
Miðvikudagur 13. nóvember 2002 Miðvikudagur 13. nóvember 2002 Miðvikudagur 13. nóvember 2002 Miðvikudagur 13. nóvember 2002 Miðvikudagur 13. nóvember 2002 ••••• 46. tbl.  46. tbl.  46. tbl.  46. tbl.  46. tbl. ••••• 19. árg. 19. árg. 19. árg. 19. árg. 19. árg.

ÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvember 1984 1984 1984 1984 1984 • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • Veffang: www.bb.is Veffang: www.bb.is Veffang: www.bb.is Veffang: www.bb.is Veffang: www.bb.is • Netfang: • Netfang: • Netfang: • Netfang: • Netfang: bb bb bb bb bb@@@@@bbbbbbbbbb.is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. 200200200200200 m/ m/ m/ m/ m/vvvvvsksksksksk

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi fór fram á laugardagPrófkjör Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi fór fram á laugardagPrófkjör Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi fór fram á laugardagPrófkjör Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi fór fram á laugardagPrófkjör Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi fór fram á laugardag

Einar Kristinn og Einar OddurEinar Kristinn og Einar OddurEinar Kristinn og Einar OddurEinar Kristinn og Einar OddurEinar Kristinn og Einar Oddur
með mest fylgi allra frambjóðendameð mest fylgi allra frambjóðendameð mest fylgi allra frambjóðendameð mest fylgi allra frambjóðendameð mest fylgi allra frambjóðenda

Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra hlaut fyrsta
sætið í prófkjöri Sjálfstæðis-
flokksins í Norðvesturkjör-
dæmi um helgina. Mjög litlu
munaði á atkvæðafjölda í
fyrsta sætið hjá Sturlu og Vil-
hjálmi Egilssyni og skildu þar
aðeins 41 atkvæði. Athygli
vekur, að ráðherrann fékk ein-
ungis 24,7% atkvæða í fyrsta
sætið en Vilhjálmur fékk 24%
atkvæða í fyrsta sæti.

Í öðru og þriðja sæti í próf-
kjörinu urðu Einar K. Guð-
finnsson og Einar Oddur
Kristjánsson. Þeir fengu mjög
örugga kosningu í þau sæti
og hlutu langmest heildarfylgi
af öllum frambjóðendunum
tíu, Einar Kristinn 80% og
Einar Oddur 77,2%. Hvorug-
ur þeirra stefndi að fyrsta sæt-

inu heldur að „öruggu sæti“. Í
fjórða og fimmta sæti urðu
Guðjón Guðmundsson og
Vilhjálmur Egilsson. Í sjötta
og sjöunda sæti urðu Jóhanna

Pálmadóttir og Birna Lárus-
dóttir og munaði einungis
fjórum atkvæðum á þeim.

Ástæða þess, að Vilhjálmur
Egilsson var mjög nálægt því

að hreppa efsta sætið en lenti
samt í því fimmta er sú, hversu
miklu fleiri atkvæði hann
hlaut í fyrsta sætið en næstu
sætin á eftir. Vilhjálmur hefur

gert alvarlegar athugasemdir
við framkvæmd prófkjörsins
og telur að sigurinn hafi verið
hafður af honum með brögð-
um. Sjá nánar frétt á bls. 3.

Metaðsókn að Menntaskólanum á ÍsafirðiMetaðsókn að Menntaskólanum á ÍsafirðiMetaðsókn að Menntaskólanum á ÍsafirðiMetaðsókn að Menntaskólanum á ÍsafirðiMetaðsókn að Menntaskólanum á Ísafirði

Fyrrverandi nemendur snúa heim á nýFyrrverandi nemendur snúa heim á nýFyrrverandi nemendur snúa heim á nýFyrrverandi nemendur snúa heim á nýFyrrverandi nemendur snúa heim á ný
Aldrei hafa eins margir

nemendur og nú stundað
nám við Menntaskólann á
Ísafirði. Nemendur í dag-
skóla eru nú 310 talsins en
séu öldungadeild skólans og
almennt meistaranám tekin
með í reikninginn eru nem-
endur á bilinu 370-380. Að-
eins einu sinni áður hefur
fjöldi nemenda farið yfir
300. Það var árið 1999 þegar

mjög stór árgangur útskrifað-
ist úr grunnskólum alls staðar
á landinu.

„Nú hefur 300 nemenda
múrinn verið rofinn öðru sinni
og er það athyglisvert í ljósi
þess að frekar lítill árgangur
kom upp úr grunnskólunum í
haust. Nú skilar hærra hlutfall
grunnskólanemenda sér inn í
Menntaskólann, en þar að
auki hefur fjöldi gamalla nem-

enda sem höfðu hætt eða farið
í aðra framhaldsskóla snúið
aftur“, segir Ólína Þorvarðar-
dóttir, skólameistari Mennta-
skólans á Ísafirði.

Fljótlega eftir skólasetn-
ingu í haust fór að bera á því
að nemendur sem freistað
höfðu gæfunnar sunnan heiða
væru að snúa aftur. Fjölgun
nemenda eftir skólasetningu
hefur verið óvenjumikil að

þessu sinni og hafa nemendur
verið að bætast við á síðustu
vikum.

Aðspurð um ástæður þess
að nemendur snúi aftur í aukn-
um mæli og hærra hlutfall
grunnskólanemenda sæki
skólann segir Ólína að margt
samverkandi liggi þar að baki.
„Við hljótum að vera að gera
eitthvað rétt. Foreldrar senda
börnin hingað í ríkari mæli en

áður og krakkar vilja frekar
koma. Tiltrú á skólanum
virðist vera að aukast, sem
aftur eykur kröfurnar á okk-
ur sem stöndum að skólan-
um. Það er ögrandi verkefni
að rísa undir auknum vænt-
ingum, en við munum að
sjálfsögðu leggja okkur
fram um að viðhalda því
sem áunnist hefur “ segir
skólameistari.

– segir Sigríður Hrönn Elíasdóttir í Súðavík
um viðhorf sitt til lífsins. Sjá viðtal í miðopnu

Hinir verald-Hinir verald-Hinir verald-Hinir verald-Hinir verald-
legu hlutirlegu hlutirlegu hlutirlegu hlutirlegu hlutir
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Sölustaðir á Ísafirði:Sölustaðir á Ísafirði:Sölustaðir á Ísafirði:Sölustaðir á Ísafirði:Sölustaðir á Ísafirði:
HamraborgHamraborgHamraborgHamraborgHamraborg, Hafnarstræti

7, sími 456 3166. Flug-Flug-Flug-Flug-Flug-
barinnbarinnbarinnbarinnbarinn, Ísafjarðarflugvelli,

sími 456 4772. BónusBónusBónusBónusBónus,
Ljóninu, Skeiði, sími 456
3230. BókhlaðanBókhlaðanBókhlaðanBókhlaðanBókhlaðan, Hafn-

arstræti 2, sími 456 3123.
BensínstöðinBensínstöðinBensínstöðinBensínstöðinBensínstöðin, Hafnarstræti,

sími 456 3574. SamkaupSamkaupSamkaupSamkaupSamkaup,,,,,
Hafnarstræti 9-13, sími 456
5460. KríliðKríliðKríliðKríliðKrílið, Sindragata 6,

sími 456 3556.

