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Gleðilegt ár!Gleðilegt ár!Gleðilegt ár!Gleðilegt ár!Gleðilegt ár!

Ferðaþjónustan í ReykjanesiFerðaþjónustan í ReykjanesiFerðaþjónustan í ReykjanesiFerðaþjónustan í ReykjanesiFerðaþjónustan í Reykjanesi

Hætt rekstriHætt rekstriHætt rekstriHætt rekstriHætt rekstri
Nú um áramótin hætti

Ferðaþjónustan Reykjanesi
ehf. rekstri í húsnæði Héraðs-
skólans í Reykjanesi við Djúp.
Að sögn Margrétar Karlsdótt-
ur í Reykjanesi er ástæða lok-
unarinnar fyrst og fremst sú
sparnaðarráðstöfun ríkisins,
að segja upp eftirlitsmanni
staðarins án þess nokkur væri
fenginn í staðinn til að líta
eftir hinum flókna dælubún-
aði og frystikerfi sem þar er.

Ekki mun vera á færi hvers

sem er að hafa eftirlit með
þeim tækjabúnaði og halda
honum við. Umsjónarmaður
með húseignum, vélum og
tækjum í Reykjanesi í tugi
ára og til loka var Kristján
Pétursson í Svansvík. Margrét
segir að þegar Kristjáni var
sagt upp hafi ráðuneytismenn
að líkindum lifað í voninni
um sölu. Hún segir hins vegar
að þrátt fyrir það hefði ef til
vill mátt hafa eftirlitsmanninn
á samningi uns sala færi fram.

Áramótin í Ísafjarðarbæ
voru með allra farsælasta og
friðsælasta móti. Veður til
skoteldaflugs reyndist betra
en á horfðist og fjöldi fólks
var við áramótabrennur.

Stundarkornið kringum
miðnætti var í hávaðasamara
og litríkara lagi eins og vera
ber og mannfólkið kátt en
hundar síður.

Nýársdansleikir voru í öll-
um byggðum frá miðnætti og
fram til klukkan fjögur í nótt.
Víða var gleðskapur í heima-
húsum fram á fyrsta morgun

hins nýja árs. Að sögn lögregl-
unnar á Ísafirði var fólk mikið
á ferðinni langt fram eftir
nóttu en allt gekk slysalaust
og friðvænlega. Slíka sögu
hefur ekki alltaf verið hægt
að segja á þessum tíma.

Myndin var tekin við hefð-
bundna og veglega áramóta-
brennu á Hauganesi við Skut-
ulsfjörð, rétt fram undan
Holtahverfinu á Ísafirði.
Björgunarfélag Ísafjarðar sá
þar um flugeldalýsingu hið
efra meðan kösturinn logaði
á jörðu niðri.

Einstaklega friðsælEinstaklega friðsælEinstaklega friðsælEinstaklega friðsælEinstaklega friðsæl
og farsæl áramótog farsæl áramótog farsæl áramótog farsæl áramótog farsæl áramót
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LEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARI

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

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is•
Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 892 2240, netfang: blm@bb.is • Blaðamaður:Blaðamaður:Blaðamaður:Blaðamaður:Blaðamaður: Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, sími 456 4448, netfang: umbrot@bb.is •
Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur: www.bb.is • LausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • ÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverð er kr. 170 eintakið • Veittur
er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.

ÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyri

Sýnum sam-Sýnum sam-Sýnum sam-Sýnum sam-Sýnum sam-
hug í verki!hug í verki!hug í verki!hug í verki!hug í verki!
Rauðakrossdeild Dýra-

fjarðar hefur opnað reikning í
Sparisjóði Vestfirðinga til
styrktar hjónunum Skarphéð-
ni Njálssyni og Guðrúnu
Markúsdóttur en íbúðarhús
þeirra hjóna að Aðalstræti 23
skemmdist í óveðri í byrjun
nóvember á síðasta ári.

Söfnunin stendur til 1. mars
nk. og er reikningsnúmerið
1128-05-5000. Rauðakross-
deildin hvetur Þingeyringa og
Dýrfirðinga til að sýna sam-
hug í verki og styrkja gott
málefni, eins og segir í frétt
frá deildinni.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Blysför ogBlysför ogBlysför ogBlysför ogBlysför og
álfagleðiálfagleðiálfagleðiálfagleðiálfagleði
Þrettándagleði verður á Ísa-

firði á sunnudag ef veður leyf-
ir. Lagt verður af stað í blysför
frá Skátaheimilinu við Mjall-
argötu kl. 17 og gengið þaðan
upp á túnið fyrir framan Gam-
la sjúkrahúsið þar sem sjálf
álfagleðin fer fram.

Í fararbroddi verða konung-
ur álfanna og drottning en á
eftir koma sveinar þeirra með
kyndla, síðan blómálfar, ljós-
álfar og síðbúnir jólasveinar.
Ýmsar fleiri kynjaverur verða
með í för og vafalaust munu
Grýla og Leppalúði mæta með
sitt hyski. Við brennuna verð-
ur sungið, dansað og glaðst
um stund en að því loknu
gengið upp að Hlíf og síðan
aftur niður að Skátaheimili þar
sem göngunni lýkur.

Það er að venju Kvenfélagið
Hlíf sem stendur fyrir þrett-
ándagleðinni á Ísafirði ásamt
skátunum og félögum úr
Sunnukórnum. Nú munu vera
þrjátíu ár síðan þessir aðilar
efndu fyrst til álfagleði á þrett-
ánda degi jóla. Á síðari árum
hefur skapast hefð fyrir því
að Ísfirðingar og Bolvíkingar
skiptist á að halda þrettánda-
brennur.

Gamla árið kvaddi með friðsemd. Blessunarlega lítið um óhöpp. Landinn lét
þó sitt ekki eftir liggja fremur venju. Hundrað milljónir í flugelda og annað fír-
verk þykir ekki lengur fréttnæmt.

Fréttamenn héldu í hefðina og inntu landsfeðurna og annað fyrir fólk
eftir því helsta á árinu sem var að kveðja. Svör þeirra féllu vel í munstur
fyrri ára. Öllum þótti sinn fugl fagur og lítið til hinna koma. Um eitt
náðist sátt: Eftir hryðjuverkin í Bandaríkjunum 11. september er heimurinn ekki
samur og áður. Það horfir ófriðvænlegar við upphaf nýs árs en gert hefur um ára-
bil og var þó ekki allt sem skyldi.

Þegar Kofi Annan, framkvæmdastjóri Sameinuðuþjóðanna, tók við Friðarverð-
launum Nobels, sem hann deildi með samtökunum sem hann vinnur hjá, sagði
hann ,,raunveruleg landamæri ekki vera á milli þjóða, heldur á milli þeirra sem
hafa völd og þeirra valdlausu, þeirra sem njóta forréttinda og þeirra sem eru nið-
urlægðir.“ Annan benti líka á að við gætum ekki annað en horfst í augu við þau
miklu skil sem væru á milli þeirra ríku og hinna fátæku í heiminum, ,,sem (ættu)
ekki síður skilið mannlega virðingu, grundvallarfrelsi, öryggi, næringu og
menntun en hvert okkar hinna.“ Orð Kofis Annas vega þungt. Við berum öll

ábyrgð. Á því sem viðgengist hefur. Á því sem verða vill. Orðfæri um að hinn
vestræni heimur hafi glatað sakleysi sínu 11. sept. er markleysa. Við verðum öll
að taka til í eigin ranni.

Hvað það er sem kemur í veg fyrir að íslenskir stjórnmálamenn
ræði mál af því tagi er Kofi Annan kom inn á í þakkarræðu sinni á Nób-
elshátíðinni þegar þeir horfa fram á veginn við áramót, í stað þess að

karpa endalaust um orðinn hlut og horfa í mesta lagi fram að næstu þúfu á vegferð
þeirra, skal ósagt látið. Það væri þó betur við hæfi stjórnmálamanna sem vilja
láta taka mark á sér en merkingarlaust hjal um skandal ársins á stjórnmálasviðinu,
svo dæmi sé tekið.

Yfirborðslegt áramótaspjall náði ekki að leyna óróleikanum sem undir kraumar.
Sveitarstjórnarkosningar eru að vori. Hver verða örlög samkomulags ríkisstjórnar,
vinnuveitenda og verkalýðssamtaka í launa málum? Hjáróma yfirlýsingar um að
viðunandi sátt um fiskveiðistjórnun hafi náðst hljóma eins og misheppnaður
brandari. Við upphaf ársins 2002 verður ekki spáð um tíðarfarið á árinu. Vonandi
verður það okkur hagstætt til lands og sjávar. Hins vegar þarf ekki að efast um
veðrabrigði á vettvangi stjórnmála. Þar mun sjaldnast hreinátta daglangt. s.h.

Útvarp Apótek á Ísafirði hættir útsendingumÚtvarp Apótek á Ísafirði hættir útsendingumÚtvarp Apótek á Ísafirði hættir útsendingumÚtvarp Apótek á Ísafirði hættir útsendingumÚtvarp Apótek á Ísafirði hættir útsendingum

Um tímabundið hlé að ræðaUm tímabundið hlé að ræðaUm tímabundið hlé að ræðaUm tímabundið hlé að ræðaUm tímabundið hlé að ræða
Útvarp Apótek á Ísafirði

hefur hætt útsendingum en
það hafði verið „í loftinu“
frá 1. október á síðastliðnu
hausti. Að sögn útvarps-
stjóranna Ingvars Alfreðs-
sonar og Þorbjörns Jó-
hannssonar gekk starfsem-
in að þessu sinni mjög vel
og fjölmörg fyrirtæki styrk-
tu útvarpið með því að
kaupa auglýsingar. Segja

útvarpsstjórarnir að ekki sé
ætlunin að hætta útsendingum
fyrir fullt og allt, heldur er
aðeins um tímabundið hlé að
ræða.

Fastir þættir í Útvarp Apó-
tek voru þó nokkrir í vetur og
má þar m.a. nefna Monitor,
Töff, Listþrungin augnablik,
Króm, Kónginn Teddy, Gúm-
múla Chokola, Techno-tóna
og Kaldan Kjörís, auk þess

sem Spurningakeppni fyrir-
tækjanna telst vera orðinn
fastur dagskrárliður. Reynt var
að hafa lagavalið sem fjöl-
breyttast en útvarpið hefur
stundum þótt spila heldur
þung rokklög og var reynt var
að bæta úr því og spila fjöl-
breyttari tónlist. Þá var nýtt
forrit tekið í gagnið og máttu
menn glíma við ýmis byrjun-
arvandamál af þeim sökum.

Þannig eyddist t.d. út helm-
ingur allra þeirra laga sem
voru inni á tölvunni stuttu
áður en útvarpið hóf út-
sendingu.

Aðstandendur útvarpsins
vilja þakka öllum þeim sem
komu að útvarpinu á einn
eða annan hátt í vetur, sér-
staklega þáttastjórnendum
og fyrirtækjum sem hafa
styrkt útvarpið.

Karl Jónsson lét laust fyrir
jólin af störfum sem þjálfari
kvennaliðs KFÍ í körfuknatt-
leik. „Ég var ekki tekinn á
teppið og skammaður, bara
rekinn. Mér var ekki sýnt gula
spjaldið heldur beint það
rauða“, sagði Karl og var held-
ur ósáttur. Hann sagði auðvit-
að rétt að staða kvennaliðsins
væri ekki sú sem menn hefðu
vonast til.

Karl mun halda áfram þjálf-
un 8. flokks drengja en segir
að öðru leyti afskiptum sínum
af félaginu lokið. Krste Sera-
fimoski, sem er nýlega geng-
inn til liðs við karlaliðið í 1.
deild, hefur tekið við þjálfun
kvennaliðsins.

Kvennalið KFÍKvennalið KFÍKvennalið KFÍKvennalið KFÍKvennalið KFÍ

Skipt umSkipt umSkipt umSkipt umSkipt um
þjálfaraþjálfaraþjálfaraþjálfaraþjálfara

Á Byggðasafni Vestfjarða
verður á þessu nýbyrjaða ári
staldrað sérstaklega við tvenn
tímamót. Annars vegar 150
ára afmæli Ásgeirsverslunar
á Ísafirði, sem var langöflug-
asta verslunar- og útgerðar-
fyrirtæki landsins á sínum

tíma, og hins vegar 100 ára
afmæli mótorvæðingar í ís-
lenskum sjávarútvegi, sem (að
sjálfsögðu) hófst á Ísafirði. Þar
er báturinn Stanley ein af
söguhetjunum, eins og frægt
er. Á nýju ári verður einnig
unnið að viðgerðum á tveimur

bátum í eigu safnsins, þeim
Sædísi og Gesti.

Reyndar hefur Sædísin
verið til viðgerða í Skipanausti
ehf. á Ísafirði undanfarna
mánuði. Gestur, sem líklega
er elsti vélbátur sem til er í
landinu, er orðinn afar lúinn

og því tímabært að hann fari
til hressingar hjá bátasmiðum.
Einnig á að hefja undirbúning
vegna nýs safnhúss í Neðsta-
kaupstað. Á  fjárlögum fékkst
framlag til bátaviðgerðanna
og húsbyggingarinnar, sam-
tals 13 milljónir króna.

Tveggja merkisafmæla minnstTveggja merkisafmæla minnstTveggja merkisafmæla minnstTveggja merkisafmæla minnstTveggja merkisafmæla minnst
Árið 2002 á BygÁrið 2002 á BygÁrið 2002 á BygÁrið 2002 á BygÁrið 2002 á Byggðasafni Vestfjarðagðasafni Vestfjarðagðasafni Vestfjarðagðasafni Vestfjarðagðasafni Vestfjarða

BygBygBygBygByggðastofnun og fleiri keyptu hluti í Snerpu ehf.gðastofnun og fleiri keyptu hluti í Snerpu ehf.gðastofnun og fleiri keyptu hluti í Snerpu ehf.gðastofnun og fleiri keyptu hluti í Snerpu ehf.gðastofnun og fleiri keyptu hluti í Snerpu ehf.

Stofnunin á nú 21% hlut í fyrirtækinuStofnunin á nú 21% hlut í fyrirtækinuStofnunin á nú 21% hlut í fyrirtækinuStofnunin á nú 21% hlut í fyrirtækinuStofnunin á nú 21% hlut í fyrirtækinu
Á fyrri hluta nýliðins árs

var ákveðið að selja nýtt hluta-
fé í Tölvuþjónustunni Snerpu
ehf. á Ísafirði á grundvelli
verðmats sem fyrirtækið Ís-
lensk verðbréf hf. gerði. Efnt
var til lokaðs útboðs í júní-
mánuði og var nokkrum völd-
um aðilum, þar á meðal bæði
Landssíma Íslands hf. og
Byggðastofnun, boðið að
kaupa hluta af aukningunni.
Landsíminn sýndi útboðinu
töluverðan áhuga, að sögn
Björns Davíðssonar hjá
Snerpu, og fékk m.a. til
skoðunar frekari gögn en gat
ekki tekið ákvörðun áður en
útboðsfrestur rann út.

