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Magnús Reynir skipar efsta sætiðMagnús Reynir skipar efsta sætiðMagnús Reynir skipar efsta sætiðMagnús Reynir skipar efsta sætiðMagnús Reynir skipar efsta sætið
Í síðustu viku kunngerði

listi F-listi Frjálslyndra og
óháða, framboðslista sinn
fyrir sveitarstjórnarkosningar-
nar í Ísafjarðarbæ í vor. Á
sama tíma opnaði framboðið
kosningaskrifstofu að Hrann-
argötu 2 á Ísafirði.

Fyrsta sæti listans skipar
Magnús Reynir Guðmunds-
son, útgerðarmaður á Ísafirði.
Ásthildur Cesil Þórðardóttir,
garðyrkjustjóri Ísafjarðarbæj-
ar skipar annað sætið og Krist-
ján Andri Guðjónsson, sjó-

maður á Ísafirði það þriðja.
Sigríður Inga Sigurjónsdóttir,
dýralæknir skipar fjórða sætið
og Magnús Sigurðsson, verk-
taki það fimmta.

Í næstu sætum koma eftir-
taldir einstaklingar: Vilhelm-
ína Guðmundsdóttir, verslun-
armaður, Magnús Jónsson,
skólastjóri, Kristín Auður Elí-
asdóttir, kennari, Þröstur Ól-
afsson, vélstjóri, Kristín Þór-
isdóttir, skrifstofumaður,
Hjörtur Guðmundsson, vél-
stjóri, Steinunn Einarsdóttir,

nemi, Júlíus Ólafsson, um-
ferðaröryggisfulltrúi, Ásta
Dóra Egilsdóttir, húsmóðir,
Nína Óskarsdóttir, einkaþjálf-
ari, Jens Kristmannsson, aðal-
bókari, Halldór Hermanns-
son, skipstjóri og Guðjón Arn-
ar Kristjánsson, alþingismað-
ur.

„Ég er sérlega ánægður með
listann. Ég tel að á honum
megi finna fulltrúa flestra
kaupstaða sveitarfélagsins og
eins að hann endurspegli vel
atvinnulífið, en listinn mun

leggja mikla áherslu á at-
vinnumálin í kosningabarátt-
unni. Við stefnum á það að
verða ráðandi afl í bæjarmál-
um Ísafjarðarbæjar og ég tel

að listinn sé skipaður það
góðu fólki að það ætti að verða
leikur einn,“ sagði Magnús
Reynir Guðmundsson í sam-
tali við blaðið.

Magnús Reynir Guðmundsson og Pétur Bjarnason, fyrr-
verandi fræðslustjóri við opnun kosningaskrifstofunnar.
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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.
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Á stjórnarfundi Vélsmiðj-
unnar Mjölnis ehf., í Bolung-
arvík og Vélsmiðjunnar Bol-
ungarvík ehf. sem haldnir
voru á laugardag var ákveðið
að sameina fyrirtækin undir
nafni Vélsmiðjunnar Mjölnis
ehf.

Í frétt frá eigendum fyrir-
tækjanna segir: „Það er mat
okkar eigenda fyrirtækjanna,
að með samruna, verði rekst-
urinn öflugri og geti tekist á
við fjölbreyttari og stærri
verkefni í framtíðinni.“

Eigendur fyrirtækjanna
vonast til að framangreind
sameining raski í engu tengsl-
um fyrirtækjanna við fyrrum
viðskiptavinu þeirra. Starfs-
mannahald verður óbreytt,
segir í frétt frá fyrirtækjunum.

VélsmiðjurVélsmiðjurVélsmiðjurVélsmiðjurVélsmiðjur
sameinastsameinastsameinastsameinastsameinast

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Það virðist einkar útbreitt meðal vissra hópa ferðalanga að koma sér í vandræði:
Þokuráfandi menn upp um holt og hóla með byssuhólka um öxl; fólk í bílaleik í vetr-
arríki hálendisins; fólk sem leggur á heiðina að vetrarlagi með slétt sumardekk undir
bílnum og sofandi barn í aftursætinu og lætur viðvaranir Veðurstofu um
válynd veður sem vind um eyru þjóta. Gamli slagarinn glymur í bíltækinu:
Æ, það reddast!

Óhöpp og slysfarir virðast fastir liðir á dagskrá frídaga sem nýttir eru til ferðalaga
og útiveru. Páskar þar engin undantekning. Fólk villist í óbyggðum á öllum tímum
árs. Viðhorfið:  Það verður að taka þessu eins og hverju öðru hundsbiti. Líkt og ungl-
ingafylleríi verslunarmannahelgarinnar. Fórn, sem fylgir frelsi einstaklingsins til að
gera það sem honum dettur í hug. Óbyggðafólkið er þó að því leyti betur sett en ungl-
ingarnir um verslunarmannahelgina að til þess þjálfaðir miskunsamir samverjar bíða
þess í hrönnum að leysa úr vanda hinna villuráfandi og koma þeim til síns heima.

Mannslíf verður ekki metið til fjár. Björgunar- og hjálparsveitir gegna mikilvægu
hlutverki sem aldrei verður þakkað, sem skyldi. Þetta veit almenningur. Og styður
þess vegna við bakið á þessum samtökum af myndarskap. Að sjálfsögðu gleðjast
allir þegar fólk er heimt úr helju. Á þeim stundum spyr enginn um stétt eða stöðu né

hver í hlut á. Dæmisögur Meistarans frá Nasaret um týnda sauðinn og miskunsama
Samverjann eiga enn rætur meðal íslensku þjóðarinnar.

Öllu gamni fylgir alvara. Öllu frelsi fylgir ábyrgð. Þrjú hundruð og níutíu björg-
unarsveitarmenn á yfir níutíu bifreiðum og vélsleðum tóku  þátt í björgun
og aðstoð við fólk á faraldsfæti yfir bænadagana. Ótrúlegt en satt. Er að
undra þótt spurt sé hvort nægilegrar fyrirhyggju hafi verið gætt við upphaf

þeirra ferðalaga sem síðar kölluðu á þessi mannfreku og hættulegu björgunarstörf?
Felst ábyrgðin og fyrirhyggjan í ,,æ, það reddast“ og ,,það kemur ekkert fyrir mig“
hugarfarinu? Eða bara vitundinni um björgunarmennina?

******
Það voru ekki bara ferðalangar á vegum úti og heiðum uppi sem erfiðleikar steðj-

uðu að um páskahátíðina. Að sögn voru þeir fleiri nú en nokkru sinni áður sem leit-
uðu til hjálparstofnana á höfuðborgarsvæðinu um aðstoð við hátíðahald og fermingar.
Sorgleg staðreynd meðal einnar ríkustu þjóða heims og það í mestu samfelldri kaup-
máttaraukningu sem átt hefur sér stað allar götur síðan áttahundruð sjötíu og fjögur!

s.h.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Fimm faraFimm faraFimm faraFimm faraFimm fara
á Skíðamótá Skíðamótá Skíðamótá Skíðamótá Skíðamót

ÍslandsÍslandsÍslandsÍslandsÍslands
Dagana 4.-7. apríl verður

Skíðamót Íslands haldið á
Dalvík og Ólafsfirði. Gert er
ráð fyrir að um 130 keppendur
mæti til leiks að þessu sinni,
þar af eru 88 keppendur skráð-
ir til leiks í alpagreinum og 43
keppendur í göngu.

Frá Skíðafélagi Ísfirðinga
verða fimm keppendur í skíða-
göngu, þeir Ólafur Th. Árna-
son og Magnús Ringsted Sig-
urðsson sem keppa í karla-
flokki, Jabob Einar Jakobsson
og Markús Þór Björnsson sem
keppa í flokki 17-19 ára, og
Sandra Steinþórsdóttir sem
keppir í kvennaflokki. Skíða-
félagið á hins vegar engan
keppanda í alpagreinum.

Keppendur í göngu eru
fleiri nú en oft áður sem kemur
annars vegar til af því að í
fyrsta skipti er keppt á lands-
móti í sprettgöngu og hins
vegar að boðið verður upp á
keppni í eldri aldursflokkum.

Lögreglustjórinn á Ísa-
firði hefur ákveðið, að
fengnum tillögum Ísafjarð-
arbæjar, að hækka há-
markshraða á vegarkaflan-
um frá Hnífsdalsvegi 35
að Leiti í Hnífsdal, úr 70
km/klst í 80 km/klst.

Í bréfi lögreglustjórans
til Ísafjarðarbæjar er þess
farið á leit að hraðamerk-
ingum verði breytt í sam-
ræmi við ákvörðunina.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Hámarks-Hámarks-Hámarks-Hámarks-Hámarks-
hraðihraðihraðihraðihraði

hækkaðurhækkaðurhækkaðurhækkaðurhækkaður

Þrettán umsóknir bárust um
stöðu yfirmanns hafna Ísa-
fjarðarbæjar sem auglýst var
laus til umsóknar fyrir stuttu.
Yfirmaður hafna Ísafjarðar-
bæjar mun sjá um daglega
stjórnun hafnarsvæðisins auk
þess sem hann mun deila út
verkefnum og sjá um almenna

starfsmannastjórnun. Þá á
hann að sjá um kynningu og
markaðssetningu hafnarinnar.

Hafnarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar hefur mælt með því við
bæjarráð að rætt verði við sex
umsækjendur, þá Theodór
Richard Theodórsson, Ólaf
Örn Ólafsson og Björn Jó-

hannsson, sem allir eru bú-
settir á Ísafirði og þá Guð-
mund Bjarna Björgvinsson í
Bolungarvík, Friðfinn Einars-
son í Keflavík og Guðmund
H. Kristjánsson, sem búsettur
hefur verið í Malasíu.

Aðrir umsækjendur um
starfið voru Stígur Haraldur

Sturluson, Ísafirði, Bárður Jón
Grímsson, Ísafirði, Friðrik
Stefánsson, Ísafirði,  Kristján
Andri Guðjónsson, Ísafirði,
Magnús J. Jónsson, Ísafirði,
Sigþór V. Elíasson, Þingeyri
og Víðir Ólafsson, Ísafirði.

Væntanlega verður ráðið í
stöðuna innan tíðar.

Þrettán umsóknir bárustÞrettán umsóknir bárustÞrettán umsóknir bárustÞrettán umsóknir bárustÞrettán umsóknir bárust
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Aðsókn var góð á nýliðna
Skíðaviku og til marks um
það má nefna að hátt á þriðja
þúsund manns voru saman-
komin í skíðabrekkunum þeg-
ar mest var á föstudaginn
langa. Að sögn Gunnars Þórð-
arsonar, framkvæmdastjóra
Skíðaviku, ríkir almenn
ánægja hjá skipuleggjendum
hátíðarinnar með hvernig til
tókst þrátt fyrir að veður hafi
komið í veg fyrir að opið væri
á skíðasvæðunum á laugar-
dag, páskadag og annan í
páskum, en við það féllu niður
nokkrir af helstu dagskrárlið-
um Skíðavikunnar. Ekki hefur
frestuðum atburðum þó verið
aflýst með öllu því ráðgert er
að Garpamótið fræga fari fram
nk. sunnudag ef veður leyfir
og sömuleiðis páskaeggjamót
Samskipa fyrir yngstu kyn-
slóðina.

„Þegar upp er staðið tel ég
óhætt að fullyrða að Skíða-
vikugestir sem og heimamenn
hafi skemmt sér hið besta á
Skíðavikunni þrátt fyrir að
veður hafi skapað nokkur
vandræði. Þegar skíðasvæðin
voru opin tókst vel að draga

fólk frá skíðalyftunum á há-
annatímanum, en tilgangurinn
með atriðunum sem fara fram
á skíðasvæðunum er einmitt
að tryggja jafna dreifingu
skíðamanna svo að biðraðir í
lyfturnar verði þolanlegar,“
segir Gunnar Þórðarson og
bætir við að það þjóni litlum
tilgangi að ergja sig á slæmu
veðri um páskahelgina því
ávallt megi búast slíku um
miðja vetur á norðanverðum
Vestfjörðum.

Helstu nýjungar Skíðavik-
unnar í ár, Skíðavikuútvarpið
og vefsíðan, sönnuðu gildi sitt
að sögn Gunnars og auðveld-
uðu fólki mjög að fylgjast með
því helsta sem var að gerast á
hátíðinni hverju sinni.

„Dagskrárgerð útvarpsins
var vel heppnuð og skemmti-
leg á að hlýða og vefsíðan
fékk um 10.000 heimsóknir
meðan á skíðavikunni stóð
þannig að ég tel víst að þessar
nýjungar séu komnar til að
vera. Þrátt fyrir að skíða-
svæðin hafi verið lokuð um
páskahelgina tel ég að enginn
hafi þurft að láta sér leiðast
því að nóg var um að vera í

bænum fyrir áhugasama. Auk
ýmiss konar menningarvið-
burða sem fólk gat sótt er
skemmtilegt að segja frá því
að á fjórða tug manna tók þátt
í dorgveiðikeppni er fór fram
á Hólmavatni við Dýrafjörð á
páskadag þrátt fyrir vetrar-
hörku og náðu að landa nærri
sjötíu kílóum af regnbogasil-
ungi“, segir Gunnar.

Framundan hjá Skíðaviku-
nefndinni er endurskoðunar-
ferli þar sem farið verður
vandlega yfir liðna Skíðaviku
og athugað hvað hefði mátt
fara betur og hvað gekk vel
þannig að sníða megi af há-
tíðinni alla vankanta og gera
hana enn betur úr garði að ári.

Að sögn Gunnars verður
margt athugað en eitt af því
sem verður sérstaklega skoð-
að er eðli Skíðavikunnar og
hver markhópur hennar sé.

„Skíðavikan er mjög dýr
hátíð og nú þarf að ákveða
hvort vilji sé fyrir hendi að
setja meiri peninga í hana og
freista þess að draga að fleiri
ferðamenn eða láta nægja að
markhópurinn sé gamlir Ís-
firðingar eins og verið hefur

undanfarin ár. Eins þarf skipu-
lagning Skíðavikunnar að
byrja fyrr en verið hefur þar
sem ljóst er að góðan tíma
þarf til þess að dagskráin verði
sem ríkulegust,“ segir Gunnar
Þórðarson og hvetur fólk að
lokum til þess að nýta sér Dal-
ina tvo það sem af er skíða-
vertíðarinnar enda færi og

aðstæður allar þar eins og best
verður á kosið um þessar
mundir.

Grillað í Tungudal á föstudaginn langa.
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Háskólastarf í dreifbýli
Opin dagskrá í Menntaskólanum á Ísafirði

laugardaginn 6. apríl 2002 kl. 11:00 í tengslum við
aðalfund fulltrúaráðs Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða

Dagskrá:

1. Háskólanám úti á landi – sjónarmið menntamálaráðuneytisins.
Karl Kristjánsson, deildarstjóri framhaldsskóla- og fullorðinsfræðsludeildar.
2. Reykjavíkur Akademían – hentar uppbygging af því tagi úti á landi?
Steinunn Kristjánsdóttir, stjórnarformaður Reykjavíkur Akademíunnar.
3. Fjarkennsla og framsækin háskólastarfsemi.
Dr. Bjarni P. Hjarðar, deildarforseti rekstrardeildar Háskólans á Akureyri
og Erlendur Steinar Friðriksson, verkefnisstjóri fjarkennslu við rekstrar- og
auðlindadeild HA.
4. Að koma á fót fjarkennslu í rótgrónum stofnunum.
Fulltrúi frá íslenskuskor Háskóla Íslands.
5. Háskólar á landsbyggðinni.
Dr. Skúli Skúlason, skólameistari Hólaskóla.