Lausasöluverð er  kr. 200
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

er  kr. 170 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

AUGLÝSING UM HÚSALEIGUBÆTUR
Samkvæmt lögum um húsaleigubætur
nr. 138/1997, eiga allir þeir sem leigja
íbúðarhúsnæði, rétt á að sækja um
húsaleigubætur. Markmið laganna er
að lækka húsnæðiskostnað tekjulágra
leigjenda og draga úr aðstöðumun á
húsnæðismarkaðnum.
Leigjandi skal eiga lögheimili sitt í
leiguíbúðinni. Undanþágu frá því hafa
aðeins þeir sem skráðir eru í nám utan
síns sveitarfélags. Leigusamningur
skal vera til minnst sex mánaða og
vera þinglýstur. Þó þarf ekki að þing-
lýsa samningum um leiguíbúðir í eigu
sveitarfélagsins.
Grunnupphæðir bóta á mánuði á árinu
2003 eru sem hér segir:
Fyrir hverja íbúð kr. 8.000.- og að
auki bætast við fyrir:
fyrsta barn kr. 7.000.- og fyrir
annað barn kr. 6.000.- og fyrir
þiðja barn   kr. 5.500.- og til viðbótar
koma 15% af leiguupphæð sem er
milli kr. 20.000.- og 50.000. Bætur
geta aldrei orðið hærri en sem nemur
50% af leigufjárhæð og að hámarki
kr. 35.000.
Bæturnar eru tekju- og eignatengdar,
og er þar átt við samanlagðar tekjur
og eignir þeirra sem lögheimili/aðset-
ur eiga í viðkomandi leiguhúsnæði og
eru orðnir 20 ára og eldri.
Eyðublöð fyrir umsókn um húsaleigu-
bætur liggja frammi á Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar, bæj-
arskrifstofunni og hjá þjónustufulltrú-
um í öðrum bæjarfulltrúum. Einnig er
hægt að sækja þau á heimasíðu Ísa-
fjarðarbæjar og prenta þau út.
Allar nánari upplýsingar um bótarétt
og þau gögn sem þurfa að fylgja um-
sókn eru veittar á Skóla- og fjölskyldu-
skrifstofu Ísafjarðarbæjar eða í síma
450 8001.

,,Hverra er ábyrgðin ef alvarlegt slys ber að höndum og björgunarmenn, eða
aðrir þeir sem fyrstir eru á vettvang, verða handarvana að horfast í augu við að
geta ekki náð sambandi við lækna þótt líf liggi við?

Mega vegfarendur um Vestfjarðagöngin vænta svara frá þeim háttvirtu aðilum,
sem með málið hafa að gera?

Síður BB standa þeim opnar.“
Tíu mánuðir eru liðnir frá því að leiðara í BB lauk, svo sem að framan greinir.

Tilefnið var sameiginleg brunaæfing slökkviliðs- og lögreglumanna á Vestfjörðum
í Vestfjarðagöngunum. Æfingin leiddi í ljós mjög alvarlegan brest hvað varðar
öryggi þeirra, sem um göngin fara: Hvorki talstöðvar né farsímar virkuðu inni í
göngunum. Ef eitthvað ber út af er ekki með neinu móti hægt að ná til læknis
nema senda eftir honum líkt og tíðkaðist um miðbik síðustu aldar!

Á laugardaginn var á ný haldin björgunaræfing og sviðsett slys í Breiðadalslegg
jarðganganna þar sem rúta með nokkrum fjölda farþega og flutningabifreið áttu

að hafa lent í árekstri, auk þess sem fólksbíll með tveimur mönnum lenti aftan
á rútunni. ,,Á heildina litið held ég að æfingin hafi tekist mjög vel. Einstaka
þættir gengu þó ekki nógu vel og var fjarskiptaleysi oft orsök mistaka,“ segir
varðstjóri Slökkviliðs Ísafjarðarbæjar, einn umsjónarmanna æfingarinnar.

Allt frá því að Vestfjarðagöngin voru opnuð hafa þessir annmarkar verið
kunnir. Bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ, lögregla og slökkviðlið hafa ítrekað kraf-
ist úrbóta. Erindi þeirra hafa verið hundsuð. Síminn lofaði NMT-sambandi1997!
Hvers vegna Ríkisútvarpið hefur skotið sér undan að koma upp búnaði sem ger-
ir mönnum kleift að ná útvarpssendingum í göngunum hafa engin svör fengist
við. Þetta er þó talinn þáttur í öryggisneti Hvalfjarðarganga.

Tíu mánuðir liðu á milli æfinga í Vestfjarðagöngunum. Allan þennan tíma hef-
ur ekkert verið gert til að auka öryggi vegfarenda. Í tíu mánuði hafa pólitíkusar
og/eða embættismenn , sem  ábyrgðina bera, ekki svo mikið sem rumskað!

Hvað þarf til að þeir taki við sér?
s.h.

Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið-Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið-Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið-Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið-Gunnvör hf. í Hnífsdal

Júlíus kominn yfirJúlíus kominn yfirJúlíus kominn yfirJúlíus kominn yfirJúlíus kominn yfir
milljarð króna á árinumilljarð króna á árinumilljarð króna á árinumilljarð króna á árinumilljarð króna á árinu

Júlíus Geirmundsson ÍS 270.

Frystitogarinn Júlíus Geir-
mundsson, flaggskip Hrað-
frystihússins-Gunnvarar hf. í
Hnífsdal, hefur nú skilað
meira en eins milljarðs króna
aflaverðmæti til útgerðarinnar
á árinu. Skipið kom til hafnar
á Ísafirði á mánudag með um

275 tonn af afurðum eða 523
tonn upp úr sjó.

Verðmæti aflans í túrnum
er rétt um 100 milljónir og
þar með skríður heildarverð-
mæti þess afla sem skipið hef-
ur skilað á árinu yfir milljarð
króna. Löndun úr skipinu

hófst á mánudag en það fer
aftur til veiða á föstudag.

Þess má geta, að afli Júlíus-
ar á fiskveiðiárinu 2001-2002
eða frá byrjun september til
ágústloka var liðlega fimm
þúsund tonn og aflaverðmæt-
ið 1.122 milljónir króna.

