Sýn er með beina útsendingu frá þessum stórviðburði í Atlantic City. Í hriginn
mæta m.a. veltivigtarkapparnir Ricardo Mayorga (mynd)
og Cory Spinks, millivigtarhetjurnar Bernhard Hopkins og
William Joppy og þungavigtarstjörnurnar Hasim Rahman
og John Ruiz. Þetta er önnur helgin í röð sem boðið er upp
á box í beinni og ekki er allt búið enn. Laugardaginn 20.
desember verður bein útsending frá hnefaleikakeppni í
Þýskalandi þar sem Wladimir Klitschko verður í aðalhlutverki.
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Auðveld grænmetisbaka
1 dl hafragrjón
2 dl hveiti
100 g kalt smjörlíki
100 g skyr
2 msk kalt vatn
1 tsk salt
Blandið þurrefnunum saman og myljið smjörlíkið útí. Blandið
hratt saman með fingrunum, án þess að smjörlíkið linist of mikið,
eða setjið í blandara en setjið þá öll efnin saman og hrærið í u.þ.b.
15 sekúndur. Þrýstið í bökuform og pikkið.

Fylling:
250 g spergilkál
250 g blómkál
50 g sveppir
1 græn paprika
1 rauð paprika
skerið í bita og sjóðið 4-5 mín.
Hrærið saman:
2 egg
2 ½ dl rjómi
4 dl rifinn ostur
aromat, grænmetiskrydd og pipar eða annað krydd að ósk
Látið grænmetið í botninn og hellið svo blöndunni yfir. Bakið
í 30 mínútur við 200°C. Berið fram með hrásalati og grófu

brauði.
Ég skora á Arnar Smára Ragnarsson í Bolungarvík að
vera sælkeri næstu viku.

Sýn: 13. des. kl. 01:00

Lestu nýjustu fréttir daglega á www.bb.is

½ púrrulaukur
2-3 gulrætur
4-5 geirar hvítlaukur
2 msk tómatþykkni
½ glas vatn
svartur pipar
hvítlaukssalt
Steikið allt grænmetið í litilli olíu, kryddið. Bætið vatni og tómatþykkni út í. Setjið í eldfast mót. Setjið kotasælu yfir allt saman
og blandið vel. Setjið ost ofan á bakið þar til hann verður gullbrúnn.
Berið fram með snittubrauði.

og Felix hafa setið sveittir við að búa til
enn fleiri og kvikindislegri spurningar
sem þeir ætla að leggja fyrir þá fjölmörgu
poppara sem ekki komust að í fyrra.
Bryddað verður upp á ýmsum nýjum og
umhverfið ,,poppað” upp. Það má búast
við gríðarlegri spennu í vetur.
22:00 Útgáfutónleikar Margrétar Eirar
23:00 Law & Order (e) Bandarískir
sakamálaþættir með New York sem
sögusvið. Þættirnir eru tvískiptir; í fyrri
hlutanum er fylgst með lögreglumönnum við rannsókn mála og er þar hinn
gamalreyndi Lennie Briscoe fremstur í
flokki en seinni hlutinn er lagður undir
réttarhöld þar sem hinir meintu sakamenn eru sóttir til saka af einvalaliði
saksóknara en oft gengur jafn brösuglega
að koma hinum grunuðu í fangelsi og
að handsama þá.
23:50 Joe Millionaire (e)
00:40 Meet my Folks (e)
01:30 Keen Eddie (e)
02:15 Dr. Phil McGraw (e)

Sunnudagur 14. desember
12:30 Jay Leno (e)
13:15 Jay Leno (e)
14:00 Dr. Phil McGraw (e)
15:00 Queer eye for the Straight Guy.
16:00 Judging Amy (e)
17:00 Innlit/útlit (e) Innlit/útlit þarf
vart að kynna. Þátturinn hefur nú göngu
sína 5. árið í röð og ekkert lát er á vinsældum hans. Vala Matt hefur með aðstoð valinkunnra fagurkera frætt íslenska
sjónvarpsáhorfendur um nýjustu
strauma og stefnur í hönnun og arkitektúr, farið í heimsóknir inn á heimili af
öllum stærðum og gerðum og spjallað
við hönnuði og hugmyndasmiði.
18:00 Joe Millionaire (e)

19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
22:50
23:50
00:20

Still Standing (e)
Malcolm in the Middle
Keen Eddie
The Practice
Maður á mann
Popppunktur (e)
Family Guy (e)
Banzai (e)

spurningin
Ertu ánægð(ur) með
breyttan útsendingartíma Svæðisútvarps
Vestfjarða?
Alls svöruðu 221.
Já sögðu 56 eða 25%
Nei sögðu 65 eða 29%
Alveg sama sögðu
100 eða 45%

