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Tíu sóttu um embætti sýslu-
mannsins á Ísafirði en um-
sóknarfrestur um starfið rann
út á miðvikudag í síðustu viku.
Meðal umsækjenda eru tveir
sýslumenn, þeir Jónas Guð-
mundsson í Bolungarvík og
Bjarni Stefánsson á Hólma-

vík.
Aðrir umsækjendur eru

Árni Múli Jónasson aðstoðar-
fiskistofustjóri, Ásdís Ár-
mannsdóttir fulltrúi sýslu-
mannsins á Sauðárkróki, Ás-
laug Þórarinsdóttir lögfræð-
ingur hjá dóms- og kirkju-

málaráðuneytinu, Ásta Stef-
ánsdóttir, fulltrúi sýslumanns-
ins á Selfossi, Björn Jónsson
hrl., Guðmundur Björnsson,
Helga Leifsdóttir, hdl og Sig-
ríður Björk Guðjónsdóttir lög-
fræðingur og fyrrverandi
skattstjóri Vestfjarða.

Settur sýslumaður á Ísafirði
í dag er Unnur Brá Konráðs-
dóttir en skv. ákvörðun dóms-
málaráðherra gegnir hún em-
bættinu til 15. febrúar og gera
má ráð fyrir að búið verði að
skipa nýjan sýslumaður fyrir
lok þess tíma.
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SprautaðSprautaðSprautaðSprautaðSprautað
úr slökkvi-úr slökkvi-úr slökkvi-úr slökkvi-úr slökkvi-

tækjumtækjumtækjumtækjumtækjum
Ísafjarðarlögregla tók

einn ökumann vegna ölv-
unaraksturs um kl. 4 að-
faranótt sunnudags á Skut-
ulsfjarðarbraut til móts við
hús Orkubús Vestfjarða.

Um klukkustund síðar
varð lögreglan vör við það
í hefðbundnu eftirliti í Vest-
fjarðargöngum, að búið var
að taka eitt af slökkvitækj-
unum þar og sprauta úr því
upp um alla veggi. Segir
lögreglan að svo virðist
sem aldrei sé nógu oft brýnt
fyrir mönnum hversu
hættulegur þessi fíflaskap-
ur getur verið ef á reynir.

Þeir sem stunda þessa
hrapallegu iðju munu yfir-
leitt vera ungir menn á aldr-
inum 17-20 ára og sumir
þeirra jafnvel nýkomnir
með bílpróf. Segir lögregl-
an að þessir ungu menn
ættu að að velta því alvar-
lega fyrir sér hvað þeir
mundu gera, ef þeir lentu í
því að eldur kæmi upp í
bifreið þeirra í jarðgöng-
unum og slökkvitækin
væru ónothæf þegar þeir
ætluðu að grípa til þeirra.

Að öðru leyti var rólegt
um helgina, að sögn lög-
reglunnar, og aðeins til-
kynnt um eitt óhapp er varð
um kl. 14 á sunnudag. Þá
barst tilkynning frá öku-
manni sem staddur var við
afleggjarann af Vestfjarða-
vegi niður að Hafrafelli í
Skutulsfirði. Sá hafði orðið
fyrir því óhappi að bifreið
hans rann í hálkunni.

Sundlaugarblót Súgfirðinga
var haldið á laugardaginn
(nema hvað). Nokkrir ein-
staklingar riðu á vaðið fyrir
nokkrum árum og tóku upp á
því að efna til þorrablóts í
sundlauginni á Suðureyri. Síð-
an hefur þátttakendum fjölgað

ár frá ári og nú voru liðlega
þrjátíu manns samankomnir
með fljótandi borð og þorra-
mat af öllu tagi í lauginni.
Sundfötin eru nokkru viðhafn-
armeiri við þetta tækifæri en
venjulega tíðkast í laugarferð-
um.

Hið eina sanna þorrablót
Súgfirðinga verður svo haldið
um næstu helgi, laugardaginn
2. febrúar. Konur annast jafn-
an um þorrablót á Suðureyri
annað hvert ár en karlar sjá
um góublót hitt árið. Sú venja
er að skapast með hið nýja

laugarblót, að karlar annist
framkvæmdina það árið þegar
konur eru með þorrablót en
konur hitt árið þegar karlar
annast góublót. Ljósmyndari
blaðsins tók meðfylgjandi
mynd á laugarblótinu á laugar-
dag.

Sundlaugarblót á SuðureyriSundlaugarblót á SuðureyriSundlaugarblót á SuðureyriSundlaugarblót á SuðureyriSundlaugarblót á Suðureyri
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ÚtlagarÚtlagarÚtlagarÚtlagarÚtlagar
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.

Leki á skrifstofu ríkisskattstjóra olli titringi í þjóðfélaginu. Nú skyldu öll fríðindi,
stór og smá, reiðhjól sendisveinsins jafnt sem forstjórabifreiðin, ódýri hádegisverðurinn,
einkennisklæðnaðurinn, og gott ef ekki kaffisopinn á morgnana, hefðbundin
athöfn í fjölda fyrirtækja til að koma starfsliðinu í gang, metin sem laun. Þessi
snagg-aralega skattheimta  í kjölfar skattalækkana til ,,einstaklingsins ehf.“
reyndist snubbótt. Í ljós kom að ekki var ætlunin að breyta einu né neinu frá
því sem áður var. Hér hefði verið um slys eða óvarkárni af hálfu starfsmanns á skrif-
stofu ríkisskattstjóra að ræða.

Ein var sú stétt íslenskra ríkisborgara sem svefnvenjur breyttust ekki hjá við mis-
tökin á skrifstofu ríkisskattstjóra. Það voru sendiherrar vorir, víðsvegar úti í hinum
stóra heimi sem, að sögn, ku alltaf vera að dragast saman, tæknilega.

Hafi ellilífeyrisþega, sem ekki má prjóna fáein sokkapör og selja með nokkurra
prósentu álagi á efniskaup, án þess að eiga á hættu að lífeyririnn sé skertur, ekki verið
það ljóst áður, þá veit hann það nú, að meginhluti launa sendiherra vorra er undanþeginn
skattgreiðslum til samfélagsins. Á máli stjórnmálamanna heita sporslur af þessu tagi
staðaruppbót og eru sagðar byggjast á margvíslegum óþægindum sem sendiherrana og
fjölskyldur þeirra hrjá, vegna þess hversu langt blessað fólkið er frá ættjörðinni, þar

sem það verður að hefja nýtt líf og takast á við aðstæður, sem ætla mætti að venjulegu
fólki væru með öllu ókunnar.

Meðal stjórnmálamanna, sem einhverra hluta vegna hafa kosið (eða
verið neyddir til?) að yfirgefa pólitíkina hefur verið eftirsótt að gerast
sendiherra.Og hefur reynst auðsótt þótt um samflokksmenn stjórnarherra
væri ekki að ræða. Engum heilvita manni hefur til hugar komið að með þessu

væru stjórnvöld að dæma mennina í útlegð! Burt frá ættjörðinni, burt frá ættingjum og
vinum og því þyrfti að gera svo vel við þá í launum og aðbúnaði öllum, að sitjandi
ráðherrar, hvað þá réttir og sléttir þingmenn, roðni af minnimáttarkennd er þeir líta í
eigið launa-umslag. Og öll þessi rausn í hendi eins ráðherra!

Laun forseta Íslands voru gerð skattskyld?  Hvers vegna gilda aðrar reglur um sendi-
herrra?  Ætlast stjórnvöld til að einhver trúi því að þeir gangi nauðugir til leiks, séu
píndir í embætti í framandi landi og þess vegna verði að  undanskylja þá lögum sem
aðrir þegnar þessa lands verða að gangast undir, nauðugir viljugir? Það efast enginn
um að sendiherrar og starfsólk sendiráða geri sitt besta til að þjóna landi sínu og þjóð.
Það breytir því ekki að þetta yfirstéttarkerfi verður að afnema. Sögunni um einmanaleik
útlaganna í útlöndum trúir enginn. Ekki einu sinni höfundarnir sjálfir. s.h.
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næturflugnæturflugnæturflugnæturflugnæturflug
Flugmálastjórn hefur kynnt

bæjarstjóra og formanni bæj-
arráðs Ísafjarðarbæjar niður-
stöðu skýrslu sem danska ráð-
gjafafyrirtækið Integra Con-
sult A/S, vann varðandi næt-
urflug til og frá Ísafjarðar-
flugvelli.

Samkvæmt skýrslunni er
það ekki talið áhættunnar
virði að fljúga til Ísafjarðar í
myrkri. Greining var gerð á
37 áhættuþáttum og var 21
þeirra metinn of áhættusamur,
átta voru metnir á mörkum
þess sem talið er ásættanlegt
og átta metnir áhættulausir.
Markmið Flugmálastjórnar
með gerð skýrslunar var að
fá úr því skorið hvort aðflug
að Ísafjarðarflugvelli að næt-
urlagi fæli í sér meiri áhættu
en aðflug að degi til. Komust
höfundar skýrslunar að þeirri
niðurstöðu að áhættan væri
meiri að nóttu til en degi og
skipti þar mestu máli stað-
setning og umhverfi flugvall-
arins.
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BíldudalsBíldudalsBíldudalsBíldudalsBíldudals
Mokstri á Dynjandisheiði

og Hrafnseyrarheiði hefur nú
verið hætt. Hins vegar mun
Íslandsflug halda uppi áætl-
unarflugi þrisvar í viku milli
Ísafjarðar og Bíldudalsflug-
vallar.

Á þriðjudögum og fimm-
tudögum er farið frá Ísafirði
kl. 10 en á föstudögum kl. 14.
Brottför frá Bíldudalsflugvelli
aftur til Ísafjarðar er þremur
stundarfjórðungum síðar en
ferðin tekur um fimmtán mín-
útur hvora leið.

Krókabátar lönduðu alls
tæpum 430 tonnum af ýsu í
Bolungarvík fyrstu fjóra mán-
uði fiskveiðiársins. Þetta er
304 tonnum minni ýsuafli en
á sama tíma fiskveiðiárið á
undan sem svarar til 41% sam-
drátts á milli ára. Þetta er þó
langt því frá að vera mesti
aflasamdrátturinn í lönduðum

ýsuafla krókabáta eftir höfn-
um því á hvorki fleiri né færri
en átta stöðum hefur aflinn
dregist saman um meira en
80%.

Bolungarvík er sem fyrr
með mestan ýsuafla króka-
báta en næst á eftir kemur
Sandgerði með 323 tonn. Þar
er samdrátturinn 33% á milli

ára. Í þriðja sætinu er Suður-
eyri með 297 tonn og hefur
ýsuaflinn þar dregist saman
41%. Á tveimur öðrum stöð-
um lönduðu krókabátar meira
en 100 tonnum af ýsu. Það
var í Ólafsvík þar sem ýsu-
aflinn var 180 tonn og í
Reykjavík en þar var landað
106 tonnum af ýsu fyrstu fjóra

mánuði fiskveiðiársins. Á
báðum stöðum varð samdrátt-
ur í lönduðum ýsuafla á milli
ára, 17% í Ólafsvík og 73% í
Reykjavík.

Þeir staðir, þar sem mest
skerðing varð á milli ára, voru
Raufarhöfn með 98% sam-
drátt, Arnarstapi og Þingeyri
með 91% samdrátt hvor stað-

ur, Seyðisfjörður með 90%,
Dalvík með 87%, Vopnafjörð-
ur með 86%, Stykkishólmur
með 84% og Siglufjörður með
82% samdrátt í lönduðum
ýsuafla krókabáta. Þá má
nefna að útflutningur á ýsuafla
krókabáta gufaði svo að segja
upp á milli ára því hann fór úr
44 tonnum í tæp 600 kíló.
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Siv Friðleifsdóttir umhverf-
isráðherra afhenti á mánudag
Ferðamálasamtökum Vest-
fjarða umhverfisverðlaun
Ungmennafélags Íslands og
Umhverfissjóðs verslunarinn-
ar fyrir árið 2001. Verðlaunin
eru veitt fyrir markvissa miðl-
un á fróðleik um umhverfis-
væna ferðaþjónustu, áherslu
á útvist og umhverfisvernd við
markaðsetningu Vestfjarða.
Verðlaunin, sem eru í formi
lítils listaverks, voru afhent
við formlega athöfn ofan við
tjaldsvæðið í Tungudal þar
sem listaverkinu hefur verið
ákveðinn staður.