Framsóknarflokkurinn á norðanverðum VestfjörðumFramsóknarflokkurinn á norðanverðum VestfjörðumFramsóknarflokkurinn á norðanverðum VestfjörðumFramsóknarflokkurinn á norðanverðum VestfjörðumFramsóknarflokkurinn á norðanverðum Vestfjörðum

Fjöldi flokksbund-Fjöldi flokksbund-Fjöldi flokksbund-Fjöldi flokksbund-Fjöldi flokksbund-
inna hefur tvöfaldastinna hefur tvöfaldastinna hefur tvöfaldastinna hefur tvöfaldastinna hefur tvöfaldast

Flokksbundnum framsókn-
armönnum á norðanverðum
Vestfjörðum hefur fjölgað
mjög á síðustu mánuðum. Fé-
lagaskrá Framsóknarflokks-
ins á þessu svæði er nú orðin
um það bil tvöfalt lengri en
hún var fyrir sveitarstjórnar-
kosningar í vor. Í Ísafjarðarbæ
einum hefur flokksmönnum
fjölgað um 120 á síðustu
tveimur mánuðum. Þegar litið
er á alla norðanverða Vestfirði
voru félagsbundnir framsókn-
armenn rétt um 200 í vor eru
nú um 400. Síðustu átta árin
þar á undan hafði þeim ekki
fjölgað nema um rúmlega tíu.

Framsóknarflokkurinn í
Norðvesturkjördæmi viðhefur
flokksval á tvöföldu kjördæm-
isþingi sínu að Laugum í Sæl-
ingsdal á laugardag þar sem
raðað verður á lista fyrir kom-
andi Alþingiskosningar. At-
kvæðavægi Vestfirðinga hefur

með áðurgreindri fjölgun auk-
ist í 30% af heildarvægi þeirra
sem kosningabærir eru í val-
inu. Framsóknarmenn á Vest-
urlandi og Norðurlandi vestra
hafa aftur á móti 35% vægi í
hvoru hinna gömlu kjördæm-
anna tveggja.

Ert þú búin(n)
að panta auglýsingapláss

fyrir jólin?
Síminn er 456 4560
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Nær sex þúsund manns kusuNær sex þúsund manns kusuNær sex þúsund manns kusuNær sex þúsund manns kusuNær sex þúsund manns kusu
eða um fimmtungur íbúannaeða um fimmtungur íbúannaeða um fimmtungur íbúannaeða um fimmtungur íbúannaeða um fimmtungur íbúanna

Alls greiddu 5.994 atkvæði
í prófkjöri Sjálfstæðisflokks-
ins í Norðvesturkjördæmi sl.
laugardag. Þar af voru gild
atkvæði 5.789 en auðir seðlar
og ógildir voru 205. Íbúafjöldi
í kjördæminu er liðlega 30
þúsund manns, þar af um
helmingurinn í núverandi
Vesturlandskjördæmi en um
fjórðungurinn í hvoru hinna
kjördæmanna, Vestfjarðakjör-
dæmi og Norðurlandskjör-

dæmi vestra.
Atkvæði féllu þannig, að

Sturla Böðvarsson samgöngu-
ráðherra fékk 1.433 atkvæði í
fyrsta sæti og samtals 3.786
atkvæði eða 65,4%.

Einar Kristinn Guðfinnsson
alþingismaður fékk samtals
4.630 atkvæði eða 80%, þar
af 1.070 í fyrsta sæti og 1.440
í annað sæti.

Einar Oddur Kristjánsson
alþingismaður fékk samtals

4.469 atkvæði eða 77,2%.
Guðjón Guðmundsson al-

þingismaður fékk samtals
3.649 atkvæði eða 63%, þar
af 1.149 í fyrsta sæti.

Vilhjálmur Egilsson alþing-
ismaður fékk samtals 3.513
atkvæði eða 60,7%, þar af
1.392 atkvæði í fyrsta sæti
eða 41 atkvæði færra en Sturla
Böðvarsson hlaut í fyrsta
sætið.

Jóhanna Erla Pálmadóttir

bóndi fékk samtals 3.839 at-
kvæði eða 66,3%, Birna Lár-
usdóttir bæjarfulltrúi fékk
3.835 atkvæði eða 66,2%,
Ragnheiður Hákonardóttir
bæjarfulltrúi fékk 2.597 at-
kvæði eða 44,9%, Skjöldur
Orri Skjaldarson bóndi fékk
2.254 atkvæði eða 38,9% og
Jón Magnússon verkfræðing-
ur fékk 2.162 atkvæði eða
37,3%.

Vilhjálmur Egilsson, alþm.Vilhjálmur Egilsson, alþm.Vilhjálmur Egilsson, alþm.Vilhjálmur Egilsson, alþm.Vilhjálmur Egilsson, alþm.

Segir brögðumSegir brögðumSegir brögðumSegir brögðumSegir brögðum
hafa verið beitthafa verið beitthafa verið beitthafa verið beitthafa verið beitt

„Ég er mjög þakklátur og
stoltur af mínu stuðnings-
fólki. Ég tel að við höfum
gert okkar besta og fengið
nægilega mörg atkvæði til
að sigra, en ég tel að þau
brögð sem menn beittu á
Akranesi hafi haft af okkur
sigurinn. Þetta var tíu manna
hópur, jafnvel fleiri, sem
gengu með kjörgögn í fyrir-
tæki og bönkuðu upp á
heima hjá fólki“, segir Vil-
hjálmur Egilsson alþingis-
maður, sem var hársbreidd
frá því að hreppa fyrsta sætið
í prófkjöri Sjálfstæðis-
flokksins en lenti í staðinn í
fimmta sæti.

Þegar Vilhjálmur var
spurður hvort umrædd at-
kvæði hafi ekki verið úr-
skurðuð ógild, sagði hann:

„Þeir voru búnir að vera
allmarga daga í þessu, viku
eða eitthvað slíkt. Mér finnst
ekki trúverðugt að helstu
kosningasmalar Akraness
hafi ekki getað haft fleiri en
80 atkvæði upp úr krafsinu.
Svo eftir að málið kemur
upp er þeim sjálfum alger-
lega treyst til að sigta út þessi
atkvæði. Þeir gera enga
skilagrein með þessu, engar
upplýsingar um það hvaða
menn hefðu verið á ferðinni,
í hvaða fyrirtæki hefði verið
farið og hver gert hvað.
Síðan þegar þeir komu með

atkvæðin á talningarstað í
Borgarnesi er búið að rífa
upp öll umslög og setja í
kassa, svo ekki er nokkur
leið til að tékka á þessu.
Allt sem er í kringum þetta
hjá þeim er þess eðlis að
þetta er ótæk framkvæmd á
kosningunni“, segir Vil-
hjálmur.