Auðlinda-Auðlinda-Auðlinda-Auðlinda-Auðlinda-
deild ádeild ádeild ádeild ádeild á
ÍsafirðiÍsafirðiÍsafirðiÍsafirðiÍsafirði

Haustið 2002 verður í fyrsta skipti boðið
upp á fjarnám við auðlindadeild Háskólans
á Akureyri. Eftirfarandi brautir verða í boði
ef næg þátttaka fæst:

Fiskeldi – sjávarútvegsfræði
líftækni – Umhverfisfræði.
Föstudaginn 5. apríl kl. 16:00 munu fulltrú-

ar frá auðlindadeild kynna námið og svara
spurningum í Bókhlöðunni. Áhugasamir eru
hvattir til að nota tækifærið til að kynna sér
málið.

Einnig er hægt að nálgast upplýsingar á
heimasíðu háskólans á slóðinni www.unak.is
eða í síma 463 0900. Umsóknarfrestur er
til 1. júní.

Kynning á Tækni-Kynning á Tækni-Kynning á Tækni-Kynning á Tækni-Kynning á Tækni-
skóla Íslandsskóla Íslandsskóla Íslandsskóla Íslandsskóla Íslands

Fimmtudaginn 4. apríl mun Svandís Ingi-
mundardóttir, náms- og starfsráðgjafi við
Tækniskóla Íslands, halda kynningarfund
um námsmöguleika við skólann. Kynningin
verður í Menntaskólanum á Ísafirði og hefst
kl. 20:30.

Námsleiðir við TÍ eru fjölbreyttar og höfða
m.a. til fólks sem hug hefur á að setjast á
skólabekk að nýju eftir hlé frá námi. Eins eru
námsbrautir fyrir þá sem vilja bæta við sig
frekara námi eftir sveinspróf eða meistara-
próf eða afla sér háskólagráðu í tæknifræði,
rekstrargreinum eða heilbrigðisgreinum.
Æskilegt er að nemendur TÍ hafi að baki
góða starfsreynslu þegar þeir hefja nám við
skólann.

Tækniskóli Íslands.

www.bb.is dagblað
á netinu!

HafnarstjórHafnarstjórHafnarstjórHafnarstjórHafnarstjórn Ísafjarðarbæjar ályktar gegn nýjum hafnarlögumn Ísafjarðarbæjar ályktar gegn nýjum hafnarlögumn Ísafjarðarbæjar ályktar gegn nýjum hafnarlögumn Ísafjarðarbæjar ályktar gegn nýjum hafnarlögumn Ísafjarðarbæjar ályktar gegn nýjum hafnarlögum

Ný hafnarlög setja hafnir áNý hafnarlög setja hafnir áNý hafnarlög setja hafnir áNý hafnarlög setja hafnir áNý hafnarlög setja hafnir á
landsbyggðinni í erfiða stöðulandsbyggðinni í erfiða stöðulandsbyggðinni í erfiða stöðulandsbyggðinni í erfiða stöðulandsbyggðinni í erfiða stöðu

Hafnarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar ákvað á fundi fyrir stuttu að
senda samgöngunefnd Al-
þingis, umsögn vegna fyrir-
liggjandi frumvarps til nýrra
hafnarlaga sem þar er til um-
fjöllunar og stefnt er að lög-
binda á vordögum. Í umsögn
sinni segir hafnarstjórn að
frumvarpið sé slæmt á heild-
ina litið þó þar megi finna
jákvæða punkta.

Þrjú atriði eru sérstaklega
tekin fyrir í umsögn hafnar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar. Í
fyrsta lagi er varað við því að
stuðningr ríkisvaldsins við ný-
framkvæmdir og endurnýjun
hafnarmannvirkja, falli út
verði frumvarpið að lögum.
Þá leggur hafnarstjórn áherslu
á að aðlögunartími verði gef-
inn til að taka upp fulla sam-
keppni, verði ekki komist hjá
því að gjaldskrá verði ekki
lengur samræmd vegna EES-
reglna. Í þriðja lagi leggur
hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar

til að skilgreining hafna verði
endurskoðuð í nýjum lögum
þannig að tillit verði tekið
samsetningar sveitarfélaga en
þannig gæti Ísafjarðarbær t.d.
valið á milli þess að reka
Hafnir Ísafjarðarbæjar sem
eina höfn eða fleiri.

Frumvarpið er lagt fram til
þess að samræma íslensk lög
við lög evrópska efnahags-
svæðisins og eru ýmsar breyt-
ingar fólgnar í því, sem yrðu
höfnum á landsbyggðinni afar
óhagstæðar. Meðal breytinga
er koma í kjölfar frumvarps-
ins, verði það samþykkt í
óbreyttri mynd, eru þær að
ríkisstyrkir til nýframkvæmda
og viðhaldsverkefna á höfnum
leggjast nær alveg af, en í dag
er framlag ríkisins til við-
haldsverkefna og nýfram-
kvæmda á innri hafnarmann-
virkjum um 60% af heildar-
kostnaði en fer upp í 90% á
svokölluðum innri mannvirkj-
um s.s. varnargörðum o.fl.

Þessu varar hafnarstjórn við
og bendir á að 64 ár taki að
greiða fyrirhugaða endurnýj-
un á Ásgeirskanti á Ísafirði
án ríkisstyrkja, miðað við að
3,3 milljónir næðust í tekju-
afgang hafnarinnar líkt og
gerðist árið 2000.

Frumvarpið kveður einnig
á um að ólöglegt verði að hafa
samræmda þjónustugjaldskrá
á höfnum landsins, en hún er
í dag ákveðin af samgöngu-
ráðuneytinu og er verð það
sama allsstaðar um landið. Ef
verðlag á hafnarþjónustu yrði
gefið frjálst má telja næsta
víst að hafnirnar á höfuðborg-
arsvæðinu, sem fá sínar tekjur
aðallega frá millilandaflutn-
ingum, lækkuðu gjaldskrá
sína í því skyni að fá sem flest
skip til þess að landa þar.
Varpar hafnarstjórn m.a. fram
þeirri spurningu, hverjir
möguleikar hafna Ísafjarðar-
bæjar til þess að halda 2%
aflagjaldi yrðu, eftir að sam-

ræmd gjaldskrá hefur verið
lögð af þar sem í dag er allt að
64 þús. kr. dýrara að landa í
einn gám á Ísafirði en á höf-
uðborgarsvæðinu vegna auka-
gjalda flutningsaðila. Telur
hafnarstjórn nokkuð ljóst
hvaða hafnir væru best undir
samkeppni búnar ef lögin
verða samþykkt.

„Við ákváðum að senda ein-
falda umsögn til samgöngu-
nefndar og tala aðeins um þær
hliðar málsins sem snúa beint
að okkur, þó svo við teljum
að lögin í heild sinni séu alls
ekki nógu góð og setji flestar
hafnir landsins, aðrar en í
Reykjavík og Hafnarfirði, í
afar erfiða afstöðu, enda er
engin tilviljun að flest sveitar-
félög á landinu hafa ályktað
gegn þeim. Við munum að
sjálfsögðu taka þátt í allri sam-
keppni ef að lögunum verður
og sjáum nokkur sóknarfæri
fyrir okkur í þeim, en það
breytir því ekki að ef þau verða
samþykkt í núverandi mynd,
á það eftir að setja hafnir utan
höfuðborgarsvæðisins í tals-
verð vandræði. Við stöndum
nú í þeirri von að samgöngu-
nefnd taki sér góðan tíma til
þess að fara yfir frumvarpið
og vísi því jafnvel til næsta
þings þannig að það verði ekki
afgreitt á því er nú stendur
yfir eins og stefnt er að,“ sagði
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, í sam-
tali við blaðið og bætti því við
að þar sem lögin hafa verið á
döfinni í rúm tvö ár hafi hafn-
arstjórn Ísafjarðarbæjar lagt
áherslu á að ljúka eins miklu
af viðhalds- og nýfram-
kvæmdarverkefnum við höfn-
ina og unnt hafi verið á þeim
tíma til þess að tryggja fjár-
magn frá ríkinu í þau.

Páll Harðarson, einn þriggja
eigenda fyrirtækisins 3X-Stál
á Ísafirði og framleiðslustjóri
þess, hefur selt eignarhluta
sinn í fyrirtækinu og er hættur
þar störfum. Samkvæmt upp-
lýsingum blaðsins tilkynnti
Páll samstarfsfólki sínu um
ákvörðun sína á síðasta vinnu-

degi fyrir páska.
Aðspurður um ástæður þess

að hann dregur sig út úr fyrir-
tækinu nú, þá sagði Páll það
vera af persónulegum ástæð-
um og vildi að öðru leyti ekki
tjá sig frekar um málið.

3x-Stál var stofnað árið
1994 af þeim Jóhanni Jónas-

syni, Albert Högnasyni og
Páli Harðarsyni. Fyrirtækið
hefur sérhæft sig í hönnun og
þróun á vinnslulínum fyrir
sjávarútveginn, bæði fyrir
verksmiðjur og skip. Í dag
starfrækir fyrirtækið tvær
fullkomnar framleiðsluein-
ingar á Ísafirði og í Garðabæ.

3X-Stál ehf. á Ísafirði3X-Stál ehf. á Ísafirði3X-Stál ehf. á Ísafirði3X-Stál ehf. á Ísafirði3X-Stál ehf. á Ísafirði

Einn aðaleigendaEinn aðaleigendaEinn aðaleigendaEinn aðaleigendaEinn aðaleigenda
selur eignarhlut sinnselur eignarhlut sinnselur eignarhlut sinnselur eignarhlut sinnselur eignarhlut sinn

Ekki mátti á tæpara standa í gærmorgun þegar línubáturinn Guðbjörg ÍS-46 kom að
Hnífsdalsbryggju á áttunda tímanum eftir að hafa, á leið til veiða frá Ísafirði, siglt á
ísskæni með þeim afleiðingum að gat kom á bátinn undir sjólínu. Lak sjórinn við-
stöðulaust inn í bátinn sem rétt náði að leggjast að Hnífsdalsbryggju þar sem kallað
var eftir aðstoð. Slökkviliðið á Ísafirði dældu sjónum úr Guðbjörgu.

Guðbjörg ÍS 46 hætt kominGuðbjörg ÍS 46 hætt kominGuðbjörg ÍS 46 hætt kominGuðbjörg ÍS 46 hætt kominGuðbjörg ÍS 46 hætt komin
eftir að hafa siglt á ísskænieftir að hafa siglt á ísskænieftir að hafa siglt á ísskænieftir að hafa siglt á ísskænieftir að hafa siglt á ísskæni
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Íslensk verðbréf hf. hafa
opnað starfsstöð á Ísafirði í
húsakynnum Sparisjóðs Vest-
firðinga við Aðalstræti 20.
Forstöðumaður stöðvarinnar
er Ísfirðingurinn Torfi Jó-
hannsson, sonur Helgu Sig-
mundsdóttur og Jóhanns
Torfasonar. Í frétt frá Íslensk-
um verðbréfum segir að fyrir-
tækið muni bjóða viðskipta-
vinum sínum, þjónustu á öll-
um helstu sviðum verðbréfa-
viðskipta s.s. á sviði fjárvörslu
og eignastýringar, verðbréfa-
miðlunar, útgáfu verðbréfa,
sjóðastýringar og almennrar
ráðgjafar við val á sparnaðar-
leiðum.

Nýverið gerðu Íslensk verð-
bréf hf. og Lífeyrissjóður Vest-
firðinga samning um að Ís-
lensk fyrirtæki annist stýringu
á hluta verðbréfaeignar sjóðs-
ins. Í framhaldinu er síðan
stefnt að því að auka samstarf
þessara aðila enn frekar. Að
sögn Sævars Helgasonar,
framkvæmdastjóra Íslenskra

verðbréfa, ætti samningurinn
að verða báðum aðilum til
hagsbóta auk þess sem Vest-
firðingar ættu að hafa nokkurn
hag af honum í formi aukinnar
þjónustu á sviði verðbréfavið-
skipta á svæðinu.

Guðrún Guðmannsdóttir,

Torfi Jóhannsson, forstöðumaður starfsstöðvar Íslenskra verðbréfa á Ísafirði.
framkvæmdastjóri Lífeyris-
sjóðs Vestfirðinga segir að
markmiðið með samstarfinu
við Íslensk verðbréf hf. sé m.a.
að byggja upp öfluga fjár-
málaþjónustu á Vestfjörðum
ásamt því að fela sérfræðing-
um á verðbréfamarkaði um-

sýslu á eignum Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga. Hún telur jafn-
framt að opnun starfsstöðvar-
innar á Ísafirði ætti að leiða af
sér betri fjármálaþjónustu,
jafnt fyrir sparifjáreigendur og
fyrirtæki og stofnanir á svæð-
inu.

Opna starfsstöð á ÍsafirðiOpna starfsstöð á ÍsafirðiOpna starfsstöð á ÍsafirðiOpna starfsstöð á ÍsafirðiOpna starfsstöð á Ísafirði
Íslensk verðbréf hf.Íslensk verðbréf hf.Íslensk verðbréf hf.Íslensk verðbréf hf.Íslensk verðbréf hf.

Fullt hús kvenna var í
Faktorshúsinu á Ísafirði á
miðvikudagkvöld í síðustu

viku er þar fór fram svo-
nefnt kvennakvöld.

Stemmningin var róleg
framan af og gæddu gestir

sér á ljúffengum ostum,
kaffi, rauðvíni og bjór í
notalegu andrúmslofti

Faktorshússins, en meðal
þess sem boðið var upp á
var snyrtivöru- og tísku-

sýning þar sem keppendur
í „Ungfrú Vestfirðir 2002“

sýndu það nýjasta úr

heimi tískunnar.
Áslaug Jensdóttir, eig-

andi Faktorshússins var
ánægð með kvöldið og

taldi að kvöld sem þetta
gæti orðið að föstum lið,

enda vöntum á tækifærum
fyrir kvenpening bæjarins
að setjast niður og slappa

af frá amstri dagsins,
lausar við eiginmenn sína,
kærasta, feður og bræður.

Ljósmyndari blaðsins kom
við á kvennakvöldinu og

tók þar meðfylgjandi
myndir.

Fullt hús kvennaFullt hús kvennaFullt hús kvennaFullt hús kvennaFullt hús kvenna
í Faktorshúsinuí Faktorshúsinuí Faktorshúsinuí Faktorshúsinuí Faktorshúsinu

FasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskipti

Fasteignir
í þessari

auglýsingu eru
aðeins sýnishorn
af söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar
eru veittar  á

skrifstofunni að
Hafnarstræti 1
og  á heimasíðu

okkar
www.bb.is/tg
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 4-6 herb. íbúðir

Einbýlishús / raðhús
Engjavegur 24: 126,4 m² einb.-
hús á tveimur hæðum. Frábær
sólbaðsaðstaða. Laust 1. ágúst
2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr. Verð
7,5 m.kr.
Hafraholt 50: 138,4 m² Hosby
einingahús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr.
Verð 12,9 m.kr.
Hjallavegur 4: 242 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt bíl-
skúr. Fallegt útsýni. Skipti á
minni eign möguleg.
Tilboð óskast
Hjallavegur 19: 242 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Sér íbúð á  n.h. Ýmis
skipti möguleg. Áhv. ca. 5 m.kr.
Verð 10,5 m.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum ásamt bíl-
skúr og einstaklingsíbúð. Skipti
á minni eign koma til greina.
Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignar-
lóð Laust fljótlega.
Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt kjall-
ara, háalofti og ræktuðum garði.
Tilboð óskast
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr. Verð 12,9 m.kr.
Móholt 9: 194,3 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr
Seljalandsvegur 72: 112 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum, góð-
ur sólpallur.
Verð 8,2 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr.
Verð 16 m.kr.