Athöfnin hófst í golfskál-
anum í Tungudal með ávarpi
Halldórs Halldórssonar bæj-
arstjóra Ísafjarðarbæjar. Þá
flutti söngkvartett frá Mennta-
skólanum á Ísafirði nokkur
lög en því næst tók til máls
Björn B. Jónsson formaður
Ungmennafélags Íslands og
kom fram í máli hans að það
væri orðið áberandi á lands-

vísu hversu vinsæl ferðaþjón-
usta á Vestfjörðum væri orðin.
Sagði hann ljóst að þegar
stefna Ferðamálasamtaka
Vestfjarða var lögð á sínum
tíma hefði hún verið framsýn
og þá þegar byggt á þeirri
grænu ferðaþjónustu sem
hefur verið að hasla sér völl á
undanförnum árum og höfðar
sífellt meira til ferðamanna.
Siv Friðleifsdóttir umhverfis-
ráðherra tók undir orð Björns
og sagði að það væri tekið
eftir vestfirskri ferðaþjónustu
og þeim forsendum sem hún
byggði á. Ljóst væri að þar
væri ákveðin umhverfisstefna
í gangi og að farið væri eftir
henni.

Þegar umhverfisráðherra
hafði lokið máli sínu var hald-
ið inn að tjaldsvæði þar sem
verðlaunin voru afhent. Að því
loknu var boðið upp á veiting-
ar í golfskálanum. Þar flutti
Jón Jónsson formaður Ferða-
málasamtaka Vestfjarða ávarp
og þakkaði þann heiður sem

samtökunum væri sýndur
með þessari viðurkenningu.
Hann ræddi einnig lítillega um
ferðaþjónustu í fortíð og nútíð.

Þetta er í 6. sinn sem um-

hverfisverðlaun Ungmenna-
félags Íslands og Umhverfis-
sjóðs verslunarinnar eru af-
hent en þau voru fyrst veitt
1996 og hafa verið veitt eftir-

farandi: Hótel Geysi, Sorpu,
Austur-Héraði, Lauganes-
skóla, Hvanneyrarstað og
núna Ferðamálasamtök Vest-
fjarða.

Umhverfisráðherra afhjúpar listaverkið inni í Tungudal. Með henni eru Björn B. Jónsson,
formaður UMFÍ, Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, og fulltrúar frá Um-
hverfissjóði Verslunarinnar.
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Aðalstræti 9 – Ísafirði

Útsölulok
í aðeins

þrjá daga,
fimmtudag,
föstudag

og laugardag
60% afsláttur

af öllum vörum!

Námskeið!
Eftirtalin námskeið verða haldin ef næg
þátttaka fæst. Skráning er hafin. Allar
nánari upplýsingar í versluninni.

 1. Harðangur og klaustur, f. byrjendur1. Harðangur og klaustur, f. byrjendur1. Harðangur og klaustur, f. byrjendur1. Harðangur og klaustur, f. byrjendur1. Harðangur og klaustur, f. byrjendur
2. Harðangur og klaustur,2. Harðangur og klaustur,2. Harðangur og klaustur,2. Harðangur og klaustur,2. Harðangur og klaustur,

(framhaldsnámskeið)(framhaldsnámskeið)(framhaldsnámskeið)(framhaldsnámskeið)(framhaldsnámskeið)
3. Bútasaumur fyrir byrjendur3. Bútasaumur fyrir byrjendur3. Bútasaumur fyrir byrjendur3. Bútasaumur fyrir byrjendur3. Bútasaumur fyrir byrjendur
4. Bútasaumur, framhaldsnámskeið4. Bútasaumur, framhaldsnámskeið4. Bútasaumur, framhaldsnámskeið4. Bútasaumur, framhaldsnámskeið4. Bútasaumur, framhaldsnámskeið
5. Paperpeace – bútasaumur5. Paperpeace – bútasaumur5. Paperpeace – bútasaumur5. Paperpeace – bútasaumur5. Paperpeace – bútasaumur
6. Fatasaumur fyrir byrjendur6. Fatasaumur fyrir byrjendur6. Fatasaumur fyrir byrjendur6. Fatasaumur fyrir byrjendur6. Fatasaumur fyrir byrjendur
7. Perlur – jólaskraut7. Perlur – jólaskraut7. Perlur – jólaskraut7. Perlur – jólaskraut7. Perlur – jólaskraut

Silfurgötu 6 · Ísafirði · sími 456 4229

Liðlega tvítugur Ísfirðingur
var í síðustu viku dæmdur í
Héraðsdómi Vestfjarða til
greiðslu 30.000 króna sektar
fyrir fíkniefnabrot en sæti ella
5 daga fangelsi. Upptækt er
til ríkissjóðs 0,31 gramm af
hassi og 1,03 grömm af tób-
aksblönduðu hassi, fjórir hníf-
ar, fjórir toppar, álpappír, hálfs
líters gosflaska, plastfilma og
rakhnífur. Ákærði greiði allan
kostnað sakarinnar, þar með
talin málsvarnarlaun skipaðs
verjanda síns, 35.000 krónur.

Þætti hálfþrítugs manns í
sama máli var lokið með við-
urlagaákvörðun í síðasta mán-
uði. Samþykkti hann þá fyrir
sitt leyti upptökukröfu til-
greindra hluta, að undantek-
inni laxakylfu, en ákæruvaldið
féll frá kröfu um að hún yrði
gerð upptæk.

Mál þetta höfðaði sýslu-
maðurinn á Ísafirði með á-
kæru gegn mönnunum tveim-
ur, báðum fyrir fíkniefnalaga-

brot, með því að hafa aðfara-
nótt miðvikudagsins 10. maí
2000 inni í íbúð við Túngötu
á Ísafirði, sem þá var leiguíbúð
eldri mannsins, neytt kanna-
bisefna ásamt tveimur stúlk-
um fæddum 1984, sem sá er
nú var dæmdur var talinn hafa
selt þeim. Jafnframt var eldri
maðurinn ákærður fyrir fíkni-
efnalagabrot með því að hafa
að kvöldi 11. maí 2000 haft í
vörslum í fyrrgreindri íbúð
sinni 0,31 grömm af hassi og
1,03 grömm af tóbaksblönd-
uðu hassi auk áhalda til fíkni-
efnaneyslu. Lögreglumenn
fundu og lögðu hald á fíkni-
efnin og neysluáhöldin við
húsleit í íbúðinni.

Við aðalmeðferð málsins
féll ákæruvaldið frá þeim
þætti í verknaðarlýsingu í
ákærunni að ákærði hefði selt
hassið. Jafnframt var fallið frá
kröfu um upptöku 1.700 kr.
söluandvirðis.

Ákærði bar að hann hefði

afhent stúlkunum hass eins
og greindi í ákæru en neitaði
að hafa áskilið sér greiðslu
fyrir. Báru stúlkurnar fyrir
dómi að ákærði hefði gefið
þeim hassið, en samkvæmt
skýrslum þeirra fyrir lögreglu
áskildi hann sér 1.700 kr.
greiðslu.

Með játningu ákærða sam-
kvæmt ofansögðu, og fram-
burði stúlknanna, sem báru
vitni í málinu, taldi dómurinn
nægilega sannað að ákærði
hefði afhent þeim kannabis-
efni, sem hann neytti síðan
ásamt þeim. Taldist háttsemi
ákærða varða við tilgreind
laga- og reglugerðarákvæði í
ákærunni með því að hann
afhenti efnið, þótt honum væri
eigi lengur gefið að sök að
hafa selt það.

Ákærði hefur ekki sætt
refsingum áður. Erlingur Sig-
tryggsson héraðsdómari kvað
upp dóminn.

Dæmdur til sektargreið-Dæmdur til sektargreið-Dæmdur til sektargreið-Dæmdur til sektargreið-Dæmdur til sektargreið-
slu fyrir fíkniefnabrotslu fyrir fíkniefnabrotslu fyrir fíkniefnabrotslu fyrir fíkniefnabrotslu fyrir fíkniefnabrot

Héraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur Vestfjarða

Verslunarmannafélag ÍsafjarðarVerslunarmannafélag ÍsafjarðarVerslunarmannafélag ÍsafjarðarVerslunarmannafélag ÍsafjarðarVerslunarmannafélag Ísafjarðar

Hækkanir á álögumHækkanir á álögumHækkanir á álögumHækkanir á álögumHækkanir á álögum
verði dregnar til bakaverði dregnar til bakaverði dregnar til bakaverði dregnar til bakaverði dregnar til baka

Verslunarmannafélag Ísa-
fjarðar krefst þess, „að sveitar-
félögin axli sína ábyrgð á því
að markmið um lækkun verð-
bólgu og kaupmátt launa nái
fram að ganga. Það verður
eingöngu gert með því að
draga þegar í stað til baka
ákvarðanir sem þegar hafa náð
fram að ganga eða eru áform-
aðar um hækkanir á álögum“,
segir í bréfi Finns Magnús-
sonar, formanns VÍ, sem lagt
var fram á fundi bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar í síðustu viku.

Í bréfinu er sérstaklega vak-
in athygli á þeim hækkunum
sem urðu á þjónustugjald-
skrám bæjarins um áramótin.
Minnt er á samkomulag aðila
vinnumarkaðarins um frestun
á endurskoðun launaliða

kjarasamninga svo framarlega
sem verðbólga haldist innan
ákveðinna marka.

„Ekki er um það deilt að
miklir hagsmunir eru í húfi að
það takist að verja markmið
samkomulagsins. Jafnframt er
ljóst að sveitarfélögin og aðrir
opinberir aðilar geta með að-
gerðum eða aðgerðaleysi sínu
ráðið úrslitum um það hvort
framangreind markmið nást
eða hvort verðbólga fer úr
böndunum með afleiðingum
sem eru allt of vel þekktar“,
segir Finnur Magnússon m.a.
í bréfi sínu.

Skorað er á bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar, eins og önnur
sveitarfélög, „að afturkalla nú
þegar framangreindar hækk-
anir og leggja þannig sitt af

mörkum til að verja stöðug-
leikann og lífskjörin í landinu.
Ábyrgð þeirra sem ekki verða
við þessari áskorun og halda
hækkunum sínum til streitu
er mikil, nái forsendur sam-
komulags aðila vinnumarkað-
arins ekki fram að ganga.“

Við afgreiðslu þessa erindis
vísaði bæjarráð til greinar-
gerðar bæjarstjóra um hlut-
deild sveitarfélaga í hækkun
neysluvísitölu, sem sagt er frá
í annarri frétt hér á vefnum í
morgun („Hlutdeild sveitarfé-
laga í neysluvísitölu dregur
úr hækkun hennar “). Jafn-
framt tekur ráðið fram, að beð-
ið sé eftir staðfestingu Hag-
stofu á þætti sveitarfélaga í
hækkun neysluvísitölu.

Samstarfsverkefni um eflingu rannsókna á landsbygSamstarfsverkefni um eflingu rannsókna á landsbygSamstarfsverkefni um eflingu rannsókna á landsbygSamstarfsverkefni um eflingu rannsókna á landsbygSamstarfsverkefni um eflingu rannsókna á landsbyggðinnigðinnigðinnigðinnigðinni

Stúdentar styrktir til rann-Stúdentar styrktir til rann-Stúdentar styrktir til rann-Stúdentar styrktir til rann-Stúdentar styrktir til rann-
sóknarstarfa í Ísafjarðarbæsóknarstarfa í Ísafjarðarbæsóknarstarfa í Ísafjarðarbæsóknarstarfa í Ísafjarðarbæsóknarstarfa í Ísafjarðarbæ

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt þátttöku Ísa-
fjarðarbæjar í fyrirhuguðu
samstarfsverkefni til eflingar
rannsókna á landsbyggðinni.