Byggðastofnun sýndi einn-
ig áhuga og eftir ítarlega skoð-
un á fyrirtækinu keypti stofn-
unin sem svarar um 21% eign-
araðild. Þrír aðrir keyptu um
7%. Eigendur Snerpu eru nú
sex talsins. Auk stofnendanna
Björns Davíðssonar og Jóns
Arnars Gestssonar eru það

Byggðastofnun, Hjalti Þórð-
arson (Júlíussonar), Guðni
Einarsson, framkvæmdastjóri

á Suðureyri og Óðinn Gests-
son, framkvæmdastjóri á Suð-
ureyri. Sæti í stjórn eiga nú

þeir Jón Arnar Gestsson, Óð-
inn Gestsson og Elías Odds-
son, framkvæmdastjóri á Ísa-

firði, sem er fulltrúi Byggða-
stofnunar í stjórn fyrirtækis-
ins.
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Sextán nemendur brautskráðir frá Menntaskólanum á ÍsafirðiSextán nemendur brautskráðir frá Menntaskólanum á ÍsafirðiSextán nemendur brautskráðir frá Menntaskólanum á ÍsafirðiSextán nemendur brautskráðir frá Menntaskólanum á ÍsafirðiSextán nemendur brautskráðir frá Menntaskólanum á Ísafirði

Birna JónasdóttirBirna JónasdóttirBirna JónasdóttirBirna JónasdóttirBirna Jónasdóttir
varð „dux scholae“varð „dux scholae“varð „dux scholae“varð „dux scholae“varð „dux scholae“

Sextán nemendur, þar af sex
stúdentar, voru brautskráðir
frá Menntaskólanum á Ísafirði
við hátíðlega athöfn laugar-
daginn 29. desember. Af hag-
fræði- og tölvubraut braut-
skráðust fjórir nemendur, einn
af mála- og samfélagsbraut
og einn af hagfræðibraut. Einn
nemendanna skráðist brott af
tveimur brautum samtímis,
þ.e. bæði viðskiptabraut og
hagfræði- og tölvubraut.

Hæstu aðaleinkunn nýstúd-
enta náði Birna Jónasdóttir
(7,99) og er hún því „dux

scholae“. Einn nemandi var
brautskráður með skólapróf í
rafvirkjun og níu nemendur
af vélstjórnarbraut (1. stig).
Þar hlaut Jón Ingi Högnason
viðurkenningu fyrir bestan
námsárangur í vélstjórnar-
greinum.

Athöfnin hófst á því að
skólameistari, Ólína Þorvarð-
ardóttir, flutti skýrslu um
skólastarfið á liðnu hausti.
Sagði skólameistari að vel ár-
aði í starfi Menntaskólans á
Ísafirði í vetur og rakti m.a.
áform skólans um nýmæli í

námsframboði, bætta nýtingu
á húsakynnum heimavistar og
þróunarverkefni um almenna
námsbraut við skólann. Í máli
skólameistara kom fram að
átak sem skólinn gerði á
haustdögum og laut að auk-
inni umsjón með nemendum
virðist ætla að skila árangri.

Hjördís Eva Ólafsdóttir, ein
úr hópi nýstúdenta, lék á pí-
anó, en að því loknu fór fram
afhending prófskírteina. Birna
Jónasdóttir, dux scholae, flutti
ávarp fyrir hönd nýstúdenta,
en því næst sungu þær Þórunn

Arna Kristjánsdóttir og Her-
dís Anna Jónasdóttir lög eftir
Jónas Tómasson eldri og yngri
við texta Þórarins Eldjárns.
Athöfninni lauk á því að

Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari, Hjördís Eva Ólafsdóttir, Gunnar Pétur Garðarsson,
Þórður Rafn Bjarnason, Helgi Pálsson og Birna Jónasdóttir. Sjötti stúdentinn, Ingi Freyr
Vilhjálmsson, átti ekki heimangengt.

skólameistari ávarpaði út-
skriftarnema og flutti þeim
heilræði í veganesti fyrir fram-
tíðina. Hún bað nemendur að
gleyma ekki uppruna sínum

og minnti þá á að „hver vegur
að heiman er vegurinn heim“.

Húsfyllir var á athöfninni
sem fram fór á sal Mennta-
skólans á Torfnesi.

Fimm af nemendunum sem brautskráðust af vélstjórnarbraut ásamt Guðmundi Einarssyni kennara. Birna Jónasdóttir „dux scholae“ flytur ávarp.
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Upplýsingamiðstöð Vegagerðarinnar á landsvísu opnuð á ÍsafirðiUpplýsingamiðstöð Vegagerðarinnar á landsvísu opnuð á ÍsafirðiUpplýsingamiðstöð Vegagerðarinnar á landsvísu opnuð á ÍsafirðiUpplýsingamiðstöð Vegagerðarinnar á landsvísu opnuð á ÍsafirðiUpplýsingamiðstöð Vegagerðarinnar á landsvísu opnuð á Ísafirði

Ráðherra veittiRáðherra veittiRáðherra veittiRáðherra veittiRáðherra veitti
upplýsingar umupplýsingar umupplýsingar umupplýsingar umupplýsingar um

ástand vegaástand vegaástand vegaástand vegaástand vega
Sturla Böðvarsson gefur fyrirspyrjanda á Norðurlandi upplýsingar um ástand vega á til-
tekinni leið. Hjá honum standa Bryndís G. Friðgeirsdóttir, bæjarfulltrúi, sr. Karl V. Matth-
íasson, alþingismaður, Helgi Hallgrímsson, vegamálastjóri, Jakob Falur Garðarsson, að-
stoðarmaður samgönguráðherra, og Nicolai Jónasson, deildarstjóri þjónustudeildar Vega-
gerðarinnar.

Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra kom til Ísa-
fjarðar í vikunni fyrir jól og
svaraði í símann í nýrri upp-
lýsingamiðstöð Vegagerðar-
innar á Ísafirði. Flutningur
þessarar þjónustu út á land
var þar með formlega orðinn
að veruleika, í samræmi við
það sem ráðherrann boðaði í
ársbyrjun. Hins vegar var
þegar í nóvembermánuði búið
að ráða fjóra starfsmenn til
símsvörunar og upplýsinga-
þjónustu á Ísafirði og koma
þar upp skiptiborði og annarri
nauðsynlegri aðstöðu.

Þegar hringt er í nýtt aðal-
númer Vegagerðarinnar, hvað-
an af landinu sem er, þá er
svarað í nýju þjónustumið-

stöðinni í aðsetri Vegagerðar-
innar á Dagverðardal við Ísa-
fjörð. Síðan er gefið samband
við deildir og bækistöðvar
Vegagerðarinnar í einstökum
landshlutum eftir atvikum eða
upplýsingar um færð og
ástand vega veittar beint. Nú
þegar er búið að tengja þessa
miðstöð beint við bækistöðvar
Vegagerðarinnar í Reykjavík,
í Borgarnesi og á Sauðárkróki
en eftir er að beintengja Akur-
eyri, Selfoss og Reyðarfjörð.

Áhaldahús Vegagerðarinn-
ar um land allt, sem einnig
tengjast símakerfinu hér vest-
ra, eru í Vík í Mýrdal, á Sel-
fossi, í Grafarvogi í Reykja-
vík, í Ólafsvík, í Búðardal, á
Patreksfirði, á Hólmavík, á

Hvammstanga, á Húsavík, á
Þórshöfn, á Vopnafirði, í Fella-
bæ og á Höfn á Hornafirði.

Strax eftir komuna til Ísa-
fjarðar fór samgönguráðherra
ásamt föruneyti með Gísla Ei-
ríkssyni umdæmisstjóra Vega-
gerðarinnar á Vestfjörðum og
fleiri starfsmönnum vestra í
ökuferð upp á Gemlufalls-
heiði milli Önundarfjarðar og
Dýrafjarðar. Þar var í haust
lokið við að leggja fyrra lag
klæðingarslitlags á endur-
byggðan 3,2 km vegarkafla
norðan í Gemlufallsheiði.

Einnig var lokið við að
breikka slitlagið í Bjarnardal
í Önundarfirði, þar sem vegur-
inn liggur áleiðis upp á Gem-
lufallsheiði.

Þar með var komið tvíbreitt
bundið slitlag milli Ísafjarðar
og Þingeyrar og þá jafnframt
á milli allra þéttbýlisstaða í
Ísafjarðarsýslu. Ráðherra fýsti
að sjá með eigin augum þessa
nýjustu tímamótaframkvæmd
Vegagerðarinnar á svæðinu.

Í samtali við Bæjarins besta
sagði Sturla Böðvarsson, að
tilgangurinn með flutningi á
hluta af þjónustudeild Vega-
gerðarinnar til Ísafjarðar væri
beinlínis sá að færa störf út á
land. „Ég óskaði eftir því að
allar stofnanir sem starfa á
vegum samgönguráðuneytis-
ins myndu leitast við að færa
verkefni út á land. Segja má
að þetta sé afrakstur þeirra
tilmæla og mikilvægt spor hjá
Vegagerðinni“, sagði ráðherr-
ann. „Með þessu nýtist ágætis
starfsaðstaða hjá Vegagerð-
inni á Ísafirði. Þetta ætti að
stækka þann vinnustað og
skapa möguleika á því að færa
enn frekari verkefni þangað.“

Helgi Hallgrímsson vegamálastjóri flytur ávarp við opnun
upplýsingamiðstöðvar Vegagerðarinnar á Ísafirði.

Starfsfólk Vegagerðarinnar á Ísafirði.

Sjóminjasafnið í Neðstakaupstað á ÍsafirðiSjóminjasafnið í Neðstakaupstað á ÍsafirðiSjóminjasafnið í Neðstakaupstað á ÍsafirðiSjóminjasafnið í Neðstakaupstað á ÍsafirðiSjóminjasafnið í Neðstakaupstað á Ísafirði

Útlendum gestum fækk-Útlendum gestum fækk-Útlendum gestum fækk-Útlendum gestum fækk-Útlendum gestum fækk-
aði en innlendum fjölgaðiaði en innlendum fjölgaðiaði en innlendum fjölgaðiaði en innlendum fjölgaðiaði en innlendum fjölgaði

Aðsókn að Sjóminjasafn-
inu í Neðstakaupstað á Ísa-
firði var góð á liðnu sumri.
Gestafjöldi ársins var um
miðjan desember kominn
vel yfir 6.700 en það er ríf-
lega 2% fjölgun frá síðasta
ári. Þó hefur samsetning
gestahópsins hafi breyst
verulega milli ára. Árið 2000
voru útlendingar rúm 45%

gesta, fullorðnir Íslendingar
38% og börn 17%. Í ár fækk-
aði erlendum gestum um rúm-
lega 700 en á móti kom að
innlendum ferðamönnum
fjölgaði mjög og börn voru
einnig heldur fleiri.

Mun færri skemmtiferða-
skip höfðu viðdvöl á Ísafirði
en árið áður og hafði það tals-
verð áhrif á aðsókn útlendinga

að safninu. Samsetning
gestahópsins í ár er þannig
að útlendingar eru tæp 33%,
Íslendingar rúm 48% og
börn 19%. Hin mikla fjölg-
un Íslendinga vekur athygli
og má sjálfsagt þakka hana
bæði góðu tíðarfari og góðri
kynningu á Vestfjörðum
sem fýsilegum áningarstað
fyrir ferðamenn.

Jóladraumur Dickens til styrktar litlu stúlkunni á ÞórustöðumJóladraumur Dickens til styrktar litlu stúlkunni á ÞórustöðumJóladraumur Dickens til styrktar litlu stúlkunni á ÞórustöðumJóladraumur Dickens til styrktar litlu stúlkunni á ÞórustöðumJóladraumur Dickens til styrktar litlu stúlkunni á Þórustöðum

Menningardagskrá í Edin-Menningardagskrá í Edin-Menningardagskrá í Edin-Menningardagskrá í Edin-Menningardagskrá í Edin-
borgarhúsinu á Þorláksmessuborgarhúsinu á Þorláksmessuborgarhúsinu á Þorláksmessuborgarhúsinu á Þorláksmessuborgarhúsinu á Þorláksmessu

Á Þorláksmessu var flutt
menningardagskrá í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði til

styrktar Rakel Maríu
Björnsdóttur á Þóru-

stöðum í Önundarfirði
sem fæddist í mars á þessu

ári. Rakel fæddist með
hjartagalla og hefur tví-

vegis þurft að fara vestur

um haf til Boston til lækn-
inga. Meginþema dag-

skrárinnar var upplestur á
hinni sígildu sögu Charles

Dickens, Jóladraumi (A
Christmas Carol), í flutn-

ingi Elfars Loga Hann-
essonar leikara.

Alls tók sagan um þrjá
klukkutíma í flutningi og

var gestum í sjálfsvald sett
hve lengi þeir stöldruðu

við. Alltaf á heila tímanum
var gert hlé á lestrinum og

boðið upp á tónlistar-
flutning, dans og söng.

Nemendur úr Tónlistar-
skóla Ísafjarðar skemmtu

og nemendur úr Grunn-
skólanum á Ísafirði voru

með jólatjútt undir stjórn
Evu Friðþjófsdóttur dans-

kennara. Einnig flutti
Söngfjelagið í Neðsta

nokkur vel valin jólalög.
Að lestri sögunnar lokn-
um var haldin lítil jóla-

trésskemmtun með söng
og dansi í kringum jóla-
tréð. Hurðaskellir kom í

heimsókn og hafði með sér
mjög sérstakan leynigest.
Enginn aðgangseyrir var

að dagskránni. Hins vegar

hefur verið opnaður sér-
stakur söfunarreikningur

til styrkar Rakel Maríu
litlu. Reikningurinn er nr.

314 í Sparisjóði Vestfirð-
inga og er fólk hvatt til að

leggja málefninu lið.