Fjarðarstræti 14: 100 m²  fal-
leg 4ra herbergja íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Bak-
lóð fylgir neðri hæðinni. Áhv.
ca. 1,5 m.kr.
Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra her-
bergja íbúð að hluta undir risi.
Íbúðin er í góðu standi.
Tilboð óskast
Pólgata 5a: 121 m² 4ra herbergja
íbúð á n.h. í þríbýlishúsi ásamt
bílskúr , 50% kjallara og eignar-
lóð. Íbúðin er öll endurnýjuð
Verð 6,7 m.kr.
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 her-
bergja íbúð á miðhæð í þríbýlis-
húsi ásamt bílskúr. Tilboð óskast

m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og sameign. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Skoða öll tilboð.
Möguleiki að taka bíl uppí. Áhv.
ca. 3 m.kr.
Verð 5,5 m.kr.
Tangagata 16: 66,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m² kjall-
araíbúð á neðri hæð í  tvíbýlis-
húsi. Tilboð óskast

2ja herb. íbúðir
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð í
góðu standi á 2. hæð í fjölbýlis-
húsi. Áhv. ca. 3,6 m.kr.
Verð 6,5 m.kr.
Sundstræti 24:69 m² skemmtil-
eg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi. Verð 4,5 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjöl-
býlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 4  m.kr.

Súðavík
Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt og
glæsilegt einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr, sólstofu og tveim-
ur sólpöllum.
Verð 11.5 m.kr.

Suðureyri
Hjallavegur 11: 138,2 m² ein-
býlishús á einni hæð.
Verð 3 m.kr.

Flateyri
Drafnargata 10: 158 m² hlaðið
einbýlishús á tveimur hæðum,
klætt með timbri og einangrað
ásamt bílskúr.
Verð 8 m.kr.
Ránargata 8: 130,9 m² einbýl-
ishús á einni hæð ásamt hjalli.
Tilboð óskast

Bolungarvík
Heiðarbrún 3: 224,6 m² einbý-
lishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Tilboð óskast
Hlíðarstræti 6: 113 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt
bílskúr. Tilboð óskast
Vitastígur 25b: 101 m² fjögurra
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi. Sér
inngangur.
Tilboð óskast

Atvinnuhúsnæði
Sindragata 9: Veiðafærageym-
sla - eitt bil.
Tilboð óskast.
Sindragata: Veiðarfærageym-
sla, 2 bil, harðsteypt gólf, heitt
og kalt vatn og hiti.
Tilboð óskast.
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Hlíðarvegur 33: 79,1 m² íbúð á
neðri hæð í fjórbýlishúsi ásamt
góðum bílskúr.
Verð 6,9 m.kr.
Hlíf II –Torfensi: 62,5 m² 2ja-
3ja herbergja íbúð á jarðhæði í
Dvalarheimili aldraðra.
Verð 7,1 m.kr.
Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi, sér inn-
gangur, sér geymsla.
Verð 6,8 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölbýlishúsi.
Verð 3,9 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 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2

 3ja herb. íbúðir
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Húslykill og bíllykill með
fjarstýringu töpuðust fyrir
utan Sjallann á Ísafirði að-
faranótt mánudags. Finn-
andi vinsamlegast hafið
samband við afgreiðslu
blaðsins.

Ef þig langar að skoða
Fljótsdalshérað og ná-
grenni í sumar höfum við
sumarbústað til leigu í ná-
grenni Egilsstaða. Uppl. í
síma 471 3034.

Rossignol skíðaklossar,
dökkgráir með appelsínu-
gulu fóðri, nr. 47, voru
teknir í misgripum á
skíðadegi GÍ sem haldinn
var í Tungudal fyrir stuttu.
Í staðinn voru skildir eftir
skór nr. 39. Upplýsingar í
síma 456 3486.

Óska eftir notuðum tjald-
vagni. Upplýsingar í síma
897 2568.

Ósóttir vinningar í Páska-
eggjahappdrætti Vestra
eru nr. 157, 194, 228 og
473. Uppl. í símum 456
4546 og 691 4546.

Til sölu er húseignin að
Drafnargötu 11 á Flateyri.
Húsið er 154m² ásamt
35m² sólstofu og 35m² bíl-
skúr. Húsið er laust. Tilboð
óskast. Uppl. í síma 00 47
4815 4416 eða á netfang-
inu bryndor@online.no.

Til sölu er hornsófi (3+2).
Uppl. í síma 456 3014.

Til sölu er 5 herb. 120m²
íbúð á neðri hæð að Engja-
vegi 15 á Ísafirði. Skipti
möguleg á stærri eign.
Uppl. í síma 691 4124.

Til sölu er Rover Defender
árg. 1998, ekinn 84 þús.
km. Vetrar- og sumardekk
fylgja. 430 þús. kr. út og
áhvílandi lán kr. 1,3 millj.
Uppl. í síma 456 7855.

Til sölu eða leigu er 4ra
herb. íbúð að Túngötu 18 á
Ísafirði. Íbúðin er laus.
Uppl. í síma 456 4014.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á eyrinni á Ísafirði. Laus
fljótlega. Uppl. í símum 456
3798 og 866 7858.

Til sölu er einbýlishús að
Austurvegi 15 á Ísafirði.
Uppl. í síma 456 3881.

Óska eftir að taka íbúð á
leigu. Uppl. í símum 456
4482 og 866 9879.

Til sölu eru brettaskór nr.
42. Uppl. í síma 867 2764.

Til sölu eru 200w hátalar-
ar, fjórar 15" celestion keil-
ur. Uppl. í síma 867 2764
og 867 2763.

Ungt par óskar eftir íbúð
til leigu á eyrinni á Ísafirði
frá og með 1. júní. Uppl. í
síma 456 5295.

Til sölu er brettaskór nr.
38. Uppl. í síma 456 4430.

Hlýðninámskeið fyrir
hunda og hvolpa, byrjend-
ur sem lengra komna.
Áhugasamir skrái sig í síma
862 8671.

HáskólakynningarHáskólakynningarHáskólakynningarHáskólakynningarHáskólakynningar
Eftirtaldar kynningar á fjarnámi eru

fyrirhugaðar í apríl:
Fimmtudagur 4. apríl kl. 20:30 í Mennta-

skólanum á Ísafirði: Svandís Ingimundar-
dóttir, náms- og starfsráðgjafi, kynnir nám
við Tækniskóla Íslands.

Föstudagur 5. apríl kl. 16:00 í Bókhlöðunni
á Ísafirði: Fulltrúar frá Háskólanum á Akureyri
kynna rekstrar- og auðlindadeildir skólans.

Laugardagur 6. apríl kl. 10:00 í Mennta-
skólanum á Ísafirði: Fulltrúi frá íslenskuskor
Háskóla Íslands kynnir nám við skorina.

Laugardagur 6. apríl kl. 11:00 í Mennta-
skólanum á Ísafirði: Opin dagskrá um há-
skólastarf í dreifbýli (sjá sérstaka auglýsingu
hér í blaðinu).

Miðvikudagur 10. apríl á Patreksfirði: Full-
trúar frá Háskólanum á Akureyri kynna rekstr-
ar- og auðlindadeildir skólans.

Mánudagur 15. apríl kl. 20:00 í Félags-
heimilinu á Patreksfirði og þriðjudagur 16.
apríl kl. 10:00 á Hótel Ísafirði: Hrafn Loftsson,
deildarforseti tölvunarfræðideildar Háskólans
í Reykjavík kynnir fjarnám í tölvunarfræði við
Háskólann í Reykjavík.

Fimmtudagur 18. apríl kl. 12:00 á Hótel
Ísafirði: Sigurður Kristinsson, lektor við kenn-
aradeild Háskólans á Akureyri, kynnir nútíma-
fræði og leikskólafræði við HA.

Á hádegisfundum á Hótel Ísafirði verður
hægt að kaupa sér súpu. Æskilegt er að láta
SKG-Veitingar vita með fyrirvara í síma 456
3360.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða.

Hafrannsóknastofnun

RannsóknamennRannsóknamennRannsóknamennRannsóknamennRannsóknamenn
– líffræðingar– líffræðingar– líffræðingar– líffræðingar– líffræðingar

Hjá Hafrannsóknastofnun er laus til um-
sóknar staða rannsóknamanns, hjá útibúinu
á Ísafirði. Starfið felst í fjölbreyttri vinnu við
öflun og úrvinnslu gagna og þátttöku í rann-
sóknaleiðöngrum.

Æskilegt er að umsækjendur hafi BS-próf
í líffræði eða sambærilega menntun eða
reynslu. Umsóknir sendist stofnuninni fyrir
18. apríl. Nánari upplýsingar um starfið
veita Hjalti Karlsson, útibúinu á Ísafirði í
síma 456 3030 og Vignir Thoroddsen í síma
552 0240.

Til sölu!Til sölu!Til sölu!Til sölu!Til sölu!
Til sölu er ca. 90m² íbúð í þríbýlishúsið að

Hlíðarvegi 16 á Ísafirði.
Upplýsingar í símum 456 3501 og 456

3482.

Brautryðjandinn Elías Kjaran gefur út kvæðabókBrautryðjandinn Elías Kjaran gefur út kvæðabókBrautryðjandinn Elías Kjaran gefur út kvæðabókBrautryðjandinn Elías Kjaran gefur út kvæðabókBrautryðjandinn Elías Kjaran gefur út kvæðabók

„Nokkur kvæði og kitl-„Nokkur kvæði og kitl-„Nokkur kvæði og kitl-„Nokkur kvæði og kitl-„Nokkur kvæði og kitl-
andi vísur að vestan“andi vísur að vestan“andi vísur að vestan“andi vísur að vestan“andi vísur að vestan“
Út er komin kvæðabókin

„Nokkur kvæði og kitlandi
vísur að vestan“ eftir Elís

Kjaran Friðfinnsson frá
Kjaransstöðum í Dýrafirði.

Elís Kjaran er mörgum
kunnur sem brautryðjandi í

torsóttri vegagerð á Vest-
fjörðum en hann er einnig

þekktur sem vísnasmiður og
marga hefur hann glatt með

því að láta standa í hljóð-
stafnum við ýmis tækifæri á

liðnum árum. Vísur hans
verða mjög oft til uppi á

reginfjöllum þar sem hann

er staddur við vinnu á jarð-
ýtu sinni ellegar hangandi
utan í einhverjum hamra-

björgum Vestfjarða. Þetta er
fyrsta bók höfundar þar sem
hann matreiðir ýmislegt efni

við flestra hæfi: Amors-
kvæði á léttum nótum í

glettni og gamni, veðurvísur
og náttúrulýsingar og einnig

kvæði alvarlegra efnis svo
nokkuð sé nefnt. Elís er

bæði ljúfur og mannlegur í
kveðskap sínum en umfram

allt einkenna lífsgleði og
húmor kvæði hans.Elías Kjaran Friðfinnsson.

Verkalýðsfélag VestfjarðaVerkalýðsfélag VestfjarðaVerkalýðsfélag VestfjarðaVerkalýðsfélag VestfjarðaVerkalýðsfélag Vestfjarða

Fær 30% afslátt af veggjaldiFær 30% afslátt af veggjaldiFær 30% afslátt af veggjaldiFær 30% afslátt af veggjaldiFær 30% afslátt af veggjaldi
í Hvalfjarðargöngunumí Hvalfjarðargöngunumí Hvalfjarðargöngunumí Hvalfjarðargöngunumí Hvalfjarðargöngunum

Verkalýðsfélag Vestfirðinga
hefur gert samning við Spöl
ehf. um afslátt fyrir félags-
menn af veggjaldi í Hvalfjarð-
argöngunum. Pétur Sigurðs-
son, formaður Verkalýðsfé-
lags Vestfirðinga, segir það

nýjung að bjóða þessa þjón-
ustu og alltaf gaman að geta
veitt Vestfirðingum örlitla bú-
bót.

Félagsmenn geta keypt
miða í göngin á skrifstofu fé-
lagsins með 30% afslætti og

kostar önnur leiðin kr. 700 í
stað kr. 1000 á fullu verði.
Segir Pétur að búið sé að end-
urnýja samninga varðandi af-
slátt af þjónustu flugfélaga og
bílaleiga, og hvetur félags-
menn að kynna sér þau mál.

Skíðavikan á ÍsafirðiSkíðavikan á ÍsafirðiSkíðavikan á ÍsafirðiSkíðavikan á ÍsafirðiSkíðavikan á Ísafirði

Ljósmyndari frá SKILjósmyndari frá SKILjósmyndari frá SKILjósmyndari frá SKILjósmyndari frá SKI
Magazine meðal gestaMagazine meðal gestaMagazine meðal gestaMagazine meðal gestaMagazine meðal gesta

Meðal góðra gesta á Skíða-
viku Ísfirðinga í ár var banda-
ríski blaðamaðurinn og ljós-
myndarinn Andy Slough.
Slough er lausapenni en starf-
ar mest fyrir tímaritið SKI
Magazine, sem er eitt stærsta
skíðatímarit í heimi, en einnig
hefur hann starfað á vegum
útivistarritanna Outside
Magazine og National Geo-
graphic Traveller.

Ástæðan fyrir veru hans á
Skíðaviku 2002 er að sögn

Rúnars Óla Karlssonar, ferða-
málafulltrúa Ísafjarðarbæjar,
sú að hann hafði samband við
skrifstofu Ferðamálaráðs Ís-
lands í New York borg og lýsti
áhuga á því að taka á móti
fjölmiðlafólki í Skíðavikunni.
Beiðni Rúnars fékk ágætar
undirtektir og úr varð að Slo-
ugh var sendur vestur til þess
að skrifa um Skíðavikuna.

Rúnar segir Slough vera
mjög ánægðan með móttökur
Ísfirðinga og hafa veitt mikilli

skíðahefð Ísfirðinga sérstaka
athygli. Einnig gaf hann, að
sögn Rúnars, skíðasvæðinu
góða einkunn og sagði snjóinn
og færið merkilega gott þrátt
fyrir að páskahret hafi sett
strik í reikninginn við enda
Skíðavikunnar. Víst er að
Vestfirðingar allir munu hafa
eitthvað að græða á heimsókn-
um virtra blaðamanna og ljós-
myndara vestur um heiðar og
er vonandi að framhald verði
þar á.

Gangstétt lögð meðfram Pollgötu í sumarGangstétt lögð meðfram Pollgötu í sumarGangstétt lögð meðfram Pollgötu í sumarGangstétt lögð meðfram Pollgötu í sumarGangstétt lögð meðfram Pollgötu í sumar

Útsýnispallur settur upp?Útsýnispallur settur upp?Útsýnispallur settur upp?Útsýnispallur settur upp?Útsýnispallur settur upp?
Hringtorgið sem tekið var í

notkun á Ísafirði sl. haust hef-
ur gefið góða raun fyrir akandi
vegfarendur en þó er ýmsu
enn ábótavant hvað varðar
tengingu gangstétta í kringum
torgið.

Að sögn Sigurðar Mar Ósk-
arssonar hjá tæknideild Ísa-
fjarðarbæjar, er ætlunin að
leggja gangstétt í sumar með-
fram Pollgötu, þ.e. frá bensín-
stöð að verslunarmiðstöðinni
Neista. Ekki er gert ráð fyrir
frekari gangstéttafram-
kvæmdum á Ísafirði í sumar,
en hins vegar verður talsvert

unnið í gangstéttagerð á
Flateyri og Suðureyri.

Pollmegin við hringtorgið
er gert ráð fyrir útsýnispalli
sem á að tengja saman gang-
stéttirnar við Pollgötu og
Skutulsfjarðarbraut. Sú fram-

kvæmd er á könnu Vegagerð-
arinnar og segir Gísli Eiríks-
son, umdæmisstjóri Vega-
gerðarinnar, að málið sé í
skoðun en alls óvíst hvort ráð-
ist verður í það verkefni í sum-
ar.

Séð eftir Pollgötu á Ísafirði.

