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Í síðustu viku kom til landsins 
nýr vinnubátur fyrir Arctic Fish.  
Báturinn er smíðaður í Póllandi 
og er 16 metra langur og 9 metra 
breið tvíbytna. Hann hefur feng-
ið nafnið Hafnarnes og verður 
með heimahöfn á Þingeyri.  
Hafnarnes er afar vel búinn 
og sérhæfður vinnubátur fyrir 
fiskeldi. Á vef Landssambands 

Ný vinnubátur til Þingeyrar
fiskeldisfyrirtækja segir að „þátt-
taka erlendra fiskeldisfyrirtækja í 
uppbyggingunni hér á landi leiðir 
til þess að fyrirtækin á Íslandi fá æ 
betri búnað og verkfæri og eykur 
það á öryggi í kringum eldið, bæði 
fyrir fiska og menn,“ en Arctic 
Fish er nær að öllu leyti í eigu 
erlendra aðila.

Rannsóknarnefnd sjóslysa 
hefur lokið rannsókn á skip-
skaða þegar Jón Hákon sökk 
á Vestfjarðarmiðum í byrjun 
júlí 2015. Nefndin telur orsök 
slyssins vera þá að skipið var 
ofhlaðið og með viðvarandi 
stjórnborðshalla. Einn fórst þegar 
Jón Hákon sökk en þrír skipverjar 
náðu að komast upp á kjöl skips-

Jón Hákon var ofhlaðinn með 
viðvarandi stjórnborðshalla

Jón Hákon BA.

ins þegar því hvolfdi og halda sér 
þar þangað til hjálp barst. Þetta 
kom fram á vef RÚV.

Vegna ofhleðslu og viðvar-
andi stjórnborðshalla átti sjór 
greiða leið inn á þilfar skipsins 
í veltingi, bæði yfir lunningu og 
um lensport. Vegna óþéttleika á 
lestarlúgukarmi bættist stöðugt 
sjór í lestina. Varð þetta til þess 

að skipið missti stöðugleika og 
því hvolfdi þegar öldutoppur 
rann óhindrað yfir lunningu þess. 
Þá telur nefndin að í aðdraganda 
slyssins hafi lensibúnaður í lest 
ekki virkað sem skyldi vegna 
óhreininda í síu. Þetta átti sinn 
þátt í því að sjór safnaðist í lest 
skipsins.

Framtíð Act alone í hættu
Ef ekki kemur til aukins fjár-

magns til einleikjahátíðarinnar 
Act alone getur svo farið að 
hátíðin leggist af. Þetta kemur 
fram í bréfi Elfars Loga Hann-
essonar sem dregið hefur vagn 
hátíðarinnar sem tekið var fyrir á 
fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar 
í vikunni. Þar segir Elfar Logi 
reksturinn í járnum og allt benda 
til þess að dagar hátíðarinnar 
séu taldir. Hátíðin var haldin 
í þrettánda sinn síðasta sumar 
og segir Elfar Logi að þó há-
tíðin sé kominn á táningsaldur 
hafi fjármögnun hennar gengið 
erfiðlega. Segir hann jafnframt 
sárast að Menningarmálaráðu-
neytið hafi einungis styrkt 
hátíðina einu sinni, en það hafi 
á sama tíma styrkt aðrar lista-

hátíðir á höfuðborgarsvæðinu 
og segir Elfar Logi vandamálið 
í raun risavaxið þar sem staða 
atvinnulistar á landsbyggðinni 
sé mjög bágborin og njóti ekki 
skilnings innan ráðuneytisins 
og spyr hann hvort þetta sé sú 
byggðastefna sem við viljum 
viðhafa? Að hafa listalausa 
landsbyggð? Stjórnendur Act 
alone hafa óskað eftir fundi 
með Menningarmálaráðherra, 
en ekki borist svar við beiðninni. 

Í bréfinu segir nú svo kom-
ið að Act alone verði ekki 
haldin nema fjárhagur þess 
verði tryggður. Aðstandendur 
hafa rætt þann möguleika að 
færa hátíðina annað, fáist þar 
fjármagn, en segja jafnframt að 
þeir trúi að hátíðin skipti máli, 

ekki bara fyrir Vestfirði heldur 
og listalíf allt. Líkt og þeir vita 
sem sótt hafa hátíðina hefur mik-
ill metnaður verið lagður í hana 
og hefur hún sett sterkan svip 
á menningarlíf á Vestfjörðum.