Aðspurður um frekari
viðbrögð segir Vilhjálmur:
„Ég ætla bara að tala um
þetta, ég veit ekki hvort
hægt að fara með þetta eitt-
hvað lengra. Valdið liggur
hjá kjördæmisráðinu.“ Þeg-
ar Vilhjálmur er spurður
hverjir eða stuðningsmenn
hverra hafi staðið að um-
ræddri atkvæðasöfnun segir
hann: „Þingmenn Vestur-
landskjördæmis horfðu á
þetta. Ég er ekki að segja að
Sturla hafi staðið fyrir þessu
sjálfur, heldur hans stuðn-
ingsmenn.“

Vilhjálmur Egilsson.

Einar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaðurEinar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaðurEinar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaðurEinar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaðurEinar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður

„Markmiðið náðist með„Markmiðið náðist með„Markmiðið náðist með„Markmiðið náðist með„Markmiðið náðist með
 afdráttarlausum hætti“ afdráttarlausum hætti“ afdráttarlausum hætti“ afdráttarlausum hætti“ afdráttarlausum hætti“

„Ég ákaflega sæll og glaður.
Ég hafði sett mér það mark-
mið að ná öðru sætinu þó að
auðvitað vildi maður stefna
eins hátt og hægt væri. Þetta
markmið náðist með mjög af-
dráttarlausum hætti. Ég fékk
afgerandi kosningu í annað
sætið eða vel á sjötta hundrað
atkvæði í það sæti umfram
þann sem næstur kom. Ég
fékk líka mjög mikinn stuðn-
ing í fyrsta sætið því að það
voru yfir þúsund manns sem
vildu að ég skipaði forystu-
sætið. Í heildina er útkoman
sú, að ég er með flest atkvæði
allra frambjóðendanna í próf-

kjörinu og fékk stuðning 80%
kjósenda. Ég get ekki verið
annað en þakklátur fyrir þenn-
an gríðarlega mikla stuðning
og þessa afgerandi kosningu“,
sagði Einar K. Guðfinnsson.

„Við getum ekki horft fram-
hjá því að staðan markaðist af
því að okkar gamla Vestfjarða-
kjördæmi hefur einungis um
fjórðung af heildarfjölda íbúa
í hinu nýja Norðvesturkjör-
dæmi. Við vorum tveir þing-
menn Vestfirðinga sem báðir
gáfum kost á okkur. Engu að
síður varð niðurstaðan þessi
hvað mig snertir og fyrir okkur
vestfirsku þingmennina eru

úrslitin ákaflega góð, svo ekki
sé meira sagt.

Ég vil þakka stuðnings-
mönnum mínum fyrir það

traust sem þeir sýndu mér.
Sérstaklega vil ég þakka öllu
því fólki sem hefur lagt nótt
við dag til að gera sigurinn
sem glæsilegastan, fólki sem
kom óumbeðið á kosninga-
skrifstofuna eða hafði sam-
band með öðrum hætti til þess
að leggja mér lið. Árangurinn
hefði ekki orðið svona glæsi-
legur án þessarar liðveislu.
Jafnframt ég þakka fjölskyldu
minni fyrir þann stuðning sem
hún veitti mér á þessum tíma
þegar ég var upptekinn að
heita má allan sólarhringinn
við þetta mikla starf“, sagði
Einar K. Guðfinnsson.

Einar Kristinn Guðfinnsson.

Sr. Karl úti í kuldanum?Sr. Karl úti í kuldanum?Sr. Karl úti í kuldanum?Sr. Karl úti í kuldanum?Sr. Karl úti í kuldanum?
Vandasamt verk hjá uppstillingarVandasamt verk hjá uppstillingarVandasamt verk hjá uppstillingarVandasamt verk hjá uppstillingarVandasamt verk hjá uppstillingarnefnd Samfylkingarinnarnefnd Samfylkingarinnarnefnd Samfylkingarinnarnefnd Samfylkingarinnarnefnd Samfylkingarinnar

Uppstillingarnefnd Sam-
fylkingarinnar í Norðvestur-
kjördæmi kom saman á Brú í
Hrútafirði um fyrri helgi. Ekki
voru teknar þar neinar ákvarð-
anir um röðun á lista. Í við-
ræðum við Samfylkingarfólk
verður vart nokkurrar undir-
öldu vegna komandi framboðs
líkt og í öðrum stjórnmála-
flokkum. Sumir kveða fast að
orði um þetta og sagði einn
viðmælenda að mjög kraum-
aði undir. „Það er alveg sama
hvað uppstillingarnefndin ger-
ir, það verður allt vitlaust.“
Þegar ákveðið var á kjördæm-
isþingi að viðhafa uppstillingu
en ekki prófkjör fékk nefndin
það vegarnesti að í þremur
efstu sætum skyldi vera einn
úr hverju hinna gömlu kjör-
dæma. Nú eru hins vegar uppi
raddir um að Gísli S. Einars-
son, þingmaður Vesturlands,
verði tilnefndur sem fulltrúi
Vestfirðinga á væntanlegum
framboðslista.

Þá yrðu hann og Jóhann Ár-
sælsson alþingismaður, en

Nú hefur Samfylkingin
fjóra þingmenn í gömlu kjör-
dæmunum þremur en útilokað
má telja að flokkurinn fái
nema tvo eða í hæsta lagi þrjá
þingmenn vegna fækkunar
þingmanna á landsbyggðinni
við kjördæmabreytinguna.
Svo gæti því farið, að Sam-
fylkingin yrði eini flokkurinn
þar sem Vestfirðingar ættu í
rauninni engan fulltrúa.

Sr. Karl hefur verið búsettur
í Grundarfirði í nokkur ár en
áður var hann búsettur á Vest-
fjörðum í tæpan áratug og
starfaði sem sóknarprestur og
trillukarl á Tálknafirði, Ísafirði
og á Suðureyri. Hann er vel
kynntur á Vestfjörðum en Gísli
S. Einarsson hefur það á helst
móti sér sem tilvonandi full-
trúi Vestfirðinga að þeir þekk-
ja hann minna, auk þess sem
hann er búsettur eins fjarri
Vestfjörðum og kostur er í
hinu nýja kjördæmi.

Ekki fer dult í samtölum
við Samfylkingarmenn, að
enn skortir nokkuð á að límið

sem heldur saman Alþýðu-
bandalagi og Alþýðuflokki sé
þornað. Verkefni uppstilling-
arnefndar virðist afar erfitt,
þar sem óhjákvæmilegt virðist
að taka tillit til hinna gömlu
flokka við uppstillingu, fyrir
utan að hyggja að gömlu kjör-
dæmunum og passa upp á
kvennakvótann eins og hinir
flokkarnir verða að gera.
Nefndin fékk hins vegar engin
tilmæli frá kjördæmisþinginu
í þeim dúr. Sú hugmynd hefur
komið upp, að uppstillingar-
nefndin skili ekki einni tillögu
að skipan lista til kjördæmis-
þings, heldur tveimur eða
fleiri sem síðan yrði kosið um.