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

Bæjarmála-Bæjarmála-Bæjarmála-Bæjarmála-Bæjarmála-
félag stofnaðfélag stofnaðfélag stofnaðfélag stofnaðfélag stofnað

Á fundi sem haldinn var
á Hótel Ísafirði í síðustu
viku var samþykkt stofnun
nýs bæjarmálaafls í Ísa-
fjarðarbæ sem bjóða mun
fram við sveitarstjórnar-
kosningarnar í vor. Í stjórn
félagsins voru kosin þau
Friðgerður Ómarsdóttir,
Gylfi Þ. Gíslason, Halldór
Jónsson og Karl Ásgeirs-
son, sem er varamaður í
stjórn.
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„Leist alltaf vel á að opna „Leist alltaf vel á að opna „Leist alltaf vel á að opna „Leist alltaf vel á að opna „Leist alltaf vel á að opna 
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Grétar Helgason og eiginkona hans
Edda Bangon Khiansantia opnuðu á
dögunum thailenska veitingastaðinn
Thai Koon, en það gæti útlagst sem

„Thailensk gæfa“ eða „Thailenskt
tré“ á íslensku. Grétar og Bangon
kynntust er hann var á ferðalagi í
Thailandi á níunda áratug síðustu

aldar og hafa nú verið í farsælu sam-
bandi í rúman áratug. Grétar hefur

verið skipverji á Júlíusi Geirmunds-
syni megnið af sinni ævi og er nú

einn af þeim er hvað lengst hafa setið
í því sem kallað er „besta togarapláss

Íslands“. Aðspurður um hvort að
opnun veitingastaðarins sé tilraun af

hans hálfu til þess að „draga sig í
land“ segir Grétar að það sé hug-

myndin, þó honum hafi áður reynst
erfitt að slíta sig frá sjómennskunni.

FjölskyldanFjölskyldanFjölskyldanFjölskyldanFjölskyldan
þrýstir á landleguþrýstir á landleguþrýstir á landleguþrýstir á landleguþrýstir á landlegu

„Það togar alltaf meir og
meir í mann að vera í landi.
Maður er, eins og gefur að
skilja, lítið heima við þegar
maður sækir sjóinn svona stíft
eins og ég hef gert. Krakkarnir
eru alltaf að þrýsta á að ég fari
að söðla um og svo er ég búinn
að vera að lofa konunni í mörg
ár að koma í land og hef aldrei
staðið við það,“ segir Grétar,
en tekur fram að hann sé ekki
enn búinn að segja stöðu sinni
á Júllanum lausum, fyrst þurfi
að sjá hvernig hlutirnir æxlast
á nýja veitingastaðnum.

Ástæður þess að hann hefur
ekki komið í land til þessa,
segir Grétar margþættar en að
fyrst og fremst sé lítið í boði
fyrir lífstíðarsjómann í landi.

„Ég hef alltaf af og til at-
hugað minn gang hvað sjó-
mennskuna varðar en maður
hefur ekki í margt að fara.
Hér áður fyrr voru þó frystihús
hérna sem ég hefði getað sótt
vinnu í. Ástandið í landvinn-
slugeiranum er óneitanlegra

dapurlegra nú eftir að Norður-
tanginn og Íshúsfélagið lögðu
upp laupana, þó að Hraðfrysti-
húsið í Hnífsdal standi alltaf
fyrir sínu. Ég er með öllu
ólærður ef frá eru talin nám-
skeið tengd sjómennskunni
sem ég hef sótt og það er fátt
í boði fyrir mann eins og mig.
Því ákvað konan að ef ég vildi
koma í land og hægja á keyrsl-
unni þá myndi hún vinna, hún
segir að nú sé komið að hennar
deild, nú er hún sko bara tekin
við“.

-Þú munt þá væntanlega
liggja með lappirnar uppí loft
að horfa á sjónvarpið það sem
eftir er ef veitingastaðurinn
gengur að óskum?

„Nei, ætli það. Ég er ekki
mikill glápari, ég þarf alltaf
að vera að gera eitthvað. Mað-
ur þarf alltaf að hafa eitthvað
fyrir stafni og svo fer því nátt-
úrulega fjarri að ég leggi það
alfarið á Bangon að sjá um
okkur; við erum saman í
þessu,“ segir Grétar.

SjávarútvegsnámiðSjávarútvegsnámiðSjávarútvegsnámiðSjávarútvegsnámiðSjávarútvegsnámið
sem aldrei komsem aldrei komsem aldrei komsem aldrei komsem aldrei kom

Grétar fæddist á Ísafirði árið
1959 og hefur alið þar mann-
inn síðan. Eftir að hafa lokið
gagnfræðaprófi hugðist hann
nema sjávarútvegsfræði, sem
þá var ætlunin að kenna á Ísa-
firði. Einhverjar tafir urðu á
því að kennslan kæmi vestur
á firði og því fór Grétar að
vinna í Íshúsfélagi Ísfirðinga.
Á endanum kom sjávarút-
vegsnámið aldrei á Ísafjörð
og þegar var orðið útséð um
það var Grétar búinn að koma
sér haganlega fyrir í blokkar-
íbúð og farinn að kunna að
meta fastar launagreiðslur
þannig að ekki varð af því að
hann sækti námið til Reykja-
víkur.

„Ég vann í Íshúsfélaginu
frá 15 ára aldri og var þar allt
þar til ég fór yfir á Júlíus árið
1984, þá 25 ára gamall. Það
vantaði mann í einn túr og ég
ákvað að slá til í þetta eina
skipti. Þegar ég var búinn í
honum hringdi skipstjórinn og
spurði hvort ég væri ekki til í
að vera annan og þar hef ég
verið síðan og liðið vel. Ég
hef haft ágætt uppúr því og
ekki spillir fyrir að mannskap-

urinn er yfir höfuð skemmti-
legur, enda er þetta með betri
skipsplássum á landinu.

Það bjóst nú aldrei neinn
við því að ég ætti eftir að fara
á sjóinn og sjálfur hafði ég
sagt margsinnis að það yrði
aldrei. Mamma gapti þegar
ég sagði þeim að ég ætlaði á
Júllann, því þegar ég var lítill
þá var ég orðinn bílveikur og
farinn að gubba í bílferðum
þegar ekki hafði verið ekið
lengra en inn að flugvelli. En
þetta reddaðist allt, ég fann
ekkert til í fyrsta túr utan þess
að ég var voða spenntur og
fékk stundum fiðring í mag-
ann. Svo kom fyrir síðar meir
að ef það leið langt á milli
sjóferða þá fann ég aðeins
fyrir því, en það var aldrei
neitt til að tala um.

Óprenthæf ævintýriÓprenthæf ævintýriÓprenthæf ævintýriÓprenthæf ævintýriÓprenthæf ævintýri
Eftir nær tuttugu ár á Júll-

anum hefur Grétar lent í ýmsu
og á mikið af ævintýrum í
sínum sarpi til þess að deila
með fólki þegar sá gállinn er
á honum. Engu að síður kemur
hik á hann þegar hann er beð-
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inn um að deila með lesendum
blaðsins einhverjum skemm-
tilegum sögum frá Júllanum
og áhöfn hans. „Að sjálfsögðu
gerðust margir skemmtilegir
hlutir á þessum árum, en ég
held að sumir vilji kannski
ekkert að verið sé að segja
sögur af því á opinberum vett-
vangi,“ segir Grétar, sem seg-
ist þó líka luma á vægari og
barnvænni sögum af lífinu á
Júllanum. „Það er bara ekkert
jafn gaman að þeim. Lang-
samlega skemmtilegastar
voru siglingarnar til Þýska-
lands sem byrjuðu árið ’85, á
tímabili voru farnar einar til
tvær slíkar ferðir á ári. Þá var
stoppað í einn og hálfan sól-
arhring en maður gat sagt
sögur frá því eins og maður
hefði stansað í lengri tíma.
Það gerðist nánast allt sem
gat gerst á þessum eina og
hálfa sólarhring, það var nærri
því eins og maður hefði verið
að skemmta sér stanslaust í
viku þegar maður var að segja
fólki frá þessu.

En það er minna um ævin-
týrin í seinni tíð. Áhöfnin er
fjölskipaðri, þegar við vorum
á gamla togaranum þá vorum
við færri og því myndaðist
samanþjappaður hópur. Við
gerðum svo mikið saman,
maður þekkti eiginkonurnar
allar, við vorum allir vinir og
fórum mikið saman í siglingar
og svona, að ekki sé minnst á
hinar frægu utanlandsferðir
áhafnarinnar. Við héldum
mikið hópinn, hvort sem var

út á sjó eða í landlegu. Núna
er þetta öðruvísi, þetta eru
meira menn að sunnan sem
koma og eru roknir um leið
og báturinn leggst að landi”.

-Svo ert þú náttúrulega orð-
inn eldri og ráðsettari?

„Jú jú, en samt var það al-
drei neitt til fyrirstöðu þegar
ég var yngri, hinir sem voru
eldri og ráðsettir tóku bara
konurnar sínar með í allt. En
tímarnir breytast og mennirnir
með, það er ekkert við því að
segja”, segir Grétar.

 Flottrollið sem sökk Flottrollið sem sökk Flottrollið sem sökk Flottrollið sem sökk Flottrollið sem sökk

Á endanum fær þó eitt æv-
intýri að flakka hjá Grétari,
enda eru góðar sögur gerðar
til þess að deila þeim með
umheiminum. „Það voru
miklir fjörkálfar á Júllanum á
sínum tíma og eru reyndar
enn. Hlynur Þórisson hét einn
góður drengur sem var með
okkur í mörg ár. Einu sinni fór
hann sem bátsmaður þegar við
fórum í Smuguna og var dá-
lítið trekktur fyrir sjóferðina.
Eftir að hafa verið við veiðar í
Smugunni í nokkurn tíma

fengum við flottroll sent frá
landi með Guðbjarti. Neta-
gerðin hafði reiknað þetta allt
út þannig að sem einfaldast
yrði að færa trollið milli báta,
þeir höfðu sett belgi og hagað
öllu þannig að trollið myndi
haldast á floti allan tímann.
Hugmyndin var sú að Guð-
bjartsmenn slökuðu trollinu
út og við myndum síðan draga
það inn. Það var hart í sjóinn
þennan daginn og við vorum
ekkert æstir í að leggjast í
þessar framkvæmdir fyrr en
veður lægði, en Guðbjartur
varð að losna við trollið svo
að þeir gætu farið að kasta því
það var fyrir þeim.

Við ákváðum að drífa bara
í þessu og strengdum spotta á
milli skipanna. Þeir köstuðu
þá trollinu útbyrðis og við átt-
um að draga það inn, en það
sökk eins og steinn og bara
hvarf. Við fórum að hífa og
þegar það kom á yfirborðið
og að rennunni hjá okkur kem-
ur á daginn að eitthvað hafði
það verið vitlaust bundið,
þannig að það passaði ekki í
rennuna og hékk því bara við
hana. Það vissi enginn hvað
átti að gera, hart var í sjóinn,
trollið passaði ekki upp renn-
una og spottinn sem það hékk
í var farinn að gefa sig smátt
og smátt. Við stóðum þarna
um stund og klóruðum okkur
í hausnum þar til spottinn gaf
sig allt í einu og allt hvarf í
sjóinn. Þá kom Hlynur hlaup-
andi niður frá krananum hróp-
andi „Gríptu í spottann maður,

grípið í spottann!“, en það
hefði verið algjör dauðadómur
að gera það ef það hefði þá
verið hægt á annað borð, troll-
ið rauk niður af þvílíkum
krafti og ofsa að lítill bátur
hefði farið með hefði hann
verið bundinn við það. Þegar
trollið var sokkið þá hljóp
Hlynur upp til skipstjórans,
Ómars Ellertssonar, og til-
kynnti að ef það ætti að kenna
honum um þetta þá væri hann
sko hættur og hananú.

Þó glataðist trollið ekki.
Einhvern veginn náði Ómar
skipstjóri að húkka í meters-
lykkju sem hékk úr pokanum
utanum trollið. Hann kastaði
slæðunni út, dró í hringi og
húkkaði í þetta litla gat, sem
var eiginlega með ólíkindum,
og hífði inn í einu lagi.

Heillaður afHeillaður afHeillaður afHeillaður afHeillaður af
ThailandiThailandiThailandiThailandiThailandi

Grétar og Bangon kynntust
er Grétar var á ferðalagi um
Thailand í þriðja skiptið.
Hann segist fyrst hafa ferðast
þangað fyrir tilviljun vorið
1987 og algerlega heillast af

Björns, sem fór með mér, inni-
faldir í ferðapakkanum. Við
sátum bara eins og foringjar
aftur í bílnum og hlýddum á
leiðsögumanninn fræða okkur
um land og þjóð.

Þegar við komum á hótelið
var bílhurðin opnuð fyrir okk-
ur og rauðum dregli rennt eftir
gangstéttinni fyrir okkur að
ganga eftir inn á hótelið. Það
var svo sannarlega komið
fram við okkur eins og kon-
ungborna. Þegar maður þurfti
að létta á sér var opnuð fyrir
mann klósetthurðin, svo var
bakið á manni nuddað meðan
maður pissaði og þegar maður
sneri sér við og renndi upp,
var manni rétt sápa. Maður
þvoði sér og þegar því var
lokið var manni rétt hand-
klæðið, eiginlega var maður
eins og ósjálfbjarga þarna.
Þetta var spennandi í smátíma,
en leiðgjarnt til lengdar að
mega ekki einu sinni ganga
örna sinna óáreittur”.

Ástin kviknaðiÁstin kviknaðiÁstin kviknaðiÁstin kviknaðiÁstin kviknaði
á Pattayaá Pattayaá Pattayaá Pattayaá Pattaya

Vandræði með vegabréfs-
áritanir og óhófleg gestrisni
Thailendinga urðu þó ekki til
þess að gera Grétar fráhverfan
Thailandi, nema síður væri. Í
Thailandsferð árið 1988
kynntist hann Bangon konu
sinni á strandstaðnum Pattaya
og ástin kviknaði þeirra á
milli. Ekki gátu þau haldið
símasambandi þegar Grétar
sneri aftur til Íslands og bréfa-
skriftir voru þeim erfiðar sök-
um tungumálaörðugleika. Því
fór hann aftur og heimsótti
stúlkuna árið 1989 og þá var
afráðið að hún skyldi flytjast
með honum heim til Íslands.
Ekki tók hann hana þó með
sér í þeirri ferð vegna þess að
þá var vetur á Íslandi og hann
gat hreinlega ekki hugsað sér
að bjóða tilvonandi eiginkonu
sinni upp á vestfirskan norð-
angarra í fyrstu ferð sinni til
landsins. Því var afráðið að
Bangon flytti til Íslands er
vora tæki og sumarið 1990
urðu fagnaðarfundir þegar
Grétar sótti hana á Leifsstöð í
Keflavík. Þaðan héldu þau
rakleiðis til Ísafjarðar þar sem
Bangon kom sér fyrir í íbúð
Grétars í Stórholtinu.

Kubbinn passaðurKubbinn passaðurKubbinn passaðurKubbinn passaðurKubbinn passaður
Þegar Bangon er spurð

hvernig henni hafi liðið að
koma til Ísafjarðar í fyrsta
skiptið, við óneitanlega sval-
ara hitastig en hún á að venjast
og umkringd fjöllum hvert
sem augað fær litið, hristir
hún höfuðið og hlær. „Það var
agalegt,” segir hún með bros
á vör. „Þegar ég kom fyrst þá
fannst mér allt eitthvað svo
framandi og skrýtið, sjálfsagt
eins og Grétari hefur liðið þeg-
ar hann kom fyrst til Thai-
lands. Þegar hann fór fyrst á
sjóinn varð ég dálítið ein-
mana. Foreldrar mínir í Thai-
landi voru ekki með síma og
það voru fáir hér sem ég gat
talað við því ég hafði ekki
náð að kynnast neinum.
Kubbinn var eiginlega það
eina sem ég sá heilu vikurnar
því að glugginn á íbúðinni

hafi ferðast mikið um landið,
segjast hjónin ekki hafa gert
það í neinu magni utan stöku
ferða norður í Fljótavík og
bera við að hvorugt þeirra sé
mikið fyrir langkeyrslur. Svo
hafa ferðalög til heimaslóða
Bangon í Thailandi verið tíð-
ari, enda eru þau búin að koma
sér upp glæsilegu húsi þar.

