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Tónlistarmaðurinn Bóas Hallgrímsson flutti búferslum til
Ísafjarðar í sumar en hann þekkja margir sem söng-
vara ísfirsku hljómsveitarinnar Reykjavík! Bóas, sem
er frá Reyðarfirði, er sá eini í sveitinni sem ekki kem-
ur frá Ísafirði. Það var þó ekki sú tenging sem olli
flutningnum, heldur fylgdi hann konu sinni, sem
var ráðinn heilsugæslulæknir á Ísafirði.

Umvefjandi og hlýlegt
bæjarfélag

Ömurlega
tapsár
Sævar Þór Ríkarðsson,
útibússtjóri Landsbank-
ans á Ísafirði er Vest-
firðingur vikunnar
að þessu sinni.

– sjá bls. 10 – sjá bls. 10 og 11.

Flugslysaæfing
í Skutulsfirði

Stór flugslysaæfing fór fram í Skutulsfirði á laugardag. Þar tóku þátt lögregla, sjúkraflutningamenn,
björgunarsveitarmenn, slökkviliðsmenn, starfsfólk Rauða krossins og heilbrigðisstarfsmenn auk fjölda
„leikara“ sem margir hverjir tóku hlutverk sitt alvarlega og léku eins og enginn væri morgundagurinn.
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„Það má til sanns vegar færa,“
segir Skúli Þórðarson, hinn menn-
ski, þegar hann er inntur eftir því
hvort hann hafi klárað ný lög.
„Það voru æfingar í síðustu viku
á þessu mæta efni, og við ætlum
að vera með tónleika á Kaffi
Rósenberg á sunnudag. Þetta
verður lifandi plata, og við áætl-
um lauslega að hún komi út í
byrjun nóvember.“ Skúli segir
að það sé ekki auðvelt að svara
því hvernig lögin eru tilkomin.

„Þetta er efni sem hefur orðið
til yfir langt tímabil, allt frá því
að vera lög frá því ég byrjaði að
semja í nýklárað efni. Þetta er
mikið lög sem hafa tekið svolítið
langan tíma í vinnslu, en ég vatt
mér í það að á síðastliðinni helgi
að klára þetta. Á tónleikunum
verður flutt það sem náðist að
klára.“ Ekki stendur til að skilja
Ísfirðinga útundan, en Skúli segir
ætlunina að koma vestur og flytja
efnið 5. desember.

Lifandi plata frá
Skúla mennska

„Salan var róleg í sumar, en tók
við sér núna í september,“ segir
Guðmundur Óli Tryggvason hjá
Fasteignasölu Vestfjarða. „Salan
tekur alltaf smá kipp á haustin,
þannig að þetta eru bara þessar
venjulegu hæðir og lægðir yfir
árið. Þetta er mjög svipað og í
fyrra, svipað og síðustu ár.“ Þjóð-
skrá heldur tölfræði um veltu á
húsnæðismarkaði fyrir nokkur
svæði á landinu, en engar slíkar
upplýsingar eru beinlínis að-
gengilegar fyrir Vestfirði. „Það
er engin önnur fasteignasala
starfrækt á svæðinu, en auðvitað
fer ekki allt í gegn hjá okkur.
Menn selja beint, og í gegnum
sölur fyrir sunnan, það er ekkert
mál í dag.“

Fasteignaverð hefur heldur
hækkað undanfarið, en almennt
séð virðist húsnæðismarkaðurinn
á Vestfjörðum stöðugur. Þó ber
að geta þess að Fasteignasala Vest-
fjarða á minni hlutdeild í fast-
eignamarkaði utan norðanverðra
Vestfjarða. „Við mættum vera
með fleiri eignir á suðurfjörðun-
um.“

Stöðugur fast-
eignamarkaður

Ríflega helmingur eigna á
söluskrá FSV eru á Ísafirði.

Rekstur Ísafjarðarbæjar gengur vel
„Reksturinn hefur gengið

mjög vel, við erum á áætlun
hvað varðar handbært fé og
fjárfestingar hafa gengið vel,“
segir Daníel Jakobsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, um rekst-
ur sveitarfélagsins það sem af
er ári, en nýlega kom fram að
250 milljóna króna munur væri
á rekstrarafkomu bæjarins á
fyrri hluta árs 2013 og 2012.
Hann segir þó að verðbólga
hafi mikil áhrif þar sem verð-
tryggðar skuldir bæjarins eru
umtalsverðar. „Mér sýnist þetta
vera heldur betra en við vorum
að gera ráð fyrir. Að því gefnu
að árið í ár verði svipað og í
fyrra má búast við að afkoman
verði um 100 milljónum betri.
Í þriggja ára áætlun sem við
gerðum er stefnt að því að af-
koman verði nokkuð svipuð á
næsta ári.“

Í tilkynningu frá bænum seg-
ir að lækkun vaxtagjalda séu
verulegur þáttur af bættri rekstr-

kvæmdir næsta árs, en þá er
einnig gert ráð fyrir að ljúka
endurnýjun á Hlíðarvegi og
byggja skólalóð á Suðureyri í
þriggja ára áætlun, en verið er
að vinna að endanlegri áætlun
næsta árs út frá henni. Einnig
er gert ráð fyrir áframhaldandi
framkvæmdum við Mávagarð-
inn, en á þessu ári verður geng-
ið frá framkvæmdum við hafn-
arhlutann. Þá er eftir gatna-
gerð og tengdar framkvæmdir,
sem verður unnið á næsta ári.
„Það teygir sig kannski eitt-
hvað inn á 2015, því það eru
talsverðar framkvæmdir þarna
og sennilega borgar sig að
malbika þegar því lýkur. En
það verður mikil gleði þegar
olíutankarnir verða farnir og
hægt að skoða uppbyggingu á
þeim svæðum.“ Verið er að
flytja olíutanka á nýjan stað á
Mávagarði, og ráðgert að því
verði lokið í þessari viku.