Í bréfinu leitar Act alone til 
Ísafjarðarbæjar um aukin fjár-
framlög með það fyrir augum 
að halda megi hátíðina í sumar 
líkt og síðustu sumur í sveitar-
félaginu, en hún var fyrstu árin 
haldin á Ísafirði, en síðustu ár 
hefur hún verið haldin á Suður-
eyri. Bæjarráð fól bæjarstjóra 
að ræða við forsvarsmenn Act 
Alone um endurnýjun samnings 
vegna hátíðarinnar, en síðustu 
tvö ár hefur hátíðin hlotið 
500.000.- króna styrk hvort ár.

annska@bb.is

Frá Act alone síðasta sumar er Elfar Logi Hannesson og 
Þröstur Leó Gunnarsson kynntu einleik sinn um einbúann 

Gísla á Uppsölum.

Hafnarnes.
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Reykvíkingar urðu eftirminnilega fyrir barðinu á yfirvöldum 
veðurs og vinda um liðna helgi, fannfergið var gríðarlegt, miklu 
meira en elstu menn gátu munað og auðvitað ollu þessi ósköp 
talsverðum vandræðum. Í borg óttans eru atburðir sem þessir svo 
sjaldgæfir að fæstar bifreiðar eru skóaðar til að takast á við svona 
ófærð, eðlilega. Naglar í dekkjum hafa til dæmis verið þyrnir í aug-
um borgaryfirvalda enda valda þeir bæði mikilli mengun og sliti á 
götum. Það er engin ástæða til að gera lítið úr erfiðleikum borgarbúa 
vegna þessara skyndilegu snjóþyngsla eða senda þeim kjánalegar 
athugasemdir um aumingjaskap. Að þessu sögðu er samt önugt að 
lesa um körfuboltamót í Grafarvogi sem var aflýst vegna þess að 
borgaliðin sáu sér ekki fært að mæta en á svæðið voru mætt lið frá 
Sauðárkróki, Ísafirði, Akureyri og Hornafirði. Liðsmenn þessara 
liða voru staðsett víðsvegar um borgina en búnir að koma sér á 
keppnisstað. Í fyrsta lagi var veðrið nokkuð fyrirséð og því hægt 
að fresta mótinu fyrr og í öðru lagi þarf að hugsa í lausnum í svona 
máli, það gengur ekki að stefna íþróttafólki hist og pist af landinu 
til Reykjavíkur og heimaliðin koma sér ekki á staðinn.

En fyrir utan hinn þaulsætna veðurguð í fréttum bar hæst sú 
ákvörðun að taka skyldi upp dóma Hæstaréttar í Guðmundar- og 
Geirfinnsmálum. Það vekur furðu að mál Erlu Bolladóttur skuli 
hafa verið undanskilið og sannfærandi rök þarf að bera á borð fyrir 
þeirri ákvörðun.

Ísafjarðarbær og Súðavíkurhreppur kanna nú grundvöll samein-
ingar sveitarfélaganna eða meira samstarf og verður spennandi að 
fylgjast með því. Bolungarvíkurkaupstaður er ekki með að sinni en 
vonandi síðar. Landfræðilega hentar það vel að reka þessi sveitar-
félög saman og sameining hlýtur að gerast, fyrr eða síðar. Við erum 
alltaf sterkari saman.

Framundan eru breytingar á Bæjarins besta og bb, núverandi 
ritstjóri og eigandi fer til annarra starfa og leitað er eftir staðgengli 
eða nýjum eiganda. Áhugasamir eru hvattir til að setja sig í samband.