Elvar Logi Hannesson leikari les upp úr Jóladraumi Charles Dickens.
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Fjöldi fólks af suðursvæði
Vestfjarða fór í verslunarferðir
til Ísafjarðar fyrir þessi jól
enda leiðin á milli greiðfær.
„Já, ég hef orðið mjög var við
það. Mikið var hringt hingað
fyrir jólin og spurt um færðina

á milli“, segir Eiður Thorodd-
sen, rekstrarstjóri Vegagerðar-
innar á Patreksfirði. Fólkið
sunnan af fjörðum hefur líka
verið áberandi í verslunum á
Ísafirði. „Þegar ég var í Bónus
á Ísafirði, þá voru þar eintómir

Patreksfirðingar, rétt eins og
maður væri í Kjöti og fiski
heima“, sagði einn þeirra sem
fóru í verslunarferð á Ísafjörð.

Ekki mun það fyrst og
fremst hafa verið matvaran
sem fólk af suðursvæðinu var
að sækjast eftir, heldur frekar
fatnaður og ýmiskonar sérvör-
ur. „Það er vissulega takmark-
að úrval af verslunum á þessu
svæði“, segir Eiður Thorodd-
sen. „Hér er til dæmis engin
fataverslun og því miður er
fremur lítið um gjafavörur.
Margir hefðu að vísu látið sér

það nægja en úr því að það
var fært til Ísafjarðar, þá not-
uðu menn tækifærið.“

Sumir hefðu væntanlega
farið suður til Reykjavíkur til
að gera jólainnkaupin en alls
ekki nærri því allir. „Það tekur
tvo daga að fara í verslunar-
ferð til Reykjavíkur en ferð til
Ísafjarðar er afgreidd á einum
degi“, segir Eiður. „Ég veit að
margt af þessu fólki hefði ekki
farið suður.“

Eiður hefur fylgst með veg-
um og færð um áratugaskeið
og segir færðina í vetur alls

ekkert einsdæmi. „Menn hafa
verið að halda því fram en ég
mótmæli því. Þó að ég muni
ekki ártölin í svipinn, þá man
ég nokkur skipti þegar fært
hefur verið um allt mestan
hluta vetrarins. Helstu vand-
ræðin hjá okkur í vetur hafa
verið með þungatakmarkanir,
tvö tonn á Klettshálsi og sjö
tonn á Dynjandisheiði og
Hrafnseyrarheiði. Þetta hefur
verið eins og í endaðan apríl
og byrjun maí“, segir Eiður
Thoroddsen, rekstrarstjóri
Vegagerðarinnar.

Margir af suðurfjörðunum versluðu á ÍsafirðiMargir af suðurfjörðunum versluðu á ÍsafirðiMargir af suðurfjörðunum versluðu á ÍsafirðiMargir af suðurfjörðunum versluðu á ÍsafirðiMargir af suðurfjörðunum versluðu á Ísafirði
Færðin milli svæða á Vestfjörðum fyrir jólin eins og á vordegiFærðin milli svæða á Vestfjörðum fyrir jólin eins og á vordegiFærðin milli svæða á Vestfjörðum fyrir jólin eins og á vordegiFærðin milli svæða á Vestfjörðum fyrir jólin eins og á vordegiFærðin milli svæða á Vestfjörðum fyrir jólin eins og á vordegi

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfsmaður óskast til verslunar- og út-

keyrslustarfa. Upplýsingar á staðnum.

Frá Menntaskól-Frá Menntaskól-Frá Menntaskól-Frá Menntaskól-Frá Menntaskól-
anum á Ísafirðianum á Ísafirðianum á Ísafirðianum á Ísafirðianum á Ísafirði

Ákveðið hefur verið að taka upp almennt
meistaranám í kvöldskóla á vorönn 2002.

Löggilt sveinspróf er forsenda þess að
nemendur geti hafið meistaranám. Nemend-
ur þurfa að skila skriflegri umsókn ásamt
sveinsbréfi til skólans fyrir 8. janúar.

Fundur verður haldinn í fyrirlestrarsal skól-
ans með öllum meistaranemum og öldung-
um þriðjudagskvöldið 8. janúar kl. 20:00.
Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá mið-
vikudaginn 9. janúar.

Skólameistari.

Samkeppnisstofnun hefur
með bréfi til Ísafjarðarbæjar,
dags. 17. desember, óskað eft-
ir athugasemdum bæjarins, ef
einhverjar eru, við framlögð
gögn varðandi ráðstöfun
byggðakvóta Ísafjarðarbæjar
til Fiskvinnslunnar Fjölnis á
Þingeyri. Ástæðan fyrir þess-
ari ósk Samkeppnisstofnunar
er beiðni lögmanns Fisk-
vinnslunnar Íslandssögu á
Suðureyri og Fiskvinnslunnar
Kambs á Flateyri um að stofn-
unin kanni hvort ráðstöfun
byggðakvótans stangist á við
samkeppnislög.

Í bréfi lögmannsins segir
m.a.:

„Skv. bréfi Byggðastofnun-
ar til Ísafjarðarbæjar, dags. 26.
júlí 1999, var Ísafjarðarbæ út-
hlutað 115 tonnum vegna
Flateyrar, 102 tonnum vegna
Suðureyrar og 170 tonnum
vegna Þingeyrar. Kvótanum,
387 tonnum, var hins vegar í
heild sinni úthlutað til fimm

ára til Þingeyrar, nánar tiltekið
Fiskvinnslunnar Fjölnis hf.
Ekkert af byggðakvótanum,
sem úthlutað var til Ísafjarð-
arbæjar, kom í hlut Flateyrar
eða Suðureyrar.

Í ágúst 1999 var Fiskvinnsl-
an Fjölnir hf. stofnuð. Meðal
stofnenda og eigandi að kr.
100.000.000,00 í félaginu,
eða 25% alls hlutafjár, var
Byggðastofnun. Fiskvinnslan
Íslandssaga hf. og Fiskvinnsl-
an Kambur hf. telja að hér
hafi verið brotið gegn sam-
keppnislögum, enda hafi sam-
keppni verið raskað með út-
hlutun byggðakvótans og
greiðslu hlutafjár í Fiskvinnsl-
unni Fjölni hf. Er hér um rík-
isstyrki að ræða, enda hug-
takið ríkisstyrkur mjög víð-
tækt og gildir um hvers konar
stuðning eða styrk sem veittur
er af ríkisfjármunum í hvers
konar formi.“

Eftir rökstuðning lög-
mannsins, m.a. með vísan til

álitsgerðar samkeppnisráðs í
öðru máli, segir síðan í niður-
lagi bréfsins:

„Ríkisstyrkur sá sem Fjöln-
ir hf. fékk á árinu 1999 í formi
byggðakvóta og hlutafjár
skekkir samkeppnisstöðu
Fiskvinnslunnar Íslandssögu
og Fiskvinnslunnar Kambs,
þar sem þau þurfa að kaupa
slíkan kvóta, auk þess sem
þau búa ekki við jafn sterka
hlutafjárstöðu og Fjölnir hf.
Ef niðurstaða samkeppnisráðs
verður á þá leið að samkeppni
hafi verið raskað með áður-
nefndum ríkisstyrkjum, er
óskað eftir því að samkeppn-
isyfirvöld hlutist til um að rétta
samkeppnisstöðu umbjóð-
enda minna.“

Bæjarlögmaður Ísafjarðar-
bæjar hefur fengið í hendur
erindi Samkeppnisstofnunar
ásamt fylgigögnum og hefur
honum verið falið að svara
því.

Málinu vísað til Sam-Málinu vísað til Sam-Málinu vísað til Sam-Málinu vísað til Sam-Málinu vísað til Sam-
keppnisstofnunarkeppnisstofnunarkeppnisstofnunarkeppnisstofnunarkeppnisstofnunar

BygBygBygBygByggðakvóti Fiskvinnslunnar Fjölnis á Þingeyrigðakvóti Fiskvinnslunnar Fjölnis á Þingeyrigðakvóti Fiskvinnslunnar Fjölnis á Þingeyrigðakvóti Fiskvinnslunnar Fjölnis á Þingeyrigðakvóti Fiskvinnslunnar Fjölnis á Þingeyri

Rekstrarkostnaður jafnstórra sveitarfélaga getur verið mjög mismunandiRekstrarkostnaður jafnstórra sveitarfélaga getur verið mjög mismunandiRekstrarkostnaður jafnstórra sveitarfélaga getur verið mjög mismunandiRekstrarkostnaður jafnstórra sveitarfélaga getur verið mjög mismunandiRekstrarkostnaður jafnstórra sveitarfélaga getur verið mjög mismunandi

Málflutningur bæjarstjórnarMálflutningur bæjarstjórnarMálflutningur bæjarstjórnarMálflutningur bæjarstjórnarMálflutningur bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar hefur haft áhrifÍsafjarðarbæjar hefur haft áhrifÍsafjarðarbæjar hefur haft áhrifÍsafjarðarbæjar hefur haft áhrifÍsafjarðarbæjar hefur haft áhrif

– segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Mikill munur er á rekstri og
rekstrarkostnaði 4.200 manna
sveitarfélags, þar sem byggð-
in er á einu takmörkuðu og
samfelldu svæði, og Ísafjarð-
arbæjar, sem er byggður upp
af mörgum byggðakjörnum
og dreifbýlum sveitum að
auki. Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
minnti á þetta í stefnuræðu
sinni við síðari umræðu um
fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og
stofnana hans. Bæjarstjóri
sagði það brýnt að koma

stjórnvöldum enn frekar í
skilning um að við fjárhags-
lega jöfnun milli sveitarfélaga
þurfi að taka tillit til þess
hvernig þau eru samsett.

Síðan sagði bæjarstjóri:
„Dropinn holar steininn og
málflutningur bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar hefur haft
áhrif. Ítrekað hafa Jöfnunar-
sjóði sveitarfélaga verið send-
ar greinargerðir um stöðu bæj-
arins og tillögur til úrbóta og
hækkunar jöfnunarframlags.
Árangurinn er nokkur. Fram-

lög úr Jöfnunarsjóði hafa
hækkað. Nú stendur yfir end-
urskoðun reglna um Jöfnun-
arsjóðinn og verður þar von-
andi tekið tillit til málflutnings
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar
svo að formlega verði staðfest
í reglum sjóðsins sú brýna
þörf sem sveitarfélög með
marga byggðakjarna hafa fyrir
auknar tekjur.

Umræða um Jöfnunarsjóð
sveitarfélaga hefur verið
nokkuð á þann veg að sjóður-
inn úthluti miklu fjármagni.

Eru það helst stærstu sveitar-
félög landsins sem halda uppi
þessum málflutningi. Það
gleymist hjá þeim að starfsemi
sjóðsins hefur á undanförnum
árum aukist mjög. Flutningur
grunnskólans til sveitarfélag-
anna bætti mjög við hlutverk
sjóðsins. Breyting á álagning-
arstofni fasteignagjalda í byrj-
un ársins 2001 bætti enn við

hlutverk Jöfnunarsjóðs. Því er
nauðsynlegt að ræða málefni
sjóðsins í réttu samhengi en
ekki hlaupa upp til handa og
fóta og gagnrýna sjóðinn fyrir
að jafna miklu fé út til sveitar-
félaganna í landinu þegar það
er hlutverk hans, eins og nafn-
ið gefur svo sannarlega til
kynna“, sagði bæjarstjóri.

Göngugarparnir Kristján
Kristjánsson, Arnar G.
Hinriksson og Eiríkur
Böðvarsson en myndina
tók Marsellíus Svein-
björnsson.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Gengu áGengu áGengu áGengu áGengu á
KistufellKistufellKistufellKistufellKistufell
á jóladagá jóladagá jóladagá jóladagá jóladag
Víðast hvar var auð jörð

og hið besta veður þegar
klukkur hringdu jólin inn á
aðfangadag. Sama máli
gegndi um veðrið á jóladag
og nýttu þá margir tæki-
færið og fengu sér spássitúr
enda vart til betri leið til að
koma meltingunni í lag
milli stórsteika. Einhverjir
lögðu leið sína upp í
Naustahvilft í Kirkjubóls-
hlíð við Skutulsfjörð en
garparnir Arnar Geir Hin-
riksson, Eiríkur Böðvars-
son, Kristján Kristjánsson
og Marsellíus Sveinbjörns-
son gengu hins vegar á
Kistufell við Skutulsfjörð.

Byrjuðu þeir á því að aka
upp á skíðasvæðið í Tungu-
dal og að efri enda nýju
Hauganeslyftunnar. Þaðan
var gengið beint upp, með-
fram Sandfellinu og upp á
Kistufellið en snjólaust var
alla leið og göngufærið
eins og best verður á kosið.
Á Kistufellinu er frábært
útsýni í allar áttir og þrátt
fyrir nokkurn dumbung
mátti þarna m.a. sjá út allan
Súgandafjörð, Hnífsdal,
Bolungarvík og ratsjár-
stöðina á Bolafjalli.

Þá sást einnig vel yfir
neðri hluta eyrarinnar í
Skutulfirði og Holtahverfið
en austar, milli Skutuls-
fjarðar og Álftafjarðar,
gnæfðu Sauratindar. Út-
sýnið í suðurátt var ekki
síður magnað þar sem
Dýrafjarðaralparnir blöstu
við í allri sinni dýrð.

smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Óska eftir notuðum ís-
skáp, helst litlum, á hag-
stæðu verði. Uppl. í síma
867 2370.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
í Stórholti. Uppl. í símum
587 5066 og 892 5066.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Mjallargötu 1, Ísafirði.
Upplýsingar í símum 456
3069 og 862 6047.

Til sölu er báturinn Nonni
ÍS, 5 tonna trébátur. Ýmis
skipti koma til greina. Uppl.
gefur Gulli í símum 865
6462 og 438 1427.

Óska eftir að kaupa bifreið
á ca. 150-170 þús. krónur.
Uppl. í síma 847 2494.

www.bb.is
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Andey ÍS – skipið sem landarAndey ÍS – skipið sem landarAndey ÍS – skipið sem landarAndey ÍS – skipið sem landarAndey ÍS – skipið sem landar
bæði rækju og krossgátumbæði rækju og krossgátumbæði rækju og krossgátumbæði rækju og krossgátumbæði rækju og krossgátum

– spjallað við Jón Steingrímsson stýrimann, sem nálgast tómstundagamnið úr annarri átt en flestir aðrir

Ekki mun óalgengt að sjómenn glími
við krossgátur á frívöktum. Jón Stein-
grímsson stýrimaður á Ísafirði er einn
þeirra. En hann glímir ekki aðeins við

að ráða gátur; nú orðið glímir hann
einkum við að semja gátur. Og það er

ekki síður skemmtilegt, segir hann. Jón
er stýrimaður á rækjutogaranum And-

ey, sem Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf.
gerir út en áður Frosti hf. í Súðavík
fram að sameiningu fyrirtækjanna.