„Við erum búin að fara þris-
var til Thailands síðan hún
kom og reyndar erum við ný-
komin þaðan því við dvöldum
við gott yfirlæti í húsi okkar á
æskuslóðum Bangon í Nakon
Ratchasima, sem er í fjögurra
tíma akstursleið frá Bang-
kok,” segir Grétar. „Við keypt-
um land þar í fyrstu ferð okkar
saman, byggðum húsið í ann-
arri ferðinni, tveimur árum
síðar, og gistum þar í þetta
skiptið. Þegar við byggðum
húsið gróðursettum við alls
konar tré og blóm þar og ég
hugsaði alltaf að í ellinni gæti
maður fengið sér eitthvað að
narta í af trjánum, góða ávexti
og svoleiðis. Gróðurfarið er
hins vegar þannig í Thailandi
að við gátum týnt banana af
græðlingunum sem við höfð-
um gróðursett eftir aðeins eitt
og hálft ár. Nú er svo komið
að maður sér varla húsið fyrir
trjánum, sem eru einstaklega
falleg og veita auk þess gott
skjól fyrir umferðarhávaða.

-Hvernig stóð á því að þið
ákváðuð að leggjast út í þessar
miklu framkvæmdir?

„Foreldrar Bangon dveljast
að staðaldri í húsinu og ég
held að það sé draumur hjá
Thailendingum sem koma
hingað og komast í einhver
efni að gera eitthvað fyrir for-
eldra sína. Virðing fyrir for-
eldrunum er einhvern veginn
miklu ríkari hjá þessu fólki
en Íslendingum hefur mér
fundist, og að mörgu leyti held
ég að við mættum taka okkur
þau til fyrirmyndar.

Lengi dreymt umLengi dreymt umLengi dreymt umLengi dreymt umLengi dreymt um
eigin veitingastaðeigin veitingastaðeigin veitingastaðeigin veitingastaðeigin veitingastað

Þegar blaðamaður Bæjarins
besta hitti hjónin Bangon og
Grétar að máli, var í miklu að
snúast hjá þeim þar sem að-
eins voru tveir dagar í opnum
veitingastaðar þeirra og enn
talsvert eftir í að allt yrði til-
búið til að hægt væri að taka á
móti væntanlegum viðskipta-
vinum.

„Við hljótum að ná þessu á
settum tíma, eins og ég sagði
áðan þá skal hann opna og
hananú,” segir Grétar. Hann
segir hugmyndina um að opna
veitingastað hafi vaknað hjá
konu sinni fyrir löngu síðan,
en það hafi ekki verið fyrr en
með tilkomu hins nýja versl-
unarhúss Ágústs og Flosa að
honum fór að lítast á hug-
myndina.

„Mér leist alltaf vel á að
opna veitingastað undir hand-
leiðslu frúarinnar, enda hef
ég tröllatrú á matseldarhæfi-
leikum hennar. Hver sá sem
hefur smakkað af eldamenn-
sku hennar hlýtur að vera mér
sammála um að ef einhver er
fær um að reka veitingastað,
þá er það hún. Málið var bara
að mér fannst skorta hentugt

okkar í Stórholtinu sneri beint
að honum. Við vorum vön að
grínast með það þegar hann
fór á sjóinn að nú ætti ég að
fara að passa fjallið. En þetta
var allt í lagi, ég þurfti bara
smá tíma til þess að venja
mig við nýjan stað í nýrri
heimsálfu”.

Þó að dvöl Bangon á Ísafirði
hafi verið einmanaleg fyrst um
sinn leið það fljótt hjá. Hjónin
tóku strax til við að fjölga
mannkyninu og þeirra fyrsta
barn, Óttar Helgi, fæddist árið
1991. Þá var í nógu að snúast
hjá stoltum foreldrum við að
hugsa um frumburðinn og
sinna hverri þörf hans. Annað
barn þeirra, Margrét Regína,
leit svo dagsins ljós árið 1993.
Síðan þá hefur fjölskyldan
flutt sig um set í húsnæði sem
þau byggðu á Seljalandsveg-
inum og staðið í ströngu við
barnauppeldi þannig að lítill
tími hefur verið til þess að
láta sér leiðast til þessa, það
er helst að þau kvarti yfir því
að hafa ekki nóg af honum.

„Tíminn líður svo rosalega
skart,” segir Grétar. „Það er
eins og það hafi bara verið í
gær sem ég tók á móti Bangon
á Leifsstöð, en nú eigum við
allt í einu tvö yndisleg börn
og erum í þann mund að fara
að opna eigin veitingastað.

Á skíðum í fyrstaÁ skíðum í fyrstaÁ skíðum í fyrstaÁ skíðum í fyrstaÁ skíðum í fyrsta
og síðasta skiptiðog síðasta skiptiðog síðasta skiptiðog síðasta skiptiðog síðasta skiptið

Bangon segir að frá því að
síðan hún kom til Íslands hafi
hún reynt ýmislegt sem henni
hefði aldrei dottið í hug að
einu sinni íhuga. Sem dæmi
um framandi hluti nefnir hún
ferð á skíðasvæði Ísfirðinga í
Tungudal með börnunum sín-
um. „Ég fór í klossana og
smellti mér í skíðin og áður
en ég gat einu sinni farið upp
lyftuna byrjaði ég að renna
stjórnlaust niður, gólandi af
hræðslu. Það var ekki fyrr en
mér hugkvæmdist að láta mig
pompa beint á rassinn að mér
tókst að stoppa mig. Þetta var
í fyrsta, og síðasta skiptið,
sem ég fór á skíði, ég læt aðra
um að renna sér núna,” segir
Bangon. Grétar bætir við að
afrek eiginkonu sinnar á sviði
íþrótta séu fleiri. „Við keypt-
um línuskauta fyrir krakkana
að leika sér á. Dóttir mín setti
skautana á sig og brunaði strax
upp og niður Seljalandsveg-
inn. Þegar mín sá þetta hugs-
aði hún: „Þetta á nú betur við
mig en skíðin, svakalega er
þetta einfalt,“ og ákvað að láta
slag standa að prófa skautana
eftir hvatningu frá krökkun-
um. Á meðan á þessu gekk
var ég að vinna í harðfisknum
og þegar ég kom heim sá ég
hvernig hún hékk í grindverk-
inu við húsið okkar, alveg
ósjálfbjarga. Þá var þetta ekki
alveg eins einfalt og henni
sýndist og hún vissi ekkert
hvernig átti að komast áfram
svo hún hékk á girðingunni
þar til ég kom heim og bjarg-
aði henni,” segir Grétar og
parið hlær dátt við þessa upp-
rifjun á afrekum fortíðarinnar.

Hús í ThailandiHús í ThailandiHús í ThailandiHús í ThailandiHús í Thailandi

Aðspurð hvort fjölskyldan

landi og þjóð þannig að ekki
varð aftur snúið og lengi vel
var Thailand eini áfangastað-
urinn sem kom til greina hjá
honum þegar átti að ferðast..

„Þannig var að mig langaði
alltaf svo rosalega að fara í
heimsreisu, hafði lengi
dreymt um það og af því að
þénustan á Júlíusi var nú ágæt
ákvað ég að fara og kanna
þær ferðir sem voru í boði. Ég
heimsótti nokkrar ferðaskrif-
stofur og athugaði allar heims-
reisur, en þær sem voru á boð-
stólum áttu það flestar sam-
eiginlegt að vera hannaðar
með eldra fólk en mig í huga.
Þegar maður var ungur og
vildi skemmta sér þá fannst
manni svo helvíti stíft pró-
gramm á þessu, stoppa kann-
ski einn dag á hverjum stað
og fara síðan strax af stað aftur
í fyrramálið, öll þessi keyrsla
hljómaði illa í mínum eyrum.
Því ákvað ég að velja bara
einn stað úr reisunni og fara
þangað. Ég valdi bara mest
framandi staðinn úr og það
var Thailand. Ákvað að skella
mér bara þangað, það hlyti að
vera allt í lagi,” segir Grétar
aðspurður um tildrög þess að
hann fór til Thailands í fyrsta
skiptið.

Vegabréfsárit-Vegabréfsárit-Vegabréfsárit-Vegabréfsárit-Vegabréfsárit-
unina vantaðiunina vantaðiunina vantaðiunina vantaðiunina vantaði

„Ég hafði ekki hugmynd
um hvað ég fór út í, það var
ekki algengt að fólk ferðaðist
þangað á þessum tíma, í það
minnsta ekki jafn algengt og
það er nú. Ég fór bara út án
þess að spá í nokkru, sú sem
seldi mér ferðina rétti mér bara
miðann og ég fór út án þess
að hafa nokkuð verið fræddur
um staðinn. Þá áttaði maður
sig ekkert á því að maður
þurfti vegabréfsáritun. Er á
flugvöllinn í Thailandi var
komið var einhver afgreiðslu-
stúlka alltaf að spyrja mig um
eitthvað „visa” og ég hafði
ekki minnstu hugmynd hvað
hún var að tala um. „Vega-
bréfsáritun? Hvað er það nú
eiginlega?“, sagði ég og
skyldi ekkert í látunum. Á
endanum hristi konan bara
hausinn, setti einhvern miða í
passann hjá mér og hleypti
mér í gegn. Síðan þegar ég
kom til baka á flugvöllinn eftir
ánægjulega dvöl, þar sem ég
hafði eytt megninu af pening-
unum mínu í gjálífi ýmiss kon-
ar, var ég tekinn inn á kontór
aftur og átti að borga sekt af
því að ég var búinn að vera of
lengi. Það fór svo að ég borg-
aði fyrir einhverja daga, en
minnstu munaði að ég kæmist
ekkert heim aftur og á tímabili
var mér hætt að lítast á blik-
una.

Baknudd á klósettinuBaknudd á klósettinuBaknudd á klósettinuBaknudd á klósettinuBaknudd á klósettinu
Ferðin sjálf var algjört æv-

intýri, sérstaklega þar sem ég
vissi ekkert á hverju ég átti
von. Við komuna af flugvell-
inum beið eftir mér bíll með
„einkadriver” og manni var
keyrt eins og kóngi um götur
Bangkok, ég bara gapti af
undrun. Mér óafvitandi voru
ekill og leiðsögumaður sem
sáu bara um okkur Sigga
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Mót hækkandi sólMót hækkandi sólMót hækkandi sólMót hækkandi sólMót hækkandi sól 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:

Alls svöruðu 398.
Já sögðu 113 eða 28,39%
Nei sögðu 243 eða 61,06%
Óvíst sögðu
42 eða 10,55%

húsnæði undir svona starf-
semi hér á Ísafirði. Ef maður
vill fá fólkið sem er á röltinu í
miðbænum inn í kaffi eða mat
verður maður eiginlega að
vera staðsettur í kjarna hans,
en ég vil meina að hann sé á
milli Landsbankahússins og
Gamla Bakarísins. Þar hefur
lengi ekkert húsnæði verið
laust og mér leist illa á að fara
að gera eitthvað gamalt upp.

Þegar ég sá teikningarnar
af fyrirhuguðu húsi Ágústs og
Flosa í BB einn daginn, áttaði
ég mig strax á því að nú væri
tækifærið komið. Við vorum
að rúnta um höfnina og ég sá
Ágúst vera að keyra bretti í
Júlíus, sem þá var verið að
landa úr. Ég snarstöðvaði bíl-
inn, renndi rúðunni upp og
kallaði á hann að ég vildi panta
eitt pláss í nýja húsinu hans.
Þetta var á sunnudegi og ég
held að það hafi verið daginn
eftir sem ég skrifaði undir
samning um að fá húsnæðið”.

20 feta gámur20 feta gámur20 feta gámur20 feta gámur20 feta gámur
af matvælumaf matvælumaf matvælumaf matvælumaf matvælum

Grétar býst við að þeim
hjónum eigi eftir að farnast
ágætlega í veitingahúsabrans-
anum enda hefur staðurinn
verið undirbúinn af kostgæfni.

Á ferðalagi sínu til Thai-
lands í desember sl. versluðu
þau innanstokksmuni og
skreytingar fyrir staðinn,
pöntuðu 20 feta gám fullan af

hráefni í matargerðina, en allt
hráefni að kjötmeti undan-
skildu kemur beinustu leið frá
Thailandi, og leituðu meira
að segja til spámanna þar til
þess að athuga hvort að allt
ætti ekki örugglega eftir að
ganga að óskum. Ekki var
annað að sjá en að þeir hafi
haft rétt fyrir sér þegar litið
var inn á staðinn á opnunar-
daginn, því að röð hafði
myndast utan við staðinn áður
en hann opnaði og fullt var út
úr dyrum allan daginn.

Það kemur ef til vill ein-
hverjum á óvart að rekast á
risavaxið tré með gulum
blómum þegar inn á staðinn
er komið. Grétar segir enga
tilviljun að þetta tré skreyti
staðinn. „Tréð heitir Koon,
eins og staðurinn. Við fluttum
það sérstaklega inn frá Thai-
landi með það að markmiði
að skreyta staðinn með því,
enda gaman að leyfa fólki að
sjá hvernig nafnið er fundið.
Svo spillir ekki fyrir að gul
blóm þess eru talin tákna vel-
gengni í Thailandi,” segir
Grétar. Skreytingar á staðnum
hafa alfarið verið í höndum
Bangon, en auk hins sérstaka
Koon trés er þar margt áhuga-
vert að finna, meðal annars
má þar sjá tvær risavaxnar
styttur úr gegnheilum við og
thailensk listaverk. Ef að
undirtektir Vestfirðinga við
Thai Koon halda áfram að
vera jafngóðar og þessa fyrstu

daga sem staðurinn hefur
verið opinn má telja víst að
tréð góða hefur staðið undir
væntingum og vel það.

Ekki á leiðinni burtEkki á leiðinni burtEkki á leiðinni burtEkki á leiðinni burtEkki á leiðinni burt
Þegar þau hjón eru spurð

hvernig þeim líki lífið á Ísa-
firði í dag, segjast þau bæði
einstaklega ánægð og að þeim
komi ekki til hugar að flytjast
héðan á næstunni. „Það kom
einhver smá kippur einhvern
tímann og maður fór að velta
því fyrir sér hvort ekki væri
kominn tími til þess að breyta
til, en með tilkomu veitinga-
staðarins og fjörsins í kringum
hann held ég að við séum bæði
fullsátt að dvelja hér“, segir
Grétar og bætir því við að
hann hafi enga trú á því að
Ísafjörður eigi einhvern tím-
ann eftir að standa mannlaus.

„Hér er bara allt of gott að
vera til þess að maður geti
tekið undir eitthvað svartsýn-
israus um neikvæða byggða-
þróun og annað rugl. Meðan
enn er fiskur í sjónum til þess
að veiða held ég að hér eigi
eftir að fyrirfinnast fólk til
þess að njóta náttúrunnar,
fjallanna, hreina loftsins og
alls hins besta sem Vestfirðir
hafa upp á að bjóða”, segir
Grétar að lokum og þau hjónin
kveðja, enda annasamir dagar
framundan við það að sjá til
þess að allt gangi sem skyldi
á veitingastaðnum Thai Koon.

– haukur s. magnússon.

Hús þeirra hjóna í Thailandi.

Sigrún Hjálmtýsdóttir og Anna Guðný GuðmundsdóttirSigrún Hjálmtýsdóttir og Anna Guðný GuðmundsdóttirSigrún Hjálmtýsdóttir og Anna Guðný GuðmundsdóttirSigrún Hjálmtýsdóttir og Anna Guðný GuðmundsdóttirSigrún Hjálmtýsdóttir og Anna Guðný Guðmundsdóttir

„Raddleg flugeldasýn-„Raddleg flugeldasýn-„Raddleg flugeldasýn-„Raddleg flugeldasýn-„Raddleg flugeldasýn-
ing“ í Ísafjarðarkirkjuing“ í Ísafjarðarkirkjuing“ í Ísafjarðarkirkjuing“ í Ísafjarðarkirkjuing“ í Ísafjarðarkirkju

Hin ástsæla söngkona
Sigrún Hjálmtýsdóttir og
meðleikari hennar, Anna
Guðný Guðmundsdóttir,
halda tónleika í Ísafjarðar-
kirkju fimmtudagskvöldið
4. apríl og hefjast þeir kl.
20.30.