– herbert@bb.is

arafkomu. „Þær hagræðingarað-
gerðir sem við réðumst í 2011 og
2012 eru farnar að skila árangri.
Undirliggjandi rekstur er orðinn
allt annar, en hugsanlega hefur
lægri verðbólga en miðað var
við áhrif á tölurnar.“ Talsverðar
framkvæmdir eru á vegum Ísa-
fjarðarbæjar í dag, en stærstu lið-
irnir eru bygging hjúkrunarheim-
ilis við hlið sjúkrahússins á Ísa-
firði ásamt ofanflóðavörnum í

Eyrarhlíð. Á þessu ári hafa verið
gatnagerðarframkvæmdir í Hnífs-
dal, hellulagning á götu á eyrinni
á Ísafirði, auk framkvæmda við
Mávagarð. Einnig hefur verið
ráðist í framkvæmdir við Suður-
eyrarhöfn, en þar er verið að
endurnýja stálþil og má gera ráð
fyrir að verkið nái eitthvað fram
á næsta ár.

Hjúkrunarheimilið og varnar-
garðurinn verða stærstu fram-

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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Ritstjórnargrein

Gætum fengins fjár

Spurning vikunnar

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Alls svöruðu 598.
Já sögðu 162 eða 27%
Nei sögðu 436 eða 73%

Á að opna landið frekar en gert
er fyrir erlenda hælisleitendur?

Því er haldið fram að erfiðara sé að gæta fengins fjárs en afla
þess. Fullyrða má að þessi langlífa skoðun eigi enn við á flestum
sviðum, hvort heldur er um að ræða einstaklinga, fyrirtæki eða
samfélagið í heild. Hættan leynist víða; tilhneigingin að ásælast
það sem áunnist hefur í annarra ranni er síður en svo á undanhaldi.

Þóroddur Bjarnason, stjórnarformaður Byggðastofnunar, hefur
öðrum fremur bent á þá tilhneigingu sem ríkt hefur í íslensku
samfélagi um tveggja alda skeið, sem sé að soga til Reykjavíkur
allt sem viðkemur rekstri hins opinbera, eins og það verður með
einföldum hætti orðað, hvort heldur um embætti eða stofnanir
hefur verið að ræða.

Ef til vill má segja að hliðarverkanir þessarar þröngsýni opin-
berist í því að hrifsa sem flest fyrirtæki á landsbyggðinni, sem
eitthvað púður er í, undir hatt fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu,
allt í nafni svokallaðar hagræðingar og hagsmuna fjöldans. Nær-
tækt dæmi er framganga Mjólkursamsölunnar í mjólkurmálinu,
sem svo má kalla. Og ekki má gleyma endaleysunni sem felst í að
bjóða sauðkindinni í nokkur hrundruð kílómetra bíltúr á leið í
sláturhúsið! Í hvaða háskóla slík hagspeki er numin, skal engum
getum að leitt.

Hættan sem blasir við landsbyggðafyrirtækjum er sú að þegar
þeim hefur tekist að hasla sér völl hvað alþjóðamarkað varðar,
þegar ný hjól hafa verið fundin upp, er þess ekki langt að bíða að
steinar verði lagðir í götuna og eftir því einu beðið að tækifæri
gefist til að gleypa afrakstur frumkvöðlastarfsins, smátt og smátt,
með húð og hári.

BB hefur hvatt Vestfirðinga til að standa fast að baki mjólkur-
vinnslunnar í Bolungarvík. Slíkt á líka við um önnur fyrirtæki hér
um slóðir, sem náð hafa að hasla sér völl, svo eftir hefur verið tek-
ið. Það er hagur okkar allra og skylda að tryggja áframhaldandi
tilvist þeirra fyrir vestan. Reynslan segir okkur, að um þau er setið.

Öðru vísi mér áður brá
Bæjarins besta tekur sér það bessaleyfi að ára þremur konum,

sem nýverið hafa verið ráðnar ,,stjórar“ hinna ýmsu sviða í stýri-
kerfi Ísafjarðarbæjar, allra heilla og farsældar í starfi.                       s.h.

smáar
Dansleikur í Kiwanishúsinu á
Ísafirði laugardaginn 5. október
kl. 21:00. Harmonikkufélagið.

Notaleg nýuppgerð 2ja herb. íbúð
55 m² á Ísafirði er til leigu í vetur
til lengri eða skemmri tíma. Ný
húsgögn leigjast með. Uppl. í
síma 867 6657 eða 892 9282.

Til sölu er þvottavél (12 ára) og
þurrkari (eldri). Selst saman æa
kr. 37.000. Bæði í góðu standi.
Áhugasamir hafi samband í síma
892 5362.

Öllu starfsfólki rækjuvinnsl-
unnar Kampa ehf., á Ísafirði, 32
að tölu, hefur verið sagt upp störf-
um vegna óvissu í hráefnismál-
um. Í frétt frá fyrirtækinu segir
að fyrir liggi að ráðast verði í
endurskipulagningu á rekstrin-
um. Uppsagnirnar taka gildi í
síðustu viku með þriggja mánaða
lögbundnum uppsagnarfresti.
„Við erum að sigla inn í erfiðasta
tímann varðandi hráefnisöflun,
og ekki bætir úr skák þetta fyrir-
hugaða frumvarp,“ segir Brynjar
Ingason, rekstrarstjóri hjá Kampa,
en þar vísar hann til þeirra áforma
sjávarútvegsráðherra að leggja
kvóta á úthafsrækju á ný. Til
stendur að úthluta kvóta að 70%
í hlutfalli við fyrri kvótaeign, en
aðeins 30% í hlutfalli við veiði-
reynslu á þeim þremur árum sem
veiðar á úthafsrækju hafa verið
frjálsar.