Á fundi sínum fyrir stuttu
staðfesti ráðið drög að sam-
starfssamningi milli Ísafjarð-
arbæjar og Stúdentaráðs Há-
skóla Íslands og samþykkti
jafnframt 200 þúsund króna
fjárveitingu í styrktarsjóðinn

„Þekking stúdenta í þágu
þjóðar“.

Á móti framlagi Ísafjarðar-
bæjar leggur Byggðastofnun
fram 300 þúsund krónur og
verður heildarupphæðinni,
hálfri milljón króna, varið til
að styrkja stúdenta til rann-
sóknarstarfa í bæjarfélaginu.
Ísafjarðarbær mun jafnframt
leitast við að tryggja þeim
stúdentum sem fá styrki úr

sjóðnum húsnæði, vinnuað-
stöðu og aðgang að mötu-
neyti.

Hér er um að ræða tilrauna-
verkefni til eins árs en innan
þess tíma skal meta hvort
áframhald verði á þessu sam-
starfi. Stúdentaráð Háskóla Ís-
lands á um þessar mundir við-
ræður við nokkur sveitarfélög
á þessum grundvelli.
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Bogga í þjóðbúningi ásamt systkinum sínum. Frá vinstri: Þórunn, Sigrún, Jósef, Bogga, Helga og Bára.

María Ingólfsdóttir, Örn Ingólfsson, Unn í Bö og Hörður
Ingólfsson.

Vinkonurnar Bogga Venna og Hulda Jónsdóttir.

Bogga VennaBogga VennaBogga VennaBogga VennaBogga Venna
sjötugsjötugsjötugsjötugsjötug

Herborg Vernharðsdóttir á
Ísafirði (betur þekkt sem

Bogga Venna úr Fljótavík)
varð sjötug í gær, 29.

janúar. Fjölmenni kom
saman í Oddfellowhúsinu

á Ísafirði á laugardags-

kvöldið til að samfagna
afmælisbarninu og

eiginmanninum, Ingólfi
Eggertssyni, en þau eiga

bæði mikinn frændgarð og
traustan. Myndirnar voru

teknar við það tækifæri.

Lilja Ingólfsdóttir og Víðir Gauti Arnarson.

Þórunn Vernharðsdóttir, Þórunn Jónsdóttir og Dagný Þrast-
ardóttir.

Þórunn Guðmundsdóttir, Tryggvi Guðmundsson, Kristín
Einarsdóttir og Sólveig Hermannsdóttir.

Hörður Ingólfsson ásamt börnum sínum, Láru Júlíu, Lísbet
og Hálfdáni Helga.

Kristín Einarsdóttir, Sólveig Hermannsdóttir, Helena
Smáradóttir og Margrét Ósk Jónsdóttir.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – Ísafirði
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Einbýlishús / raðhús

Fasteignir í

þessari

auglýsingu eru

aðeins

sýnishorn  af

söluskránni.

Allar frekari

upplýsingar eru

veittar  á skrif-

stofunni að

Hafnarstræti 1

 4-6 herb. íbúðir

Fagraholt 11: 140,6 m² fallegt
einbýlishús í góðu standi á einni
hæð ásamt bílskúr.
Verð 11,3 m.kr.
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 21: 157,5 einbýl-
ishús á tveimur hæðum Tilboð
óskast
Hlíðarvegur 26: 259 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út . Skipti á minni eign
möguleg.
Tilboð óskast.
Hlíðarvegur 43: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum. ásamt
bílskúr. Séríbúð á neðstu hæð.
Húsið málað að utan ́ 00 Skipti á
minni eign möguleg Verð 9.9
m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² enda-
raðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg
Verð 8,9 m.kr.
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt kjall-
ara, háalofti og ræktuðum garði
Tilboð óskast
Hrannargata 8a: 78,1 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
eignarlóð. Húsið er uppgert að
hluta. Verð 4,6 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýl-
ishús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr. Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýl-
ishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði.
Húsið er allt að mestu endur-
nýjað. Tilboð óskast
Seljalandsvegur 72: 112 m² ein-
b.h. á tveimur hæðum,góður
sólpallur.Verð 8,2 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Húsið allt nýmálað að utan.
Skoðum öll tilboð. Verð 6,1
m.kr.
Sunnuholt 6:231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa 80
m² séríbúð á neðri hæð. Skipti á
minni eign á Eyrinni koma til
greina.
Verð 15,5 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² ein-
b.hús á 2 hæðum ásamt bílskúr,
góðum garði, svölum og sólpalli.
Skipti á minni eign mögul. Verð
13,5 m.kr.

Engjavegur 25: 86,1 m²  3-4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi Verð 6 m.kr.
Hafnarstræti 4: 176 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð ásamt rislofti og
geymslu í kjallara og 116,8 m²
3ja-4ra herb. íbúð á 2. hæð.
Seljast sér eða saman. Tilboð
óskast

 3ja herb. íbúðir
Hlíf II:  65,7 m² íbúð á 4ju hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Áhv. ca.
5,2 m.kr.
Verð 7,3 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)  Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju ásamt sér geym-
slu. Verð 4,5 m.kr.

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

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

Suðureyri
Aðalgata 2: 136 m² 6 herbergja
sér íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr. Verð 6,2 m.kr.
Aðalgata 2: 124,2 m² neðri hæð
í tvíbýlishúsi, fyrrverandi póst-
hús með öllum tilheyrandi inn-
réttingum. Verð 6 m.kr.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar

Skattalagabreytingar –Skattalagabreytingar –Skattalagabreytingar –Skattalagabreytingar –Skattalagabreytingar –
Bætt rekstrarumhverfiBætt rekstrarumhverfiBætt rekstrarumhverfiBætt rekstrarumhverfiBætt rekstrarumhverfi

eða óbreytt staða?eða óbreytt staða?eða óbreytt staða?eða óbreytt staða?eða óbreytt staða?
Atvinnuþróunarfélagið og Löggiltir endurskoðendur á Vestfjörðum

í samvinnu við Deloitte & Touche standa fyrir hádegisfundi á Hótel
Ísafirði fimmtudaginn 31. janúar nk. kl. 12:00.

Fundurinn fjallar um nýlegar breytingar á skattalögum og áhrif
þeirra á rekstur fyrirtækja. Fundurinn er öllum opinn. Þátttökugjald
er kr. 1.000.- og verður boðið upp á léttan hádegisverð.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða
www.atvest.is

Markaðssókn íslenskra fyr-
irtækja í Afríku undir forystu
Póls hf. á Ísafirði hefur nú leitt
til þess að gerður hefur verið
samningur um sölu véla og
tækja í frystihús, sem verið er
að byggja í Úganda við norð-
anvert Viktoríuvatn. Samning-
urinn nemur alls 183 milljón-
um króna fyrir utan uppsetn-
ingu búnaðarins.

Hin fyrirtækin, sem koma
að þessu verki eru Blikksmið-
urinn hf. og Formax hf. í
Reykjavík og Frostmark ehf. í
Kópavogi. Póls hf. er aðal-
verktaki og sér auk þess um
vogir og flokkunarbúnað
ásamt hugbúnaði til eftirlits á
nýtingu og afköstum starfs-
manna.

Formax hf. sér um fram-
leiðslulínur og fleira en Frost-
mark ehf. smíðar og setur sam-
an kæli- og frystibúnaðinn
ásamt vatnskæli- og loftkæli-
kerfum jafnframt því að semja
við önnur íslensk fyrirtæki um
smíði krapavéla og lausfrysta.
Blikksmiðurinn hf. hefur loft-
ræstikerfið í húsinu á sinni
könnu.

Í Viktoríuvatni er mikið
veitt af Nílarkarfa og stór
áform uppi um að nýta hann
betur og nota til þess nýjustu
tækni. Fyrir tæpum tveimur
árum seldi Póls hf. fyrirtæk-
inu, sem íslenski hópurinn
hefur nú samið við, framleið-
slulínu til að vinna þennan
fisk. Þau viðskipti leiddu til
þess að óskað var eftir tilboði
í vélar og tæki fyrir kælingu
og frystingu og fleira í hinu
nýja frystihúsi en fyrirtæki frá
Saudi-Arabíu sér um að bygg-
ja sjálft húsið. Verkinu á að
ljúka á vormánuðum en þá á
eftir að setja upp tækin og sjá
til þess að allt virki og vinni
vel saman. Sú uppsetning er
ekki innifalin í ofangreindu
verði og þess vegna munu
heildargreiðslur til íslensku
fyrirtækjanna verða hærri
þegar allt er komið í kring.

Á heimasíðu Samtaka iðn-
aðarins segir, að með þessum
samningi hafi íslensk iðnfyr-
irtæki enn einu sinni sannað
að þau eru í fremstu röð í
smíði véla og tækja til fisk-
vinnslu. „Markaðssókn ís-

lenskra fyrirtækja á þessu
sviði víða um lönd ber sífellt
meiri ávöxt. Sá samningur,

sem hér er greint frá, er til
marks um að samvinna lítilla
og meðalstórra fyrirtækja á

sviði markaðssetningar getur
borið ávöxt ef þolinmæði og
fagleg hæfni fara saman.“

Íslensk iðnfyrirtæki í fremstu röð íÍslensk iðnfyrirtæki í fremstu röð íÍslensk iðnfyrirtæki í fremstu röð íÍslensk iðnfyrirtæki í fremstu röð íÍslensk iðnfyrirtæki í fremstu röð í
smíði véla og tækja til fiskvinnslusmíði véla og tækja til fiskvinnslusmíði véla og tækja til fiskvinnslusmíði véla og tækja til fiskvinnslusmíði véla og tækja til fiskvinnslu

Póls hf. á Ísafirði í forystu um nær 200 mkr. verkefni í AfríkuPóls hf. á Ísafirði í forystu um nær 200 mkr. verkefni í AfríkuPóls hf. á Ísafirði í forystu um nær 200 mkr. verkefni í AfríkuPóls hf. á Ísafirði í forystu um nær 200 mkr. verkefni í AfríkuPóls hf. á Ísafirði í forystu um nær 200 mkr. verkefni í Afríku

Óstofnað Bæjarmálafélag í Bolungarvík stefnir á framboð í vor Óstofnað Bæjarmálafélag í Bolungarvík stefnir á framboð í vor Óstofnað Bæjarmálafélag í Bolungarvík stefnir á framboð í vor Óstofnað Bæjarmálafélag í Bolungarvík stefnir á framboð í vor Óstofnað Bæjarmálafélag í Bolungarvík stefnir á framboð í vor 

Þriggja manna undirbúningsnefnd skipuðÞriggja manna undirbúningsnefnd skipuðÞriggja manna undirbúningsnefnd skipuðÞriggja manna undirbúningsnefnd skipuðÞriggja manna undirbúningsnefnd skipuð
Hafinn er undirbúningur að

stofnun bæjarmálafélags í
Bolungarvík sem væntanlega
mun bjóða fram lista undir
því nafni fyrir sveitarstjórn-
arkosningarnar í vor. „Sam-
fylkingarfélagið í Bolungar-
vík boðaði fólk úr ólíkum átt-
um stjórnmála til fundar í byrj-
un janúar þar sem rædd voru
framboðsmál í bænum á kom-
andi vori. Ýmsar hugmyndir
komu fram og meðal annars
sú að aðeins yrði um eitt fram-
boð að ræða. þ.e. að kosið
yrði um fólk en ekki flokka”,
segir Soffía Vagnsdóttir, for-
maður Samfylkingarinnar í

Bolungarvík.
„Við höfum síðan haldið

nokkra fundi til skrafs og ráða-
gerða. Hugmyndin um eitt
framboð fékk þó ekki fengið
nægilega góðan hljómgrunn
að þessu sinni og á fundi sem
haldinn var sl. sunnudag var
tekin ákvörðun um stofnun
bæjarmálafélags í Bolungar-
vík með það að markmiði að
bjóða fram til bæjarstjórnar-
kosninga í vor.“

Á fundinum á sunnudag var
skipuð þriggja manna nefnd
sem hefur það hlutverk að
undirbúa stofnun félagsins og
sömuleiðis að undirbúa al-

mennan borgarafund þar sem
félagið og helstu markmið
þess verða kynnt. Í framhaldi
verður síðan ákveðið með
hvaða hætti verður staðið að
þessu framboði, þ.e. hvort
farið verði í prófkjör eða stillt
upp á lista. Segir Soffía að
lögð sé mikil áhersla á að þetta
sé ópólitískt framboð í þeim
skilningi að það sé ekki undir
hatti neins stjórnmálaflokks.
Markmiðið sé að vinna að
málefnum bæjarins, reyna að
fá fleiri íbúa bæjarins til þátt-
töku í bæjarmálaumræðu og
vinnu og talið hafi verið heppi-
legast að gera það með því að

stofna nýtt félag, Bæjarmála-
félag.