Jón Steingrímsson hefur verið búsettur
á Ísafirði nærfellt aldarfjórðung. Hann

er kominn sunnan frá Breiðafirði, fædd-
ur og upp alinn í Ytri-Miðhlíð á Barða-

strönd. Smíðar hafa löngum verið
 áhugamál hans og tómstundagaman.

Reyndar má krossgátugerð með vissum
hætti flokkast undir smíðar. Þar þarf
hver fjöl og hvert orð að falla saman

með geirneglingu og fullgerð gáta er eins
og fullgerð bygging. Hver gáta ber

handbragði höfundar síns vitni.

„Já, ég hef alltaf haft gaman
af því að smíða. Á seinni árum
hefur sá áhugi helst fengið
útrás í húsinu okkar að Mána-
götu 3 og flestir frítímar í landi
hafa farið í það. Það er svo
með þessi gömlu hús, að þegar
á annað borð er byrjað að gera
við þau, þá er eins og það taki
aldrei enda“, segir Jón.

Verk sem aldreiVerk sem aldreiVerk sem aldreiVerk sem aldreiVerk sem aldrei
tekur endatekur endatekur endatekur endatekur enda

Hann og fjölskylda hans
keyptu þetta hús fyrir tæpum
áratug. Mánagata 3 er stein-
hús og var byggingu þess lok-
ið árið 1927. „Það var ekki
búið í húsinu þegar við keypt-
um það. Raflagnirnar voru
ónýtar og húsið var sprungið
og ljótt og óhrjálegt. Það sem
við gerðum áður en við flutt-
um inn var að láta leggja nýtt
rafmagn í húsið og skipta um
gler. Síðan hefur hvert verk-
efnið rekið annað.“

Jón Steingrímsson er annar
stýrimaður á Andeynni. Hann
settist að á Ísafirði haustið
1977 og hefur búið þar síðan.

Fyrst var hann á togaranum
Guðbjarti ÍS hjá Herði Guð-
bjartssyni eða til 1983 en fór
þá stýrimaður á Hafþór til Að-
albjarnar Jóakimssonar þegar
skipið var hér á rækjuveiðum.
Jón var síðan með Hafþór í
fáein ár eftir að Aðalbjörn fór
í land. Hann er búinn að vera
með Jónatan Ásgeirssyni
skipstjóra á Andeynni í fimm-
sex ár eða frá því fljótlega
eftir að skipið kom til Súða-
víkur. Áður var hann á Kofran-
um með Jónasi Hrólfssyni en
á milli var hann um skeið á
Haffara í Súðavík. Og á sínum
tíma inn á milli var hann nokk-
ur ár í landi.

Flugnám umFlugnám umFlugnám umFlugnám umFlugnám um
borð í Guðbjartiborð í Guðbjartiborð í Guðbjartiborð í Guðbjartiborð í Guðbjarti

Fyrir utan krossgátugerðina
er eitt annað sérstætt sem Jón
hefur fengist við á sjónum.
Það var að læra flug. „Við
vorum tíu eða flestir í áhöfn-
inni á Guðbjarti á sínum tíma
sem vorum saman um kaup á
lítilli Cessnu. Ég kláraði nú
aldrei þetta flugnám en Hörð-

ur bróðir minn og Grétar Þórð-
arson luku því báðir.“

Jón og þeir Andeyjarmenn
voru að venju í landi yfir jól
og áramót. Hann kveðst að-
eins einu sinni hafa róið á
rækju milli hátíða. „Það var á
Kofranum og við veiddum vel
á þeim tíma. Við fórum í
Húnaflóadýpið og fylltum
hann á þremur dögum.“ Jón
var ekki á Kofranum þegar
bruninn varð þar um borð.
Hann var þá túrinn áður kom-
inn yfir á Haffara.

Túrinn tekurTúrinn tekurTúrinn tekurTúrinn tekurTúrinn tekur
að jafnaði vikuað jafnaði vikuað jafnaði vikuað jafnaði vikuað jafnaði viku

Dæmigerður túr á Andey
með öllu er ein vika, þannig
að yfirleitt er landað á sama
degi vikunnar. Sjö menn eru í
áhöfninni. Sjálfur túrinn á sjó
er því sex dagar og einn dagur
í landi. Eins og vænta má er
misjafnt hvert er farið á veiðar.
„Undanfarið höfum við farið
mikið austur í Langaneskant
því að það hefur hreinlega
ekki verið rækja á vestursvæð-
inu. Frekar vildum við auðvit-

að sækja styttra. Bæði er rækj-
an betri á vestursvæðinu og
mikill tími og kostnaður fer í
siglingu á milli alla þessa leið.
Í haust lönduðum við nokkr-
um sinnum fyrir austan.

Meðaltalsaflinn er kringum
20 til 25 tonn í túr. Við þykj-
umst góðir ef við komumst í
30 tonn en erum ekki nógu
sáttir ef við förum mikið niður
fyrir 20 tonn, sérstaklega ef
við erum í þessari rækju fyrir
austan. Hún er það smá og
við fáum lægra verð fyrir
hana.“

Á rækjuveiðunum gefast
margar frístundir, dregið er
lengi og sjaldan híft, kannski
aðeins tvisvar á sólarhring.
Minna er um frítíma ef mikil
loðna er í aflanum, eins og
fyrir kemur, en þá þarf að tína
hana úr. Og síðan er talsverð
vinna ef veiðarfæri rifna. Jón
segir að í frístundum um borð
horfi menn mikið á sjónvarp
og vídeó. Minna er um það en
áður fyrr að bókakassar séu
teknir um borð í skip. „Ég tek
bækur öðru hverju því að ég
nenni ekki alltaf þessu sjón-
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varpsglápi.“

HættulegaHættulegaHættulegaHættulegaHættulega
góður kokkurgóður kokkurgóður kokkurgóður kokkurgóður kokkur

– Sagt er að alltaf sé góður
matur á sjónum...

„Það er sjálfsagt misjafnt
milli skipa en yfirleitt held ég
að það sé góður matur á sjón-
um. Við höfum undanfarið
verið með alveg öndvegis-
kokk, hann Idda (Friðrik Sig-
urðsson), sem var einu sinni
kokkur á Guðbjörginni. Þeir
gerast ekki öllu betri. Hann er
jafnvel hættulega góður kokk-
ur. Að öðrum ólöstuðum er
hann besti kokkur sem ég hef
verið með á sjó.“

– Er ekki rækja á borðum á
hverjum degi á rækjuveiði-
skipum?

„Nei. Mjög sjaldan. En það
kemur samt fyrir. Það er verst
að við fáum ekki lengur fisk
með rækjunni eftir að rækju-
skiljurnar komu til sögunnar.
Það er þá ekki nema loðna og
snákar og einhver smádýr.“

– Aldrei loðna í matinn hjá
ykkur?

„Nei“, segir Jón, en kveðst
einu sinni hafa smakkað loðnu
til að prófa. „Það var allt í
lagi.“

KrossgátugerðinKrossgátugerðinKrossgátugerðinKrossgátugerðinKrossgátugerðin
í Andey ÍSí Andey ÍSí Andey ÍSí Andey ÍSí Andey ÍS

Jón segir aðbúnaðinn um
borð mjög góðan. „Svo feng-
um við þrekhjól“, segir hann
og brosir. „Á sumum skipum,
einkum stóru frystiskipunum,
eru menn með fullkomna lík-
amsræktaraðstöðu, heita potta
og hvað eina. Við smíðuðum
okkur tölvuherbergi um borð,
þar sem við erum nokkrir að
dunda í tölvu. Ég hef gaman
af því að búa ýmislegt til í
tölvu, bæði í Excelnum og
fleiri forritum. En einna flestar
tómstundir mínar á sjónum
síðustu árin hafa farið í kross-
gátugerð.“

Einkum hefur Jón samið
gátur fyrir blaðið Heimilis-
krossgátuna, sem ÓP-útgáfan
gefur út ásamt nokkrum fleiri
blöðum. Sumar gáturnar, eða
hinar svokölluðu talnagátur,
býr Jón að mestu til í tölvu.
„En gátan sjálf er nú bara
handavinna. Það var fyrir til-
viljun að ég fór að fást við
þetta fyrir alvöru en ég var
búinn að leika mér að því að
búa til krossgátur fyrir sjálfan
mig.

Ég hef alltaf haft gaman af
því að ráða krossgátur. Ein-
hverju sinni gleymdi ég að
taka með mér krossgátublöð
og prófaði þetta og komst að
raun um að það ekki síður

gaman að búa til krossgátur
en ráða þær. Svo sá ég auglýst
eftir krossgátuhöfundi og fax-
aði suður eina gátu. Hún var
yfirfarin og þótti góð og síðan
hef ég verið við þetta.“

– Líklega er það helsti mun-
urinn á því að semja krossgátu
og ráða krossgátu, að við
samninguna gengur hún alltaf
upp...

„Það er reyndar miklu sein-
legra að semja gátu en ráða
hana. Stundum getur verið erf-
itt þegar verið er að semja
gátu, að láta hana ganga upp
þannig að maður sé ánægður.
Það er ekki gaman að ljúka
gátu með eintómum smáorða-
bútum. Það krefst meiri yfir-
legu að búa til góða gátu en
lélega.“

Flugstjóri í gátugerðFlugstjóri í gátugerðFlugstjóri í gátugerðFlugstjóri í gátugerðFlugstjóri í gátugerð
– Veistu um fleiri sjómenn

sem fást við krossgátugerð?
„Nei, en ég veit um einn

flugstjóra sem hefur þetta
hobbí. Þetta er auðvitað ekkert
annað en hobbí því að það er
sáralítið borgað fyrir kross-
gátugerð. Að minnsta kosti
miðað við tímann sem fer í
það. Í Heimiliskrossgátunni
komu alltaf inn á milli gátur
sem voru nokkuð erfiðar.

Það er mest gaman að ráða
slíkar gátur. Þessar gátur báru
það með sér að vera eftir sama
mann og ég spurðist fyrir um
höfundinn. Þá kom í ljós að
það var flugstjóri í Atlants-
hafsfluginu sem sendi alltaf
eina eða tvær gátur í hvert
blað.“

– Þegar menn eru komnir á
miðjan aldur og búnir að vera
áratugum saman á sjó, fer þá
ekki að langa í land?

„Ég veit það ekki. Jú, sjálf-
sagt. Ég er nú búinn að prófa
að fara í land í nokkur ár. Ég
held að mig hafi bara verið
farið að langa á sjóinn aftur.“
Jón starfaði þá sem fram-
kvæmdastjóri hjá Flóka hf. á
Barðaströnd hjá tengdaföður
sínum.

„Þeir stofnuðu þetta fyrir-
tæki til að vinna hrefnu, þeir
Ólafur Halldórsson og Kon-
ráð Eggertsson ásamt fleirum.
Það gekk vel á sínum tíma en
þegar hrefnuveiðarnar hættu
fór að halla undan fæti. Menn
voru lengi að vona að veiðar-
nar yrðu leyfðar á ný en það
hefur ekki gerst enn og verður
sjálfsagt erfiður róður.“

Ekki er neinn bilbugur á
Jóni Steingrímssyni, hvorki á
sjónum né í krossgátunum.
Andey á að leggja úr höfn
síðdegis miðvikudaginn 2.
janúar og kemur væntanlega
aftur að tæpri viku liðinni. Og
landar rækju og krossgátum.

Lesendur geta hér spreytt sig á krossgátu sem Jón Steingrímsson gerði fyrir blaðið.

Jón Steingrímsson í brúnni á Andey ÍS.
Aðalstræti 9 · Ísafirði · Sími 456 4905

Stórútsala!
Útsala · Útsala · Útsala · Útsala · Útsala · Útsala

50% afsláttur
af öllum vörum!
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Í upphafi ársÍ upphafi ársÍ upphafi ársÍ upphafi ársÍ upphafi árs NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Hversu miklu
fjármunum
verð þú í kaup
á flugeldum?

Alls svöruðu 448.
Ekki krónu sögðu 136 eða 30,36%
1-10 þúsund sögðu 251 eða 56,03%
10-20 þúsund sögðu 31 eða 6,92%
20-30 þúsund sögðu 11 eða 2,46%
Meira sögðu 19 eða 4,24%

Enn á ný leggjum við í vegferð nýs árs. Hvað okkar bíður er víst vandi um að
spá. Sumt er þó fyllilega ljóst. NATÓ-fundurinn verður haldinn og hinn 25. maí
2002 verða sveitarstjórnarkosningar. Enn er fátt vitað um það hverjir bjóða sig
fram á Vestfjörðum. Mesta spennan verður vafalaust í Ísafjarðarbæ, stærsta
sveitarfélaginu á Vestfjörðum, sem samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu
Íslands hefur innan sinna vébanda meira en helming allra íbúa á Vestfjörðum.
Í Ísafjarðarbæ búa nú 4181 íbúi en í fjórðungnum alls 8012 íbúar.

Fækkun hefur orðið um 132 og þar af um 40 á Ísafirði og 41
í Bolungarvík eða um 81 á þessum stærstu þéttbýlisstöðum á
Vestfjörðum. Fækkuninn alls nemur sem svarar heildaríbúa-
fjölda Kaldrananeshrepps á Ströndum. Ljóst má því vera að
hin pólitíska umræða á komandi mánuðum mun og hlýtur að snúast um það,
með hvaða hætti þessari þróun verður snúið við.

Ekkert heyrist frá núverandi sveitarstjórnarmönnum um það hvernig þeir
hyggjast beita sér til vors. Kannski hefur þá þrotið örendið. Það dugar engan
veginn að vísa sífellt til þess að ferðaþjónusta – ekki „ferðamannaiðnaður“ –
eigi að bæta um betur. Öll heimsins verðlaun fyrir gæði Vestfjarða sem við-
komustaðar ferðamanna duga ekki til að bjarga hér mannlífi nema viðkoma
ferðamanna verði svo mikil og stöðug að raunveruleg atvinna skapist af. Þá er
að sjálfsögðu ekki átt við viðkomu sem mælikvarða fæðingartíðni heldur tíðni

mælda í komu ferðamanna, hvort heldur um er að ræða einu sinni eða endur-
komu.

Það er svo, að verðmætin hafa orðið til úr sjónum fyrir tilstilli þeirra sem hér
hafa búið. Eigi að verða þar stórbreyting á þarf að fjárfesta í gistirými og að-
stöðu til afþreyingar. Auðvitað getur ferðaþjónusta vaxið, en hún ein mun ekki
duga sem kosningaloforð. Sveitarstjórnarmenn munu verða spurðir að því
hvernig gróðanum af Orkubúinu verði varið til uppbyggingar atvinnu í hinum

12 sveitarfélögum á Vestfjörðum. Einkum verður spurt í
hinum stærstu, Ísafjarðarbæ, Bolungarvík og Vesturbyggð.
Svarið skiptir miklu þótt á þessari stundu sé ómögulegt að
gera sér grein fyrir því hvert eða hver þau verða.