„Við vitum ekki hvort hann
leggur þetta svoleiðis endanlega

fram, en við höfum ekkert heyrt
annað. Ef af þessu verður þá ligg-
ur ljóst fyrir að við getum ekki
gert þetta á sama hátt og við
höfum verið að gera.“ Nokkur
aðdragandi hefur verið að þessum
aðgerðum félagsins, en meðal
annars hafa áhrif kvótaúthlutunar
með þeim hætti sem lagður hefur
verið til verið tekin til umræðu á
Alþingi. „Það er alltaf okkar ósk
að til þessa þurfi ekki að koma.
Á meðan við höfum hráefnið þá
höldum við áfram, en það er mikil
óvissa í gangi. Maður reynir að
vera bjartsýnn, en það hefur verið
óvissa ríkjandi frá því seint í
vetur. Við byrjuðum að heyra
utan að okkur að eitthvað stæði
til í febrúar, og í apríl tilkynnti
ráðuneytið um veiðibann. Við
urðum að loka í fyrsta skipti núna
í sumar, þegar við misstum aðal-
veiðitímann, og þegar veiðibann-
ið kom á vissum við ekkert um
hvernig áframhaldið ætti að vera.“

Eingöngu er um að ræða starfs-
menn í rækjuvinnslu fyrirtækis-
ins, en ekki liggur fyrir hvort
starfsmönnum í fiskvinnslu verð-
ur sagt upp. Þá er einnig óákveðið
með uppsagnir hjá þeim útgerð-
um sem hafa verið í viðskiptum
við Kampa, en líklegt verður að
teljast að úthlutun kvóta hafi þar
veruleg áhrif.  – herbert@bb.is

Öllu starfsfólki Kampa sagt upp
Rækjuvinnsla Kampa ehf. á Ísafirði.
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Skerfur af ferðaþjónustu

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Auglýsing á lýsingu vegna til-
lögu á breytingu aðalskipu-

lags Dalabyggðar 2004-2016
Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 17. septem-

ber sl., að auglýsa lýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á aðalskipu-
lagi skv. skipulagslögum nr. 123/2010.

Breytingarnar eru eftirtaldar:
· Afmörkun á svæði undir sorpurðun í landi Höskuldsstaða í Laxárdal.
· Færsla vegar við Fellsenda í Miðdölum á rúmlega eins kílómetra
  löngum kafla, auk nýrrar brúar og tilfærslu á námu, E14.
Lýsingin er birt á heimasíðu Dalabyggðar, dalir.is, í Skessuhorni,

Bæjarins besta og einnig á skrifstofu Dalabyggðar, Miðbraut 11, 370
Búðardal. Upplýsingar eru einnig veittar hjá skipulagsfulltrúa Dalabyggð-
ar á sama stað.

Kynningarfundur um tillögu að breytingu á aðalskipulagi verður í Stjórn-
sýsluhúsi Dalabyggðar, Miðbraut 11, Búðardal, fimmtudaginn 3. októ-
ber nk., milli kl. 10:00-12:00. Íbúar og hagsmunaaðilar eru hvattir til að
mæta á kynningarfundinn.

Ábendingum við lýsingu skal skila skriflega til skipulags- og bygging-
arfulltrúa, Miðbraut 11, Búðardal, á netfangið bogi@dalir.is eigi síðar
en 9. október nk.

Skipulags- og byggingarfulltrúi,
Bogi Kristinsson Magnusen.

Samdráttur er líklegur á næstunni. Efnhagslífið hefur hægt á sér.
Líklegt er að samdráttarskeið kunni að hefjast þar með. Ekki er hægt
að spá því hvort það verður langt eða stendur skamma stund. Sem
betur fer virðist sjávarútvegur vera að ná sér á strik og skila arði. Við
eigum mikið undir því að í þeim rekstri gangi vel, einkum meðan
enn sér ekki fyrir endann á þeirri lægð sem vofir yfir efnahagslífinu
á Íslandi. Ferðaþjónusta hefur nú skotist upp eftir listanum yfir mik-
ilvægustu atvinnugreinarnar og er að verða einn helsti atvinnuvegur
landsins. Þar er margt sem rétt kann að vera að varast. Nú örlar á því
að gullgrafarablær færist yfir í þeim geiranum. Hótel rísa víða og
hratt. Risahótel á íslenskan mælikvarða er fyrirhugað á Hellu á Suð-
urlandi. Miðbær höfuðborgar Seltjarnarness hins forna, sem liggur
í kvos gömlu Reykjavíkur, sem hefur verið að einangrast frá Íslandi,
fyllist af hótelum og veitingastöðum dag frá degi. Í hinni einu og
sönnu höfuðborg höfuðborgarinnar virðast þeim fækka sem vita að
fólk býr enn um allt Ísland.

Það má nefnilega ekki gleyma þeirri mikilvægu staðreynd að
erlendir ferðamenn hafa hug á því að skoða fleira en áðurnefnda
kvos. Þeir fara, sem betur fer, um allt Ísland á ferðum sínum og fáir
ganga hjá garði á Suðurlandi. Auðvitað fara þeir víðar. Það er um-
hugsunarefni fyrir okkur Vestfirðinga hvernig við eigum að laða þá
til Vestfjarða. Einn ríkasti þátturinn í því mikilvæga starfi sem bíður

okkar er að berjast fyrir bættum samgöngum. Þar mun vegur um Teig-
skóg ráða miklu. Sú vegagerð er mun skynsamlegri en að grafa enn ein
jarðgöngin og það undir lága hálsa. Ríkissjóður er tómur. Sjúkrahús
hanga á horriminni, að lögreglu kreppir sem og skólum. Þá er einmitt
rétt að nota skynsemina. En það eru fleiri en ferðamenn sem sækjast
eftir því að vera á landsbyggðinni. Höfuðborgarbúar kaupa upp lönd
utan borgarinnar, einnig á Vestfjörðum. Þeir vilja hafa þau fyrir sig. En
eðlilegt er að virða rétt allra, Íslendinga jafnt og útlendinga til að njóta
náttúrunnar. Hún er einmitt sá þáttur sem Vestfirðingar munu geta nýtt
til þess að laða útlenda ferðamenn vestur og þar með fengið örlítinn
skerf af tekjum ferðaþjónustunnar og þannig byggt upp. Það er góð
niðurstaða fyrir alla, einkum til lengri tíma, Vestfirðinga, Íslendinga
og útlenska ferðamenn.