„Það hefur verið sótt að
Bolungarvík úr öllum áttum á
undanförnum árum, eins og
flestum er kunnugt, og það
hefur veikt búsetu og stuðlað
að fólksfækkun í bænum. Því
viljum við sem stöndum að
fyrirhuguðu framboði reyna
að koma auga á  nýjar og
öflugar hugmyndir um fram-
tíðarsýn bæjarins”. Soffía seg-
ir að stefnt sé að því að halda
borgarafundinn eftir tvær til
þrjár vikur, eða þegar fólk er
að mestu búið að klára úr
þorratrogunum. Segir hún að

nefndin hafi talið að ekki væri
hægt að bíða miklu lengur
með að hefjast handa þar sem
tíminn fram að kosningum
styttist óðum og mikið verk
framundan í málefnavinnu.

Vonast Soffía til að sem
flestir íbúar mæti á fundinn
og taki þannig virkan þátt í
umræðum um bæjarmálin. Að
fundinum afstöðnum verður
síðan blásið til öflugs starfs
innan Bæjarmálafélagsins og
byrjað að vinna af fullum
krafti fyrir kosningarnar.Með-
al annars eru fyrirhugaðar
fundaraðir þar sem einstök
málefni verða rædd.

Gæðanámskeið þar sem kennt er á íslensku og pólskuGæðanámskeið þar sem kennt er á íslensku og pólskuGæðanámskeið þar sem kennt er á íslensku og pólskuGæðanámskeið þar sem kennt er á íslensku og pólskuGæðanámskeið þar sem kennt er á íslensku og pólsku

Starfsfólk Íslandssögu fræðistStarfsfólk Íslandssögu fræðistStarfsfólk Íslandssögu fræðistStarfsfólk Íslandssögu fræðistStarfsfólk Íslandssögu fræðist
Undir lok síðustu viku fór

fram í Félagsheimilinu á Suð-
ureyri námskeiðið „Gæði í
þína þjónustu“ sem haldið var
fyrir starfsmenn Íslandssögu
ehf. á Suðureyri. Á námskeið-
inu var farið yfir helstu atriði
í meðferð matvæla auk þess
sem fjallað var um mikilvægi
hreinlætis og kenndar nokkrar
einfaldar aðferðir til að greina
gæðavandamál og hvernig

auka má gæðin. Markmiðið
með námskeiðinu var að gera
starfsmenn meðvitaðri um að
gæðin í vinnslunni væru undir
þeim komin.

Hjá Íslandssögu ehf. starfa
um 80 manns og er talsverður
hluti þeirra af erlendum upp-
runa. Því var farin sú leið að
kenna námskeiðið í tvennu
lagi og fór kennslan fram í
tveimur sölum þar sem annars

vegar var kennt á íslensku og
hins vegar á pólsku. Kennar-
arnir komu frá Iðntæknistofn-
un en það eru þær Guðrún
Hallgrímsdóttir, Guðrún Anna
Finnbogadóttir og Irek Klon-
owski.

Óðinn Gestsson, fram-
kvæmdarstjóri fer yfir

efnið á ensku með þeim
starfsmönnum sem hvorki

tala íslensku né pólsku.

Til sölu er Galloper jeppi
árg. 1998, ekinn 62 þús.
km. Uppl. gefur Steingrím-
ur í síma 848 3411.

Til leigu er einstaklings-
íbúð með sér inngangi. Lág
húsaleiga. Uppl. í síma 867
5161 eftir kl. 15.

Til sölu er einbýlishúsið
að Engjavegi 24. Húsið er
frá árinu 1947, 126m², 5
herb. hæð og kjallari. Áhvíl-
andi eru 4,6 millj. hús-
bréfalán. Leiga kemur til
greina. Húsið er laust.
Uppl. í símum 456 4737,
464 0317 og 868 6626.

Óska eftir hamstrabúri.
Uppl. í síma 456 4319.

Stór, 5. herb. íbúð til leigu.
Einnig er lítið hús til sölu
eða leigu. Uppl. gefa Jón í
síma 896 3387 eða Heiðar
í síma 896 3441.

Til sölu er Subaru Impresa,
4x4, árg. 96, 2000 vél, 116
hö., á kr. 820 þúsund.
Uppl. í síma 897 6187 og
456 7655 á kvöldin.

Óska eftir píanói, nýlegu
eða gömlu. Uppl. í símum
456 3782 eða 863 4782.

Barnapía óskast til að gæta
tveggja barna hluta úr degi,
aðra hverja helgi i Hnífsdal.
Uppl. gefur Guðbjörg í síma
456 4469 eða 847 3051.

Til sölu er Polaris Indy 500,
vélsleði, árg. 91, ekinn
5.800 mílur. Allir í topp-
standi. Fæst á góðu verði.
Uppl. í síma 861 4850.

Til sölu er VW Passat, árg.
97, ekinn 80 þús. km. Uppl.
í síma 899 0711.

Átt þú gamlan kassagítar
niðri í geymslu sem þú vær-
ir til í að láta, helst gefins?
Hringdu þá í Helga í síma
866 5312 eða 456 4612.

Til sölu eru nýleg 33"
nagladekk. Uppl. í síma
456 3286.

Til sölu er eikar eldhús-
borð og fjórir stólar. Uppl.
í síma 456 3286.

Til sölu er 2 herb. 66m²
íbúð að Urðarvegi 78 með
sérinngangi. Uppl. í síma
456 3928 eftir kl. 19.

Þegar frystir er voðinn vís/
verja þarf viðkvæma staði./
Hittu Þuru og fáðu flís,/
flíkina saumar með hraði.
Mig vantar heiðarlegan að-
ila til að selja flíshúfur
fyrir mig. Uppl. gefur Þur-
íður í síma 464 1867.

Óska eftir barnabílstól
fyrir 1-3 ára. Upplýsingar í
síma 456 3496.

Til sölu er sumarhús í Arn-
ardal til flutnings. Uppl. í
síma 892 2407.

Átthagafélag Grunnvíkinga
heldur hið árlega þorra-
blót í Félagsheimilinu í
Hnífsdal 23. febrúar nk.
Nánar auglýst síðar. Nefnd-
in.

Óska eftir að kaupa notaða
þvottavél og annan hús-
búnað á sanngjörnu verði.
Uppl. í síma 456 6274.

Til sölu er öflugasta húð-
slípitækið á markaðin-
um, Power Peel. Uppl. í
síma 897 1321.

Foreldri til foreldris! For-
eldrar barna með fötlun og
hvers konar þroskafrávik.
Fundur verður haldinn
fimmtudaginn 24. janúar
kl. 20 í Rauðakrosshúsinu
á Ísafirði. Andrés Ragnars-
son sálfræðingur mætir á
fundinn.

Aðalfundur - Hestamenn!
Hestamannafélagið Hend-
ing heldur aðalfund sinn
7. febrúar kl. 20:30 í Kiw-
anishúsinu Skeiði, (Sigurð-
arbúð). Venjuleg aðal-
fundarstörf. Umræður um
komandi starfsár. Félags-
menn fjölmennið. Stjórn-
in.
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Í skýrslu Vinnumálastofn-
unar um atvinnuástand í des-
ember kemur fram að meðal-
fjöldi atvinnulausra á Vest-
fjörðum var 54, þ.e. 25 karlar
og 29 konur. Það er um 1,1%
af áætluðum mannafla á Vest-
fjörðum og um 0,1% aukning
frá nóvember. Atvinnuleysi
hjá körlum er 0,9% í desember
en var 0,8% í nóvember. At-
vinnuleysi kvenna er um 1,5%
en var 1,2% í nóvember. At-
vinnulausum konum á Vest-

fjörðum hefur því að meðaltali
fjölgað um 6 frá mánuðinum
á undan en atvinnulausum
körlum hefur fjölgað um 2.

Fjöldi atvinnulausra er
mestur í Ísafjarðarbæ en þar
voru að meðaltali 27 á at-
vinnuleysisskrá í desember,
15 karlar og 12 konur. Ef skoð-
aðar eru tölur þaðan frá sama
tíma í fyrra kemur í ljós að
atvinnulausum konum hefur
fækkað talsvert en á móti hef-
ur orðið aukning á atvinnu-

leysi meðal karla. Séu skoð-
aðar breytingar á milli mán-
aða, þá sést að atvinnulausum
hefur helst fjölgað í Vestur-
byggð eða um 5 manns frá
því í nóvember.

Annars staðar á Vestfjörð-
um hafa litlar breytingar orðið
á atvinnuleysi frá því í nóv-
ember og hefur frekar dregið
úr því á flestum stöðum miðað
við sama tíma fyrir ári. Í Bol-
ungarvík hafa orðið umtals-
verðar breytingar á milli ára

en þar voru nú í desember
aðeins 6 skráðir atvinnulausir
sem er fækkun um 42 frá
desember í fyrra.

Í skýrslu Vinnumálastofn-
unar kemur fram að atvinnu-
ástandið versnar alls staðar á
landinu og er hlutfallslega
verst á Norðurlandi  og á Aust-
urlandi. Atvinnuleysið er
meira en í fyrra á öllum svæð-
um nema á Vestfjörðum,
Norðurlandi vestra og á Suð-
urlandi.

Atvinnuástandið versnar víðast nema á VestfjörðumAtvinnuástandið versnar víðast nema á VestfjörðumAtvinnuástandið versnar víðast nema á VestfjörðumAtvinnuástandið versnar víðast nema á VestfjörðumAtvinnuástandið versnar víðast nema á Vestfjörðum

Langtum færri atvinnulaus-Langtum færri atvinnulaus-Langtum færri atvinnulaus-Langtum færri atvinnulaus-Langtum færri atvinnulaus-
ir í Bolungarvík en fyrir áriir í Bolungarvík en fyrir áriir í Bolungarvík en fyrir áriir í Bolungarvík en fyrir áriir í Bolungarvík en fyrir ári

Langtum færri eru atvinnulausir í Bolungarvík en fyrir ári.

BlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaðurBlaðamaður
Óskum eftir að ráða blaðamann til starfa.

Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslenskri
tungu og geta starfað sjálfstætt. Um er að
ræða fullt starf.

Nánari upplýsingar gefur Sigurjón í síma
456 4560 eða á staðnum.

Bæjarins besta.

Verslun ÁTVR á ÍsafirðiVerslun ÁTVR á ÍsafirðiVerslun ÁTVR á ÍsafirðiVerslun ÁTVR á ÍsafirðiVerslun ÁTVR á Ísafirði

Óljóst með breytt-Óljóst með breytt-Óljóst með breytt-Óljóst með breytt-Óljóst með breytt-
an afgreiðslutímaan afgreiðslutímaan afgreiðslutímaan afgreiðslutímaan afgreiðslutíma
Á döfinni eru breytingar

á afgreiðslutíma hjá útsölum
ÁTVR, bæði í Reykjavík og
úti um land. Ekki mun enn
hafa verið ákveðið hvort eða
hvernig afgreiðslutíma á Ísa-
firði verður breytt.

Sögusagnir hafa verið á
kreiki um styttan afgreiðslu-
tíma í Ríkinu á Ísafirði, svo
og að starfsmanni þar hafi
verið sagt upp af þeim sök-
um. Viðkomandi starfs-
manni hefur hins vegar ekki

verið sagt upp, vegna þess
að hann hefur í rauninni al-
drei verið ráðinn nema í
lausavinnu og hefur því ekki
búið við neitt starfsöryggi.
Þeir

Ýmsir hafa nefnt þetta
mál við blaðið og látið í ljós
áhyggjur af því, ef afgreið-
slutími verður skertur. Ekki
síst gæti verið bagalegt að
komast ekki í Ríkið fyrr en
eftir hádegi, ef svo kann að
fara.