Óhætt er að búast við
glæsilegum tónleikum enda
hlutu þær stöllur óskorað
lof gagnrýnenda er þær
fluttu þessa sömu efnisskrá
í Salnum í Kópavogi fyrir
um mánuði síðan, en þeir
tónleikar voru haldnir í
tilefni af farsælu samstarfi
þeirra í tuttugu ár.

Tónleikarnir eru þriðju
áskriftartónleikar Tónlistar-
félags Ísafjarðar á þessu
starfsári og gilda því áskrift-
arkort félagsmanna, en
einnig verða seldir miðar
við innganginn. Aðgangs-
eyrir er kr. 1.500, en ókeypis
fyrir börn og unglinga 20
ára og yngri.

Á efnisskrá þeirra Didd-
úar og Önnu Guðnýjar er
að þessu sinni einvörðungu
ljóðasöngur og fyrst er
skondinn lagaflokkur eftir
Theu Mushgrave, en hann
mun vera saminn árið 1953.
Þá er þriggja laga flokkur
eftir Olivier Messiaen og
eru bæði lög og textar eftir
tónskáldið. Ljóðin, sem
sum hver eru með trúarlegu
ívafi, fjalla þó fyrst og
fremst um lífið sjálft, meðal
annars glataða æskuást og
fleira í þeim dúr.

Síðust á efnisskránni fyrir
hlé eru ensk sönglög eftir
ýmsa höfunda, en bæði Sig-
rún og Anna Guðný hlutu
sína framhaldsmenntun á

Englandi. Að þeirra sögn eru
sönglögin bæði rómantísk og
falleg, sum hver jafnvel glæsi-
leg, þó greina megi veika
skonsulykt og te-ilm, ef andað
er með nefinu.

Eftir hlé verða flutt eðal-
sönglög úr smiðju Richards
Strauss og þrjú lög úr laga-
flokknum Brentano, en þar
gefur meðal annars að heyra
lagið Amor, – sem er nokkurs
konar „raddleg flugeldasýn-
ing“. Fer einkar vel á að ljúka
þessum litríku tónleikum með
þessum hætti.

Sigrún Hjálmtýsdóttir sótti
fyrst einkatíma í Tónlistar-
skólanum í Reykjavík en nam
síðan við Guildhall School of
Music and Drama í London
og lauk þaðan prófi í einsöng
og kennslu. Hún fór í fram-
haldsnám til Ítalíu og tók þar
þátt í keppnum og vann til
verðlauna. Sigrún hefur haldið
fjölda tónleika hér heima og
erlendis og sungið með ís-
lenskum og erlendum hljóm-
sveitum. Hún söng í Ævintýr-
um Hoffmanns í Þjóðleikhús-
inu og hjá Íslensku óperunni
hefur hún m.a. sungið Sú-
sönnu í Brúðkaupi Fígarós,
Gildu í Rigoletto, bæði Papa-
genu og Næturdrottninguna í
Töfraflautunni, Luciu í Lucia
di Lammermoor, Violettu í La

Traviata og Adinu í Ástar-
drykknum. Hún söng sem
gestasöngvari í  Þránd-
heimi, hlutverk Súsönnu í
Brúðkaupi Fígarós og í
Gautaborg hlutverk Gildu
í Rigoletto. Sigrún var á
tímabili á starfslaunum
listamanna og hélt tónleika
víða um heim og hér
heima. Árið 1995 var Sig-
rún sæmd Riddarakrossi
hinnar íslensku fálkaorðu.

Anna Guðný lauk námi
frá Tónlistarskólanum í
Reykjavík og nokkrum ár-
um síðar frá Guildhall
School of Music í London.
Frá árinu 1982 hefur hún
starfað sem píanóleikari í
Reykjavík og tekið virkan
þátt í íslensku tónlistarlífi.
Hún hefur komið fram sem
einleikari, m.a. með Sin-
fóníuhljómsveit Íslands,
Kammersveit Reykjavíkur
og Íslensku hljómsveitinni.
Anna starfar einnig mikið
sem kammertónlistarmað-
ur og sem meðleikari söng-
vara. Hún hefur leikið inn
á nokkrar hljómplötur og
hljómdiska og komið fram
á tónleikum víða í Evrópu,
Bandaríkjunum og Japan.
Hún hefur tvisvar hlotið
starfslaun frá íslenska
ríkinu.

Páskarnir eru að baki. Sem fyrr sóttu margir Ísafjörð heim í skíðaviku. Veður-
guðurnir voru þó fremur óhagstæðir hátíðahöldum. Það er engin nýlunda þótt oft
hafi farið saman gott veður, mannfjöldi, þar á meðal hópur aðkominna gesta, og
feikna góð dagskrá. Mikil upplyfting er fyrir bæjarfélagið og íbúa þess er vel
tekst til. Því er það nokkur ókostur þegar ekki viðrar til flugs, svo sem nú gerðist.
Kosturinn er sá, að fólk kemst landleiðina nánast allan ársins hring, þótt stundum
sé torsótt og mikið lagt undir við ferðalög til og frá Vestfjörðum. Liðin páskahelgi
var því miður nokkur slysahelgi þótt vel hafi farið í flestum tilfellum.

Eftirtektarvert var hvernig lögregla og björgunarsveitir stóðu
að raunverulegum slysavörnum með því að ferja bílalestir yfir
Holtavörðuheiði. Vafalaust varð þannig komið í veg fyrir alvarleg
óhöpp, slys og meiðsl. Um þessa ágætu heiði liggur leið okkar
Vestfirðinga til annarra landshluta að vetrinum. En fyrr þarf að leggja Steingríms-
fjarðarheiði að baki. Ef til vill má búast við því að beitt verði svipuðum aðferðum
til að auðvelda fólki ferðalög til og frá norðanverðum Vestfjörðum framvegis. Þá
mætti skipuleggja slíkar ferðir og ferðaþjónusta ætti möguleika á því að selja
ævintýraferðir til og frá Ísafirði og nágrenni á vetrum.

Hver sem framtíðin verður í ferða- og samgöngumálum Vestfirðinga er ljóst að
til þess að sá draumur margra verði að veruleika að Vestfirðir verði alvöru við-
komustaður ferðamanna, sem skilja eftir sig fjármuni og stuðla þannig að at-

vinnumöguleikum, þarf öruggari samgöngur. Flug hefur reynst erfitt á vetrinum
sem nú lætur hægt og bítandi undan komandi vori.

En kjarni þessara orða er að velta fyrir sér framtíð Vestfirðinga á Vestfjörðum.
Við vitum það öll að flestir ,,Vestfirðingar” hafa kosið að búa annars staðar en á
Vestfjörðum. Vissulega er gott að eiga góða að sem víðast og vinir í raun eru
ómetanlegir hvar sem þeir búa. Vandamálið sem byggðir á Vestfjörðum standa
frammi fyrir er hins vegar alvarlegra en svo að vinum okkar annars staðar hafi
reynst kleift að leysa þau með góðum hug. Íbúum fækkar stöðugt, atvinna er

fábreytt, þótt unnið sé að úrbótum, og æ fleiri sjá sér þann kost
vænstan að flytja brott. Þannig verður samfélaginu sem eftir
býr enn erfiðara að takast á við aðsteðjandi vandamál.

Ýmsir kostir liggja í því að koma upp sérhæfðri menntun
á Vestfjörðum hvort heldur um er að ræða framhaldsskóla eða háskólanám. En
það verður að byggjast á því að hingað geti nemendur komið og búið, annað hvort
einir eða með fjölskyldum sínum, á námstímanum. Stórbættar samgöngur eru
undirstaða þess að slíkar hugmyndir geti orðið raunhæfar. Með íbúðum og
heimavistum hvers konar kynni að skapast möguleiki á raunverulegri ferðaþjónustu
á Vestfjörðum. Til þess að svo geti orðið er þörf mikils fjár. Það verður að
stærstum hluta að koma frá ríkinu í byrjun. Síðar kynnu fjárfestar að sjá kostinn.
En fjöldi sundurlyndra framboða gagnast ekki.

Sækir þú
kirkju um
páskana?
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Afmælisbarnið, Geirþrúður Charlesdóttir og eiginmaður hennar, Jón Guðjónsson.

Hélt upp á sjötugsafmæliðHélt upp á sjötugsafmæliðHélt upp á sjötugsafmæliðHélt upp á sjötugsafmæliðHélt upp á sjötugsafmælið
með glæsilegri tónlistarveislumeð glæsilegri tónlistarveislumeð glæsilegri tónlistarveislumeð glæsilegri tónlistarveislumeð glæsilegri tónlistarveislu

Fjölmenni mætti til af-
mælisfagnaðar sem

haldinn var í Hömrum á
Ísafirði miðvikudags-

kvöldið 27. mars sl. þeg-
ar Geirþrúður Charles-

dóttir varð sjötug. Var
gestum boðið upp á

glæsilega tónleika sem
afkomendur afmælis-

barnsins áttu veg og
vanda af en þeim til að-

stoðar var hópur tón-
listarfólks af svæðinu

sem tengst hefur Geir-
þrúði vinarböndum í

gegnum árin en eins og
flestum mun kunnugt

hefur hún alla tíð verið
einn af máttarstólpunum

í tónlistarlífi Ísfirðinga.
Meðal þeirra sem

komu fram var Guðrún
Jónsdóttir sem söng

bæði klassísk lög og sí-
gild dægurlög við und-

irleik Huldu Braga-
dóttur og Beötu Joó,

Geirþrúður Ása Guð-
jónsdóttir lék nokkur

lög á fiðlu við undirleik
Sigríðar Ragnarsdóttur og

tónskáldið Jónas Tóm-
asson, Sigríður Ragnars-

dóttir og Herdís Anna
Jónasdóttir fluttu afmælis-

barninu frumsamið lag í
tilefni dagsins. Formlegri

dagskrá tónleikanna lauk
með því að Geirþrúður

var kölluð upp á svið þar
sem hún söng lag úr
óperettunni Meyjar-

skemmunni ásamt Kamm-
erkórnum en að því loknu

var gestum boðið að þiggja

létta nátthressingu fyrir
svefninn. Ljósmyndari

blaðsins kom við í af-
mælinu og tók þar með-
fylgjandi myndir. Fleiri
myndir munu birtast á

svipmyndum á bb.is.
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Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Föstudagur 5. apríl kl. 13:55

Heimsmeistaramótið í sundi í Moskvu
Laugardagur 6. apríl kl. 13:25

Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 6. apríl kl. 15:55

Íslandsmótið í handbolta karla
Sunnudagur 7. apríl kl. 13:00
Íslandsmótið í badminton

Sunnudagur 7. apríl kl. 15:00
Heimsmeistaramótið í sundi í Moskvu

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 6. apríl kl. 13:45

Enski boltinn: Arsenal – Tottenham Hotspur

Hryllingsmyndin, eða Scary Movie, er laugardagsbíó Stöðvar 2 þessa vikuna.
Þetta er sprenghlægileg mynd þar sem margar af vinsælustu spennumyndum
síðari ára fá það óþvegið. Fylgst er með vinum sem óttast um líf sitt því rað-
morðingi gengur laus og ætlar sér að jafna metin við þá. Á meðal leikenda eru
Jon Abrahams, Carmen Electra og Rick Ducommun. Sýning myndarinnar
hefst kl. 22:30.

Scary Movie

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á föstudag:
Hæg breytileg átt og skýj-
að með köflum. Hiti 0 til 8
stig, hlýjast sunnantil.
Horfur á laugardag:
Suðlæg átt og súld eða
rigning sunnan- og vest-
anlands, en annars
skýjað með köflum.
Hiti 3 til 8 stig.
Horfur á sunnudag:
Suðvestanátt og skúrir
eða sluddyél vestantil, en
léttskýjað austantil. Milt
veður.
Horfur á mánudag:
Suðlæg átt og rigning,
einkum vestantil.
Horfur á þriðjudag:
Snýst í norðlæga átt með
éljum norðantil og kólnar í
veðri.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Nú geta þeir sem vilja lagt
sitt af mörkum í baráttunni
við krabbamein því að
efnafræðideild Oxford-
háskóla í samstarfi við
örgjörvaframleiðann Intel
gefur fólki nú kost á því
að „lána“ tölvuna sína á
þeim tímum sem hún er
ekki í notkun til þess að
reikna út sameindir er
gætu reynst gagnlegar við
gerð krabbameinslyfja.
Áhugasamir geta heim-
sótt http://members.ud.
com/projects/cancer/ og
náð í lítið forrit sem virkar
á svipaðan máta og skjá-
hvíla. Þegar tölvan er ekki
í notkun fer forritið í gang
og vinnur úr upplýsingum
sem hún sækir reglulega
til rannsóknarstöðva efna-
fræðideildarinnar. Vonast
aðstandendur verkefnis-
ins til þess að ná umtals-
verðum árangri í barátt-
unni gegn krabbameini
með aðstoð samtengdra
tölva heimsins sem þeir
kalla „stærstu ofurtölvu í
heimi“.

Föstudagur 5. apríl
13.55 HM í sundi. Bein útsending frá
Moskvu þar sem keppt er til úrslita í tíu
greinum.
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (12:90)
18.35 Nornin unga (23:24)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Róbinson-fjölskyldan. (Swiss
Family Robinson) Ævintýramynd um
fjölskyldu sem lendir í sjávarháska og
skolar á land á eyðieyju í Suðurhöfum.
Aðalhlutverk: John Mills og Dorothy
McGuire.
22.15 Landsmót á skíðum. Samantekt
frá keppni dagsins á mótinu sem fram
fer á Dalvík og í Ólafsfirði.
22.30 Ævintýri Sebastians. (Adventur-
es of Sebastian Cole) Sebastian Cole er
eirðarlaus 17 ára piltur í smábæ og er
farinn að dragast aftur úr í skóla. Fjöl-
skyldan forðar sér þegar stjúpfaðir hans
tilkynnir að hann ætli að verða kona en
Sebastian snýr aftur heim og fer að búa
með honum. Myndin er frá árinu 2000
og var tilnefnd til verðlauna á Sundance
hátíðinni. Aðalhlutverk: Adrian Grenier,
Margaret Colin, John Shea og Aleska
Palladino.
00.05 Morgunverður meistaranna.
(Breakfast of Champions) Bandarísk bíó-
mynd byggð á sögu eftir Kurt Vonnegut
um bílasala í undarlegum bæ sem er að
missa tökin á tilverunni. Aðalhlutverk:
Bruce Willis, Albert Finney, Nick Nolte,
Barbara Hershey og Glenne Headly.
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 6. apríl
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (81:90)
09.45 Litlu skrímslin (39:52)
09.50 Safnamýsnar (3:6)
10.00 Pokémon (40:52)
10.22 Gulla grallari (23:26)
10.45 Búrabyggð (38:88)
11.10 Kastljósið
11.35 Mósaík
12.10 At
12.40 Markaregn
13.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
15.25 Snjókrossið 2002. Endurtekinn
þáttur frá miðvikudagskvöldi.
15.55 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik í Essódeild karla.
17.40 Landsmót á skíðum
18.00 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (7:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar
20.50 Risinn minn. (My Giant) Gaman-
mynd frá 1998 um misheppnaðann um-
boðsmann sem hittir risa sem hann telur
geta bjargað bæði ferli sínum og hjóna-
bandi. Aðalhlutverk: Billy Crystal og
Georghe Muresan.
22.35 Síðasti dansinn. (The Last Dan-
ce) Bíómynd frá 1996 um vináttu ungs
lögfræðings og konu sem bíður þess að
verða tekin af lífi. Atriði í myndinni eru
ekki við hæfi barna. Aðalhlutverk: Shar-
on Stone, Rob Morrow, Randy Quaid og
Peter Gallagher.
00.15 Kiljuhetjan. (Paperback Hero)
Áströlsk bíómynd frá 1998 um ungan
mann sem semur ástarsögu undir dul-
nefni. Málin flækjast eftir að bókin slær
í gegn og frægðin kallar. Aðalhlutverk:
Hugh Jackman, Claudia Karvan, Angie
Milliken, Andrew S. Gilbert og Jeanie
Drynan.
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 7. apríl
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
10.22 Babar (40:65)
11.20 Kastljósið
11.40 Mósaík
12.15 Markaregn
13.00 Íslandsmótið í badminton. Bein
útsending frá úrslitaleikjum karla og
kvenna á Íslandsmótinu sem fram fer í
TBR-húsinu í Reykjavík.
15.00 HM í sundi. Bein útsending frá
lokadegi mótsins þar sem Örn Arnarson
keppir til úrslita í 200 metra baksundi.
17.00 Geimferðin (16:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Tómas og Tim (8:10)
18.40 Óli Alexander
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Matarveislan mikla. Í byrjun
síðasta mánaðar voru haldnir veglegir
sælkeradagar í Reykjavík, Food & Fun-