Vestfirðingum er nauðsynlegt að beita sér fyrir því að ná til sín
vænum skerfi ferðaþjónustu meðan hún varir. En rétt er að skipuleggja
vel og gæta þess að fjárfesta ekki um of. Skynsemi er lykilorðið. Því
fylgir að leggja ber áherslu á þá þætti sem eru sérstakir fyrir Vestfirði
og þar taki allir höndum saman. Sveitarfélög geta unnið skipulag með
þarfir greinarinna í huga, en frumkvæðið komi frá ferðaþjónustunni.
Mikið er undir því komið að við sitjum ekki hjá og tökum okkur til
fyrirmyndar þá sem bryddað hafa upp á nýjungum, líkt og skútusigl-
ingum og fleiru.

Karl Sigurðsson og aðstandendur

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar okkar ástkæru

Kristjönu Hjartardóttur
frá Hnífsdal

Sérstakar þakkir til starfsfólks heimahjúkrunar
fyrir einstakan hlýhug og alúð í hennar garð

Hreinsun hefst þegar nýtt birgðasvæði
verður tekið í notkun við Mávagarð

„Lóðunum verður skilað um
leið og þær hafa fengið þar til
gerða úttekt,“ segir Hörður Gunn-
arsson, framkvæmdastjóri Olíu-
dreifingar ehf., um lóðir olíu-
birgðastöðvar á Ísafirði, en þær

eru sitt hvoru megin á eyrinni.
Birgðastöðin verður færð á
Mávagarð, en nú er verið að flytja
stærstu tankana. „Við notum
Mjósundsgeymana á meðan upp-
bygging er á Mávagarði, en svo

verða þeir hreinsaðir og fjarlægð-
ir. Við erum með samning við
Hringrás um að búta þá niður, og
munum biðja þá að gera það við
fyrsta tækifæri. Síðan hefjumst
við handa við að brjóta niður jarð-

veginn og hreinsa þá mengun
sem þar er. Hús verða fjarlægð
og veggir rifnir niður. Mest
mengaði jarðvegurinn sem við
teljum okkur ekki ráða við á
staðnum, ef einhver er, verður
fluttur burt og meðhöndlaður sér-
staklega. Svo verður lóðunum
skilað þegar hefur fengist staðfest
að þær séu orðnar hreinar af öll-
um spilliefnum.“

Það getur tekið tíma að hreinsa
lóðirnar upp, en Olíudreifing hef-
ur fimm ár til þess, segir Hörður.
„Það er enginn að segja að við
þurfum allan þann tíma, og ef
svo er ekki þá skilum við lóðun-
um auðvitað fyrr. Við gerum ráð

fyrir að hefja notkun á nýju
birgðasvæði í nóvember, desem-
ber, og þá verða geymarnir í Mjó-
sundum hreinsaðir. Svo verða
þeir saxaðir, nema einhver annar
hafi not fyrir geyma af þessu
tagi. En við viljum koma með
klippurnar sem fyrst, og hreinsa
þetta til.“ Aðspurður um veggi
umhverfis svæðið,en á þeim má
m.a. finna veggmálverk, segir
Hörður að það væri Olíudreifingu
skaðlaust að leyfa þeim að standa,
og það væri jafnvel æskilegra á
meðan vinnunni stendur, en það
færi á endanum eftir vilja bæjar-
yfirvalda.

– herbert@bb.is

Suðurgötulóð olíubirgðastöðvarinnar
verður skilað við fyrsta tækifæri.
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Sælkerar vikunnar eru Guðrún Dagbjört Guðmundsdóttir og Jóhann Ævarsson í Bolungarvík

Sjávarréttasúpa og hörpuskelfiskurSjávarréttasúpa og hörpuskelfiskurSjávarréttasúpa og hörpuskelfiskurSjávarréttasúpa og hörpuskelfiskurSjávarréttasúpa og hörpuskelfiskur
Við hjónin höfum mjög gam-

an að borða góðan mat og einn-
ig að fara út að borða. Ég er
mikil forrétta kona en Jói minn
er mikill eftirréttamaður þannig
að ég ætla að bjóða upp á þrjá
skothelda rétti. Hörpuskelfisk
í gráðuostasósu, sjávarrétta-
súpu og skemmtilegan eftirrétt
sem er Mascarponekrem með
jarðaberjamelba.

Hörpuskelfiskur
1 ½ dl rjómi (við stofuhita).
1 lítið lauf gráðuostir, skorinn
í bita.
2 tsk ferskur sítrónusafi.
Örlítið salt og pipar.
100 g mjúkt smjör.
3-4 eggjarauður (við stofu-
hita).
Svissa hörpudiskinn í smá
smjöri.

Færið hörpudiskinn á heitan
disk. Hellið 1 dl af rjómanum á
pönnuna og stappið gráðuost-
inn saman við. Bætið restinni

af rjómanum smátt og smátt sam-
an við og þeytið stöðugt í. Bætið
sítrónusafanum við ásamt salti
og pipar ef þurfa þykir. Hrærið
stöðugt þar til osturinn bráðnar.
Takið pönnnuna af hitanum, þeyt-
ið smjörið saman við í smábitum
og að lokum eggjarauðurnar.
Hitið aftur en má ekki sjóða.

Sjávarréttasúpa
175gr smjörlíki.
70gr tónmatpúrre.
2 msk paprikuduft.
¼ blaðlaukur.
6 hvítlauksrif.
1 ½ dl hveiti.
1 ½ l vatn.
6 fiskiteningar.
0,5 l rjómi.
Salt og pipar.
200 gr rækjur.
12-14 humarhalar eða annar
fiskur.

Byrja á að bræða smjörlíkið.
Paprikuduftinu, tónmatspúrre,
blaðlauknum og hvítlauksrifun-

um síðan bætt við og svissað
smá stund. Þá er súpan bökup
upp með hveiti og vatni, fiskiten-
ingarnir settir út í ásamt kryddi
og rjóma. Að lokum er allur fisk-
ur settur út í og er þetta borið
fram með góðu brauði og kældu
hvítvíni.

Mascarponekrem með
jarðaberjamelba (fyrir 7)

Melba(sósan):
250gr jarðaber.
125gr sykur.
Setjið ber og sykur í pott og

látið suðuna koma upp. Kælið
berjamaukið aðeins, setjið í mat-
vinnsluvél og maukið vel. Kælið
sósuna.