Viðmælandi á Ísafirði sagði
að Samfylkingarmenn á Vest-
fjörðum teldu sig komna yfir
það að láta gömlu skiptinguna
í Alþýðubandalagsmenn og
Alþýðuflokksmenn þvælast
fyrir sér. Þess má geta, að í
þessari viku átti að halda fund
í Samfylkingunni í Ísafjarð-
arbæ þar sem framboðsmálin
yrðu meðal annars rædd.

þeir eru báðir búsettir á Akra-
nesi, í tveimur efstu sætunum.
Í þriðja sæti yrði Anna Kristín
Gunnarsdóttir, varaþingmað-
ur í Norðurlandskjördæmi
vestra, sem búsett er á Sauð-
árkróki, en Kristján Möller
alþingismaður Samfylkingar-
innar í kjördæminu er búsettur
á Siglufirði sem eftir kjör-
dæmabreytingu mun tilheyra
hinu nýja Norðausturkjör-
dæmi. Úti í kuldanum yrði þá
séra Karl V. Matthíasson, 2.
þingmaður Vestfirðinga.

Sr. Karl V. Matthíasson.

Lokað prófkjör FramsóknarflokksinsLokað prófkjör FramsóknarflokksinsLokað prófkjör FramsóknarflokksinsLokað prófkjör FramsóknarflokksinsLokað prófkjör Framsóknarflokksins

Fimm stefnaFimm stefnaFimm stefnaFimm stefnaFimm stefna
á fyrsta sætiðá fyrsta sætiðá fyrsta sætiðá fyrsta sætiðá fyrsta sætið

Frestur til að tilkynna
framboð fyrir prófkjör
Framsóknarflokksins í
Norðvesturkjördæmi rann
út um síðustu helgi en próf-
kjörið verður haldið á kjör-
dæmisþingi að Laugum í
Sælingsdal á laugardaginn.
Þrettán manns gefa kost á
sér í prófkjörinu. Þar af eru
fimm sem gefa kost á sér í
fyrsta sæti: Páll Pétursson
félagsmálaráðherra, alþing-
ismennirnir Kristinn H.
Gunnarsson í Bolungarvík
og Magnús Stefánsson í

Ólafsvík, Árni Gunnarsson
á Sauðárkróki og Þorvaldur
T. Jónsson í Hjarðarholti í
Borgarfirði.

Aðrir frambjóðendur eru
Albertína Elíasdóttir, Ísa-
firði, Birkir Þór Guðmunds-
son, Reykjavík, Egill Heið-
ar Gíslason, Reykjavík, Elín
R. Líndal, Húnaþingi vest-
ra, Eydís Líndal Finnboga-
dóttir, Akranesi, Herdís Á.
Sæmundsdóttir, Sauðár-
króki, Ingi Björn Árnason,
Skagafirði, og Ragna Ívars-
dóttir, Snæfellsnesi.

Verslunarhús-Verslunarhús-Verslunarhús-Verslunarhús-Verslunarhús-
næði til leigunæði til leigunæði til leigunæði til leigunæði til leigu

Til leigu er verslunarhúsnæði á besta
stað í bænum sem skiptist i verslunarhæð,
ca. 65m² og lager og vinnuaðstöðu í kjall-
ara, ca. 35m². Laust 1. desember.

Upplýsingar veita Heiðrún Björk í síma
891 7743 og Axel Eiríksson í síma 861
3321.



4 MIÐVIKUDAGUR 13. NÓVEMBER 2002

Náttfatapartí á SólborgNáttfatapartí á SólborgNáttfatapartí á SólborgNáttfatapartí á SólborgNáttfatapartí á Sólborg
Náttfatadansleikir voru haldnir á leikskólanum Sólborg
á Ísafirði í síðustu viku. Börn og fóstrur stigu dans við
söng Strumpanna og allir klæddust náttfötum eins og
hér má sjá. Alls eru á milli 120 og 130 börn á leikskólan-
um og voru dansleiknirnir bæði fyrir og eftir hádegi fyr-
ir sinn hópinn í hvort skipti.

Verk fyrir höndumVerk fyrir höndumVerk fyrir höndumVerk fyrir höndumVerk fyrir höndum
Þessi forláta viðarskúta kom nýlega til Hnífsdals og
stendur á lóð Trésmiðjunnar ehf. Skútan kemur úr
Reykjavík og er í eigu Vignis Guðmundssonar, smiðs
hjá Trésmiðjunni í Hnífsdal, en hann hyggst gera hana
upp. Mun hann njóta við það aðstoðar vinnufélaga
sinna. Þó að Trésmiðjan komi ekki beint að viðgerðunum
mun fyrirtækið lána starfsmönnum sínum tæki og tól
og alla aðstöðu til viðgerðarinnar. Eins og sést á mynd-
inni eiga menn mikið verk fyrir höndum þar sem skútan
má muna sinn fífil fegri.

Einum hinna „slösuðu“ bjargað út úr bíl sínum.

Þessar stúlkur voru farþegar í rútubifreið.
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Stuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.isStuttar af bb.is

Góð siglingGóð siglingGóð siglingGóð siglingGóð sigling
hjá KFÍhjá KFÍhjá KFÍhjá KFÍhjá KFÍ

Björgunaræfing í VestfjarðagöngumBjörgunaræfing í VestfjarðagöngumBjörgunaræfing í VestfjarðagöngumBjörgunaræfing í VestfjarðagöngumBjörgunaræfing í Vestfjarðagöngum

Fjarskiptin í megnastaFjarskiptin í megnastaFjarskiptin í megnastaFjarskiptin í megnastaFjarskiptin í megnasta
ólagi eins og vitað varólagi eins og vitað varólagi eins og vitað varólagi eins og vitað varólagi eins og vitað var

Björgunaræfing var haldin
í Vestfjarðargöngum á laugar-
dag og þótti takast að flestu
leyti vel. En eins og vitað var
áður voru fjarskipti mjög erfið
í göngunum og er það mat
manna að nauðsynlegt sé að
finna lausn á þeim málum.
Sendiboðar þurftu að aka fjög-
urra kílómetra leið til að koma
boðum á milli þar sem ekkert
farsímasamband er í göngun-
um og talstöðvar dugðu lítið
sem ekkert.

„Á heildina litið held ég að
æfingin hafi tekist mjög vel.
Einstaka þættir gengu þó ekki
nógu vel og var fjarskiptaleysi
oft orsök mistaka“, segir Her-
mann Hermannsson, varð-
stjóri í Slökkviliði Ísafjarðar-
bæjar, sem var einn umsjón-
armanna æfingarinnar.

Að æfingunni komu björg-
unarsveitir, lögregla, slökkvi-
lið, Vegagerðin, almannavarn-
ir og starfsmenn Fjórðungs-
sjúkrahússins á Ísafirði.