Hin nýja vatnsaflsvirkjun
Dalsorku í botni Súganda-
fjarðar var gangsett í síðustu
viku. Að sögn Björns Birkis-
sonar bónda í Botni gekk
gangsetningin og prófanir á
velbúnaði vonum framar og
ekki hafa komið upp nein
vandamál, a.m.k ekki stór-
vægileg. Við fyrstu prófanir
framleiddi virkjunin 313 kW
en hefur síðan verið stillt á að
framleiða 297 kW en fram-
leiðslugetan fer eftir vatns-
magninu í ánni. Segir Björn
að í þessari viku verði settur
upp hæðarskynjari sem matar
stýrikerfið á upplýsingum um
vatnsmagn og út frá þeim meti

tölvan hversu mikið rafmagn
sé hægt að framleiða og stillir
sig sjálfkrafa eftir því.

Orkubú Vestfjarða kaupir
raforkuna frá nýju virkjuninni
og er það í fyrsta sinn sem
orka frá heimarafstöð er seld
inn á almenna dreifikerfið.
Segir Björn að samkeyrslan
inn á kerfi OV hafi gengið
mjög vel en gert er ráð fyrir
að virkjunin framleiði frá 220
kW til 500 kW. Hann segir að
kostnaður við framkvæmdirn-
ar nemi um 45 milljónum
króna en það er nokkru meira
en gert var ráð fyrir í upphafi
og aðallega tilkomið vegna
gengisbreytinga.

Aðspurður um formlega
vígslu á virkjuninni, segir
Björn að ekki sé búið að
ákveða nákvæma dagsetningu
en það verði þó ekki fyrr en
Löggildingarstofa tekið virkj-
unina út. Þangað til verður
hún í prufukeyrslu þótt segja
megi að hún sé að fullu tilbúin.

Kostnaður við virkjuninaKostnaður við virkjuninaKostnaður við virkjuninaKostnaður við virkjuninaKostnaður við virkjunina
rúmar 45 milljónir krónarúmar 45 milljónir krónarúmar 45 milljónir krónarúmar 45 milljónir krónarúmar 45 milljónir króna

Búið að gangsetja nýju vatnsaflsvirkjunina í BotniBúið að gangsetja nýju vatnsaflsvirkjunina í BotniBúið að gangsetja nýju vatnsaflsvirkjunina í BotniBúið að gangsetja nýju vatnsaflsvirkjunina í BotniBúið að gangsetja nýju vatnsaflsvirkjunina í Botni

Eigendur Dalsorku, Birkir Friðbertsson og Svavar Birkisson, bændur í Birkihlíð, og Björn
Birkisson og Helga Guðný Kristjánsdóttir, bændur í Botni. Myndin var tekin núna fyrr í
janúar þegar vélarsamstæðan í virkjunina kom vestur.

Tveir luku sveinsprófi í stálsmíði ÍsafirðiTveir luku sveinsprófi í stálsmíði ÍsafirðiTveir luku sveinsprófi í stálsmíði ÍsafirðiTveir luku sveinsprófi í stálsmíði ÍsafirðiTveir luku sveinsprófi í stálsmíði Ísafirði

Loksins hægt að takaLoksins hægt að takaLoksins hægt að takaLoksins hægt að takaLoksins hægt að taka
sveinspróf hér vestrasveinspróf hér vestrasveinspróf hér vestrasveinspróf hér vestrasveinspróf hér vestra

Sveinspróf í stálsmíði var
haldið á Ísafirði dagana 24.-
26. janúar og var þetta í
fyrsta skipti í áraraðir sem
próf í stálsmíði er haldið á
Vestfjörðum. Prófið fór
fram í verkmenntahúsi
Menntaskólans á Ísafirði og
hjá 3X-Stáli ehf. og þreyttu
það tveir nemar, þeir Steinar
Ríkharðsson og Jóhann
Bæring Pálmason. Báðir
hafa þeir hlotið tilsögn og
starfað hjá fyrirtækinu 3X-
Stáli sem vinnur einkum að
sértækum lausnum fyrir

sjávarútveg.
Stóð prófið yfir í þrjá daga

og var bæði bóklegt og verk-
legt. Þurftu nemarnir að sýna
bæði fram á fræðilega þekk-
ingu sína á námsefninu og
færni við suðu og smíði.

Nærri tuttugu ár eru liðin
síðan síðast var haldið sveins-
próf í stálsmíði á Ísafirði. Erf-
iðlega hefur gengið að fá
sveinspróf í málmiðngreinum
haldin í þessum landshluta og
hefur kostnaði gjarnan verið
borið við. Hafa prófin því oft-
ast verið haldin í Reykjavík

eða á Akureyri með tilheyr-
andi óþægindum og kostn-
aði fyrir nemendur úti á
landi.

Nú er hins vegar útlit fyrir
að breytingar geti orðið á
þessari skipan mála.
Menntaskólinn og málmið-
naðarfyrirtæki á svæðinu
eru að vinna að því að í
framtíðinni geti nemendur
þeirra tekið sveinspróf í
málmiðngreinum á Ísafirði
enda er aðstaðan við
Menntaskólann með ágæt-
um.

Steinar Ríkharðsson og Jóhann Bæring Pálmason í hinum verklega hluta prófsins
ásamt kennara sínum, Tryggva Sigtryggssyni.
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Þorrablótið í Bolungarvík að verða 60 áraÞorrablótið í Bolungarvík að verða 60 áraÞorrablótið í Bolungarvík að verða 60 áraÞorrablótið í Bolungarvík að verða 60 áraÞorrablótið í Bolungarvík að verða 60 ára

Allt með hefðbund-Allt með hefðbund-Allt með hefðbund-Allt með hefðbund-Allt með hefðbund-
num hætti í Víkinninum hætti í Víkinninum hætti í Víkinninum hætti í Víkinninum hætti í Víkinni
Þorrablót Bolvíkinga fór

fram á laugardagskvöldið
með hefðbundnum og

gamalgrónum hætti eins
og verið hefur um ára-

tugaskeið. Á næsta ári eru
60 ár liðin frá því að þetta

blót var haldið í fyrsta
sinn og konur buðu körl-

um sínum til fagnaðar sem
varð árlegur viðburður. Að

þessu sinni voru flest sæti
skipuð á sama hátt og í

fyrra og ljósmyndari
Bæjarins besta var spurð-

ur hvort hann þyrfti
nokkuð að taka nýjar

myndir núna – þær yrðu
alveg eins og í fyrra!
En tíminn hefur sinn

hæga en örugga gang.
Alltaf hverfa einhverjir á

brott og aðrir koma í
staðinn. Fremur fáir

munu nú vera eftir af
þeim sem sátu hið fyrsta

blót í Bolungarvík árið
1943. Myndirnar sem

hér fylgja voru teknar í
Víkurbæ á blótinu um

síðustu helgi. Fleiri
myndir birtast í svip-

myndum á bb.is.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Að dæmi ísfirskra sjálfstæðismanna?Að dæmi ísfirskra sjálfstæðismanna?Að dæmi ísfirskra sjálfstæðismanna?Að dæmi ísfirskra sjálfstæðismanna?Að dæmi ísfirskra sjálfstæðismanna? 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:

Telur þú að
verðbólgan
sé að fara úr
böndunum?
Alls svöruðu 539.
Já sögðu 359 eða 66,60%
Nei sögðu 144 eða 26,72%
Óvissir voru
36 eða 6,68%

SólarkaffiSólarkaffiSólarkaffiSólarkaffiSólarkaffi
með rjómameð rjómameð rjómameð rjómameð rjóma

Sólarkaffi Ísfirðingafé-
lagsins í Reykjavík var

haldið á föstudagskvöld, 25.
janúar. Að þessu sinni var

fagnaðurinn haldinn í
Súlnasalnum á Hótel Sögu.
Þetta nýja staðarval mæltist
mjög vel fyrir og skapaðist

meiri og nánari stemming en
verið hefur undanfarin ár á

Broadway. Fólk var þarna á
einu svæði en ekki á syllum

upp um allt bjarg, eins og
einhver sagði. Kaffið og

pönnukökurnar voru á
sínum stað þótt „kaffi“ sé

teygjanlegt hugtak á
samkomu sem þessari.

Hátíðarræðu flutti
Magnús Reynir Guðmunds-

son en veislustjóri var
Önundur Jónsson yfir-

lögregluþjónn á Ísafirði.
Tónlistin var í höndum
ísfirska súperbandsins

Pönnukökur með rjóma og
nafnið er að sjálfsögðu

lagað að tilefninu. Þar komu
fram ýmsir tónlistarmenn og
söngvarar af báðum kynjum,

sem hafa spilað og sungið
með ísfirskum hljómsveitum
á liðnum árum og áratugum.

Myndirnar sem hér fylgja
tók sjálfur Spessi ljós-

myndari frá Ísafirði.

Fátt hefur vakið meiri athygli og um leið taugatitring en niðurstaða sú er
fengist hefur í framboðsmálum Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Óneitanlega
er fréttnæmt að ráðherra í ríkisstjórn taki svo afdrifaríka ákvörðun að bjóða sig
fram í sveitarstjórn og taka um leið stefnuna á stól borgarstjóra. Áður hafði
legið í loftinu að fram færi svokallað leiðtogaprófkjör. Það mun hafa verið eina
sætið sem sjálfstæðismenn í Reykjavík ætluðu að kjósa um. Í hin sætin mun
ætlunin hafa verið að velja og uppstillingarnefnd fengið það hlutverk. Prófkjör
Íhaldsins verður því ekki í Reykjavík fremur en í Ísafjarðarbæ.

Margt verður að umhugsunarefni þegar þessi stórmerka
atburðarás hefur tekið á sig mynd, nánast því í beinni útsendingu
fjölmiðla. En fyrst að fyrirsögninni. Hið sama gerðist í Reykja-
vík og áður var orðin staðreynd í Ísafjarðarbæ. En í hvert skipti er að rita þarf
þetta heiti verður að harma að ekki mátti kalla sveitarfélagið Ísafjörð. Hvað um
það. Prófkjör ísfirska Íhaldsins féll niður vegna skorts á frambjóðendum. Það
er harmsefni að fólk skuli ekki hafa áhuga á því lengur að bjóða sig fram til að
takast á við verkefni í þágu samfélagsins. Vafalaust liggja margar ástæður þar
að baki. Nú kynni einhver að segja að í Reykjavík tækju menn upp siðina eftir
Ísfirðingum og hættu við prófkjör. Sjálfhætt var á báðum stöðum, en af mis-
munandi ástæðum.

Samstaða skapaðist um forystumann, Björn Bjarnason menntamálaráðherra,

í Reykjavík. Hið sama var ekki uppi uppi á teningnum á Ísafirði. Þar skorti
áhuga manna til að gefa sig fram til starfa fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Í Reykjavík
sættust aðrir áhugasamir á forystu Björns Bjarnasonar.

Í báðum sveitarfélögunum gefa þeir sem fyrr hafa unnið fyrir Íhaldið sig fram
til pólitískra starfa fyrir aðra framboðslista. Ólafur F. Magnússon, sem unnið
hefur sér það til frægðar að vera harðasti andstæðingur virkjanaframkvæmda á
hálendinu, ætlar nú í eina sæng með þeim er áður störfuðu innan Sjálfstæðis-

flokksins, Frjálslyndum. Á Ísafirði gengur Halldór Jónsson
fyrrverandi bæjarfulltrúi sjálfstæðismanna fram fyrir skjöldu
og býður sig fram á nýjum vettvangi. Mun nú ætlunin að
bjóða sig fram gegn ríkisstjórninni og alþingismönnum og

því fremur ólíklegt að hann feti í fótspor Ólafs fyrrverandi íhaldsmanns í
Reykjavík og slái sér saman með Frjálslyndum. Ljóst er nú að framboð í ónefn-
anlega sveitarfélaginu verða að líkindum hvorki fleiri né færri en sex; óháðir,
Samfylking, Frjálslyndir, Vinstri grænir, Framsókn og Sjálfstæðisflokkur.