Mascarponekrem:
2 ½ dl rjómi, vel þeyttur.
1 dl sýrður rjómi, 18%.
2 ½ dl Mascarponeostur.
1 dl sykur.
1 msk vanillusykur (í lagi að

nota vanilludropa ef hitt er ekki

til).

Setjið mascarponeostinn í mat-
vinnsluvél og þeytið. Bætið sýrð-
um rjóma, sykri og vanillusykri
saman við og hrærið vel. Blandið
að síðustu vel þeytta rjómanum
varlega saman við. Setjið blönd-
una í sprautupoka og kælið. Fall-
egast er að bera kremið fram í
kampavínsglösum og er sósan
þá sett í botninn, síðan krem ,

sósa og aftur krem. Endurtak-
ið þannig að þrjú lög eru af
sósu og þrjú af kremi. Ef
kremið er þykkt er hægt að
setja það í glösin áður en borð-
hald helst og geyma í ísskáp.
Bestu kveðjur og verði ykkar
að góðu.

Við skorum á Sigurbjörgu
Guðmundsdóttur á Ísafirði að
vera næsti sælkeri vikunnar.

Umvefjandi
og hlýlegt bæjarfélag

Tónlistarmaðurinn Bóas Hall-
grímsson flutti búferlum til Ísa-
fjarðar í sumar en hann þekkja
margir sem söngvara ísfirsku
hljómsveitarinnar Reykjavík!
Bóas, sem er frá Reyðarfirði,
er sá eini í hljómsveitinni sem
ekki kemur frá Ísafirði. Það
var þó ekki sú tenging sem
olli flutningnum heldur fylgdi
hann konu sinni Sólveigu
Helgadóttur sem var ráðin
heilsugæslulæknir við Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða í eitt
ár.

Bóas hitti blaðamann yfir
kaffibolla og spjallaði um
hrifningu hans á Vestfjörðum,
brúðkaup fjarri átthögunum
og ræturnar sem Reykjavík!
er að hverfa aftur til.

KassagítardúettKassagítardúettKassagítardúettKassagítardúettKassagítardúett
varð að ísfirskri ný-varð að ísfirskri ný-varð að ísfirskri ný-varð að ísfirskri ný-varð að ísfirskri ný-

bylgjurokkhljómsveitbylgjurokkhljómsveitbylgjurokkhljómsveitbylgjurokkhljómsveitbylgjurokkhljómsveit
Um leið og Bóas er kominn

með kaffibollann í hendurnar
og kveikt hefur verið á upp-
tökunni tekur hann fram hve
hrifinn hann er af Vestfjörðum
og hversu gaman það sé að
prófa að búa þar. Hann seg-

ist þó enga beina tengingu
hafa haft við Vestfirði fyrr en
hann var orðinn 14-15 ára.

„Þá ákváðu foreldrar mínir,
sem fannst ég vera orðinn
svolítið óstýrilátur unglingur,
að fara með mig á Horn-
strandir um verslunarmanna-
helgi svo ég færi mér ekkert
að voða einhvers staðar ann-
ars staðar. Það var stórkost-
legt og þegar ég kom þaðan
til baka fannst mér eitthvað
svo magnað við þetta bæj-
arfélag.

Það var svo ekki fyrr en mörg-
um árum seinna, þegar ég
var nýbyrjaður í háskóla, að
ég kynntist einum af mínum
allra bestu vinum, Hauki
Magnússyni, sem er Ísfirðing-
ur. Við rákumst hvor á annan
í tímum og fórum svo að tala
saman í vísindaferðum og
þá kom í ljós að við höfðum
nánast nákvæmlega sama
smekk á tónlist ásamt ýmsu
öðru. Ég mannaði mig upp
eftir eina af þessum vísinda-
ferðum að hringja í Hauk og
spyrja hvort hann væri til í að
stofna með mér hljómsveit.

Hann sagði já samstundis og
tveimur dögum seinna vorum
við saman komnir heima í
stofu með kassagítar og
rauðvínsflösku og stofnuðum
hljómsveit. Við ætluðum að
gera tilfinningaþrungið kassa-
gítarpopp.

Síðan fór Gummi frændi
hans Hauks, sem auðvitað
er líka Ísfirðingur, Guðmundir
Birgir Halldórsson, að dúkka
upp þegar við vorum að búa
til tónlist og sat með okkur,
svo Haukur spurði hvort hann
vildi ekki vera með okkur í
hljómsveitinni og síðan vatt
þetta upp á sig. Teddi, Theó-
dór Theódórsson, bættist síð-
an í hópinn en datt fljótlega
aftur út en Kristján Freyr Hall-
dórsson kom í staðinn. Svo
bættust við Valdi, Valdimar
Jóhannsson, og Geiri, Ásgeir
Sigurðsson, og það sem
byrjaði sem kassagítardúett
varð að ísfirskri nýbylgjurokk-
hljómsveit.

Ég fór síðan að koma í
heimsóknir vestur með þess-
um félögum mínum og við
héldum tónleika í Tjöruhúsinu

og Krúsinni. Mér fannst alltaf
jafn magnað að koma vestur
og frábært að kynnast fjöl-
skyldum vina minna. Eins og
t.d. Rönku og Magga, sem
reka Tjöruhúsið, sem mér
fannst strax svo einstaklega
almennileg og þægileg
heim að sækja. Og eins for-
eldrum Gumma, þeim ömmu
Kötu og Dóra Hermanns. Það
voru raunar ekki bara fjöl-
skyldur þeirra heldur bæjar-
félagið í heild sem mér fannst
svo umvefjandi og hlýlegt.
Ég gerði því eins mikið af því
og ég gat að koma vestur.
Ég hafði þó aldrei leitt hug-
ann að því að flytja hingað.
Það kom seinna og af öðrum
ástæðum.“

Í lífshættu á ÖskubakiÍ lífshættu á ÖskubakiÍ lífshættu á ÖskubakiÍ lífshættu á ÖskubakiÍ lífshættu á Öskubaki
Bóas segir að það hafi þó

ekki verið erfið ákvörðun að
flytja vestur þegar tækifærið
bankaði upp á þar sem
fræjum hafði þá verið sáð í
frjóan jarðveg á meðan á
heimsóknum hans stóð.