hátíðin svokallaða á vegum Iceland
Naturally. Fjöldi erlendra meistarakokka
og blaðamanna sóttu hátíðina og nutu
matarins ásamt landsmönnum.
20.40 Hálandahöfðinginn. Breskur
myndaflokkur um ungan óðalserfingja í
skosku hálöndunum og samskipti hans
við sveitunga sína.
21.35 Helgarsportið
21.50 Landsmót á skíðum
22.05 Jules og Jim. (Jules et Jim) Bíó-
mynd frá 1961 eftir François Truffaut.
Tveir vinir í París um aldamótin 1900
verða ástfangnir af sömu konunni. Hún
giftist öðrum þeirra en það kemur á
daginn að hún elskar þá báða. Aðalhlut-
verk: Jeanne Moreau, Oskar Werner,
Henri Serre og Vanna Urbino.
23.45 Kastljósið
00.10 Dagskrárlok
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06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Spaced (5:7) (e)
13.05 Celebrity Series: Doris Day
14.45 Andrea (e)
15.10 Christina Aguilera
15.30 NBA Action
16.00 S-klúbburinn (6:26) (e)
16.25 Barnatími Stöðvar 2
18.05 Friends (10:24) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The Simpsons (21:21)
20.00 Pirates of the Plain. (Í fjársjóðs-
leit) Ævintýramynd fyrir alla fjölskyld-
una. Bobby er níu ára strákur á bóndabæ
í Nebraska. Mamma hans og afi eru
skyndilega numin á brott og í þeirra stað
kemur sjóræninginn Jezebal Jack! Þeirra
bíður leit að fjársjóði og barátta við blóð-
þyrsta sjóræningja sem gera líka tilkall
til auðæfanna.  Aðalhlutverk: Tim Curry,
Seth Adkins, Charles Napier.
21.35 The Stretch (2:2) (Glæpataktar)
Hörkuspennandi framhaldsmynd. Ver-
öld Samönthu Greene hrynur til grunna
þegar eiginmaður hennar, Terry, er
dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morð.
Hann er umsvifamikill kaupsýslumaður
og það kemur í hennar hlut að taka við
rekstrinum. Samantha er fullviss um
sakleysi eiginmannsins en þegar hún fer
að skoða viðskipti hans betur renna á
hana tvær grímur.
23.10 Scream. (Öskur) Brjálaður morð-
ingi með hryllingsmyndir á heilanum
drepur hverja unglingsstúlkuna á fætur
annarri í smábæ nokkrum. Hann virðist
einbeita sér að fólki sem Sidney þekkir
en móðir hennar var myrt fyrir ári. Blaða-
kona sem rannsakar málið er sannfærð
um að þarna sé sami fanturinn á ferð.
Morðingjanum tekst að villa um fyrir
lögreglunni og bæjarfélagið er á öðrum
endanum. Enginn er óhultur og allir
liggja undir grun. Aðalhlutverk: Neve
Campbell, Skeet Ulrich, David Arquette,
Drew Barrymore, Courtney Cox.
01.00 Sphere. (Aðrar víddir) Spennu-
mynd um rannsókn sérfræðinga banda-
ríska hersins á 300 ára gömlu geimskipi
á botni Suður-Kyrrahafs. Hugrakkar sálir
halda á vit hins óþekkta og óvíst hvort
þær eigi afturkvæmt. Leikstjórinn Barry
Levinson skapar undursamlega stemmn-
ingu sem minnir óneitanlega á The Abyss
úr smiðju James Camerons.  Aðalhlut-
verk: Dustin Hoffman, Sharon Stone,
Samuel L. Jackson.
03.10 Ísland í dag
03.35 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.20 A Rat´s Tale. Spennandi ævintýri
byggt á verðlaunasögu Tors Heidlers.
Tvær rottur og vinir þeirra reyna að
stöðva ill áform fasteignabraskara sem
ætlar sér að losa borgina við öll meindýr
með banvænu eitri. Hér leika leikbrúður
aðalhlutverkin með dyggri aðstoð vel-
þekktra Hollywood-leikara og er þetta
hin besta skemmtun fyrir börnin.  Aðal-
hlutverk: Josef Ostendorf.
11.50 Bold and the Beautiful
13.20 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn. Bein útsending.
16.05 60 Minutes (e)
16.55 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg (5:24)
20.00 Friends (11:24)
20.30 Mystery Men (Ofurhetjur) Hinn

illi Cassanova Frankenstein hefur ofur-
hetju borgarbúa Kaptein Amazing í haldi
og nú verða aðrar ofurhetjur að láta til
sín taka og bjarga deginum. Þetta eru
kannski ekki mestu ofurhetjur sem uppi
hafa verið enda kraftar þeirra oft ekki
metnir að verðleikum. Hver þarfnast ekki
hetju sem kastar göfflum, sveiflar skóflu
eða er vopnaður keilukúlu? Eða ósýni-
legs drengs sem er eingöngu ósýnilegur
þegar enginn horfir á hann? Skrautleg
gamanmynd sem kemur skemmtilega á
óvart.  Aðalhlutverk: Ben Stiller, William
H. Macy, Janeane Garofalo, Hank
Azaria.
22.30 Scary Movie. (Hryllingsmyndin)
Sprenghlægileg hryllingsmynd þar sem
margar af vinsælustu spennumyndum
síðari ára fá það óþvegið. Fylgst er með
vinum sem óttast um líf sitt því raðmorð-
ingi gengur laus og ætlar sér að jafna
metin við þá.  Aðalhlutverk: Jon Abra-
hams, Rick Ducommun, Carmen Electra,
Shannon Elizabeth.
00.00 John Carpenter´s Vampires.
(Vampírur) Kirkjan hefur lengi vitað að
vampírur eru til en aðeins nýlega að þær
leiti leiða til að útrýma mannkyninu.
Vatíkanið setur því saman hóp af blóð-
sugubönum í von um gera út af við vam-
pírurnar áður en þær ná takmarki sínu.
Aðalhlutverk: James Woods, Daniel
Baldwin.
01.45 Moscow on the Hudson. (Moskva
við Hudsonflóa) Vladímír Ívanov er
saxófónleikari í sovéskum sirkus en yfir-
gefur flokkinn sinn í verslunarmiðstöð-
inni Bloomingdale´s og heldur á vit nýrra
ævintýra. Hann flyst til Harlem og er
brátt kominn með spænska þokkadís upp
á arminn en kemst að því að í paradís
skiptast einnig á skin og skúrir.  Aðalhlut-
verk: Robin Williams, Maria Conchita
Alonso, Cleavant Derricks.
03.40 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.45 Love In the 21st Century
14.10 60 Minutes II (e)
15.00 My Favorite Martian. (Uppá-
halds Marsbúinn minn) Tim O´Hara er
sagt upp störfum. Stuttu síðar verður
hann vitni að brotlendingu geimskips
frá Mars og ákveður að notfæra sér
óheppni Marsbúans til eigin frama. Eftir
smátíma verða þeir vinir en fyrrverandi
yfirmaður Tims kemst að leyndarmálinu
og rænir upptökum af Marsbúanum. Nú
eru góð ráð dýr því félagarnir verða að
taka á öllu því sem þeir eiga til að endur-
heimta spólurnar og koma farinu í loftið
á ný. Aðalhlutverk: Elizabeth Hurley,
Jeff Daniels, Christopher Lloyd.
16.50 The Simpsons (18:21) (e)
17.15 Andrea (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk. Hinn ástsæli
sjónvarpsmaður, Jón Ársæll Þórðarson,
heldur áfram að kynna okkur áhugaverða
samborgara í nýjum myndaflokki sem
er vikulega á dagskrá. Jón Ársæll heim-

sækir konur og karla á öllum aldri og
kynnir landsmönnum nýja hlið á þeim
sem eru í eldlínunni.
20.50 Everything That Rises. (Óbug-
aður) Það er erfitt hlutskipti að stunda
búskap í Bandaríkjunum en sumir eru
það sterkir að þeir geta tekist á við hvaða
erfiðleika sem er. Myndin er frumraun
leikarans góðkunna Dennis Quaids í
leikstjórastólnum.  Aðalhlutverk: Dennis
Quaid, Mare Winningham, Meat Loaf.
22.25 60 Minutes.
23.15 Deconstructing Harry. (Gott á
Harry) Rithöfundurinn Harry Block hef-
ur aflað sér vinsælda með því að skrifa
um vini og vandamenn og nú ásækja
þeir hann jafnt í svefni sem í vöku. Bráð-
fyndin mynd úr smiðju Woodys Allens
sem sannar að karlinn er langt frá því að
vera dauður úr öllum æðum.  Aðalhlut-
verk: Woody Allen, Kirstie Alley, Bob
Balaban, Caroline Aaron.
00.45 Dybt vand. (Á botninum) Hörku-
spennandi framhaldsmynd. Niels Bern-
Jensen er áhrifamaður í litlum bæ. Hann
hefur komið ár sinni vel fyrir borð og
þarf ekki að kvarta. Samt nagar samvisk-
an hann. Ekki er allt sem sýnist í þessu
friðsæla samfélagi og Bern-Jensen býr
yfir upplýsingum sem ekki þola dags-
ljósið. Brátt fara sögusagnir á kreik og í
framhaldinu er gripið til lyga, fjárkúg-
unar og annarra óþverrabragða. Leik-
stjórinn er sá hinn sami og leikstýrði
hinni frægu spennumynd Nattevagten.
Aðalhlutverk: Jens Jorn Spottag, Lotte
Andersen, Henning Moritzen, Soren
Sætter-Lassen.
02.05 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 5. apríl
18.00 Heklusport
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 Trufluð tilvera (10:14)
21.00 Shadow Conspiracy. (Samsæri í
Hvíta húsinu) Bobby Bishop er sérlegur
aðstoðarmaður forseta Bandaríkjanna.
Hann fær upplýsingar frá kunningja sín-
um um að í Hvíta húsinu sé ekki allt með
felldu og að samsæri sé í bígerð. Kunn-
inginn er myrtur skömmu síðar og næst
ætla ódæðismennirnir að ryðja Bobby
úr vegi. Hann snýst til varnar en hefur á
engan að treysta nema sjálfan sig.  Aðal-
hlutverk: Charlie Sheen, Donald Suther-
land, Linda Hamilton, Stephen Lang,
Ben Gazzara.
22.45 Diner. (Kaffivagninn) Hér eru
vandamál uppvaxtaráranna til umfjöll-
unar en sögusviðið er Baltimore í Banda-
ríkjunum undir lok sjötta áratugarins.
Við fylgjumst með nokkrum ungmenn-
um sem hittast reglulega á kaffivagni í
borginni og ræða tilgang lífsins. Ungl-
ingsárin eru að baki og hópurinn þarf að
taka á sig nýjar skyldur í heimi hinna
fullorðnu. Aðalhlutverk: Steve Gutten-
berg, Daniel Stern, Mickey Rourke, Kevin
Bacon, Timothy Daly, Ellen Barkin.
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Laugardagur 6. apríl kl. 10:45
Enski boltinn: Leicester City – Manchester United

Laugardagur 6. apríl kl. 19:25
Spænski boltinn: Athletic Bilbao – Barcelona

Sunnudagur 7. apríl kl. 12:45
Ítalski boltinn: Inter Milan – Atalanta

Sunnudagur 7. apríl kl. 14:55
Enski boltinn: Leeds United – Sunderland

Sunnudagur 7. apríl kl. 16:55
NBA: Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks

Sunnudagur 7. apríl kl. 21:30
NBA: Miami Heat – Los Angeles Lakers

Mánudagur 8. apríl kl. 18:55
Enski boltinn: Newcastle United – Fulham

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

Glæpataktar

00.35 Cyber Tracker. (Aftökusveitin)
Spennumynd sem gerist í náinni framtíð
þegar glæpamenn eru réttlausir og teknir
af lífi án dóms og laga. Um það sér af-
tökusveit vélmenna. Þegar leyniþjón-
ustumaðurinn Eric Phillips verður vitni
að einni slíkri aftöku ákveður hann að
ganga til liðs við uppreisnarmenn og
segja kerfinu stríð á hendur. Frá þeirri
stundu er Phillips dauðadæmdur.  Aðal-
hlutverk: Don Wilson, Richard Norton,
Stacie Foster, Joseph Ruskin, John
Aprea.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 6. apríl

10.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Leicester  og Manchester United.
13.00 Saga HM. Rakin er saga heims-
meistarakeppninnar í knattspyrnu frá
1954 til 1990. Í þessum þætti er fylgst
með keppninni í Chile árið 1962. Brasi-
líumenn áttu titil að verja en fengu harða
keppni frá bæði heimamönnum og Tékk-
um sem kom verulega á óvart.
14.25 SOS Titanic. (Neyðarkall frá
Titanic) Sannsöguleg sjónvarpsmynd
um eitt mannskæðasta sjóslys sögunnar.
Titanic var í fyrstu ferð sinn yfir Atlants-
hafið þegar ósköpin dundu yfir. Skömmu
fyrir miðnætti 12. apríl 1912 rakst skipið
á ísjaka um 150 km suður af Nýfundna-
landi. Um borð voru 2220 manns og
1513 þeirra drukknuðu. Hönnuðir skips-
ins fullyrtu að það gæti ekki sokkið en
annað kom á daginn. Aðalhlutverk: Dav-
id Jenssen, Cloris Leachman, Susan St.
James, David Warner, Ian Holm, Helen

16.05 Íþróttir um allan heim
17.00 Toppleikir
18.50 Spænski boltinn. Bein útsending.
21.00 X-Files: Fight the Future.
Alríkislögreglan lokar deild yfirnáttúru-
legra atburða eftir fimm ára starfsemi.
Mulder og Scully fá ný verkefni og er
ætlað að glíma við hryðjuverkamenn.
Þegar alríkisbygging er sprengd í loft
upp leiðir það skötuhjúin aftur inn á
yfirnáttúrulegar brautir þvert á óskir
yfirvalda.  Aðalhlutverk: David Duch-
ovny, Gillian Anderson, Martin Landau.
23.00 Hnefaleikar. Útsending frá
hnefaleikakeppni í Las Vegas. Á meðal
þeirra sem mættust voru Joel Casamayor
(26-0) og Acelino Freitas (30-0) en í
húfi var heimsmeistaratitill WBA-
sambandsins í fjaðurvigt (super).
01.00 A Seller´s Market. Erótísk kvik-
mynd..
02.25 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 7. apríl