BS

Sólrisuleikrit MÍ
Eftir John Waters

Leikstjóri: Ingrid Jónsdóttir

Frumsýning: 3.mars kl. 20:00
2. sýning: 4.mars kl. 20:00
3. sýning: 5.mars kl. 16:00
4. sýning: 5.mars kl. 20:00
5. sýning: 6.mars kl. 20:00
6. sýning: 7.mars kl. 20:00

Verð: 
12 ára og eldri 3.500 kr 

6-11 ára: 3.000 kr
NMÍ: 3.000 kr

Öryrkjar og eldriborgarar: 3.000 kr

ATH: Talsmáti og annað 
í leikritinu getur talist 

ekki við hæfi ungra barna. 
En foreldrar verða að meta 

það sjálfir hvað börnin þeirra þola.

Sýnt í Edinborgarhúsinu
Miðapantanir í síma 450 5555 

Vælukjói

Elskulegur og ástkær faðir okkar,
tengdafaðir og afi

ÁSGEIR GUÐBJARTSSON
Skipstjóri,
Túngötu 9,

Ísafirði,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði 22. febrúar. Útför hans
fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 4. mars klukkan 14.

Guðbjartur Ásgeirsson Ragnheiður Hákonardóttir
Guðbjörg Ásgeirsdóttir

Kristín Hjördís Ásgeirsdóttir Flosi Kristjánsson
Jónína Brynja Ásgeirsdóttir Flosi Valgeir Jakobsson

og fjölskyldur

 

 

 

Sími 455 54 00 

Fax 455 54 99 

postur@byggdastofnun.is 

byggdastofnun.is 

Hefur þú rétt á styrk til 
jöfnunar flutningskostnaðar? 

Þeir sem geta sótt um styrk eru einstaklingar 
og lögaðilar sem: 

� stunda framleiðslu á vörum sem falla 
undir c-bálk íslensku 
atvinnugreinaflokkunarinnar ÍSAT2008. 
Sjá nánar á vef Hagstofu Íslands. 

� flytja þurfa framleiðsluvöru sína meira 
en 245 km frá framleiðslustað á 
innanlandsmarkað. 

Opnað verður fyrir umsóknir 1. mars og 
er umsóknafrestur til og með 31. mars. 

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu 
Byggðastofnunar og í síma 455-5400. 

Styrkir 
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Verð gildir til og með 5. mars eða meðan birgðir endast

GOTT VERÐ Í BÓNUS

NÝTT Í BÓNUS

BKI Kaffi
Classic, 500 g

498
kr. 500 g

Nocco BCAA Orkudrykkur 
330 ml, 4 teg.

249
kr. 330 ml

Engin
Kolvetni

Gott
Kaffi

Barebells Próteinbar
55 g, 3 tegundir

259
kr. 55 g

Powerade Íþróttadrykkur
500 ml

H-Berg Sveskjur
Steinlausar, 400 g

H-Berg Pipardöðlur
200 g

H-Berg Piparmöndlur
150 g

159
kr. 500 ml

298
kr. 400 g

259
kr. 200 g

298
kr. 150 g

Danpo Kjúklingur 
Danskur, heill, frosinn

398
kr. kg

skilar til viðskiptavina  
ólöglegri gjaldtöku ríkisins við útboð á  

kjúklingakvóta til innflutnings á kjúklingakjöti*

60 TONN
í boði á þessu verði ES Kjúklingabringur 

Frosnar, 900 g 

1.198
kr. 900 g

900g
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9. mars í MÍ kl. 11–13
Kynning á öllu 
háskólanámi á Íslandi
Allir velkomnir!

Óveruleg breyting á Aðal-
skipulagi Ísafjarðarbæjar 

2008-2020
Stækkun á miðsvæði, Ísafirði

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 16. 
febrúar 2017 tillögu að óverulegri breytingu á 
Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 sam-
kvæmt 2.mgr. 36.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst í því að mörk miðsvæðis M4 
og hafnarsvæðis K1 um Sindragötu færast til 
austurs. Miðsvæðið stækkar um tæpan 0,5 ha og 
hafnarsvæðið minnkar sem því nemur. svoköll-
uðu miðsvæði á Ísafirði. Skipulagsuppdráttur 
gildandi aðalskipulags breytist en greinargerð 
helst óbreytt. Rökstuðningur fyrir aðalskipulags-
breytingunni er á breytingartillögunni.

Breytingin hefur verið send Skipulagsstofn-
un til staðfestingar. Þeir sem óska nánari 
upplýsinga geta snúið sér til skipulagsfulltrúa 
Ísafjarðarbæjar.