„Ég er að austan og mér
finnst margt í náttúrunni hér

fyrir vestan tóna vel við lands-
lagið þar. Ég verð þó að
viðurkenna að ég finn mig
að mörgu leyti betur hér fyrir
vestan hvað varðar menn-
ingu og gestrisni. Hér virðist
vera auðveldara að skipu-
leggja menningartengda
viðburði, í það minnsta hefur
mér sýnst það.

Við eiginkona mín höfum
farið tvisvar í gönguferðir á
norðanverðum Vestfjörðum.
Þar vorum við að ferðast um
í ástarbríma og lentum í hrak-
förum á fjallinu Öskubak á
leiðinni yfir í Keflavík í Súg-
andafirði. Síðan gengum við
um Hornstrandir og líka hlup-
um við upp í Naustahvilft.
Þetta var eitt besta sumar
ævi minnar. Við ferðuðumst
um allt landið en okkur fannst
svo gaman fyrir vestan að
við komum í tvígang.

Fyrir skömmu var okkur farið
að langa til að prófa eitthvað
nýtt. Sólveig var búin að vera
að vinna lengi á Landspítal-
anum og ég að kenna í
Garðabænum. Það voru
tveir staðir sem komu til greina
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til að flytja á, Stykkishólmur og
Ísafjörður. Það eru góð sjúkra-
hús á báðum stöðum en það
varð ofan á að koma vestur.“

Sjálfur verður Bóas að kenna
við Grunnskólann á Þingeyri
í vetur.

„Mér líst mjög vel á það.
Ég var búinn að ákveða
prófa eitthvað nýtt og var að
leita mér að ærlegri verka-
mannavinnu sem ég hef al-
drei virkilega unnið áður. Ég
hef alltaf verið að vinna með
börnum og unglingum í
kennslu og ráðgjöf. En svo
hringdi Stefanía Ásmunds-
dóttir nýráðinn skólastjóri á
Þingeyri í mig og bauð mér
þetta og mér fannst það ótrú-
lega spennandi tilhugsun svo
ég gat ekki annað en slegið
til.“

Tilvalið að haldaTilvalið að haldaTilvalið að haldaTilvalið að haldaTilvalið að halda
brúðkaup á Ísafirðibrúðkaup á Ísafirðibrúðkaup á Ísafirðibrúðkaup á Ísafirðibrúðkaup á Ísafirði

Bóas og Sólveig rugluðu
saman reytum sínum við fall-
ega athöfn á Ísafirði í sumar.

„Það var ótrúlega viðeig-
andi að gifta okkur á Vest-
fjörðum. Það var svo dásam-
legt þegar við vorum hérna
tvö að þvælast um og svo
var það hér sem við upplifð-
um það að vera í lífshættu
sem tengdi okkur enn frekar
saman. Brúðkaupið heppn-
aðist virkilega vel og fjöldi
fólks kom langa leið til að
fagna þessum degi með okk-
ur.“

Auk þeirra nýgiftu myndar
fjölskylduna lítill drengur að
nafni Daníel og var því upp-
ljóstrað í viðtalinu að annað
kríli er á leiðinni.

„Við það styttist dvölin okk-
ar á Vestfjörðum. Við ætluð-
um að vera í ár en þurfum
að vera skemur þar sem við
eigum von á öðru barni.
Fundum að við tilkomu nýs
barns vildum við vera nær
fjölskyldum okkar þó okkur
hafi fundist mjög gaman að
prófa að búa hérna ein.“

Hverfa aftur til rótannaHverfa aftur til rótannaHverfa aftur til rótannaHverfa aftur til rótannaHverfa aftur til rótanna
En hvað er að frétta af

Reykjavík! – er hljómsveitin í
salti á meðan sveitarmeðlimir
upplifa önnur ævintýri?

„Nei sko, hljómsveitin er
akkúrat virkari en hún hefur
verið í langan tíma. Ég og
Haukur höfum verið að hverfa
aftur til rótanna og verið að
hittast með kassagítar og
semja. Þannig varð einmitt
til mikið af fyrsta efni Reykja-
víkur! Þá var grunnurinn
kassagítarspil sem sett var í
rokkbúning og við höfum
svolítið verið að hverfa aftur
til þess. Sem er alveg frá-
bært. Ég er að vona að við
náum að klára eitt eða tvö
lög áður og senda hópnum
áður en Haukur þarf að fara
aftur til Philadelphiu.

Hópurinn er nokkuð tvístr-
aður í augnablikinu en það
þýðir ekki að við séum hættir,
hvergi nærri. Haukur býr í
Ameríku, Valdi er búinn að
vera að ferðast um allan
heiminn með dansverk og
var að eignast sitt annað
barn, Gummi er búinn að
vera mjög upptekinn sem
viðburðastjóri Reykjavíkur-
borgar og Kristján Freyr verið
mikið að sinna Prins Póló und-
anfarið. Við höfum því allir
verið að vinna með aðra
hluti. En maður finnur mjög
sterkt fyrir því hvað maður
saknar þess að hitta félaga
sína og spila með þeim.
Maður saknar þess mun
meira heldur en að spila á
tónleikum þó svo að það sé
auðvitað mjög skemmtilegt.
Við erum hvergi nærri hættir.“

Hljómsveitin hefur spilað
víða um heim og segir Bóas
það vera forréttindi að geta
ferðast um í hópi góðra vina.

„Við höfum verið svo heppn-
ir að við höfum fengið að
ferðast um allan heim með
Reykjavík! Við höfum farið
mjög víða í Evrópu, Banda-
ríkjunum og Kanada og leng-
sta ferðalagið var þegar við
fórum og sýndum í Japan.
Það var mjög skemmtilegt
að kynnast samfélagi sem
er svona gjörólíkt okkar eigin.
Annað vinnusiðferði og allt
annar kúltúr. Til dæmis það
að fara út að borða á veit-
ingastað sem hefur verið í
eigu sömu fjölskyldunnar
síðan 1430 á meðan Hornið
er elsti staður landsins í sinni
upprunalegu mynd og með
sömu kennitölu og það opn-

aði í kringum 1980.
Ástæðan fyrir því að fórum

til Japans var að við fengum
að taka þátt í þessum nú-
tímadansheimi sem Valdi og
Erna Ómarsdóttir konan hans
hafa verið að hrærast í. Þá
komu saman Reykjavík! og
Lazyblood, dúett Valda og
Ernu, og bjuggu til dansverk
sem kallaðist Tickling Death
Machine. Við sýndum það
líka í Belgíu og Frakklandi.