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

Hreppurinn orðinn þriðji
stærsti stofnfjáreigandinn
Hreppsnefnd Súðavíkur
samþykkti fyrir skömmu að
auka stofnfé sitt í Sparisjóði
Vestfirðinga um tíu milljónir
króna. Fyrir átti hreppurinn
tvær milljónir og er nú orðinn
þriðji stærsti stofnfjáreigand-

inn að sögn Steins Kjartanssonar, hjá Sparisjóði Vestfirðinga í Súðavík.
Unnið er að því að auka
eigin fé sparisjóðsins og er
innlegg Súðavíkurhrepps liður
í því. Tálknafjarðarhreppi hef-

ur einnig verið boðið að leggja
fé í sparisjóðinn en hreppurinn
er ekki meðal stofnfjáreigenda
í dag.
Steinn segir sparisjóðina
alltaf hafa átt náið samstarf
við sveitarfélögin á sínu starfs-

svæðinu en t.d. tilnefni þau
stjórnarmann í sjóðnum. Að
auki segir Steinn að stofnfjáreignin veiti góða ávöxtun en
hún sé verðtryggð og jafnan
sé greiddur góður arður af
stofnfjáreign.– kristinn@bb.is

Guðrún Guðmannsdóttir, framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs Vestfirðinga (lengst til hægri) ásamt starfsmönnum sjóðsins.

Góð ávöxtun fyrstu níu mánuði ársins hjá Lífeyrissjóði Vestfirðinga

Hrein eign til greiðslu lífeyris
hækkar um 1,7 milljarð króna
Nafnávöxtun eigna Lífeyrissjóðs Vestfirðinga fyrstu níu
mánuði ársins var 16,09% á
ársgrundvelli og raunávöxtun
fyrir sama tímabil var 14,45%.
Hrein eign til greiðslu lífeyris
hefur hækkað um 1.666 milljónir, sem svarar til 13% hækkunar frá síðustu áramótum.

Hrein eign til greiðslu lífeyris
30. september sl. er 14,6 milljarðar króna.
Í frétt frá sjóðnum segir að
góða afkomu á tímabilinu
megi rekja til áframhaldandi
góðrar ávöxtunar á innlendum
og erlendum hlutabréfamörkuðum auk þess sem ávöxtun

innlendrar skuldabréfaeignar
hafi verið góð. Séreignadeild
Lífeyrissjóðs Vestfirðinga
hefur einnig skilað mjög góðri
ávöxtun en nafnávöxtun fyrstu
níu mánuði ársins var 19,1% á
ársgrundvelli. Raunávöxtun
fyrir sama tímabil var 16,6%.
Skipting eigna Lífeyrissjóðs

Vestfirðinga er á þann veg að
56% eignanna eru í innlendum
skuldabréfum og 44% í hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum innlendum og erlendum.
Neikvæð ávöxtun var á sjóðnum á síðasta ári og rýrnaði
hrein eign til greiðslu lífeyris
um 245 milljónir króna.

Fjárhagsáætlun Súðavíkurhrepps

Tuttugu og fimm milljónum varið til framkvæmda
Fjárhagsáætlun Súðavíkurhrepps og stofnana hans
var lögð fram til fyrri umræðu í hreppsnefnd í síðustu
viku. Heildartekjur eru áætlaðar rúmar 135 milljónir
króna og heildarútgjöld að
meðtöldum fjárfestingum og
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framkvæmdum eru áætlaðar
tæpar 143 milljónir króna.
Handbært fé frá rekstri hreppsins og stofnana hans eru rúmar 21 milljónir króna.
Samtals verður varið um 25
milljónum til framkvæmda á
árinu 2004. Þar eru helstar

framkvæmdir við iðngarða á
Langeyri, unnið verður við
malbikun við Álftaver, hafnarframkvæmdir verða nokkrar
og einnig eru fyrirhugaðar
framkvæmdir við tjaldsvæði.
Á fundi sveitarstjórnar var
sveitarstjóra falið að leita leiða

18.4.2017, 13:09

til að hagræða í starfsemi
slökkviliðs og bókasafns. Þá
var honum einnig falið að
leita leiða til þess að endurskipuleggja ákveðna þætti
innan félagsþjónustunnar í
sveitarfélaginu.
– hj@bb.is