Framtíðarsýn skortir einfaldlega. Án hennar mun ekkert breytast heldur mun
enn stefna í sömu áttina til frekari fækkunar og enn veikari byggða á Vestfjörðum.
Þeir sem gefa sig að pólitíkinni með það fyrir augum að ná kjöri 25. maí hinn
næsta, verða því að gefa sig alla að verkefninu. Það verður engin hvíld, ekkert
frí, aðeins vinna og mikil hugsun sem bíður. Ef ekki þá sígur sem fyrr segir á
ógæfuhliðina.

Hér hefur ekki verið vikið að landsmálum. Það verður gert síðar. Lengi hafa
Íslendingar trúað því að heimurinn sæi um sig án afskipta þeirra. Það er allt
orðið breytt eins og Forseti Íslands sagði í afbragðsgóðu viðtali um jólin.

Svæðisskrifstofa
málefna fatlaðra

TrúnaðarmaðurTrúnaðarmaðurTrúnaðarmaðurTrúnaðarmaðurTrúnaðarmaður
fatlaðrafatlaðrafatlaðrafatlaðrafatlaðra

Svæðisráð málefna fatlaðra Vestfjörðum
auglýsir eftir trúnaðarmanni fatlaðra til starfa.

Starfið felur í sér m.a. eftirfarandi:
· Að gæta hagsmuna þeirra fötluðu íbúa

sem búa á sambýlum.
· Að gæta almennra hagsmuna fatlaðra á

svæðinu í samvinnu við svæðisráð.
Viðkomandi þarf að hafa innsýn og þekk-

ingu á malefnum fatlaðra, eiga auðvelt með
samskipti við aðra og auðvelt með að koma
skoðunum sínum á framfæri opinberlega,
jafnt í ræðu sem riti.

Vinnutími er sveigjanlegur og fer eftir þörf
hverju sinni. Launakjör eru samkvæmt
ákvörðun félagsmálaráðuneytisins um
nefndarlaun.

Nánari upplýsingar gefur Laufey Jónsdóttir
framkvæmdastjóri Svæðisskrifstofu í síma
456 5224 og Erna Stefánsdóttir, núverandi
trúnaðarmaður í síma 869 4566.

Umsóknarfrestur er til 16. janúar 2002.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á Svæð-
isskrifstofunni Hafnarstræti 1, Ísafirði.

Þrjú þorskeldisverkefni hjá Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru hf.Þrjú þorskeldisverkefni hjá Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru hf.Þrjú þorskeldisverkefni hjá Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru hf.Þrjú þorskeldisverkefni hjá Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru hf.Þrjú þorskeldisverkefni hjá Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru hf.

Mikilvæg reynsla og þekkingMikilvæg reynsla og þekkingMikilvæg reynsla og þekkingMikilvæg reynsla og þekkingMikilvæg reynsla og þekking
hafa safnast innan fyrirtækisinshafa safnast innan fyrirtækisinshafa safnast innan fyrirtækisinshafa safnast innan fyrirtækisinshafa safnast innan fyrirtækisins

Hraðfrystihúsið-Gunnvör
hf. í Hnífsdal stóð að þremur
tilraunaverkefnum í þorskeldi
á nýliðnu ári. Einu verkefn-
anna lauk í desember en hin
tvö verða áfram í gangi á þessu
ári. Forsvarsmenn H-G hf.
segja, að á þessu fyrsta ári í

tilraunum með þorskeldi hafi
mikilvæg reynsla og þekking
byggst upp innan fyrirtækis-
ins. Þetta muni síðan koma til
góða í framtíðinni, bæði hvað
varðar veiðar og meðhöndlun
á lifandi þorski, eldistækni og
markaðsmál kældra afurða.

Verklegum hluta þorskeld-
isverkefnis í Skutulsfirði lauk
í byrjun desember með slátrun
á rúmlega 3.000 þorskum en
verið er að vinna úr niður-
stöðum. Í verkefninu voru
bornar saman mismunandi
fóðurgerðir við þorskeldið,
þ.e. tilbúið votfóður, þurrfóður
og loðna eða síli. Aðilar að
þessu verkefni ásamt H-G hf.
voru Ketill Elíasson, Hafrann-
sóknastofnun, Rannsókna-
stofnun fiskiðnaðarins, Há-
skólinn á Akureyri og Fóður-
verksmiðjan Laxá hf.

Um miðjan desember var
slátrað úr eldiskví H-G hf. í
Álftafirði um 15 tonnum af
þorski úr áframeldi. 15.000
þorskar voru veiddir í snurvoð
í júlímánuði og færðir í eldis-
kví í firðinum. Veiðar og með-
höndlun á lifandi fiski hafa

gengið vel og vöxturinn á
þorskinum í áframeldinu hef-
ur verið í samræmi við vænt-
ingar. Fiskurinn hefur verið
unninn bæði í ferskar og fryst-
ar afurðir og hafa viðbrögð
kaupenda erlendis verið góð.
Áætlað er að slátrað magn úr
kvínni verði komið í 60 tonn
fyrir vorið. Áformað er að
halda hluta af fiskinum áfram
í eldi í vetur og fylgjast með
hvernig fiskinum og kvínni
reiðir af yfir erfiðasta tíma
ársins.

Snemma í haust hóf Hrað-
frystihúsið-Gunnvör hf. eldi
á þorskseiðum sem klakið var
út í tilraunaeldisstöð Hafró á
Stað í Grindavík. Seiðin voru
um 12 g að þyngd í október.
Þau eru alin í kerum á landi
og er áætlað að ala þau í slát-
urstærð.

DægurlagakeppniDægurlagakeppniDægurlagakeppniDægurlagakeppniDægurlagakeppni
KvenfélagsKvenfélagsKvenfélagsKvenfélagsKvenfélags

Sauðárkróks 2002Sauðárkróks 2002Sauðárkróks 2002Sauðárkróks 2002Sauðárkróks 2002
Kvenfélag Sauðárkróks efnir til dægurlaga-

keppni sem lýkur með úrslitakvöldi í Sæluviku
3. maí 2002.

Öllum er heimil þátttaka. Verk mega ekki
hafa birst eða verið flutt opinberlega áður.
Þátttakendur skili verkum sínum undir dul-
nefni og láti rétt nafn og heimilisdang fylgja
með í vel merktu lokuðu umslagi.

Þátttökugjald fyrir hvert lag er kr. 1.500.-
Síðasti skilafrestur er til og með 1. febrúar

2002. Innsendar tillögur skulu merktar:
„Dægurlagakeppni Kvenfélags Sauð-

árkróks“, pósthólf 93, 550 Sauðárkrókur.
Hver höfundur getur aðeins átt eitt lag í úr-

slitakeppni.
Kvenfélagið áskilur sér allan rétt til hvers

kyns útgáfu á þeim tíu lögum sem komast í
úrslit.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Kviknaði íKviknaði íKviknaði íKviknaði íKviknaði í
geymsluskúrgeymsluskúrgeymsluskúrgeymsluskúrgeymsluskúr

Vel gekk að ráða niður-
lögum elds sem kom upp
í geymsluskúr við tvílyft
íbúðarhús á horni Fjarð-
arstrætis og Tangagötu á
Ísafirði á áttunda tímanum
laugardaginn 29. desem-
ber sl. Eldurinn náði að
læsa sig í vegg og reykur
barst um húsið en tjón
mun varð ekki mikið.

Slökkviliðið var kvatt á
vettvang laust fyrir kl. 20
og voru bílar liðsins ör-
skamma stund á staðinn.
Líklegt er talið að elds-
voðann megi rekja til þess
að íbúar hafi verið að þíða
vatnsinntak með gastæki.

Árlegur nýársfagnaður SKG-veitinga á ÍsafirðiÁrlegur nýársfagnaður SKG-veitinga á ÍsafirðiÁrlegur nýársfagnaður SKG-veitinga á ÍsafirðiÁrlegur nýársfagnaður SKG-veitinga á ÍsafirðiÁrlegur nýársfagnaður SKG-veitinga á Ísafirði

Meðal rétta verða akurhænaMeðal rétta verða akurhænaMeðal rétta verða akurhænaMeðal rétta verða akurhænaMeðal rétta verða akurhæna
og reyksoðin risahörpuskelog reyksoðin risahörpuskelog reyksoðin risahörpuskelog reyksoðin risahörpuskelog reyksoðin risahörpuskel
Hinn árlegi nýársfagnaður

SKG-veitinga á Ísafirði verður
haldinn á laugardag. Að venju
verður glæsilegur matseðill
sem að sögn Karls Ásgeirs-
sonar, matreiðslumanns og
eins þriggja eigenda SKG-
veitinga, verður að þessu sinni
sex rétta. Hann segir að starfs-
fólk SKG-veitinga leggi sig
allt fram til að maturinn verði
sem glæsilegastur og mikil
vinna lögð í hvern og einn
rétt. Við þetta tækifæri er jafn-
an reynt að bjóða upp á mat
sem almennt er ekki á boð-
stólum hjá veitingahúsum

nema við sérstök tækifæri. Til
að mynda verður boðið upp á
akurhænu með kónga- og
jarðsveppafyllingu og reyk-
soðna risahörpuskel með sil-
ungahrognum.

Segir Karl að akurhænurnar
séu fluttar inn af aðila í
Reykjavík og það sama megi
segja um risahörpuskelina, en
að sjálfsögðu er hráefnið und-
irbúið og unnið hér fyrir vest-
an. Á fagnaðinum verður
einnig boðið upp á skemmti-
atriði og mun Kammerkórinn
syngja nokkur lög undir stjórn
Guðrúnar Jónsdóttur. Þá mun

Samúel Einarsson sjá um tón-
listina yfir borðhaldinu en
veislustjóri verður Ólína Þor-
varðardóttir skólameistari. Að
borðhaldi loknu tekur Hjóna-
bandið við og spilar fyrir dansi
fram eftir nóttu.

Að sögn Karls hefur sú nýj-
ung verið tekin upp, að bjóða
veislugestum gistingu á til-
boðsverði eða kr. 1000 á mann
fyrir nóttina. Hann segir að
þetta geti verið mjög hentugt
fyrir þá sem eiga langa leið
heim og sé jafnvel hentugra
heldur en að taka leigubíl
heim seint að nóttu.
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Óvenjulegt ball á vegum Grunnskóla BolungarvíkurÓvenjulegt ball á vegum Grunnskóla BolungarvíkurÓvenjulegt ball á vegum Grunnskóla BolungarvíkurÓvenjulegt ball á vegum Grunnskóla BolungarvíkurÓvenjulegt ball á vegum Grunnskóla Bolungarvíkur

Fatnaður, hárgreiðsla ogFatnaður, hárgreiðsla ogFatnaður, hárgreiðsla ogFatnaður, hárgreiðsla ogFatnaður, hárgreiðsla og
dansar áranna 1940-1960dansar áranna 1940-1960dansar áranna 1940-1960dansar áranna 1940-1960dansar áranna 1940-1960

Dansleikur í anda áranna
1940-1960 var haldinn í
Víkurbæ í Bolungarvík rétt
fyrir jól. Þar komu saman
allir nemendur þriggja efstu
bekkja Grunnskóla Bolung-
arvíkur og kennarar þeirra
og tókst fagnaðurinn með
miklum ágætum.

Nemendur höfðu á orði,
að þetta hefði verið „æðis-
legt ball“ og miklu skemm-
tilegra en hefðbundin diskó-
tek. Allir voru í fatnaði frá
áðurnefndum tíma og bæði
strákar og stúlkur voru með
viðeigandi hárgreiðslu. Við
komuna á dansleikinn voru

gestir boðnir velkomnir með
óáfengum drykk og mæltist
það vel fyrir.

Dansstjóri gegndi hlutverki
sínu með prýði en fáir munu
vera í þeirri starfsgrein á Vest-
fjörðum í seinni tíð. Nemend-
ur voru duglegir að dansa
valsa, tangó, polka og fleiri
dansa frá þessum tíma. Hver
stúlka var með danskort en
áður hafði mannskapurinn
fengið kennslu í þeim dönsum
sem iðkaðir voru.

Tildrög þessa skemmtilega
og óvenjulega mannfagnaðar
má rekja til þess, að í haust
voru teknir upp nýir kennslu-

hættir í öllum bekkjum
Grunnskóla Bolungarvíkur.
Tekin er fyrir ákveðin náms-
grein á þriggja vikna tímabili
og unnið að henni tvær kenn-
slustundir á viku. Nemendum
er skipt í hópa eftir þroska
hvers og eins og unnið sam-
kvæmt markmiðum aðalnám-
skrár. Áhersla er lögð á sjálfs-
nám og að nemendur afli sér
upplýsinga sjálfir um það efni
sem þeir vinna að.

Í nóvember og desember
var íslenskan tekin fyrir og á
unglingastiginu var ákveðið
að vinna með Ísland á árunum
1940-1960. Nemendur unnu

verkefni sem tengdust þessu
tímabili og fljótlega kom upp
sú hugmynd, að verkalokin
yrðu í formi dansleiks í anda
þessara tíma. Að skipulagn-
ingunni unnu í sameiningu
nemendurnir sjálfir, kennarar
og Félagsmiðstöðin Tópas.

Í ljósi þess hvernig til hefur
tekist við undirbúninginn og
framkvæmdina er eitt næsta
víst: Ætlunin er að uppákomur
af þessu tagi verði fastir liðir í
skólastarfinu í Bolungarvík.

Á Svipmyndavefnum á
bb.is eru margar skemmtilegar
myndir frá þessum sérstæða
viðburði í Víkurbæ.

Aðhald og festa í fjármálum Ísafjarðarbæjar og stofnana hansAðhald og festa í fjármálum Ísafjarðarbæjar og stofnana hansAðhald og festa í fjármálum Ísafjarðarbæjar og stofnana hansAðhald og festa í fjármálum Ísafjarðarbæjar og stofnana hansAðhald og festa í fjármálum Ísafjarðarbæjar og stofnana hans

Náið fylgst með hvernigNáið fylgst með hvernigNáið fylgst með hvernigNáið fylgst með hvernigNáið fylgst með hvernig
fjárhagsáætlun er haldiðfjárhagsáætlun er haldiðfjárhagsáætlun er haldiðfjárhagsáætlun er haldiðfjárhagsáætlun er haldið

Lögð verður sérstök áhersla
á að bæjarráð Ísafjarðarbæjar
skipuleggi með embættis-
mönnum og fagnefndum end-
urskoðun ýmissa málaflokka
í því skyni að ná fram hag-
ræðingu í rekstri. Sett verður
upp framkvæmdaáætlun í
ákveðnum málum sem ætlun-
in er að endurskoða fyrri hluta
ársins 2002. Framkvæmda-
áætlun gerir ráð fyrir að verk-
efnum verði úthlutað fyrir lok
janúar 2002 og endurskoðun
og úttektum lokið 31. mars
2002. Þetta kom fram í stefnu-
ræðu Halldórs Halldórssonar,
bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar,
við afgreiðslu fjárhagsáætlun-
ar Ísafjarðarbæjar og stofnana
hans. Áherslurnar í stefnu-
ræðu bæjarstjóra einkennast
fyrst og fremst af aðhaldi og
mikilli festu í fjármálum bæj-
arsjóðs og stofnana hans.