Það var mjög skemmtilegt
hvernig það kom til að við
fórum í þetta samstarf, en
það var haldin lítil kynningar-
hátíð í dansi í Reykjavík fyrir
nokkrum árum. Þetta var
nokkurs konar kaupsýning
þar sem menn gátu gert til-
boð í verkin ef þeir höfðu
áhuga á því sem fyrir augu
bar.

Skipuleggjendur hátíðar-
innar voru ekkert rosalega
ánægðir með afraksturinn
að henni lokinni en fyrir til-
viljun fóru þeir á tónleika með
Reykjavík! og Lazyblood.
Þeim fannst það vera svo
mögnuð performans-list að
þeir báðu okkur um að búa
til eitthvað leikhús eða dans-
verk í kringum það. Sem við
gerðum, við bjuggum til okk-
ar eigin heim, Tickling Death
Machine, sem fjallar um síð-
ustu augnablikin fyrir dauð-
ann. Við fengum alveg ótrú-
lega góðar viðtökur við þessu
verki svo það er aldrei að
vita nema við höldum áfram
að sýna það. Eða kannski
munum við gera eitthvað
annað, hver veit,“ segir Bóas
að lokum.

– Thelma Hjaltadóttir.
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Vestfirðingur vikunnar
er Sævar Þór Ríkarðsson útibús-

stjóri Landsbankans á Ísafirði

Hvað ertu að gera þessaHvað ertu að gera þessaHvað ertu að gera þessaHvað ertu að gera þessaHvað ertu að gera þessa
dagana?dagana?dagana?dagana?dagana?

Reka bankaútibú, minnka
mig og sinna áhugamálun-
um almennt.

Hvaða fjögur orð lýsa þérHvaða fjögur orð lýsa þérHvaða fjögur orð lýsa þérHvaða fjögur orð lýsa þérHvaða fjögur orð lýsa þér
best?best?best?best?best?

Þolinmóður, ákveðinn, já-
kvæður og í þéttara lagi –
en er að vinna í því.

Hvernig færðu útrás fyrirHvernig færðu útrás fyrirHvernig færðu útrás fyrirHvernig færðu útrás fyrirHvernig færðu útrás fyrir
gremju?gremju?gremju?gremju?gremju?

Tek æfingu, hleyp, hlusta
á tónlist.  Síðan er ágætt að
þjálfa eina og eina hand-
boltaæfingu og láta aðra
taka á því, virkilega gefandi.

Í hvernig klæðnaði líðurÍ hvernig klæðnaði líðurÍ hvernig klæðnaði líðurÍ hvernig klæðnaði líðurÍ hvernig klæðnaði líður
þér best?þér best?þér best?þér best?þér best?

Bara eitthverju léttu og
þægilegu.  Fljótur úr jakaföt-
unum eftir vinnu.

Hver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín í
lífinu?lífinu?lífinu?lífinu?lífinu?

Hefði verið gaman að vera
aðeins lengur að æfa í hand-
boltanum.

Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-
reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?

Sigling á stýrislausri skútu
og vera í flugvél á öðrum
hreyflinum.

Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?
Nei
Hver er besta kvikmyndHver er besta kvikmyndHver er besta kvikmyndHver er besta kvikmyndHver er besta kvikmynd

allra tíma?allra tíma?allra tíma?allra tíma?allra tíma?
Margar sem koma til greina,

en sú sem kemur fyrst í hugann
er  Goodfellas.

Hvernig Facebook-týpaHvernig Facebook-týpaHvernig Facebook-týpaHvernig Facebook-týpaHvernig Facebook-týpa
ertu?ertu?ertu?ertu?ertu?

Les, skoða, læka en segi
fátt.

Hvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnar
á þér?á þér?á þér?á þér?á þér?

Að tapa, er ömurlega tap-

sár.
Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?
Hafa það ekki allir gert ein-

hverntíma?
Hver er eftirlætis bókinHver er eftirlætis bókinHver er eftirlætis bókinHver er eftirlætis bókinHver er eftirlætis bókin

þín?þín?þín?þín?þín?
Fannst gaman af Gamla

manninum sem skreið út um
gluggan og hvarf.

Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?
Já………
Hvernig bregstu við höfnHvernig bregstu við höfnHvernig bregstu við höfnHvernig bregstu við höfnHvernig bregstu við höfn-

un?un?un?un?un?
Þar sem ég er afskaplega

tapsár,  þá gerir maður mikið
til að snúa höfnun í eitthvað
jákvæðara.

Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?
Að Liverpool vinni úrvals-

deildina í ensku.
Hvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þitt

í lífinu?í lífinu?í lífinu?í lífinu?í lífinu?

Að verða betri með hverj-
um deginum sem líður og
skila strákunum mínum ham-
ingjusömum út í lífið.

Hvenær og hvar ertu ham-Hvenær og hvar ertu ham-Hvenær og hvar ertu ham-Hvenær og hvar ertu ham-Hvenær og hvar ertu ham-
ingjusamastur?ingjusamastur?ingjusamastur?ingjusamastur?ingjusamastur?

Í faðmi fjölskyldu og vina
eftir góða máltíð

Hver er besta setning eðaHver er besta setning eðaHver er besta setning eðaHver er besta setning eðaHver er besta setning eða
orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?

Enginn verður óbarinn bisk-
up eða hvað...

Hvaða fræga persónuHvaða fræga persónuHvaða fræga persónuHvaða fræga persónuHvaða fræga persónu
mundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og af
hverju?hverju?hverju?hverju?hverju?

Myndi vilja skyggnast inn í
kollinn hjá Sigmundi Davíð.