Sviðsett var slys í Breiðadalsl-
egg ganganna þar sem rúta
með um 10-15 farþegum og
flutningabifreið áttu að hafa
ekið saman, auk þess sem
fólksbíll með tveimur mönn-
um ók aftan á rútuna. Félagar
í Björgunarfélagi Ísafjarðar og
fleiri léku slasaða. Þeir tóku
hlutverk sín mjög alvarlega
og þurftu lögreglu- og
slökkviliðsmenn að beita öll-
um sínum sannfæringarkrafti
til að róa fólkið.

Önundur Jónsson, yfirlög-
regluþjónn á Ísafirði og einn
skipuleggjenda björgunaræf-

ingarinnar, er sammála því að
samskiptaleysi hafi verið mik-
ið og valdið erfiðleikum. „Það
kom manni svo sem ekkert á
óvart að fjarskiptin væru í
ólagi og það er ljóst að það
þarf að finna einhverja lausn
á þeim málum“, segir Önund-
ur. „Æfingin gekk þó mjög
vel og ég vil meina að björg-
unaræfing sem haldin var í
göngunum snemma í vor hafi
skilað miklu. Það höfðu marg-
ir hlutir verið lagaðir fyrir
þessa æfingu. Samt er enn
margt sem má betur fara og
nú sést vel hvar hnökrar eru.“

Einn hinna „slösuðu“ bíður eftir hjálp.

Læknar á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði kanna ástand
eins hinna „slösuðu“.

Einn hinna „slösuðu“ fluttur á brott af slysstað.

Meistaraflokkur karla hjá
Körfuknattleiksfélagi Ísa-
fjarðar lék tvo útileiki um
helgina og sigraði í þeim
báðum. Á laugardag lék
KFÍ við lið ÍS og sigraði
með 79 stigum gegn 69.
Á sunnudag tók Stjarn-
an á móti Ísfirðingunum
og var leikurinn jafn all-
an tímann. Sigurinn féll
þó KFÍ í vil og voru
lokatölur 81-83. KFÍ er
nú í efsta sæti 1. deildar
með 10 stig eftir sex
leiki (fimm sigrar og eitt
tap). Reynir frá Sand-
gerði, eina taplausa lið-
ið, situr í 2. sæti með 8
stig en á tvo leiki til góða.

Herdís Á. Sæmundardóttir, framhalds-
skólakennari á Sauðárkróki skrifar

,,Við skulum sameinast
um að velja sterkan

lista framsóknarmanna
á kjördæmisþinginu“

Stillum upp sterkum listaStillum upp sterkum listaStillum upp sterkum listaStillum upp sterkum listaStillum upp sterkum lista
Ágæti lesandi.
Á kjördæmisþingi Fram-

sóknarflokksins, sem haldið
verður að Laugum í Sælings-
dal þann 16. nóvember n.k..,
verður valinn sá hópur fólks
sem mun leiða flokkinn í
Norðvesturkjördæmi við al-
þingiskosningarnar í vor. Það
er ákaflega mikilvægt að sá
hópur sem valinn verður til
forystu hafi yfir að búa fjöl-
þættri reynslu og þekkingu
sem endurspegli hagsmuni og
sjónarmið sem flestra íbúa
kjördæmisins.

Ég, undirrituð, hef ákveðið
að sækjast eftir að skipa 2.- 3.
sæti listans. Undangengin 12
ár hef ég starfað að sveitar-
stjórnarmálum í Skagafirði og

á síðasta kjörtímabili var ég
oddviti flokksins í hinu sam-
einuða sveitarfélagi Skaga-
firði. Ég hef jafnframt unnið
að ýmsum félags- og stjórn-
málum í gegn um tíðina. Ég
tel mig því búa yfir  góðri
reynslu og þekkingu á kjörum
fólksins í landinu. Hagsmunir
eru vissulega ólíkir eftir að-
stæðum og umhverfi hverju
sinni en stjórnmál snúast ein-
mitt um það að leita lausna
sem sameina ólíka hagsmuni
eins og hægt er.

Framsóknarflokkurinn er
frjálslyndur félagshyggju-
flokkur sem vinnur að stöð-
ugum umbótum á samfélag-
inu og lausn viðfangsefna á
grunni samvinnu og jafnaðar.

Í umróti samtímans er mikil
þörf fyrir flokk eins og Fram-
sóknarflokkinn, sem stendur
vörð um ýmsa grunnþjónustu
í samfélaginu, t.d. á svið heil-
brigðis-, félags- og mennta-
mála og vill tryggja íbúum
landsins jafnan rétt til þessarar
þjónustu án tillits til efnahags
og búsetu.

Á undanförnum vikum hef
ég ferðast víða um kjördæmið
og kynnst fólki. Þessi við-
kynni eru mér mjög dýrmætt
vegarnesti og ég er ákaflega
þakklát fyrir þær viðtökur og
vináttu sem mér var sýnd í
þessum heimsóknum. Fái ég
til þess brautargengi mun ég
leggja mig alla fram og vinna
af krafti að hagsmunamálum

allra íbúa kjördæmisins.
Góðir framsóknarmenn.

Við skulum sameinast um að
velja sterkan lista framsóknar-
manna á kjördæmisþinginu,
lista sem getur leitt flokkinn

til forystu og góðra verka í
þágu kjördæmisins og lands-
ins alls.

Herdís Á. Sæmundardóttir,
framhaldsskólakennari á
Sauðárkróki.

Fyrirtækið VoiceEra í BolungarvíkFyrirtækið VoiceEra í BolungarvíkFyrirtækið VoiceEra í BolungarvíkFyrirtækið VoiceEra í BolungarvíkFyrirtækið VoiceEra í Bolungarvík

Fjögurra milljóna króna launa-Fjögurra milljóna króna launa-Fjögurra milljóna króna launa-Fjögurra milljóna króna launa-Fjögurra milljóna króna launa-
kröfur á leið til lögfræðingskröfur á leið til lögfræðingskröfur á leið til lögfræðingskröfur á leið til lögfræðingskröfur á leið til lögfræðings

Fyrrverandi starfsmenn
VoiceEra í Bolungarvík hafa
ekki enn fengið greidd laun
fyrir vinnu sína í maímánuði,
en eins og kunnugt er var
starfsfólkinu sagt upp störfum
í sumar í kjölfar rekstrarerfið-
leika fyrirtækisins. Alls munu
starfsmennirnir vera sjö, þar
af fimm í Bolungarvík en tveir
í Reykjavík.

Í byrjun ágústmánaðar sag-
ði Cameron Porter, stjórnar-
formaður VoiceEra, að stefnt
væri að því að greiða starfs-
fólkinu launin innan 30 daga,
en þau áform virðast ekki hafa
gengið eftir. Í flestum tilfellum
eiga starfsmenn inni ein mán-
aðarlaun, en einhverjir þeirra
munu þó eiga inni laun fyrir
tveggja mánaða vinnu.