Skýrar reglur eru um fram-
kvæmd fjárhagsáætlunar. For-
stöðumönnum deilda og
sviðsstjórum er óheimilt að
skuldbinda sveitarfélagið til
útgjalda umfram fjárhags-
áætlun nema fyrir liggi sam-
þykki bæjarráðs til þeirrar út-
gjaldaaukningar.  Er þetta í

samræmi við sveitarstjórnar-
lög. Reglur um framkvæmd
fjárhagsáætlunar eru í grein-
argerð með endanlegri útgáfu
fjárhagsáætlunar.

Helstu breytingar á fram-
kvæmd verða þær, að sögn
bæjarstjóra, að í stað þess að
fjármálastjóri tilkynni deild-
um eða sviðsstjórum um að
bókhald sýni að viðkomandi
deild standist ekki fjárhags-
áætlun, verði bæjarstjóra til-
kynnt um það eða tilkynning
frá fjármálastjóra verði lögð
fram á sviðsstjórafundi.

Meðal annarra atriða sem
bæjarstjóri lagði áherslu á eru
þessi:

Sérstök skoðun mun verða
gerð á launasamningum um-
fram kjarasamninga við ýmsa
starfsmenn í kjölfar nýrra
kjarasamninga. Verður þar lit-
ið til heildarbreytinga á launa-
umhverfi og þess hvort eldri
yfirvinnusamningar þurfi að
breytast vegna nýrra kjara-
samninga.

Reglur um útleigu húsnæð-
is til starfsmanna sveitarfé-
lagsins verða endurskoðaðar
og stefnt að því að afnema
húsaleigufríðindi á þremur ár-

félagsmálaráðherra um stofn-
un sérstakra eignarhaldsfé-
laga um félagslegar íbúðir og
þess að fjárframlag muni
koma á árinu 2002 til styrktar
rekstri íbúðanna. Ekki er gert
ráð fyrir slíku framlagi í fjár-
hagsáætluninni.

Leitað verður leiða til lækk-
unar rekstrarkostnaðar með
almennum útboðum þar sem
það þykir raunhæft.

Sýni útreikningar fram á að
þjónustustig haldist óbreytt og
hagræðing náist með því að
breyta skipulagi þjónustu,
verður stefnt að slíkum breyt-
ingum. Má þar nefna rekstur
grunnskólanna og mönnun
þeirra, umfang leikskóla og
dagmæðraþjónustu og fleiri
þætti sem eru mikilvægir en
hugsanlega væri hægt að reka
með öðrum hætti.

Ekki er framlag í fjárhags-
áætlun til óstofnaðs Eignar-
haldsfélags Vestfjarða. Hins
vegar stefnir bæjarstjórn að
því að skoða sérstaklega fram-
lag til styrkingar atvinnulífs-
ins, hvort sem það verður í
formi framlags til Eignar-
haldsfélagsins eða með öðrum
hætti.

um. Fyrsta lækkun af þremur
taki gildi 1. september 2002.
Nýir starfsmenn njóti húsa-
leigufríðinda fyrstu þrjú árin
en í lok þriðja árs séu þau
ekki lengur til staðar.

Eignarhaldsfélag um rekst-
ur félagslegra íbúða og ann-
arra fasteigna í eigu sveitarfé-
lagsins verður stofnað. Horft
verður til tillagna frá nefnd

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Bílasjoppuna Krílið á ÍsafirðiBílasjoppuna Krílið á ÍsafirðiBílasjoppuna Krílið á ÍsafirðiBílasjoppuna Krílið á ÍsafirðiBílasjoppuna Krílið á Ísafirði

Glæsikerra meðGlæsikerra meðGlæsikerra meðGlæsikerra meðGlæsikerra með
einkabílstjóraeinkabílstjóraeinkabílstjóraeinkabílstjóraeinkabílstjóra

beið í vaktarlokbeið í vaktarlokbeið í vaktarlokbeið í vaktarlokbeið í vaktarlok
Þegar Soffía Ingimars-

dóttir lauk vaktinni sinni við
afgreiðslu í bílasjoppunni
Krílinu á Ísafirði síðdegis á
aðfangadag beið hennar dá-
lítið sem kom henni alger-
lega á óvart. „Dálítið“ er
e.t.v. ekki rétta orðið, því að
þarna var mættur sjö metra
langur Ford Lincoln Conti-
nental, svo langur, að von-
laust hefði verið fyrir hann
að ná beygjunni til vinstri
frá afgreiðslulúgunum hjá
Krílinu. Enda var tilgangur-
inn hjá bílstjóranum ekki
að versla, heldur að sækja
Soffíu. Hún var að ljúka
sinni síðustu vakt eftir að
hafa unnið í Krílinu á fimm-
ta ár, þar á meðal með nám-
inu í Menntaskólanum á Ísa-
firði, en eigendur Krílisins
höfðu pantað bílinn.

„Soffía er alveg einstakur
starfsmaður og það er mikill
söknuður hjá okkur“, sagði
Sesselja Þórðardóttir í Kríl-
inu. Undir þessi orð geta
viðskiptavinirnir tekið. Með
því er ekki verið að lasta
annað starfsfólk, hvorki í
Krílinu né í öðrum verslun-
um. Soffía er einfaldlega
einstök – bjarta og fallega

brosið hennar, ljúfmennsk-
an og hlýjan í öllu hennar
starfi.

Nú er hún á leið til Edin-
borgar til að gæta barna fyrir
Íslendinga sem þar búa og
hefur ráðið sig þar í hálft ár.
Ekki er vitað annað um
ferðir Soffíu á Lincolninum
með einkennisbúinn einka-
bílstjóra annað en það, að
hún mun hafa skilað sér
heim til sín í Bolungarvík.
Myndin var tekin á kveðju-
stundinni við glæsikerruna.
Þar eru f.v. hjónin Sesselja
Þórðardóttir og Magnús
Þorgilsson, Soffía Ásrún
Ingimarsdóttir, Salome
Halldórsdóttir, gamall
starfsmaður í Krílinu og sú
sem skólaði Soffíu til á sín-
um tíma, og Úlfar Önundar-
son, einkabílstjóri.

Sesselja, Magnús, Soffía,
Salome og Úlfar.
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RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 5. janúar kl. 16:00

Íslandsmótið í handbolta kvenna: Leikur óákveðinn

SýnSýnSýnSýnSýn
Laugardagur 5. janúar kl. 19:50

Spænski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 6. janúar kl. 13:45

Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 6. janúar kl. 15:50

Enska bikarkeppnin: Cardiff City – Leeds United
Sunnudagur 6. janúar kl. 18.50

Enski boltinn: Aston Villa – Manchester United

George Clooney leikur aðalhlutverkið í háspennumyndinni Banvænn stormur
eða Perfect Storm sem Stöð 2 sýnir kl. 22:20 á laugardagskvöld. Hér er fjall-
að um sannsögulegar raunir áhafnar fiskibátsins Andreu Gail. Í október 1991
hóaði skipstjórinn Billy Tyne í undirmenn sína og lagði af stað til sverðfisk-
veiða á Atlantshafi. Fyrstu dagana var lítið að hafa en skipstjórinn þráaðist
við og skeytti engu um varhugaverða veðurspá. Þegar hann loksins sá að
skollið var á óveður var nær ógjörningur að komast aftur til hafnar.

Banvænn stormur

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á föstudag:
Suðaustan og sunnan
10-15 m/s og rigning
sunnan- og vestanlands,
en úrkomulítið norðaust-
antil. Hiti 4-9 stig.
Horfur á laugardag:
Vaxandi suðaustanátt,
15-20 m/s og rigning um
kvöldið. Hiti víða 3-7 stig.
Horfur á sunnudag:
Vaxandi suðaustanátt,
15-20 m/s og rigning um
kvöldið. Hiti víða 3-7 stig.
Horfur á mánudag:
Suðlæg átt og vætusamt,
en fremur milt veður.
Horfur á þriðjudag:
Suðlæg átt og vætusamt,
en fremur milt veður.

Föstudagur 4. janúar
17.05  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (72:90)
18.35  Nornin unga (11:24)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.10  Ringlaði prófessorinn. (The Abs-
ent Minded Professor) Gamanmynd frá
1961 um vísindamann sem finnur upp
fljúgandi gúmmí. Aðeins einn maður
trúir honum og sá reynir að stela upp-
finningunni. Aðalhlutverk: Fred Mc
Murray, Nancy Olson, Keenan Wynn og
Tommy Kirk.
22.45  Milli tveggja elda. (Gun Shy)
Spennumynd í léttum dúr frá 2000 um
útbrunna löggu sem leitar til geðlæknis
eftir að hann er gerður að milligöngu-
manni ítalskra og kólumbískra bófa.
Aðalhlutverk: Liam Neeson, Oliver Platt,
Sandra Bullock, Jose Zuniga og Richard
Schiff.
23.20  Nelly og herra Arnaud. (Nelly et
monsieur Arnaud) Frönsk bíómynd frá
1995. Roskinn dómari ræður unga frá-
skilda konu til að vélrita endurminningar
sínar og þau koma róti á tilfinningar
hvort annars. e. Aðalhlutverk: Emmanu-
elle Béart, Michel Serrault og Jean-Hug-
ues Anglade.
01.05  Dagskrárlok

Laugardagur 5. janúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (74:90)
09.30  Mummi bumba (65:65)
09.35  Bubbi byggir (15:26)
09.45  Litlu skrímslin (26:52)
09.50  Gulla grallari (13:26)
10.25  Pokémon (27:52)
10.45  Búrabyggð (35:96)
11.10  Kastljósið
11.35  Skjáleikurinn
14.35  Zink - Kynningar
14.40  Íþróttamaður ársins.
16.00  Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik í Esso-deild kvenna.
17.50  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (16:22)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Hetjan hann pabbi. (My Father
the Hero) Bandarísk gamanmynd frá
1994 um ævintýri feðgina sem fara sam-
an í ferðalag. Aðalhlutverk: Gérard Dep-
ardieu og Katherine Heigl.
21.30  Angie. (Angie) Rómantísk gam-
anmynd frá 1994 um sjálfstæða konu
sem áttar sig á því þegar hún er að fara að
gifta sig að eitthvað vantar í líf hennar.
Aðalhlutverk: Geena Davis, Stephen
Rea, James Gandolfini og Aida Turturro.
23.15  Eilíf nótt. (Permanent Midnight)
Bandarísk bíómynd frá 1998 byggð á
minningum sjónvarpsþáttahöfundarins
Jerrys Stahls sem féll í gryfju fíkniefn-
anna. Aðalhlutverk: Ben Stiller, Elizabeth
Hurley og Maria Bello.
00.40  Zink - Kynningar
00.45  Dagskrárlok

Sunnudagur 6. janúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Kobbi
10.05  Babar (27:65)
10.30  Húsdýrið mitt
10.55  Stafakarlarnir (13:24)
11.05  Kastljósið
11.30  Skjáleikurinn
16.25  Zink - Kynningar
16.30  Nigella (1:5)
17.00  Geimferðin (3:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.30  Táningar (1:6) (Fjortis) Norsk
þáttaröð þar sem fjallað er á skemmti-
legan hátt um öll þau vandamál og erfið-
leika sem fylgja unglingsárunum. Aðal-
hlutverkið leikur íslenskur strákur, Pétur
Nielsson.
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  1/2 ár með Megasi. Heimildar-
mynd þar sem fylgst er með Megasi í
hálft ár, m.a. á tónleikum, við plötuupp-
tökur og sýningarhald.
21.00  Stúlkan á bláa hjólinu (5:6)
21.55  Helgarsportið
22.20  Kveðja frá Ríkisútvarpinu.
Markús Örn Antonsson útvarpsstjóri
flytur áramótakveðju Ríkisútvarpsins.
22.55  Hvað angrar Gilbert Grape.
Bíómynd frá 1993. Gilbert þarf að annast
Arnie bróður sinn, sem er einhverfur, og
offitusjúklinginn móður sína og hefur
því lítinn tíma aflögu þegar ástin ber að
dyrum.  Aðalhlutverk: Johnny Depp.
00.55  Kastljósið
01.20  Zink - Kynningar
01.25  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Náttúrufræðistofnun
Íslands er með ágæta
heimasíðu, ni.is, þar sem
finna má allar almennar
upplýsingar um þessa
stofnun sem á rætur að
rekja aftur til ársins 1889
þegar Hið íslenska nátt-
úrufræðifélag var stofnað.
Þarna kemur fram að set-
ur stofnunarinnar eru tvö:
á Akureyri og í Reykjavík,
og þar starfa 60 og 70
manns við margvíslegar
rannsóknir og vöktun á
náttúru landsins. Undir
hnappnum Starfsemi NÍ
má finna ýmsar fróðlegar
upplýsingar um þessar
rannsóknir en þær skipta
tugum og margar þess
eðlis að þau taka ár og
áratugi eða verður jafnvel
aldrei fulllokið. Þarna er
líka hægt að fá upplýsing-
ar um vísindasöfn NÍ,
bókasafn stofnunarinnar
sem er sérfræðisafn á
svið náttúruvísinda og
jafnframt er gerð grein
fyrir þeim ritum sem stofn-
unin gefur út. Undir
hnappnum Efst á baugi
eru margar áhugaverðar
fréttir, t.d. af kjóunum með
senditækin, rjúpunum
sem drápust í Hrísey og
fylgst er með haustfeta á
fjórum stöðum á landinu.
Að lokum má geta þess
að á heimasíðu NÍ er líka
sérstakur fuglavefur fyrir
fuglaáhugamenn þar sem
finna má ýmsar fuglafrétt-
ir, t.d. upplýsingar um
flækingsfugla, nýja varp-
fugla, arnarvarp, fugla-
talningu, ástand rjúpna-
stofnsins o.fl.