Hvar er fallegast á Vest-Hvar er fallegast á Vest-Hvar er fallegast á Vest-Hvar er fallegast á Vest-Hvar er fallegast á Vest-
fjörðum að þínu mati?fjörðum að þínu mati?fjörðum að þínu mati?fjörðum að þínu mati?fjörðum að þínu mati?

Í kvöldlogni og styllu inn í
Reykjanesi

Hvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinu

öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?
Breiðholtið.
Hvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminum

langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?
Þeir eru svo margir, t.d Fær-

eyjar og Dubai
Ertu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíð

Vestfjarða?Vestfjarða?Vestfjarða?Vestfjarða?Vestfjarða?
Já, margar hugmyndir sem

menn eru að skoða og tæki-
færin er mörg.

Hvað skortir á Vestfirði aðHvað skortir á Vestfirði aðHvað skortir á Vestfirði aðHvað skortir á Vestfirði aðHvað skortir á Vestfirði að
þínu mati?þínu mati?þínu mati?þínu mati?þínu mati?

Stundum finnst mér að men
mættu vera jákvæðari gagn-
vart umhverfi sínu og náung-
anum.

Hvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustu
SMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkst
í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?

Viltu hringja í mig.

Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Sævar Þór Ríkarðsson

Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:
42

Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:
Útibústjóri Landsbankans á

Ísafirði
Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:

Mér er sagt að ég sé Krabbi,
hvað sem það nú þýðir

Maki:Maki:Maki:Maki:Maki:
Lára Fanney Jónsdóttir

Börn:Börn:Börn:Börn:Börn:
Jón Arnar og Ríkharður Daði
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Krossgátan

Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Fimmtudagur 3. októberFimmtudagur 3. októberFimmtudagur 3. októberFimmtudagur 3. októberFimmtudagur 3. október
kl. 16:00 Anzhi - Tottenham
kl. 17:00 AZ Alk. - Paok Sal.

kl. 19:00 Swansea - St. Gallen
Laugardagur 5. októberLaugardagur 5. októberLaugardagur 5. októberLaugardagur 5. októberLaugardagur 5. október

kl. 11:45 Man. City - Everton
kl. 14:00 Fulham - Stoke

kl. 14:00 Liverpool - C. Palace
kl. 14:00 Cardiff - Newcastle

kl. 14:00 Hull - Aston Villa
kl. 16:30 Sunderl. - Man. Utd.
kl. 18:00 Levante - Real M.

kl. 20:00 Barcelona - Valladolid
Sunnudagur 6. októberSunnudagur 6. októberSunnudagur 6. októberSunnudagur 6. októberSunnudagur 6. október

kl. 12:30 Norwich - Chelsea
kl. 12:30 South.pt. - Swansea
kl. 15:00 Tottenham - West H.

kl. 15:00 WBA - Arsenal

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
3. október 1973: 3. október 1973: 3. október 1973: 3. október 1973: 3. október 1973: Bresk her-

skip fóru út úr 50 sjómílna fisk-
veiðilandhelginni, þar sem
þau höfðu verið síðan 19.

maí. Um miðjan október náð-
ust samningar við Breta og

voru þeir samþykktir á Alþingi.
4. október 1984:4. október 1984:4. október 1984:4. október 1984:4. október 1984: Verkfall

BSRB hófst. Það hafði víðtæk
áhrif, m.a. lá skólahald niðri,
stræt-isvagnar gengu ekki og
út-sendingar Ríkisútvarpsins
féllu að mestu niður. Samn-

ingar tókust 30. október.
5. október 1963:5. október 1963:5. október 1963:5. október 1963:5. október 1963: Hljómar

léku í fyrsta sinn opinberlega
í Krossinum í Njarðvík.

6. október 1961:6. október 1961:6. október 1961:6. október 1961:6. október 1961: Hátíðarsam-
koma vegna hálfrar aldar af-

mælis Háskóla Íslands var
haldin í Háskólabíói, sem var
vígt við það tækifæri. Háskóla-
bíó var stærsta samkomuhús
landsins með 976 sæti. Bíó-
tjaldið var það stærsta í Evr-
ópu, ríflega 200 fermetrar.
7. október 1992:7. október 1992:7. október 1992:7. október 1992:7. október 1992: Flóðljós

voru tekin í notkun á Laugar-
dalsvelli í Reykjavík, á lands-

leik Íslands og Grikklands.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðlæg átt, 8-15 m/s.

Slydda eða snjókoma með
köflum um norðanverð

landið. Hiti 0-8 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Minnkandi norðlæg átt. Víða
bjart veður, en dálítil él NA-til

og hiti undir frostmarki.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Austlæg átt og rigning eða
slydda, en þurrt fram eftir

degi norðantil. Hiti 1-6 stig.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Skæralyfta
Til sölu er handtjökkuð

skæralyfta. Lyftihæð 800
mm. Lyftigeta 1000 kg.
Gaffallengd 1150 mm.

Verð kr. 70.000.- Uppl.
gefur Halldór í síma 894
6125 og 456 4560.

Kaffihúsið Bræðraborg á Ísa-
firði verður lokað í vetur, fyrir
utan tvær helgar á þessu ári þar
sem boðið verður upp á pizzu,
kaffi og kökur. Frá þessu er sagt
á fésbókarsíðu kaffihússins.
Söluskrifstofa Borea Adventures
verður lokuð til 7. október en
eftir það verður opið frá klukkan
13 til 16. Vetrarlokun kaffihúss-
ins þykir koma nokkuð á óvart
þar sem fyrir aðeins ellefu dögum
auglýstu vertar breyttan opnunar-
tíma frá og með 16. september
en þá átti að vera opið frá klukkan
13 til 17.

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir
undanfarna daga til að ná sam-
bandi við verta eða aðra aðstand-
endur kaffihússins, hefur það
annað hvort ekki tekist eða þeir
ekki viljað tjá sig um ástæður
þessara umsviptinga. Þó nokkrir
fastagestir hafa tjáð vonbirgði sín
við vegna frétta af lokun kaffi-
hússins á fésbókarsíðu Bræðra-
borgar og greinilegt er að þess
verður sárt saknað í amstri dags-
ins.                      – harpa@bb.is

Vetrarlokun
á Bræðraborg

Bræðraborg verður
lokuð í vetur.
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