„Við höfum sent fyrirtæk-
inu launakröfu fyrir hönd
starfsfólksins“, segir Helgi
Ólafsson, varaformaður
Verkalýðsfélags Vestfirðinga
sem hefur tekið að sér mál
fyrrverandi starfsmanna
VoiceEra. „Alls eru launakröf-
urnar upp á um það bil 4
milljónir en inni í því eru
launagreiðslur vegna þriggja

mánaða uppsagnafrests. Nú
bíðum við eftir viðbrögðum
frá fyrirtækinu. Ef VoiceEra

stendur ekki skil á greiðslun-
um verður málið sent í inn-
heimtu hjá lögmanni.“

Von á „kosn-Von á „kosn-Von á „kosn-Von á „kosn-Von á „kosn-
ingakvóta“ingakvóta“ingakvóta“ingakvóta“ingakvóta“
Guðmundur Halldórs-
son, formaður smábáta-
félagsins Eldingar á
norðanverðum Vest-
fjörðum, staðhæfir að
von sé á 25.000 tonna
„kosningakvóta“ á yfir-
standandi fiskveiðiári.Í
ræðu sem Kristján
Ragnarsson, formaður
Landssambands ís-
lenskra útvegsmanna
(LÍÚ), hélt á aðalfundi
sambandsins fyrir
skömmu, bar hann fram
þá tillögu að fundurinn
skoraði á sjávarútvegs-
ráðherra að auka veiði-
heimildir. „Það hefur al-
drei klikkað að þegar
Kristján biður um eitt-
hvað, þá hefur hann
fengið það. Menn höfðu
haft það á tilfinningunni
að það yrði bætt ein-
hverju við í vetur til að
friða menn og nú er ljóst
nákvæmlega hversu
mikið það verður“, segir
Guðmundur Halldórs-
son.

Nýr undir-Nýr undir-Nýr undir-Nýr undir-Nýr undir-
vefur á bb.isvefur á bb.isvefur á bb.isvefur á bb.isvefur á bb.is
Jafnframt því sem
„Sælkeri vikunnar“ leit
dagsins ljós hér í blaðinu
í síðustu viku, þar sem
Lárus G. Valdimarsson
reið á vaðið með upp-
skrift að steiktum salt-
fiski, var á fréttavefnum
bb.is opnaður nýr und-
irvefur með heitinu
Matur og vín. Þar verða
uppskriftir sælkeranna
hér blaðinu að jafnaði
settar inn. Þær verða þó
einungis lítill hluti af þeim
uppskriftum, góðum
ráðum, fróðleik og öðru
varðandi mat og vín
sem þarna verður að
finna. Lesendur mega
búast við einhverju nýju
úr ýmsum áttum en auk
þess er afar fjölbreytt
tenglasafn sem varðar
matargerð og vín.
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kona vikunnar

Nafn: Sigríður Björk Guðjónsdóttir.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Reykjavík, 10. júlí  1969.
Atvinna: Sýslumaður á Ísafirði.
Fjölskylda: Eiginmaður Skúli Sigurður Ólafsson,
börnin Ebba Margrét fædd 1991 og Ólafur Þorsteinn
fæddur 1999.
Helstu áhugamál: Útivist, skotveiðar, ferðalög og
bækur.
Bifreið: Nissan Terrano II, árg. 1998.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Chevrolet Corvette
´77 módel.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Mig minnir að ég hafi lengi ætlað að verða strætóbíl-
stjóri eða flugmaður.
Uppáhalds matur? Kjötsúpan hennar ömmu er allra
best.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Maturinn á
Hótel Palace í Prag 1990 – það getur varla verið verra.
Uppáhalds drykkur? Primus frá Mjólkursamlagi Ís-
firðinga.
Uppáhalds tónlist? Töfraflautan í flutningi Drottn-
ingsholmoperan í Stokkhólmi með Håkan Hagegård
og fleirum.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Manchester
United.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fréttir.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Breaking the
Waves í stjórn Lars von Trier.
Fallegasti staður hérlendis? Önundarfjörður.
Fallegasti staður erlendis? Sisjönvatnið í Gauta-
borg að vetrarlagi.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? Uppþvottavélin.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að
leika við börnin mín og spila brids í góðum félagsskap.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Hræsni – það skýrir sig sjálft.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Slappa af
með fjölskyldu og vinum.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já, en ég ætla að hafa hann áfram leyndan.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Lokaorðin í brúðarræðunni minni sem urðu óvart:
„Sjáumst aftur næsta ár“.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Leggja gangbraut eftir Skutulsfjarðarbraut
og hækka laun leikskólakennara.
Lífsmottó? Með lögum skal land byggja.

ManchesterManchesterManchesterManchesterManchester
United erUnited erUnited erUnited erUnited er

uppáhalds-uppáhalds-uppáhalds-uppáhalds-uppáhalds-
liðið í enskaliðið í enskaliðið í enskaliðið í enskaliðið í enska

boltanumboltanumboltanumboltanumboltanum

Sælkeri Sælkeri Sælkeri Sælkeri Sælkeri vikunnarvikunnarvikunnarvikunnarvikunnar
er Hildur Halldórsdóttir,er Hildur Halldórsdóttir,er Hildur Halldórsdóttir,er Hildur Halldórsdóttir,er Hildur Halldórsdóttir,

líffræðingur á Flateyrilíffræðingur á Flateyrilíffræðingur á Flateyrilíffræðingur á Flateyrilíffræðingur á Flateyri

Tandoori kjúklingurTandoori kjúklingurTandoori kjúklingurTandoori kjúklingurTandoori kjúklingur
með smjörsósu fyrir 6með smjörsósu fyrir 6með smjörsósu fyrir 6með smjörsósu fyrir 6með smjörsósu fyrir 6
Efni:

1,2 kg af skinnlausum kjúklingabitum
2 tsk salt
1 stór sítróna
4 dl hrein jógúrt eða AB-mjólk
hálfur laukur í 4 hlutum
2 hvítlauksrif
2 cm biti af ferskri engiferrót, saxaður
hálf græn paprika í sneiðum
2 tsk garam masala
3 tsk gulur og 1 tsk rauður matarlitur

Aðferð:

Skerið skurði í þykkustu bitana og dreifið kjúklingabitun-
um á stórt fat. Stráið salti yfir og pressið safann úr sítrónunni
yfir bitana. Nuddið blöndunni inn í kjúklingabitana, snúið
þeim við og veltið upp úr öllu saman. Látið standa í ca 20
mínútur.