Það er einkar eftirtektarvert að mikilvægi sveitarstjórnarmála skuli undistrikað
með framboði ráðherra, sem reyndar hefur unnið markvisst að flutningi mála-
flokka úr sínu ráðuneyti á sveitarstjórnarstigið. Enn eftirtektarverðara er að sjá
sundrunguna í Ísafjarðarbæ einmitt þegar þörf er samstöðu og festu. Þar má
læra margt af stóru framboðunum í Reykjavík.



MIÐVIKUDAGUR 30. JANÚAR 2002      9

Pönnukökur og dans á SunnukórsballinuPönnukökur og dans á SunnukórsballinuPönnukökur og dans á SunnukórsballinuPönnukökur og dans á SunnukórsballinuPönnukökur og dans á Sunnukórsballinu
Hinn árlegi dansleikur

Sunnukórsins á Ísafirði
var haldinn í Félagsheim-
ilinu í Hnífsdal á laugar-

dag. Hátt í 200 manns
sóttu ballið sem fór hið

besta fram eins og endra-
nær. Afar gömul hefð er

fyrir því að fagna endur-
komu sólarinnar á Ísafjörð
um þetta leyti með kaffi og

pönnukökum. Sunnu-
kórsballið er fastur liður í

þeim móttökufagnaði og
jafnan eru þar pönnu-

kökur á borðum. Mynd-
irnar tala sínu máli um

sólardansleik Sunnu-
kórsins á því Herrans ári
2002. Fleiri myndir munu

birtast í svipmyndum á
bb.is í þessari viku.
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

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

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 2. febrúar kl. 14:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn

Sunnudagur 3. febrúar l. 14.20
EM í handbolta: Leikurinn um þriðja sætið

Sunnudagur 3. febrúar kl. 16.50
EM í handbolta: Úrslitaleikur mótsins

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 30. janúar kl. 19:55

Enski boltinn: Chelsea – Leeds United
Laugardagur 2. febrúar kl. 01:45

Hnefaleikar: Roy Jones jr. – Glen Kelly

Kúrekar austursins eða Shanghai Noon er grín- og hasarmynd af bestu gerð
sem Stöð 2 sýnir kl. 22:10 á laugardagskvöld. Keisarinn í Kína er í öngum sín-
um eftir að prinsessunni Pei Pei var rænt. Hann sendir þrjá bestu menn sína
til að afhenda lausnargjaldið en mannræningjarnir halda til í villta vestrinu.
Chon Wang fær að fljóta með þríeykinu á framandi slóðir í Ameríku og er fljót-
ur að rata í vandræði. Chon er enginn  aukvisi en hann lítur samt ekki út fyrir
að geta staðið uppi í hárinu á fremstu byssubófum heims. Aðalhlutverk leika
Jackie Chan og Owen Wilson.

Kúrekar austursins

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Austlæg átt, 8-15 m/s og
snjókoma eða slydda
austantil en annars úr-
komulítið Hiti nálægt
frostmarki.
Horfur á föstudag:
Suðaustan og austan
8-13 m/s. Slydduél sunn-
an og austanlands, en
úrkomulítið annars staðar.
Hiti 0-4 stig.
Horfur á laugardag:
Hvöss norðan og norð-
austanátt. Snjókoma
norðan og austanlands,
en skýjað með köflum
suðvestantil. Kólnar í
veðri.
Horfur á sunnudag:
Norðlæg átt og él norðan
og austanlands, en ann-
ars þurrt að kalla. Talsvert
frost, einkum norðan-
lands.
Horfur á mánudag:
Norðlæg átt og él norðan
og austanlands, en ann-
ars þurrt að kalla. Talsvert
frost, einkum norðan-
lands.

Föstudagur 1. febrúar
17.05  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (76:90)
18.35  Nornin unga (14:24)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.10  Fjársjóður týnda lampans.
(Ducktales: The Movie - Treasure of the
Lost Lamp) Æsispennandi teiknimynd
þar sem Andrés, Jóakim, Ripp, Rapp og
Rupp og fleiri góðkunningjar úr Andabæ
reyna með öllum ráðum að ná dýrmætum
töfralampa frá illum seiðkarli.
21.30  Kona á flótta. (Running Woman)
Spennumynd um unga konu sem þarf að
sanna að hún hafi ekki banað barni sínu.
Um leið flettir hún ofan af leynisamtök-
um og glæpamönnum. Aðalhlutverk:
Theresa Russel og Andrew Robinson.
23.00  Staðinn að verki. (Caught)
Bandarísk mynd frá 1996. Miðaldra hjón
taka ungan flakkara inn á heimili sitt og
útvega honum vinnu en hann er ekki
allur þar sem hann er séður. Aðalhlut-
verk: Edward James Olmos, Maria Con-
chita Alonso, Arie Verveen og Shawn
Elliot.
00.45  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 2. febrúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (78:90)
09.30  Bubbi byggir (19:26)
09.45  Litlu skrímslin (30:52)
09.50  Gulla grallari (17:26)
10.25  Pokémon (31:52)
10.45  Búrabyggð (39:96)
11.10  Kastljósið
11.35  Mósaík
12.10  At
12.35  V.S. Naipaul
13.05  Skjáleikurinn
13.40  Markaregn
14.25  Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.30  Zink - Kynningar
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (20:22)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar
20.55  Straumhvörf. (Before and After)
Bandarísk bíómynd frá 1996. Ungur
maður hverfur eftir að vinkona hans
hefur verið myrt á hroðalegan hátt. Aðal-
hlutverk: Liam Neeson, Meryl Streep,
Edward Furlong og Alfred Molina.
22.45  Háskakvendi. (Her Deadly Rival)
Spennumynd frá 1995. Maður kemur að
konu sinni látinni. Lögreglan grunar
hann um að hafa myrt hana og afsakanir
hans þykja ekki trúverðugar.  Aðalhlut-
verk: Harry Hamlin og Annie Potts.
00.15  Zink - Kynningar
00.20  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 3. febrúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
10.22  Babar (31:65)
10.55  Stafakarlarnir (17:24)
11.05  Nýjasta tækni og vísindi
11.20  Kastljósið
11.55  Maður er nefndur
12.30  Mósaík
13.05  Markaregn
13.50  Nigella (5:5)
14.15  Zink - Kynningar
14.20  EM í handbolta. Bein útsending
frá leiknum um þriðja sætið.
16.00  Geimferðin (7:26)
16.45  Táknmálsfréttir
16.50  EM í handbolta. Bein útsending
frá úrslitaleiknum.
18.30  Stundin okkar
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.05  Fljúgandi fákar. Heimildarmynd
um íslenska hestinn í Bandaríkjunum.
20.40  Stúlka eins og þú (3:3) (Take a
Girl Like You) Bresk framhaldsmynd
sem gerist árið 1959 og segir frá ungri
kennslukonu og glímu hennar við ást-
leitinn samkennara sinn. Aðalhlutverk:
Rupert Graves, Hugh Bonneville, Robert
Daws, Emma Chambers, Leslie Phillips
og Sienna Guillory.
21.35  Helgarsportið
22.05  Anna. (Anna) Dönsk bíómynd
frá 2000 byggð á sögu eftir Klaus
Rifbjerg. Anna, eiginkona danska
sendiherrans í Marokkó er veik á geði
og óttast að hún vinni dóttur sinni mein.
Hún ætlar að stinga af til Danmerkur en
lendir í slagtogi við fíkniefnasmyglara á
leiðinni. Meðal leikenda: Pernilla Aug-
ust, Bibi Andersson,
23.35  Kastljósið
00.00  Zink - Kynningar
00.05  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 1. febrúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Á Lygnubökkum (25:26) (e)
10.45 New York löggur (22:22) (e)
11.30 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.25 Í fínu formi
12.40 Ó, ráðhús (13:23) (e)
13.00 Dansaðu við mig
15.05 Andrea (e)
15.30 NBA-tilþrif
16.00 Barnatími Stöðvar 2
18.05 Seinfeld (18:22)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (13:21)
20.00 Beethoven þriðji. (Beethoven´s
Third) Bráðskemmtileg gamanmynd.
Newton-hjónin og börnin þeirra eru á
ferðalagi um Evrópu. Fyrir dyrum
stendur ættarmót fjölskyldunnar og
George vill ólmur eiga fulltrúa á staðn-
um. Og hver haldið þið að sé sendur á
ættarmótið? Jú, auðvitað Beethoven sem
fær að verða samferða Richard Newton,
bróður George. Richard og fjölskylda
hans eru ýmsu vön en þessu ættarmóti
gleyma þau ekki í bráð. Aðalhlutverk:
Judge Reinhold, Julia Sweeney, Joe
Pichler, Michaela Gallo.
21.40 Blóðsugubaninn Buffy (20:22)
22.30 Einnar nætur gaman. (One Night
Stand) Dramatísk kvikmynd um mark-
aðsmanninn Max sem fer út af sporinu í
viðskiptaferð til New York. Hann á einn-
ar nætur gaman með Karen en þau eru
bæði harðgift. Ári síðar hittast þau aftur
fyrir tilviljun við dánarbeð sameiginlegs
vinar. Þau hafa ekki gleymt hvort öðru
og eiga bágt með að ráða við tilfinningar
sínar. Aðalhlutverk: Wesley Snipes, Nast-
assja Kinski, Ming-Na Wen, Robert Dow-
ney Jr., Kyle Maclachlan.
00.10 Ég veit alveg hvað þú gerðir í
fyrrasumar. (I Still Know What You
Did Last Summer) Julie James þarf enn
að glíma við afleiðingar þess þegar hún
og félagar hennar urðu völd að dauða
manns og losuðu sig við líkið. Þau von-
uðust til að það kæmi ekki í leitirnar en
einhver veit hvað þau gerðu í fyrrasumar
og mun ekki láta staðar numið fyrr en
þau hafa öll látið lífið. Aðalhlutverk:
Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze
Jr., Brandy Norwood.
01.50 Dansaðu við mig. (Dance with
Me) Eldheitar ástríður og suðrænar
sveiflur eru rauði þráðurinn í þessari
rómantísku mynd. Þegar fyrrverandi at-
vinnudansari og ástríðufullur og óreynd-
ur kúbverskur dansari hittast er útkoman
glæsileg. Ruby lítur niður á Rafael sem
er óreyndur. Áður en langt um líður er
áhugamaðurinn farinn að kenna atvinnu-
manninum hvernig eigi að dansa, með
hjartanu og af tilfinningu.  Aðalhlutverk:
Kris Kristofferson, Vanessa L. Williams.
03.55 Seinfeld (18:22) (e)
04.20 Ísland í dag
04.45 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 2. febrúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.35 Litla risaeðlan 2
11.50 Glæstar vonir
13.35 60 mínútur
14.20 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.05 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma og Greg (20:24)
20.00 Vinir (2:24)
20.30 Komdu góði. (Commited) Ástin
er ekki alltaf dans á rósum. Joline furðar
sig á því að eiginmaður hennar tók saman
föggur sínar og hvarf á brott. Hún botnar
ekkert í þessari framkomu mannsins og
eltir hann uppi til að leita frekari skýringa.
Leitin reynist hins vegar erfiðari en Joline
átti von á. Og hvað á hún líka að segja til
að fá eiginmanninn til að hætta þessari
vitleysu? Aðalhlutverk: Heather Grah-
am, Casey Affleck, Luke Wilson.
22.10 Kúrekar austursins. (Shanghai
Noon) Grín og hasar af bestu gerð. Keis-
arinn í Kína er í öngum sínum eftir að
prinsessunni Pei Pei var rænt. Hann send-
ir sína þrjá bestu menn til að afhenda
lausnargjaldið en mannræningjarnir
halda til í villta vestrinu. Chon Wang fær
að fljóta með þríeykinu á framandi slóðir
í Ameríku og er fljótur að rata í vandræði.
Chon er enginn aukvisi en hann lítur
samt ekki út fyrir að geta staðið uppi í
hárinu á fremstu byssubófum heims.
Aðalhlutverk: Jackie Chan, Owen Wils-
on, Lucy Liu, Brandon Merrill.