Axel Rodriguez Överby 
skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar
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hrukkur. Stinnir húðina, gefur henni ferskleika og eykur útgeislun.

FYLLIR UPP Í DJÚPAR HRUKKUR

BÆTIR

NÝTT
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SMÁBARN TÓNLIST KVK NAFN SKORA

FLJÓTUR

SLABB
KOMAST

BRELLA

HÆKKAR

TVEIR 
EINS UXI

ÚTFALL
ÓVISSA

ÁTT

KERRA

SJÚKT

HRÓPRABBA

LAND Í 
AFRÍKU

SKORTUR

HRYGGUR

FYRIRVAF

RUGGA

SNUÐRA
KÁKA

SIÐUR

TVEIR EINS
KRAFTURFJÖLDI

HÓFDÝR

LAP
DRAGA

POT

REIÐI-
HLJÓÐ

TVEIR 
EINS

SMITAÐUR

SLÁ

STEIN-
TEGUND

ELDS-
NEYTI

ÖGRA

NÁLÆGT

LJÁ

KAFALDI

LEIKUR

JURT

GARPUR

NÓGUR

UNG-
DÓMUR

STÆKKA

GERVIEFNI

HRUN BEINAVÆL

KYNJA-
SKEPNA

NABBI

SÆGUR

AUR-
BLEYTA

HVERSU

EINKAR
FRÁ

INNYFLA

SÁÐJÖRÐ

Krossgátan

Sportið í beinni
fimmtudagur 2. mars

19:00 KR - Keflavík
19:00 WGC: Mexico
föstudagur 3. mars
19:00 WGC: Mexico

19:30 Augsburg - Leipzig
19:40 Birmingham - Leeds
19:50 Þór Ak. - Njarðvík

22:00 Domino's körfuboltakv.
laugardagur 4. mars

12:20 Man Utd - Bournemouth
14:25 Bor. Dortmund - Leverk
14:50 Stoke City - Middlesbr
14:50 Swansea City - Burnley
14:50 WBA - Crystal Palace

14:50 Watford - Southampton
14:50 Leicester City - Hull City

15:10 Eibar - Real Madrid
17:00 WGC: Mexico

17:20 Liverpool - Arsenal
19:40 Barcelona - Celta de Vigo
03:00 UFC: Woodley/Thompson

sunnudagur 5. mars
13:20 Tottenh Hotsp - Everton

14:50 FH - KA
15:50 Sunderland - Man City

17:00 WGC: Mexico
20:30 NY Knicks - GS Warriors

20:05 Skallagrímur - Þór Þ.
mánudagur 6. mars
19:00 Njarðvík - ÍR

19:50 West Ham Utd - Chelsea
22:00 Messan

þriðjudagur 7. mars
19:30 Napoli - Real Madrid

19:30 Arsenal - Brn Munchen
21:45 Meistaramörkin

22:15 Domino's körfuboltakv
miðvikudagur 8. mars
19:30 B Dortm - Benfica 

19:30 Barcelona - P St. Germain
19:05 Keflavík - Skallagrímur

21:45 Meistaramörkin

Helgarveðrið 
Á fimmtudag og föstudag:
Hæg austlæg eða breytileg 

átt og víða léttskýjað. Norðan 
8-13 m/s austast á landinu og 
lítilsháttar él. Frost 0 til 10 stig, 

kaldast inn til landsins.
Á laugardag, sunnudag 

og mánudag:
Austan 3-8, en 8-13 með 

suðurströndinni. Bjart veður 
norðan- og vestantil á landinu, 
en dálítil él á Suðausturlandi 
og Austfjörðum. Frostlaust 

að deginum syðst á landinu, 
annars frost að 8 stigum, mest 

í innsveitum fyrir norðan. 