12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
14.55 Enski boltinn. Bein útsending
frá leik Leeds United og Sunderland.
16.55 NBA. Bein útsendning frá leik
Philadelphia 76ers og Milwaukee
Bucks.
19.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í
spilin fyrir þá næstu.
20.00 Bandaríska meistarak. í golfi.
Upprifjun á bandarísku meistarakeppn-
inni í golfi 2001, US Masters, sem haldin
var á Augusta National vellinum í Geo-
rgíu. Bandaríska meistarakeppnin 2002

Glæpataktar, eða The Stretch, er hörkuspennandi framhaldsmynd frá árinu
2000 sem Stöð 2 sýnir í kvöld kl. 21:00. Veröld Samönthu Greene hrynur til

grunna þegar eiginmaður hennar, Terry, er dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir
morð. Hann er umsvifamikill kaupsýslumaður og það kemur í hennar hlut að

taka við rekstrinum. Samantha er fullviss um sakleysi eiginmannsins en
þegar hún fer að skoða viðskipti hans betur, renna á hana tvær grímur.
Aðalhlutverk leika Anita Dobson og Leslie Grantham. Síðari hlutinn er á

dagskrá annað kvöld.

hefst 11. apríl en Sýn verður með beinar
útsendingar frá mótinu alla keppnisdag-
ana.
21.00 NBA-tilþrif
21.30 NBA. Bein útsending frá leik Miami
Heat og Los Angeles Lakers.
00.00 Golfmót í Bandaríkjunum
01.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 5. apríl
16.30 Muzik.is
17.30 Two Guys and a Girl (e)
18.00 Everybody loves Raymond (e)
18.30 The King of Queens(e)
19:00 Powerplay (e)
19.30 Powerplay(e)
20:00 Dateline. Magnaðir fréttaskýr-
ingaþættir þar sem kafað er ofan í kjölinn
á erfiðum málum.
21:00 Undercover. Bandarísk þáttaröð
um Brett Parker er flytur aftur til heima-
bæjar síns til að stjórna hokkíliði. Brett
reynir að þjálfa liðið með hræðilegum ár-
angri. Hann neyðist því til að endurráða
Gorman þjálfara sem hann hafði rekið.
Michelle lendir í slysi og Brett þarf að
velja á milli skjólstæðings og liðsins
22.00 Djúpa laugin. Þórey Eva og Júlíus
Hafstein koma Íslendingum á stefnumót
23:00 Malcolm in the middle (e)
23.30 CSI (e)
00.20 Law & Order SVU (e)
01.10 Jay Leno(e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 6. apríl
12.30 48 Hours(e)
13.30 Law & Order(e)
14.30 Jay Leno(e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Survivor IV (e)
17.30 Fólk (e)
18.30 Undercover (e)
19.30 Two Guys and Girl (e)
20.00 Powerplay. Michael Riley fer með
hlutverk Bretts Parker, umboðsmanns
íþróttamaðnna sem lætur hugannbera sig
hálfa leið í að koma umbjóðendum sínum
á framfæri. Þegar hann flytur til heimabæj-
ar síns áttar hann sig á því stundum er
kapp best með forsjá.
21:00 Íslendingar.
22:00 Total Recall. Kanadísk spennu-
þáttaröð um lögreglumenn á áttunda ára
tug21.aldarinnar. Vélmennið Farve kemst
að ýmsum eiginleikum í sínu eigin fari
sem ekki var minnst á í leiðbeiningunum.
Verkalýðsforingi er myrtur á átakafundi
en það kemur engum meira á óvart en
morðingjanum sem hafði ekki hugmynd
um að hann ætlaði að myrða hann.
22.50 The  Amati Girls. (e)
00:20 Tvöfaldur Jay Leno (e)
01.50 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 7. apríl
12.30 Silfur Egils
14.00 Mótor(e)
14.30 Boston Public(e)
15.30 The Practice (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Providance (e)
18.30 Dateline(e)
19.30 King of Queens (e)
20:00 She´s no Angel. Vinnuveitendur
Liddy Carlyle ráðast á hana og hún verst
af krafti. Í uppnámi og miður sín yfir ár-
ásinni flýr hún af vettvangi með það eitt
fyrir augum að komast sem lengst burtu.
Hún rænir bíl annars árasarmannsins en
losar sig við hann og húkkar far með ný-
giftu pari sem einnig er á einskonar flótta.
Í fyrstu virðist leiðin greið en bra´tt æstast
leikar...
21:30 Málið
21.45 Silfur Egils
23.30 Íslendingar (e)
00.30 Survivor IV (e)
01.20 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist
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Bolungarvíkur-
kaupstaður

KynningarfundurKynningarfundurKynningarfundurKynningarfundurKynningarfundur
Fundur vegna fyrirhugaðra snjóflóðavarna

í Bolungarvík verður haldinn mánudaginn
8. apríl kl. 20:00 í Víkurbæ.

Bolungarvíkurkaupstaður

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfsfólk óskast í afgreiðslu og pökkun.

Vinnutími fyrir hádegi.
Upplýsingar gefa María, Rósa eða Ruth.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Sr. Magnús Erlingsson,
sóknarprestur á Ísafirði

svarar:

,,Starfs míns
vegna þarf ég

stundum að
líta í þjóð-

skrána á net-
inu eða heim-
sækja heima-
síðu Dóms- og kirkjumála-

ráðuneytisins. Íslenska
þjóðkirkjan er með ágæta

heimasíðu, sem ég kíki
reglulega á. Þar er til

dæmis hægt að taka þátt í
umræðuhorni og er slóðin

þangað www.kirkjan.is/
korkar eða þá að lesa sér
til um nýjungar í kirkju- og

safnaðarstarfi á www.
kirkjan.is/   kirkjustarf
svo dæmi séu tekin. Af
öðrum athyglisverðum

,,trúarvefum” vil ég benda
á www.dec.hi.is þar sem
rætt er um trúarleg stef í
kvikmyndum. Svo fylgist

ég svolítið með stjórn-
málaumræðunni bæði
með því að kíkja á vef

Alþingis og eins því sem
áhugasamir ungliðar eru

að skrifa á frelsi.is,
murinn.is eða politik.is.

Fréttir sæki ég mér á bb.is
svona tvisvar í viku og

einnig lít ég stöku sinnum
á mbl.is.“

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir
Ástand pilts-Ástand pilts-Ástand pilts-Ástand pilts-Ástand pilts-

ins óbreyttins óbreyttins óbreyttins óbreyttins óbreytt
Ástand piltsins frá Súðavík
er slasaðist við skíðastökk
á skíðasvæðinu í Tungudal

þriðjudaginn 19. mars sl.
er óbreytt. Honum er hald-
ið sofandi á gjörgæsludeild

Landspítala-Háskóla-
sjúkrahúss í Fossvogi en

hann hlaut bæði höfuð- og
brjóstholsáverka. Í kjölfar
lyfjaofnæmis er upp kom
hjá piltinum nýlega, þurfti

að minnka lyfjagjöf hans til
muna og fær hann nú að-

eins verkjalyf og væg
svefnlyf að sögn nákomins
ættingja.  Stefnt er að því

að vekja piltinn á næstu
dögum og er í því skyni

verið að létta á svæfingu
hans.

www.bb.is
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bb.is
– öflugur frétta- og
upplýsingamiðill!

Vestfirðingar legVestfirðingar legVestfirðingar legVestfirðingar legVestfirðingar leggja fram eigin byggja fram eigin byggja fram eigin byggja fram eigin byggja fram eigin byggðaáætlungðaáætlungðaáætlungðaáætlungðaáætlun

Megináhersla lögð á eflinguMegináhersla lögð á eflinguMegináhersla lögð á eflinguMegináhersla lögð á eflinguMegináhersla lögð á eflingu
þriggja þátta í atvinnulífiþriggja þátta í atvinnulífiþriggja þátta í atvinnulífiþriggja þátta í atvinnulífiþriggja þátta í atvinnulífi

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar kynnir byggðaáætlunina fyrir Vestfirði.

Búið er að leggja fram sér-
staka byggðaáætlun fyrir Vest-
firði til stuðnings þingsálykt-
un um stefnu í byggðamálum
2002-2005. Þar er lögð áhersla
á að sambærilegar aðstæður
séu fyrir jafnt atvinnulíf sem
íbúa án tillits til hvar á landinu
þeir búa og er markmiðið er
að fólki fjölgi á svæðinu um
svipað hlutfall og á landsvísu.

Áætlunin er unnin af starfs-
hópi sveitarfélaga á Vestfjörð-
um, er myndaður var með
samþykkt allra sveitarfélaga
á Vestfjörðum í kjölfar þess
að ríkisstjórnin lagði blessun
sína yfir tillögu að stefnumót-
andi byggðaáætlun til fjögurra
ára, en þar þótti forsvarsmönn-
um sveitarfélaganna vanta
verulega uppá að aðgerðir al-
mennt, og ekki síst fyrir Vest-
firði, væru skilgreindar.

Byggðaáætlunin var kynnt
opinberlega á blaðamanna-
fundi er haldinn var í Stjórn-
sýsluhússins á Ísafirði í síð-
ustu viku.

Umbótatillögurnar er fram
koma í hinni nýju byggða-
áætlun eru yfir áttatíu talsins
og segir Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, að
breið samstaða hefði náðst um
þau verkefni sem eru í áætl-
uninni. Hann segir fjölmarga

úr atvinnu-, mennta- og menn-
ingarlífi Vestfjarða hafa tekið
þátt í mótun og gerð þeirra en
alls bárust á fjórða tug tillagna
frá aðilum utan starfshópsins.
Nefndi hann sem dæmi að
Menntaskólinn á Ísafirði hefði
lagt fram fjölda tillagna er
vörðuðu menntamál, nefndir
á vegum bæjarins hefðu skilað
nokkrum og sömuleiðis hefði
verið nokkuð um að einstakl-
ingar sendu inn tillögur óum-
beðnir. Allt hefði þetta verið
tekið til skoðunar og vonast
Halldór til þess að sú sam-
staða sem sveitarfélög á Vest-
fjörðum sýndu um áætlunina
skili sér að fullu í henni.

Í byggðastefnu Vestfirðinga
er megináhersla lögð á eflingu
þriggja þátta í atvinnulífi á
Vestfjörðum; ferðaþjónustu,
rannsóknarstarfsemi ýmiss
konar og fiskeldis. Meðal þess
sem lagt er til í byggðaáætl-
uninni er að sjávarútvegur á
Vestfjörðum fái notið nálægð-
ar fiskimiðin, að átak verði
gert í markaðsmálum ferða-
þjónustunnar og að bæta þurfi
aðgengi vestfirskra nýsköp-
unarfyrirtækja sem keppa á
alþjóðamarkaði að fjármagni
og aðstöðu. Uppsetning til-
lagna er með sama hætti og í
tillögu ráðherra með þeirri

undantekningu að sjávarút-
vegur er í fyrsta kafla undir
liðnum „nýting sóknarfæra í
atvinnulífinu“ í stað þess að í
tillögu ráðherra er sjávarút-
vegur undir liðnum „stefnu-
mótun í atvinnugreinum með
framleiðslustýringu“.

Að sögn Halldórs má ekki
vænta þess að árangur af til-
lögunum komi í ljós fyrr en
við seinni umræður um bygg-
ðaáætlun á Alþingi, sem fara
fram eftir 10. apríl. Hann seg-
ist hins vegar fullur bjartsýni

um að áætlun Vestfirðinga,
eða í það minnsta einhverjir
hlutar hennar, verði tekin til
greina í ljósi jákvæðra viðtaka
er fulltrúar vestfirskra sveitar-
félaga fengu þegar þeir af-
hentu iðnaðarráðherra, iðnað-
arnefnd alþingis og alþingis-
mönnum Vestfjarða skjalið.

Á fundinum voru saman-
komnir fulltrúar bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar, Fjórðungs-
sambands Vestfjarða, At-
vinnuþróunarfélags Vest-
fjarða auk Rúnars Óla Karls-

sonar ferðamálafulltrúa. Þar
var einnig Ólafur Kristjáns-
son, bæjarstjóri Bolungarvík-
ur sem kom með þá ábend-
ingu á fundinum að nauðsyn-
legt væri að koma upp tengilið
hjá iðnaðarráðherra til þess
að geta betur fylgt tillögum
Vestfirðinga eftir, því margar
góðar tillögur og skýrslur
hefðu verið gerðar í gegnum
tíðina sem ekkert hafi síðan
orðið úr vegna þess að enginn
hafi verið til þess að ýta á að
þær kæmu til framkvæmda.

Ný verslunarmiðstöð Ágúst og Flosa ehf. í miðbæ ÍsafjarðarNý verslunarmiðstöð Ágúst og Flosa ehf. í miðbæ ÍsafjarðarNý verslunarmiðstöð Ágúst og Flosa ehf. í miðbæ ÍsafjarðarNý verslunarmiðstöð Ágúst og Flosa ehf. í miðbæ ÍsafjarðarNý verslunarmiðstöð Ágúst og Flosa ehf. í miðbæ Ísafjarðar

Í síðustu viku voru kunn-
gerð úrslit í samkeppni sem
byggingarfyrirtækið Ágúst og
Flosi ehf. efndi til á dögunum
um nafn á nýju verslunarmið-
stöðinni sem staðsett er í mið-
bæ Ísafjarðar. Dómnefnd sem
fór yfir tillögurnar komst að
þeirri niðurstöðu að nafnið
Neisti væri best við hæfi, en
eins og flestum mun kunnugt
er það dregið af verslun sem
um áratuga skeið stóð þar sem
hin nýja verslunarmiðstöð
stendur nú.

Skilafrestur í samkeppninni
var til 12. mars sl. og er óhætt
að segja að viðbrögð hafi verið
góð því alls bárust 85 umslög
sem innihéldu hátt á þriðja
hundrað tillögur. Þar af voru

fjórar tillögur með nafninu
Neisti og var dómnefnd sam-
mála um að draga út eina til-
lögu. Verðlaunatillagan var
send inn undir dulnefninu
„Portararnir“ og þegar um-
slagið með nafni sendanda var
opnað, kom í ljós að þrír aðilar
höfðu sameinast um senda inn
tillögu. Þetta voru Árný Her-
borg Oddsdóttir, Gunnar Jóns-
son og Kári Þór Jóhannsson
og fengu þau afhent verðlaun
að upphæð kr. 50.000 fyrir
bestu tillöguna.

Eins og áður segir barst
mikill fjöldi tillagna í sam-
keppnina og sem dæmi um
nokkrar þeirra má nefna
Kaupstaður, Klasinn, Fell, Ís-
borg, Hafnarborg, Pollurinn,

Molinn, Eyrarver og Ísól. Þá
komu einnig nokkrar tillögur
með nafninu Neistinn og var

dómnefnd sammála um þar
væri um tvær ólíkar tillögur að
ræða, þ.e. Neisti og Neistinn.

„Portararnir“ Kári Þór Jóhannsson, Árný Herborg Odds-
dóttir og Gunnar Jónsson taka við verðlaunaféinu sem af-
hent var af þeim Flosa Kristjánssyni og Ágústi Gíslasyni.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

ADSL settADSL settADSL settADSL settADSL sett
upp í júníupp í júníupp í júníupp í júníupp í júní
Landssíminn hefur

ákveðið að setja upp AD-
SL-þjónustu í Bolungarvík
í kjölfar um þrjátíu um-
sókna frá netnotendum í
Bolungarvík þar sem þeir
skuldbinda sig til að gerast
áskrifendur af gagnaflutn-
ingskerfinu í eitt ár. Áætlað
er að uppsetning hefjist í
júní.

Að sögn Guðrúnar M.
Örnólfsdóttur, vörustjóra
hjá Símanum er ekki lengur
farið út í uppsetningu á AD-
SL nema ákveðinn fjöldi
umsókna liggi fyrir þar eð
nauðsynlegt þykir að
tryggja ákveðinn fjölda
áskrifenda.

Neisti skal húsið heitaNeisti skal húsið heitaNeisti skal húsið heitaNeisti skal húsið heitaNeisti skal húsið heita