00.00 8 millímetrar. (8MM) Tom Welles
er einkaspæjari sem lifir heldur tilbreyt-
ingarsnauðu lífi þar til á fjörur hans rekur
8 millímetra filmu sem umturnar tilveru
hans. Hann fjarlægist fjölskyldu sína og
er brátt kominn á kaf í myrkustu afkima
undirheimanna. Aðalhlutverk: Nicolas
Cage, Joacquin Phoenix, Peter Stor-
mare, James Gandolfini.
02.00 Hverfiskóngar. (The Lords of
Flatbush) Ein af fyrstu myndum Sylvest-
ers Stallones. Sly er í klíku í Brooklyn
sem stendur saman í blíðu og stríðu.
Aðalhlutverk: Sylvester Stallone, Henry
Winkler, Martin Davidson.
03.25 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 3. febrúar
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Myndbönd
12.15 Nágrannar
14.15 60 Minutes II
15.00 Geimprúðuleikararnir. (Mupp-
ets from Space) Gamanmynd fyrir alla
fjölskylduna. Prúðuleikararnir eru svo
sannarlega ekki dauðir úr öllum æðum.
Að þessu sinni beinist kastljósið að hon-
um Gunnsa. Hann hefur löngum verið
sérstakur en nú er komin skýring á fram-
ferði hans öll þessi ár. Gunnsi er nefnilega
geimvera og nú er hann staðráðinn í að
leita uppruna síns.  Aðalhlutverk: Jeffrey
Tambor, F. Murray Abraham, Ray Li-
otta, Andie McDowell.
16.25 Simpson-fjölskyldan (12:23)
16.50 Andrea (e)
17.15 Sjálfstætt fólk (e). Viðmælandi
Jóns Ársæls þessa vikuna er leikarinn og
leikstjórinn Baltasar Kormákur.
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.25 Bræðrabönd (6:10). (Band of
Brothers) Í harðri baráttu við nístandi
vetrarkulda, hungur og þreytu standa
mennirnir í Easy-fylkinu vaktina á víg-
línunni við Bastogne í Belgíu. Vistir eru
af skornum skammti, þeir hafa engan
vetrarklæðnað og nánast engin skotfæri.
21.35 60 mínútur
22.25 Villtar nætur. (Boogie Nights)
Áhrifarík mynd sem fjallar um líf nokk-
urra klámmyndagerðarmanna og dreng-
inn Eddie sem þeir finna á diskóteki og
gera að klámmyndastjörnu. Aðalhlut-
verk: Burt Reynolds, Julianne Moore,
Mark Wahlberg.
00.55 Stjarna er fædd. (Heroine) Vin-
konurnar Jeanne og Johanna reyna að
slá í gegn í tónlistarbransanum. Þegar
Johanna stendur ein á sviðinu spilar
hljóðmaðurinn af misgáningi upptöku
með Jeanne og allt í einu er stjarna fædd.
Við tekur endalaus röð tónleika og frægð
og frami en spurningin er hversu lengi
þetta getur gengið án þess að upp komist.
Aðalhlutverk: Virgine Ledoyen, Maidi
Roth.
02.45 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 1. febrúar
18.00 Heklusport
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Trufluð tilvera (3:14)
21.00 Náin kynni. (Intimate Relations)
Beasley-hjónin lifa hamingjuríku lífi á
yfirborðinu en húsmóðirin rennir hýru
auga til ungs leigjanda þeirra. Hún flekar
piltinn og dóttir hennar kemst að fram-
hjá-haldinu. Allt er brátt á suðpunkti og
eitthvað verður undan að láta. Aðalhlut-
verk: Julie Walters, Rupert Graves, Matt-
hew Walker.
22.40 Vandræðagemlingar. (The Trou-
blemakers) Gamansamur vestri. Litlir
kærleikar eru með bræðrunum Travis
og Móses en nú kann að verða breyting
þar á. Þeir eru báðir á heimleið því móðir
þeirra á við þá mikilvægt erindi. Faðir
bræðranna lét eftir sig digran sjóð og
þeir sjá fram á bjartari tíma. En heimferð-
in gengur ekki áfallalaust því í villta
vestrinu eru hætturnar á hverju strái.
Aðalhlutverk: Terence Hill, Bud Spencer,
Ruth Buzzi, Anne Kasprik, Eva Hass-
mann.
00.25 Hvunndagshetja. (Un Heros Trés
Discret) Sögusviðið er Frakkland við
lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Alan

Dehousse kemst að því að faðir hans er
ekki sú stríðshetja sem hann hélt og móðir
hans er sömuleiðis með óhreint mjöl í
pokahorninu. Þessi uppgötvun tekur
mjög á Alan sem ákveður að yfirgefa
konu sína og halda til Parísar. Þar kemst
hann í kynni við andspyrnuhreyfinguna
og hefur störf fyrir hana.  Aðalhlutverk:
Matthieu Kassovitz, Anouk Grinberg,
Sandrine Kiberlain, Jean-Louis Trinti-
gnant, Albert Dupontel.
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 2. febrúar

18.00 Íþróttir um allan heim
19.00 Hálendingurinn (3:22)
20.00 Eitt sinn þjófur (21:22)
21.00 Þetta er Wally Sparks. (Meet
Wally Sparks) Það mælir allt á móti því
að Wally Sparks fái að stýra sjónvarps-
þætti sínum miklu lengur. Hann hefur
margsinnis farið yfir strikið með viðtöl-
um og umfjöllunum sem eru langt fyrir
neðan öll siðgæðismörk. Ritskoðarar og
styrktaraðilar vilja fyrir alla muni losna
við Wally. En karlinn kann að vekja á
sér athygli og ræðst ekki á garðinn þar
sem hann er lægstur. Fjöldi þekktra
gestaleikara kemur fram í myndinni.  Að-
alhlutverk: Rodney Dangerfield, Debi
Mazar, Cindy Williams.
22.45 Kossinn. (Kissed) Kvikmynd um
forboðnar ástríður. Sandra starfar á
útfararstofu en áhugi hennar á heimi
hinna látnu á sér engin takmörk. Á
vinnustaðnum gefast henni tækifæri til
að upplifa drauma sína sem ættu sannast
sagna best ekki að verða að veruleika.

Sænski barnabókarhöf-
undurinn Astrid Lindgren
lést sl. mánudag, 94 ára
að aldri. Hún var einn
víðlesnasti rithöfundur
Norðurlandanna og eru
bækurnar um Línu lang-
sokk útbreiddastar af
verkum hennar. Þá eru
ekki síður frægar bæk-
urnar hennar um Emil í
Kattholti, Bróðir minn
ljónshjarta, Ronju ræn-
ingjadóttur, Börnin í
Ólátagarði svo nokkrar
séu nefndar. Á netinu má
að sjálfsögðu finna
nokkrar vefsíður þar sem
fjallað er um Astrid
Lindgren en sú skemmti-
legasta og vandaðasta er
án efa sænska vefsíðan
astridlindgren.se þar
sem er að finna mjög
ítarlega umfjöllun um
Astrid sjálfa, lífshlaup
hennar, bækur, kvik-
myndir og annað útgefið
efni. Allar myndskreyt-
ingar á vefsíðunni eru
teknar úr bókunum og
kvikmyndunum og þarna
eru samankomnar allar
hinar frægu sögupersónur
sem Astrid skapaði og
gerði ódauðlegar. Fróðleg
og skemmtileg síða.

www.bb.is
Auglýsingar s. 456 4560
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Sunnudagur 3. febrúar kl. 11:30
Enski boltinn: Leeds United – Liverpool

Sunnudagur 3. febrúar kl. 13:55
Ítalski boltinn: Fiorentina – Roma

Sunnudagur 3. febrúar kl. 15:55
Enski boltinn: Middlesbrough – Charlton Athletic

Sunnudagur 3. febrúar kl. 18:00
NBA: New York Knicks – Miami Heat

Sunnudagur 3. febrúar kl. 22:00
Ameríski fótboltinn: St. Louis Rams – New England Patriots

 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2
Laugardagur 2. febrúar kl. 13:45

Enski boltinn: Arsenal – Southampton

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

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Hólskirkja:

 Miðnæturstund á kyndil-
messu föstudaginn 1.
febrúar. Gengið með

kyndla frá íþróttahúsinu
kl. 23:00. Fyrir ungt fólk á

öllum aldri. Sjálfsstyrk-
ingarnámskeið fyrir konur

kl. 20 á föstudag og
laugardag í safnaðar-

heimilinu. Sunnudagskóli
kl. 11:00 á sunnudag,

guðsþjónusta kl. 14:00
og æskulýðsfundur kl. 20

í safnaðarheimilinu.
Leshópur kemur saman í
safnaðarheimiliu kl. 20:15
á mánudag. Þriðjudaginn

5. febrúar verður síðan
mömmumorgunn kl.

10:30 í safnaðarheimilinu.
Ísafjarðarkirkja:

Messa og altarisganga
á sunnudag kl. 11:00.

Flateyrarkirkja:
Guðsþjónusta á biblíu-

daginn, sunnudaginn 3.
febrúar kl. 14:00.

Bræðrabönd, eða Band of Brothers, er magnaður myndaflokkur um sveit fall-
hlífarhermanna í bandaríska hernum sem Stöð 2 sýnir kl. 20:25 á sunnudag.
Hér er fjallað um sannsögulega atburði úr seinni heimsstyrjöldinni en áhorf-
endur fylgjast með liðsmönnum sveitar 101. Í þætti kvöldsins beinist athyglin
að Bastogne í Belgíu. Menn Winters eru kaldir og þreyttir og skortur á skot-
færum bætir ekki ástandið. Það kemur til átaka við Þjóðverja og bandamenn
eru staðráðnir í að hopa hvergi.

Í fremstu víglínu í
seinni heimsstyrjöldinni

Þetta er óskastaða fyrir Söndru sem er
ekki ógnað fyrr en grunsemdir vakna
hjá læknanemanum Paul. Hann á um
það að velja að ljóstra öllu upp eða taka
sjálfur þátt í leiknum. Aðalhlutverk:
Molly Parker, Peter Outerbridge, Jay
Brazeau.
00.00 Hnefaleikar - Shane Mosley.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Madi-
son Square Garden í New York.
01.45 Hnefaleikar - Roy Jones Jr. Bein
útsending frá hnefaleikakeppni í Miami
í Flórída. Á meðal þeirra sem mætast eru
Roy Jones Jr., heimsmeistari í léttþunga-
vigt, og Glen Kelly, Ástralíumeistari í
léttþungavigt.
04.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 3.febrúar
11.30 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Leeds United og Liverpool.
13.55 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Middlesbrough og Charlton.
18.00 NBA. Bein útsending frá leik New
York Knicks og Miami Heat.
20.30 Við Allie. (Allie and Me) Michelle
bregður verulega þegar hún kemur að
eiginmanni sínum í rúminu með bestu
vinkonu sinni. Allt fer í háaloft og eigin-
maðurinn fær reisupassann. Skömmu
eftir áfallið kynnist hún Allie, konu sem
veit sínu viti. Í sameiningu leggja þær á
ráðin um hvernig best sé að kenna hinum
undirförla eiginmanni ærlega lexíu.  Að-
alhlutverk: Lyndie Benson, Joanne Bar-
on, James Wilder, Harry Hamlin, Dyan