Dagar Íslands
2. mars 1940:

Togarinn Skutull frá Ísafirði 
varð fyrir árás þýskrar her-
flugvélar við Bretland. Þetta 

var fyrsta árás á íslenskt skip í 
seinni heimsstyrjöldinni.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

ÚTBÍA DREPA SEGI UPP FUGL ÖRÐU

RSPIL Ú B E R T A
ASÓÐA T A

GRÖM

SNJÓ-
HRÚGA E R G

DTUNGUMÁL A N K A N
T A K ÁTT

LJÓMI N A
FELLDI VÖRU-

MERKI

SAMTÖK

ÓVILD S A
TEMUR

FRÁ-
RENNSLI A G A R

HREÐKA

ÍÁHRIFA-
VALD

S

E L S K A KRAFTUR

KOPAR A F L NÓGUR KÁRNAUNNA

N A S A
UPP-

BYGGING

SÝRA E F L I N GÞEFA

G G JARÐEFNI

SAMTALS L E I R
SKÍR

HEIM-
SKAUT T Æ RTVEIR 

EINS

I Ð A MORÐ

DRYKKUR D R Á P
GELT

ÆÐA-
SLÁTTUR G ÁSVELGUR

S I L K I KÚSTUN

INNILOKA S Ó P U N
P

T

GLJÁHÚÐ

EFTIRRIT

R

L

É

A

FLOKKA

Í RÖÐ

K

R

K

A

BLUNDA

ÞJÁLFAÐUR

Ð

L

A

Ú

TVEIR EINS

Í RÖÐ

R

R

A

RVIÐUR

R

T

A

I

S

T

K

R

DANS

BOTNFALL

A

R

AFSPURN

Æ

U

L

M

L

T

SLABB

A

KVK. NAFN

L

ÓNÆÐI

SKJÁLFA

E

A

F

T

OFNEYSLA

BORÐA

A

Ó

S

H

T

Ó

GORTA

F

R

ATVIKAST

ANGRA

A

S

U

K

P

E

A

HVORT

FÍFLAST

EFNI

Auglýsingasími 
bb.is er 

456 4560

Á döfinni – Viðburðadagatal
Viðburðadagatal Bæjarins besta er nýr farvegur til að koma upplýsingum 
um menningarviðburði eða fundi á framfæri við íbúa á norðanverðum 
Vestfjörðum. Hvar og hvenær það er sem skiptir máli og á vefnum má 
svo finna ítarlegri upplýsingar um viðburðina.

sun. 12. mars mán. 13. mars þri. 14. mars mið. 15. mars fim. 16. mars fös. 17. mars lau. 18. mars

fim. 2. mars

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

fös. 3. mars lau. 4. mars

sun. 5. mars mán. 6. mars þri. 7. mars mið. 8. mars fim. 9. mars fös. 10. mars lau. 11. mars

Vinir í von

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

sun. 19. mars mán. 20. mars þri. 21. mars mið. 22. mars fim. 23. mars fös. 24. mars lau. 25. mars

Vinir í von

sun. 2. apríl mán. 3. apríl þri. 4. apríl mið. 5. apríl fim. 6. apríl fös. 7. apríl lau. 8. apríl

sun. 26. mars mán. 27. mars þri. 28. mars mið. 29. mars fim. 30. mars fös. 31. mars lau. 1. apríl

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

Vinir í von

Bókaspjall í Safna-
húsinu kl. 14:00

Bikarleikur í blaki: 
Þróttur R/Fylkir

kl. 15:30 á Torfnesi

Stóra upplestrar-
keppnin

Háskóladagurinn 
í MÍ kl. 11-13

Árshátíð 
Grunnskóla 

Önundarfjarðar

Árshátíð 
Grunnskólans 

á Ísafirði

Árshátíð 
Grunnskólanna á 

Ísafirði og Suðureyri

Þann 4. mars  verður Matthildur H. Benediktsdóttir 
60 ára. Að því tilefni býður hún ættingjum og vinum 
til veislu í húsi Slysavarnafélagsins við Hafnargötu 
í Bolungarvík kl 15.00 og vonast til að sem flestir 
sjái sér fært að fagna deginum með sér.

Afmæli



ÆSKU-
BRUNNUR
PRÓFAÐU NÝJU NIVEA
CELLULAR PERLURNAR

HYALÚRONSÝRA OG KOLLAGEN
STYRKJANDI PERLUR FYRIR

STINNARI, ÞÉTTARI 
OG UNGLEGRI HÚÐ

NIVEA.com