Föstudagur 4. janúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Á Lygnubökkum (21:26) (e)
10.45 New York löggur (14:22) (e)
Kynþáttafordómar hafa mikil áhrif á
framvindu mála í kvöld. Einnig finnst
lík konu falið inni í ísskáp.
11.30 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi 5
12.40 Ástir og átök (15:22) (e)
13.00 Rushmore. Rómantísk gaman-
mynd. Unglingspilturinn Max Fischer
er nemandi við Rushmore-einkaskólann.
Hann slær slöku við í náminu en lætur
þeim mun meira til sín taka í félagslífinu.
Skólayfirvöld eru áhyggjufull enda
bendir fátt til þess að pilturinn muni
nokkurn tíma útskrifast. Ekki bætir það
úr skák þegar Max verður ástfanginn af
einni kennslukonunni. Aðalhlutverk:
Jason Schwartzman, Bill Murray, Olivia
Williams, Seymour Cassel.
14.35 Andrea (e)
15.05 NBA-tilþrif
15.35 Simpson-fjölskyldan (14:23)
16.00 Skippý
16.25 Skriðdýrin
16.50 Lína langsokkur
17.15 Doddi í leikfangalandi
17.40 Fíllinn Nellí
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Seinfeld
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (9:21)
20.00 Pokémon. (The First Movie)
Spennandi teiknimynd um hina vinsælu
Pokémona en varla er til það barn á
Íslandi sem hefur ekki safnað myndum
af þessum hetjum. Pokémonar lenda
iðulega í tvísýnum aðstæðum en bjargast
jafnharðan.
21.20 Blóðsugubaninn Buffy (16:22)
22.10 GMT. (The Greenwich Meantime)
Við kynnumst nokkrum ungmennum í
London sem eru á leið út í lífið. Rix,
Bean og Bobby hafa sett markið hátt í
tónlistinni og Charlie stefnir á nám í
ljósmyndun. Lucy og Sam eru óráðin en
Sherry fer örugglega í framhaldsnám.
Við fylgjumst með vinahópnum í gegn-
um gleði og sorg en einn atburður öðrum
fremur setur mark sitt á líf þeirra og fær
þau til að endurmeta tilgang lífsins.  Aðal-
hlutverk: Steve John Shepherd, Ben Wat-
ers, Alec Newman, Chjwetel Ejiofor.
00.05 Rushmore. Rómantísk gaman-
mynd. Unglingspilturinn Max Fischer
er nemandi við Rushmore-einkaskólann.
Hann slær slöku við í náminu en lætur
þeim mun meira til sín taka í félagslífinu.
Skólayfirvöld eru áhyggjufull enda
bendir fátt til þess að pilturinn muni
nokkurn tíma útskrifast. Ekki bætir það
úr skák þegar Max verður ástfanginn af
einni kennslukonunni. Aðalhlutverk:
Jason Schwartzman, Bill Murray, Olivia
Williams, Seymour Cassel.
01.35 Aðalleikarinn. (The Leading
Man) Felix Webb virðist ganga allt í
haginn. Verið er að setja upp leikrit eftir
hann í West End þar sem ástkona hans,
Hilary, leikur aðalhlutverkið á móti
Hollywood-stjörnunni Robin Grange.
Leikskáldið getur ekki hugsað sér að
særa eiginkonu sína, Elenu, með því að
yfirgefa hana fyrir Hilary. Honum sýnist
hins vegar að ef Robin dregur Elenu á
tálar gæti það leyst vandann...  Aðalhlut-
verk: Jon Bon Jovi, Anna Galiena, Than-
die Newton, Lambert Wilson.
03.15 Seinfeld
03.40 Ísland í dag
04.05 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 5. janúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.00 Babe Ruth. (The Babe) Babe Ruth
var ein helsta alþýðuhetja Bandaríkja-
manna. Hann var snillingur í hafnabolta
en kunni einnig að njóta lífsins. Við
kynnumst erfiðum aðstæðum hans í
æsku, konunum í lífi hans, frægðarljóm-
anum og kraftinum sem hélt honum
gangandi.  Aðalhlutverk: John Good-
man, Kelly McGillis, Trini Alvarado.
11.50 Glæstar vonir
12.55 Simpson-fjölskyldan (7:23) (e)
13.30 Sóldögg
14.00 60 mínútur (e)
14.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
3. umferð bikarkeppninnar.
17.05 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma og Greg (17:24)

20.00 Ó, ráðhús (21:23) Charlie tekur
upp á því að skipta sér af sambandi
Caitlin og Tims á sama tíma ræður Carter
systir sína til starfa í ráðhúsinu og reynir
allt til að koma í veg fyrir að fólk átti sig
á tengslum þeirra.
20.30 Geimsápan. (Galaxy Quest) Gam-
anmynd um leikarana Jason, Gwen og
Alexander. Til margra ára voru þau í
hlutverkum Peters, Tawny og Lazarusar
sem mynduðu áhöfn geimskipsins NSEA
en þættir um ævintýri þeirra nutu mikilla
vinsælda í sjónvarpi. Löngu síðar eru
þau öll numin á brott af alvöru geim-
verum sem halda að Peter, Tawny og
Lazarus séu ekta en ekki persónur í
sjónvarpsþætti. Aðalhlutverk: Tim Allen,
Sigourney Weaver, Alan Rickman.
22.20 Banvænn stormur. (Perfect
Storm) Háspennumynd um raunir áhafn-
ar fiskibátsins Andreu Gail. Í október
1991 hóaði skipstjórinn Billy Tyne í
undirmenn sína og lagði af stað til sverð-
fiskveiða á Atlantshafi. Fyrstu dagana
var lítið að hafa en skipstjórinn þráaðist
við og skeytti engu um varhugaverða
veðurspá. Þegar hann loksins sá að sér
var skollið á óveður og nær ógjörningur
að komast aftur til hafnar. Byggt á sann-
sögulegum atburðum. Aðalhlutverk:
George Clooney, Mark Wahlberg, Diane
Lane, Karen Allen.
00.25 Ég elska þig víst. (Everyone Says
I Love You) Gamanmynd um ástalíf auð-
ugrar og óvenjulegrar fjölskyldu í New
York. Fjölskyldumeðlimir finna ástina,
það slitnar upp úr samböndum og jafn-
óðum eru mynduð ný sambönd hvort
sem er heima á Manhattan eða á ferða-
lögum um heiminn. Woody Allen gerir
góðlátlegt grín að nútímafólki og vanda-
málum þess, stórum sem smáum. Maltin
gefur myndinni þrjár stjörnur.  Aðalhlut-
verk: Alan Alda, Drew Barrymore, Gold-
ie Hawn, Julia Roberts, Woody Allen.
02.05 Dýrðardagar. (Glory Days) Jack
stendur á tímamótum. Eftir tvo daga
útskrifast hann frá skólanum og þá halda
vinirnir hver í sína áttina. Árin hafa verið
fljót að líða í Santa Cruz og undir niðri
vildi Jack að þessum kafla í lífinu væri
ekki að ljúka. Rob ætlar að flytja til Los
Angeles og Dennis hyggur á nám í Mic-
higan. Kveðjustundin er fram undan og
Jack verður að búa sig undir næstu skref
í lífinu.  Aðalhlutverk: Ben Affleck, Sam
Rockwell, Megan Ward, French Stewart.
03.45 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 6. janúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Lata stelpan. Íslensk sjónvarps-
mynd eftir tékkneskri barnasögu sem
notið hefur vinsælda hér á landi í áratugi.
Í stuttu máli fjallar sagan um lötu stelpuna
Grétu sem er mikill sóði og alltaf í vondu
skapi. Gréta hirðir hvorki um kofann
sinn né það að eignast vini. Að lokum
fer það því svo að kofinn og allt sem í
honum er fer í burtu frá Grétu því enginn
vill búa hjá henni. Hvað getur hún gert?
Myndin er unnin af Klassíska listdans-
skólanum undir stjórn Guðbjargar Skúla-
dóttur sem einnig er danshöfundur. Her-
dís Egilsdóttir skrifar handritið.  Aðal-

hlutverk: Þóra Kristín Guðjohnsen,
Ástrós Gunnarsdóttir.
12.55 60 mínútur II
13.45 Nágrannar
15.00 Dagfinnur dýralæknir. (Doctor
Dolittle) Sem barn var Dagfinnur dýra-
læknir þeim gáfum gæddur að geta rætt
við dýrin. Á fullorðinsárum öðlast hann
þennan hæfileika á ný, vinnuveitendum
sínum og fjölskyldu til mikillar skelf-
ingar en dýrin hafa gagn og gaman af.
Aðalhlutverk: Eddie Murphy.
16.25 Simpson-fjölskyldan (8:23) (e)
16.50 Andrea (e)
17.15 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón? Einn vinsæl-
asti spurningaleikur landsins. Stjórnandi
er Þorsteinn J.
20.25 Bræðrabönd (2:10) (Band of
Brothers) Myndaflokkur um sögu liðs-
manna 506. herdeildar en þeir tilheyrðu
sveit fallhlífarhermanna númer 101 í
bandaríska hernum. Hér er dregin upp
mjög trúverðug mynd af ógleymanleg-
um atburðum seinni heimsstyrjaldar-
innar á vígvöllum Evrópu og hetjudáðum
þessara hermanna. Framleiðendur eru
Steven Spielberg og Tom Hanks.
21.20 Nürnberg-réttarhöldin. Hörku-
spennandi framhaldsmynd. Eftir seinni
heimsstyrjöldina beindist athygli heims-
ins að Nürnberg í Þýskalandi. Þar var
réttað yfir 21 nasista sem allir voru
ákærðir fyrir hroðalega stríðsglæpi.
Réttarhöldin áttu sér enga hliðstæðu enda
stóðu stórveldin Bandaríkin, Bretland,

Frakkland og Rússland að baki mála-
rekstrinum. Fremstur í sveit hinna lög-
lærðu var Bandaríkjamaðurinn Robert
Jackson og það kom í hans hlut að leiða
allan sannleikann í ljós. Aðalhlutverk:
Alec Baldwin, Jill Hennessy, Brian Cox,
Michael Ironside.
22.55 60 mínútur
23.45 Því ekki það? (Whatever) Anna
missir tökin á tilverunni er hún kemst á
unglingsár. Hætturnar eru á hverju strái
og hún fellur fyrir ýmsum freistingum.
Áhrifarík þroskasaga ungrar stúlku.
Aðalhlutverk: Liza Weil, Chad Morgan.
01.35 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 4. janúar
18.00 Heklusport
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Trufluð tilvera (16:17)
20.00 Fífl og furðufuglar (17:18).
Dramatískur gamanþáttur. Lífið í Willam
McKinley miðskólanum er ekki alltaf
dans á rósum. Við fylgjumst með syst-
kinunum Lindsay og Sam og baráttu
þeirra við kennara sína og foreldra. Ungl-
ingsárin eru mörgum erfið og það er
mikilvægt að falla inn í hópinn.
21.00 Rauðu djöflarnir. Eintök heim-
ildamynd um Manchester United, eitt
frægasta knattspyrnufélag heims. Sigur-
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Sunnudagur 6. janúar kl. 21:00
NBA: Memphis Grizzlies – Seattle SuperSonics

Miðvikudagur 9. janúar kl. 19:40
Deildarbikarinn undanúrslit

 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2
Laugardagur 5. janúar kl. 14:45

Enski boltinn: Stoke City – Everton

Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu
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Pöbbastemmning á föstudagskvöld
Mikið fjör – Mikið gaman!

Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

ganga liðsins undanfarin ár hefur verið
með ólíkindum og úrslitaleikur Man-
chester United og Bayern Munchen í
Meistarakeppni Evrópu verður lengi í
minnum hafður. Aðalhlutverk: Alex
Ferguson, David Beckham, Ryan Giggs,
Roy Keane.
22.25 Hvarfið. (The Vanishing) Hörku-
spennandi sálfræðitryllir. Við kynnumst
ungum manni sem haldinn er alvarlegri
þráhyggju. Hann verður að fá að vita
hvað varð um unnusta sína en hún hvarf
með dularfullum hætti dag nokkurn við
bensínstöð við þjóðveginn.  Aðalhlut-
verk: Kiefer Sutherland, Nancy Travis,
Jeff Bridges, Sandra Bullock.
00.15 Tvíburarnir. (Twin Town) Bresk
kvikmynd sem gerist í Swansea. Tvíbur-
arnir Julian og Jeremy Lewis eru í óreglu.
Þeir neyta eiturlyfja og stela bílum. En
daginn sem pabbi þeirra slasast í vinn-
unni fær líf þeirra nýjan tilgang. Gamli
maðurinn krefur vinnuveitandann um
bætur en undirtektirnar eru dræmar.
Bræðurnir taka þá málið í sínar hendur
og ætla að knýja fram réttlæti með öllum
tiltækum ráðum. Aðalhlutverk: Llyr Ev-
ans, Rhys Ifans, Dorien Thomas, Doug-
ray Scott, Buddug Williams.
01.55 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 5. janúar
17.40 Íþróttir um allan heim
19.50 Spænski boltinn. Bein útsending.
22.00 Gyðja ástarinnar. (Mighty
Aphrodite) Íþróttafréttamaðurinn Lenny
hefur ættleitt dreng sem hann telur
óvenjulega greindan og einsetur sér að
hafa uppi á móður hans. Hann er samt
sem áður ekki viðbúinn því sem mætir
honum þegar hann finnur hana. Myndin
vann tvenn Óskarsverðlaun. Maltin gefur
þrjár stjörnur.  Aðalhlutverk: F. Murray
Abraham, Woody Allen, Helena Bonham
Carter, Mira Sorvino.
23.35 Klámmyndastjarnan. (The Girl
Next Door) Einstök heimildamynd um
klámmyndaleikkonuna Stacy Valentine.
Hún lifði ósköp venjulegu lífi fram til
ársins 1995. Þá sendi hún nektarmyndir
af sér til birtingar í blöðum og tímaritum
og ári síðar lék hún í fyrstu alvöruklám-
myndinni sinni. Í dag er hún stjarna í
þessum geira kvikmyndaiðnaðarins og
á aðdáendur um allan heim.  Aðalhlut-
verk: Stacy Valentine.
01.00 Kvennaklúbburinn. (The Rich
Wife´s Club) Erótísk kvikmynd.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 6. desember
13.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Cardiff City og Leeds United í  3.
umferð bikarkeppninnar.
18.00 David Beckham. Knattspyrnu-
kappinn David Beckham er leikmaður
Manchester United og fyrirliði enska
landsliðsins. Hér fá áhorfendur að kynn-
ast nýrri hlið á Beckham. Við fylgjum
honum auðvitað eftir á vellinum en hitt-
um hann líka heima fyrir með eiginkon-
unni Victoriu og syninum Brooklyn.
18.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Aston Villa og Manchester United í
3. umferð bikarkeppninnar.
21.00 NBA. Bein útsending frá leik
Memphis Grizzlies og Seattle SuperSon-
ics.
23.30 Bræðralag. (Jumpin at the Bone-
yard) Dramatísk kvikmynd þar sem
fylgst er með sólarhring í lífi bræðra í
Bronx. Manny og Dan hittast óvænt eftir