Cannon.
22.00 Ameríski fótboltinn
23.00 Ameríski fótboltinn. Bein út-
sending frá úrslitaleiknum í ameríska
fótboltanum.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 1. febrúar
16.30 Muzik.is
17.30 Jay Leno
18.30 Johnny International (e)
19.30 Yes Dear
20.00 Powerplay. Í hörðum heimi at-
vinnuíþróttafólks eru peningar, kynlíf,
völd og konur markmiðin á bak við
tjöldin. Brett Parker er íþróttaumboðs-
maður sem svífst einskis til að ná mark-
miðum sínum. Þættir í anda stórmynd-
arinnar Jerry Mcquire.
21.00 Þátturinn
22.00 Djúpa laugin. Þórey Eva og
Júlíus Hafstein koma Íslendingum á
stefnumót. Þátturinn er í beinni útsend-
ingu.
22.50 The Practice (e)
23.40 Temptation Island II (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.20 Law & Order
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 2. febrúar
12.30 48 Hours
13.30 Law & Order
14.30 Jay Leno
15.30 Djúpa laugin
16.30 Survivor III (e) Tvöfaldur þáttur.
Þriggja manna úrslit og í ljós kemur hver
hreppir eina milljón dollara.
18.30 Þátturinn (e)
19.30 King of Queens
20.00 Johnny International. Í þættinum
í kvöld rýnir Johnny í íslenska menningu.
Hann les ljóð, ræðir við Eyþór Arnalds,
fer á pöbbarölt í Kópavogi ásamt því að
heimsækja stórvin sinn Pál Arason en
þeir skildu ekki vel síðast er þeir hittust.
21.00 Íslendingar
22.00 Traders. Í dramaþættinum Trad-
ers er fjallað um hóp fólks í sem vinnur
við verðbréfamiðlun í banka. Það er stutt
milli hláturs og gráturs í þessum heimi
þar sem breytingar eru miklar og þær
hafa ekki einugis áhrif á vinnu þessa fólks
heldur tekur sinn toll í einkalífinu.
22.50 C.S.I. (e)
23.40 Jay Leno (e)
01.10 Law & Order
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 3. febrúar
12.30 Silfur Egils
14.00 Mótor
14.30 Fyrirgefðu (e)
15.30 The Practice (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Judging Amy (e)
18.30 Fólk – með Sirrý (e)
19.30 Two guys and girl
20.00 Fyrirgefðu. Fyrirgefðu er íslensk
þáttaröð um mátt fyrirgefningarinnar í
daglegu lífi Íslendinga. Felix Bergsson
tekur hús á venjulegu fólki sem vill biðja
einhvern fyrirgefningar og leiðir deilur,
stórar sem smáar til lykta.
21.00 Silfur Egils
22.30 Dateline
23.20    Íslendingar (e)
00.10 Powerplay (e)
01.00 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Jóna Símonía Bjarna-

dóttir sagnfræðingur á
Ísafirði svarar:

,,Ég fer reglu-
lega inn á

bb.is og
isafjordur.is
til að fylgjast
með hvað er

að gerast.
Vegna vinnunar fer ég

einnig inn á isafjordur.is/
bokasafn/ (á þeirri síðu

eru líka frábærar leitarvél-
ar) og vef Þjóðskjalasafns

Íslands, archives.is. Til að
versla bækur og mynd-
bönd fer ég á amazon
.co.uk þar sem ég finn

alltaf eitthvað um hugðar-
efni mitt, helförina. Um
hana má reyndar finna
heilmargt á netinu, - ég
nota þessar síður mikið

auschwitz-muzeum.
oswiecim.pl/ heimasíða

safnsins í Auschwitz,
library.yale.edu/

testimonies/ þar er að
finna ýmsar heimildir m.a.

myndbönd, holocaust-
history.org inniheldur

fróðlegar greinar og ljós-
myndir og yad-vashem

.org.il/index.html en þar
er m.a. að finna gott

ljósmyndasafn.

Silfurgötu 6 · Ísafirði · sími 456 4229

Nýkomin bútasaumsefni!
25% afsláttur

Lokadagur útsölu er
á föstudag

Ertu orðin(n)
áskrifandi?

Síminn er
456 4560
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Sektaður umSektaður umSektaður umSektaður umSektaður um
1,2 milljónir1,2 milljónir1,2 milljónir1,2 milljónir1,2 milljónir
Máli á hendur skipstjóra

Bervíkur SH frá Ólafsvík,
sem staðinn var að ólög-
legum dragnótaveiðum án
leyfis i mynni Arnarfjarðar
á miðvikudag í síðustu
viku, lauk með dómssátt í
héraðsdómi Vestfjarða á
föstudag.

Skipstjóranum var gert
að greiða 1.200 þúsund
krónur í sekt auk þess sem
afli og veiðarfæri voru gerð
upptæk.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Vinstri græn-Vinstri græn-Vinstri græn-Vinstri græn-Vinstri græn-
ir stofnair stofnair stofnair stofnair stofna

félagsdeildfélagsdeildfélagsdeildfélagsdeildfélagsdeild
Á fimmtudag í síðustu

viku fór fram á Hótel Ísa-
firði, stofnfundur sérstakr-
ar félagsdeildar Vinstri-
hreyfingarinnar - græns
framboðs í Ísafjarðarbæ.

Á fundinum kom m.a.
fram að félagsmenn hefðu
fullan hug á að láta til sín
taka í sveitarstjórnarkosn-
ingunum í vor og var ný-
kjörinni stjórn deildarinn-
ar, sem í eiga sæti þau Lilja
Rafney Magnúsdóttir, for-
maður, Kjartan Ágústsson,
Gígja Sigríður Tómasdótt-
ir, Jón Fanndal Þórðarson
og Anton Torfi Bergsson,
falið að kanna möguleika
á framboði VG í Ísafjarðar-
bæ.

Gestir fundarins voru
þingmennirnir Árni Steinar
Jóhannsson og Jón Bjarna-
son.

FlateyriFlateyriFlateyriFlateyriFlateyri

StútungurStútungurStútungurStútungurStútungur
í 68. skiptií 68. skiptií 68. skiptií 68. skiptií 68. skipti

Ísafjarðarbær kannar nú
hvort grundvöllur sé fyrir því
að draga til baka áður sam-
þykktar hækkanir á þjónustu-
gjöldum sem tóku gildi 1. jan-
úar síðastliðinn. Er þetta gert
í framhaldi af áskorun ASÍ
sem hefur hvatt sveitarfélög
til að afturkalla nú þegar
hækkanir á gjaldskrám og

þjónustugjöldum.
Að sögn Halldórs Halldórs-

son bæjarstjóra hefur málið
verið tekið fyrir í bæjarráði
og var þá ákveðið að bíða
eftir útreikningum á þætti
sveitarfélaga í þessari vísitölu.
Þær tölur liggja nú fyrir og
sýna að þjónustugjöld sveitar-
félaga og stofnana þeirra hafa

hækkað um 5,05% að jafnaði
á síðastliðnum tólf mánuðum,
sem er mun minni hækkun en
sem nemur almennri verð-
lagsþróun í landinu.

Halldór segir að því sé rangt
að halda því fram að verð-
lagshækkanir síðustu vikna
megi að verulegu leyti rekja
til hækkana á gjaldskrám

sveitarfélaga. Á morgun,
fimmtudag verður væntanlega
fundað með þeim Grétari
Þorsteinssyni, forseta ASÍ, og
Gylfa Arnbjörnssyni, fram-
kvæmdastjóra, sem hafa að
undanförnu sótt forsvarsmenn
stærri sveitarfélaga heim og
rætt leiðir til að bregðast við
þessum vanda.

Ísafjarðarbær endurskoðar hækkanir á þjónustugjöldumÍsafjarðarbær endurskoðar hækkanir á þjónustugjöldumÍsafjarðarbær endurskoðar hækkanir á þjónustugjöldumÍsafjarðarbær endurskoðar hækkanir á þjónustugjöldumÍsafjarðarbær endurskoðar hækkanir á þjónustugjöldum

Þjónustugjöld hafa hækkaðÞjónustugjöld hafa hækkaðÞjónustugjöld hafa hækkaðÞjónustugjöld hafa hækkaðÞjónustugjöld hafa hækkað
um 5,05% að jafnaði á einu árium 5,05% að jafnaði á einu árium 5,05% að jafnaði á einu árium 5,05% að jafnaði á einu árium 5,05% að jafnaði á einu ári

Stútungur, hið árlega
þorrablót Önfirðinga, verð-
ur haldið í íþróttamiðstöð-
inni á Flateyri laugardag-
inn 9. febrúar nk.

Heiti þorrablótsins
„Stútungur“ er sótt í nafna-
flóru fiskanna, en svo er
þorskurinn kallaður þegar
hann er orðinn fullvaxinn.
Stútungur hefur verið hald-
inn á Flateyri frá því á fyrri
hluta síðustu aldar og mun
blótið í ár vera það 68. frá
upphafi. Öllum sem náð
hafa 18 ára aldri er heimil
þátttaka í blótinu á meðan
húsrúm leyfir.

Bæjar- og sveitarstjórBæjar- og sveitarstjórBæjar- og sveitarstjórBæjar- og sveitarstjórBæjar- og sveitarstjórnarkosningarnarkosningarnarkosningarnarkosningarnarkosningarnar á vori komandanar á vori komandanar á vori komandanar á vori komandanar á vori komanda

Þverpólitískt framboð í Ísa-Þverpólitískt framboð í Ísa-Þverpólitískt framboð í Ísa-Þverpólitískt framboð í Ísa-Þverpólitískt framboð í Ísa-
fjarðarbæ komið á rekspölfjarðarbæ komið á rekspölfjarðarbæ komið á rekspölfjarðarbæ komið á rekspölfjarðarbæ komið á rekspöl

Halldór Jónsson, fyrrum
bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ, er
í hópi fólks sem vinnur að
undirbúningi nýs framboðs
við bæjarstjórnarkosningarn-
ar í vor. Hann segir orðið
nokkuð öruggt að af þessu
framboði verði. „Það þarf
mikið að gerast til að það verði
ekki framboð. Það er fastur
kjarni sem hefur unnið í vetur
að undirbúningi þessa máls
og núna erum við að byrja að
kynna það fyrir fleira fólki.
Við munum taka okkur nokk-
urn tíma til þess en síðan

verður væntanlega haldinn
opinn kynningarfundur og þá
munu koma fram hverjir
standa að þessu.“

Þetta nýja framboð er að
sögn Halldórs alveg óháð
stjórnmálaflokkum. „Okkur
finnst staðan vera þannig að
við trúum ekki öðru en að
þetta komi upp í fleiri sveitar-
félögum og fólkið beini kröft-
um sínum í þessa átt. Þetta er
ekkert einkamál okkar hér í
Ísafjarðarbæ. Auðvitað kemur
það síðan inn í myndina á
hverjum stað hvernig mönn-

um finnst viðkomandi bæjar-
félagi vera stjórnað.

Að þessu stendur fólk sem
ofbýður sú sóun, eignaupp-
taka og skilningsleysi sem átt
hefur sér stað í byggðamálum
mörg undanfarin ár. Við teljum
rétt að staldra nú við og gera
tilraun til þess að vekja nú-
verandi stjórnmálaflokka af
svefninum langa. Þar er eng-
inn flokkur undanskilinn. Við
trúum því að fólk um allt land
sé tilbúið til þess að láta nú
finna fyrir óánægju sinni. Að
stjórn sveitarfélaganna verður

að koma fólk sem hefur það
markmið eitt að efla hag fólks-
ins sem þar býr, óháð hags-
munum þeirra stjórnmála-
flokka sem nú ráða ferðinni í
íslenskum stjórnmálum.

Einnig hefur sín áhrif óá-
nægja okkar með stjórn Ísa-
fjarðarbæjar sem að hluta til
einkennist af algjöru áhuga-
leysi innan þeirra flokka sem
nú sitja í bæjarstjórn. Við vilj-
um koma að þeirri stjórn með
hagsmuni fólksins í huga,“
segir Halldór Jónsson í sam-
tali við blaðið.
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Leikskóla-Leikskóla-Leikskóla-Leikskóla-Leikskóla-
börn fögnuðubörn fögnuðubörn fögnuðubörn fögnuðubörn fögnuðu

þorra meðþorra meðþorra meðþorra meðþorra með
veisluveisluveisluveisluveislu

Þorrinn gekk í garð á
föstudag og var lyktin af

þorramatnum fljót að
berast um með nöprum

norðanvindinum. Í tilefni
dagsins var slegið upp
veislu í leikskólunum

Sólborg og Eyrarskjóli á
Ísafirði og svignuðu borðin

undan kræsingum að
fornum sið. Boðið var upp

á reyktan, súrsaðan,
þurrkaðan og kæstan mat

og gerðu börnin honum
góð skil. Eins og sjá má á

meðfylgjandi mynd sem
tekin var á Sólborg var

greinilegt að hangikjötið
líkaði best en hákarlinn

fékk dræmari undirtektir.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560