þriggja ára aðskilnað. Þeir hafa báðir
átt erfitt uppdráttar en geta snúið við
blaðinu hvor með hjálp annars. Takist
það ekki er næsta víst að þeir fara báðir
í hundana. Aðalhlutverk: Tim Roth,
Alexis Arquette, Danitra Vance, Samuel
L. Jackson.
01.15 Dagskrárlok og skjáleikur

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Sigríður Magnúsdóttir,

bóndi á Kirkjubóli í
Valþjófsdal svarar:

,,Eins og
mjög margir

aðrir byrja ég
á því að

skoða bb.is á
hverjum

morgni og
stundum oft á dag. Mbl.is

og visir.is eru líka þeir
fréttavefir sem ég les

reglulega. Eins fer ég oft á
nokkra þjónustuvefi  eins
og heimabanki.is, leit.is
og veður.is. Vegna vinnu

minnar sem bóndi og
forstöðumaður Brynjubæj-

ar fer ég oft á vefina
bondi.is sem er vefur

Bændasamtakanna eða á
fondra.is sem er vefur

með efni tengdu föndur-
vinnu ýmiss konar. Svo lít

ég reglulega á skemmti-
legu heimasíðuna hjá

þeim í Gamla Apótekinu,
gamlaapotekid.is, sem er
alltaf með nýjustu frettirnar

á þeim bæ og loks má
nefna, að vegna þess að
ég er Rauðakross-mann-

eskja, þá lít ég oft inn á
redcross.is..“

Föstudagur 4. janúar
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno
18.30 Johnny International (e)
19.30 Yes Dear
20.00 CBS – special news. Vandaður
fréttaskýringaþáttur þar sem mál eru
krufin til mergjar.
21.00 Þátturinn. Skemmti- og maga-
sínþáttur. Umsjón Dóra Takefusa og
Björn Jörundur.
22.00 Djúpa laugin. Þórey Eva og Júl-
íus Hafstein koma Íslendingum á
stefnumót. Þátturinn er í beinni útsend-
ingu.
22.50 Spy TV. Hér er venjulegu fólki
komið í hinar afkáralegustu aðstæður
frammi fyrir földum myndavélum.
Hugmyndaflugið er óþrjótandi. Jon
deMol (Big Brother) og Mike Fleiss
framleiða þennan þátt sem í senn hefur
vakið mikla hrifningu og valdið harka-
legum deilum. Enginn er óhultur!
23.20 Temptation Island II (e)
00.10 Profiler (e)
01.00 Jay Leno (e)
01.50 Profiler (e)
02.40 Muzik.is
03.40 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 5. janúar
12.30 48 Hours
13.30 Law & Order
14.30 Jay Leno
15.30 Djúpa laugin
16.30 Survivor III
17.30 Þátturinn
18.30 Fyrirgefðu (e)
19.30 King of Queens
20.00 Johnny International. Johnny
kynnir sér heim eiturlyfjanna. Hann
ræðir m.a. við Geir Ólafsson, Óskar
Finnsson, Svavar og Viggó Örn.
21.00 Íslendingar. Spurninga- og
spjallþáttur í umsjón Fjalars Sigurðar-
sonar.
22.00 Profiler. Bandarísk sakamála-
röð um réttarsálfræðinginn Sam Waters
og félaga hennar í sérsveit alríkislög-
reglunnar gegn ofbeldisglæpum.
22.50 The Breaks. Móðir Derricks
King hefur árangurslaust reynt að
innræta hinum kenjótta syni sínum góða
siði en ekkert gengur.  Derrick fær
einfalt hlutverk, hann á að fara út í búð
og kaupa mjólk! Þetta var of flókið
verkefni og Derrick lendir í óvæntum
hasar sem ekki sér fyrir endann á!
00.20 Jay Leno (e)
01.10 Boston Public
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 6. janúar
12.30 Silfur Egils

14.00 Titus
14.30 City of Angels (e)
15.30 Providence (e)
16.30 Jagúar tónleikar (e)
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
19.30 Spy TV
20.00 Fyrirgefðu. Fyrirgefðu er ný, ís-
lensk þáttaröð um mátt fyrirgefningar-
innar í daglegu lífi Íslendinga. Felix Bergs-
son tekur hús á venjulegu fólki sem vill
biðja einhvern fyrirgefningar og leiðir
deilur, stórar sem smáar til lykta.
21.00 Silfur Egils. Umræðuþáttur um
þjóðmál og pólitík.
22.30 Tantra – listin að elska meðvitað
Þættirnir byggja á 5000 ára gamalli speki
Tantra sem fjallar um samskiptaaðferðir,
nánd og kynlífsaðferðir.
23.50 Íslendingar (e) Spurninga- og
spjallþáttur með Fjalari Sigurðarsyni.
00.40 48 Hours (e)
01.30 Muzik.is
02.30 Óstöðvandi tónlist

Gerist
áskrif-
endur í
síma
456 4560

www.bb.is
– tekur senn miklum breytingum!

Siggi Björns
skemmtir
á laugardagskvöld

Auglýsendur
athugið!

Næsta tölublað
kemur út mið-

vikudaginn
9. janúar

Leikur helgarinnar í
enska boltanum fer
fram á Villa Park í

Birgmingham  á
sunnudag kl. 18:50

en þá taka heima-
menn, Aston Villa á

móti Manchester
United. Á myndinni

er Juan Pablo Angel
leikmaður Aston

Villa.

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir
FriðsælFriðsælFriðsælFriðsælFriðsæl

jólahátíðjólahátíðjólahátíðjólahátíðjólahátíð
Jólahátíðin var að þessu
sinni einhver hin friðsæl-
asta og viðburðasnauð-

asta hjá lögreglunni á Ísa-
firði í manna minnum. Í

fyrra var talsverður erill hjá
lögreglu vegna drykkju-
skapar í heimahúsum,

ekki síst á sjálfan jóladag,
en ekki bar á slíku um

hátíðisdagana að þessu
sinni. Engin slys komu til

kasta lögreglu þessa daga
og engin umferðaróhöpp

voru skráð. Færð og veður
fyrir og um jól voru eins og
best verður á kosið og fólk

ók milli Ísafjarðar og
Reykjavíkur eftir hentug-

leikum líkt og á sumar-
degi. Það var ekki fyrr en

2.í jólum sem gerði lítils
háttar snjófjúk á Ísafirði
með allhvössum vindi.
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Bolfiskvinnsla Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.Bolfiskvinnsla Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.Bolfiskvinnsla Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.Bolfiskvinnsla Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.Bolfiskvinnsla Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.

Viðurkenning fyrir fram-Viðurkenning fyrir fram-Viðurkenning fyrir fram-Viðurkenning fyrir fram-Viðurkenning fyrir fram-
úrskarandi vöruvöndunúrskarandi vöruvöndunúrskarandi vöruvöndunúrskarandi vöruvöndunúrskarandi vöruvöndun
Bolfiskvinnsla Hrað-

frystihússins-Gunnvarar hf.
fékk fyrir jólin afhent gæða-
verðlaun Coldwater Sea-
food Corp. í Bandaríkjun-
um. Verðlaunin eru veglegur
skjöldur sem veittur er fyrir
góðan stuðning og framúr-
skarandi vöruvöndun við
framleiðslu á afurðum fyrir
Coldwater síðastliðið kvóta-
ár. Fyrir landfrystar afurðir

Jón Jóhannesson og Rúnar Guðmundsson með viður-
kenningarskjöldinn.

H-G hf. er Bandaríkjamark-
aður mikilvægasti markaður
fyrirtækisins. „Þetta verður að
teljast mjög ánægjuleg viður-
kenning fyrir starfsmenn bol-
fiskvinnslunnar sem hafa lagt
sig fram við framleiðslu mjög
góðra afurða og með mjög
jöfnum gæðum“, segir Krist-
ján G. Jóakimsson, fram-
kvæmdastjóri framleiðslu- og
markaðsmála hjá Hraðfrysti-

húsinu-Gunnvöru hf.
Á sama hátt verður þessi

viðurkenning að teljast
ánægjuleg fyrir stjórnendur og
eigendur fyrirtækisins, sem og
fyrir Ísafjarðarbæ, þar sem
Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf.
er einn af hornsteinum at-
vinnulífsins. Þess má einnig
minnast, að fyrirtækið hefur
við ýmis tækifæri gefið stórfé
til margvíslegra menningar-

mála og félagsmála.
Á myndinni sem tekin var í

frystihúsinu í Hnífsdal við
þetta tækifæri, eru þeir Jón
Jóhannesson, innkaupa- og

gæðastjóri Coldwater Sea-
food Corp. (t.v.) og Rúnar
Guðmundsson yfirverk-
stjóri sem tók við viður-
kenningarskildinum.

Vestfirðingum fækkar jafnt og þétt samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu ÍslandsVestfirðingum fækkar jafnt og þétt samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu ÍslandsVestfirðingum fækkar jafnt og þétt samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu ÍslandsVestfirðingum fækkar jafnt og þétt samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu ÍslandsVestfirðingum fækkar jafnt og þétt samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands

Rúmlega átta þúsund mannsRúmlega átta þúsund mannsRúmlega átta þúsund mannsRúmlega átta þúsund mannsRúmlega átta þúsund manns
með lögheimili í fjórðungnummeð lögheimili í fjórðungnummeð lögheimili í fjórðungnummeð lögheimili í fjórðungnummeð lögheimili í fjórðungnum

Vestfirðingum hefur fækk-
að um 132 milli ára eða úr
8.144 manns 1. desember
2000 í 8.012 manns 1. des-
ember 2001, samk. bráða-
birgðatölum Hagstofu Ís-
lands. Þetta er fækkun um
1,6% en á landinu í heild hefur
fjölgað um 3.426 manns eða
1,2%. Íbúar á Vestfjörðum eru
nú 2,8% landsmanna. Enn síg-
ur á ógæfuhliðina í kvenna-

málum Vestfirðinga. Karlar á
Vestfjörðum töldust 1. des-
ember 4.107 en konur 3.905
og voru karlar því 202 umfram
konur.

Í þéttbýlisstöðum á Vest-
fjörðum hefur hlutfallsleg
fækkun milli ára orðið mest á
Hólmavík (6,4%), í Hnífsdal
(6,3%), á Bíldudal (4,2%), í
Bolungarvík (4,1%) og í
Súðavík (2,7%). Í strjálbýli á

Vestfjörðum hefur fækkað um
2,3%. Mest hefur fjölgað hlut-
fallslega á Flateyri (4,4%), á
Drangsnesi (4,2%), á Þingeyri
(2,1%) og 2,0% á Tálknafirði.

Íbúafjöldi í einstökum
sveitarfélögum á Vestfjörðum
samkvæmt bráðabirgðatölum
1. desember sl. var þessi:

Ísafjarðarbær 4.181, Vestur-
byggð 1.134, Bolungarvíkur-
kaupstaður 958, Hólmavíkur-

hreppur 427, Tálknafjarðar-
hreppur 372, Reykhólahrepp-
ur 304, Súðavíkurhreppur
223, Kaldrananeshreppur
132, Bæjarhreppur 107,
Broddaneshreppur 70, Árnes-
hreppur 59 og Kirkjubóls-
hreppur 45.

Í einu af tólf sveitarfélögum
á Vestfjörðum voru konur
fleiri en karlar. Það var í Kaldr-
ananeshreppi þar sem konur

voru tveimur fleiri. Í Reyk-
hólahreppi voru jafnmargar
konur og karlar. Í öðrum sveit-
arfélögum voru karlar fleiri
en konur. Tölulega var mestur
munur í Ísafjarðarbæ, þar sem
konur voru 47 umfram karla
og í Hólmavíkurhreppi, þar
sem konur voru 31 umfram
karla. Hlutfallslega var mestur
munur í Bæjarhreppi, þar sem
karlar voru 38% fleiri.

Metár hjá frystitogaranum Júlíusi Geirmundssyni ÍS 270Metár hjá frystitogaranum Júlíusi Geirmundssyni ÍS 270Metár hjá frystitogaranum Júlíusi Geirmundssyni ÍS 270Metár hjá frystitogaranum Júlíusi Geirmundssyni ÍS 270Metár hjá frystitogaranum Júlíusi Geirmundssyni ÍS 270

Aflaverðmætið um 1.100 millj-Aflaverðmætið um 1.100 millj-Aflaverðmætið um 1.100 millj-Aflaverðmætið um 1.100 millj-Aflaverðmætið um 1.100 millj-
ónir þrátt fyrir miklar frátafirónir þrátt fyrir miklar frátafirónir þrátt fyrir miklar frátafirónir þrátt fyrir miklar frátafirónir þrátt fyrir miklar frátafir

Nýliðið ár er metár hjá
frystitogaranum Júlíusi Geir-
mundssyni ÍS 270 sem Hrað-
frystihúsið-Gunnvör hf. í
Hnífsdal gerir út, þrátt fyrir
umtalsverðar frátafir. Áætlað
aflaverðmæti skipsins er um
1.100 milljónir króna (cif) en
aflinn var um 4.860 tonn upp
úr sjó, mest þorskur og grá-
lúða. Júlíus kom til Ísafjarðar
á Þorláksmessu eftir mánaðar-
túr og var aflaverðmætið um
120 milljónir króna.

Skipið var samtals um tvo
mánuði frá veiðum á árinu,
fyrst sex vikur vegna verkfalls
og síðan tvær vikur í slipp. Í
áhöfninni eru 25 menn og má
búast við að hásetahlutur með
orlofi verði um 11,5 milljónir. Landað úr Júlíusi Geirmundssyni ÍS 270.

Þróun sölunnar á árinu
2001 hjá verslun ÁTVR á
Ísafirði virðist hafa legið í
sömu átt og undanfarin ár,
að sögn Snorra Grímsson-
ar útsölustjóra. Enda þótt
nákvæmar tölur liggi ekki
fyrir er ljóst, að áfram hef-
ur dregið út sölu á tóbaks-
vörum og sala á léttum
vínum og bjór hefur aukist
á kostnað sterkra vína.

Ekki virðist um neinar
stórbreytingar að ræða frá
því sem verið hefur heldur
er þróunin hæg og sígandi
frá ári til árs.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður
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