Blandið á meðan saman í mixer jógúrti/AB-mjólk, lauk,
hvítlauk, engifer, papriku og garam masala. Hellið blöndunni
í gegnum sigti í stóra glerskál. Penslið kjúklingana á báðum
hliðum með matarlitnum og setjið út í skálina ásamt öllum
safanum af fatinu. Látið standa á köldum stað í 6-24 tíma.
Forhitið ofninn í 250°C. Leggið kjúklingana í stórt smurt
eldfast mót eða ofnskúffu. Steikið í ofninum í 25-30 mínútur.

Sósan:

4 msk tómatpuree
2 dl vatn
3 cm biti af ferskri engiferrót, rifinn
4 dl rjómi
1 tsk garam malsala
hálf tsk salt

einn fjórði tsk sykur
1 græn paprika, fínsöxuð
einn fjórði tsk cayenne pipar
1 msk ferskur kóriander (eða úr krukku), saxaður
4 tsk sítrónusafi
1 tsk ristað kúmin, malað
100 g smjör

Aðferð:

Blandið tómatpuree og vatni saman í skál. Bætið rifnu
engiferrótinni út í ásamt rjómanum, paprikunni, kóriander,
sítrónusafa og kryddunum. Blandið öllu vel saman. Bræðið
smjörið í stórum potti og hellið blöndunni út í. Látið malla
við vægan hita í nokkrar mínútur og hrærið í á meðan. Bæt-
ið að síðustu steiktum kjúklingabitunum út í og hrærið var-
lega.

Borið fram með basmati hrísgrjónum, naan brauði og
grænu salati eða einhverjum góðum grænmetisrétti.

Ég skora á Ásgerði Bergsdóttur, áfangastjóra og íslensku-
kennara við Menntaskólann á Ísafirði, að leggja fram
næstu uppskrift.

FramkvæmdastjóriFramkvæmdastjóriFramkvæmdastjóriFramkvæmdastjóriFramkvæmdastjóri
Spennandi og skemmtilegt starf hjá Hér-

aðssambandi Vestfirðinga. Hefur þú brenn-
andi áhuga á íþróttum, heilbrigði og félags-
málum? Ertu til fyrirmyndar í heilbrigðu líf-
erni? Þá er þetta starf fyrir þig.

Umsóknarfrestur er til 1. desember og
skal umsókn ásamt meðmælum send skrif-
lega til HSV í pósthólf 90, 400 Ísafjörður.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Krist-
inn Jón, formaður í síma 892 0534 og
Björgmundur, ritari í síma 456 7660.

Augnlæknir á ÍsafirðiAugnlæknir á ÍsafirðiAugnlæknir á ÍsafirðiAugnlæknir á ÍsafirðiAugnlæknir á Ísafirði
Augnlæknir verður með móttöku á Ísafirði

dagana 18.-22. nóvember.
Tímapantanir í síma 450 4500, milli kl. 08-

16 alla virka daga.

Hollvættir Menntaskólans á ÍsafirðiHollvættir Menntaskólans á ÍsafirðiHollvættir Menntaskólans á ÍsafirðiHollvættir Menntaskólans á ÍsafirðiHollvættir Menntaskólans á Ísafirði

Gömlum nemendumGömlum nemendumGömlum nemendumGömlum nemendumGömlum nemendum
skólans boðið í heimsóknskólans boðið í heimsóknskólans boðið í heimsóknskólans boðið í heimsóknskólans boðið í heimsókn

„Varla þarf að útskýra það
fyrir Vestfirðingum hversu
mikilvægur Menntaskólinn á
Ísafirði er fyrir þennan lands-
hluta. Hann er einn af horn-
steinum byggðar hér. En við
megum ekki taka hann sem
sjálfsagðan hlut, við verðum
að standa vörð um skólann,
styðja hann og styrkja sem
best við getum. Það er hlut-
verk Hollvættanna sem og
Vestfirðinga allra“, segir Her-
dís M. Hübner, formaður
Hollvætta Menntaskólans á
Ísafirði, en þriðja starfsár
samtakanna er nú hafið.

Samtökin hafa fengist við
ýmislegt skólanum til stuðn-
ings, fengið fyrirlesara í heim-
sókn og stutt við félagslíf
nemenda á margan hátt. Með-
al annars áttu þau stóran þátt í
stofnun Gamla Apóteksins,
kaffi- og menningarhúss ungs
fólks.

Á aðalfundi Hollvættanna í
sumar urðu nokkrar breyting-

ar á stjórn. Einar Jónatansson
lét af formennsku og við tók
Herdís M. Hübner. Í stjórninni
sitja nú, auk Herdísar, þau
Elísabet Gunnarsdóttir, Ingi-
björg Snorradóttir, Einar Jóna-
tansson, Eiríkur Finnur
Greipsson, Ólafur Örn Ólafs-
son, Dagbjört Hjaltadóttir og
Hlynur Snorrason.

Á þessu skólaári er mark-
mið samtakanna að styrkja
tengslin milli skólans og fyrr-
verandi nemenda hans. Þann-
ig er ætlunin að fá nokkra
fyrrverandi nemendur skólans
til þess að koma í heimsókn
og kynna sig og það sem þeir
eru að fást við þessa dagana,
í þeim tilgangi að styrkja nem-
endur í þeirri sannfæringu að
þeir séu á réttri braut og að
nám við MÍ geti fleytt þeim
langt í framtíðinni. Þar er af
nógu að taka enda eru stúdent-
ar frá MÍ víða í ábyrgðarstöð-
um og standa sig vel á ýmsum
sviðum í þjóðfélaginu. Fyrsti

gamli nemandinn sem kom í
slíka heimsókn var Margrét
Oddsdóttir, yfirlæknir á
skurðdeild Landspítalans, en
hún kom vestur og ræddi við
nemendur á sal skólans í síð-
ustu viku. Margrét er Ísfirð-
ingur í húð og hár, dóttir
Magdalenu Sigurðardóttur og
Odds Péturssonar sem allir
þekkja. Margrét útskrifaðist
frá Menntaskólanum á Ísafirði
1975.

Af öðrum verkefnum vetr-
arins má nefna að unnið er að
því að opna svæði Hollvætt-
anna á heimasíðu skólans
(www.fvi.is). Þar verður m.a.
að finna skrá yfir brautskráða
nemendur úr MÍ/FVÍ, fréttir

frá Hollvættum og ýmsar fleiri
upplýsingar. Einnig stefna
samtökin að því að undirbúa
vel móttöku þeirra afmælis-
árganga sem heimsækja skól-
ann við útskrift í vor, svo að
sú heimsókn verði ánægjuleg
og eftirminnileg og eldri nem-
endur finni hve velkomnir þeir
eru við það tækifæri.

Á síðasta ári létu samtökin
framleiða vandaða trefla með
merki skólans, til þess að gefa
fyrrverandi nemendum og
velunnurum skólans kost á að
merkja sig skólanum við
hátíðleg tækifæri. Treflarnir
eru m.a. til sölu í Gamla Apó-
tekinu á Ísafirði.
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Talsverð brögð að lausagöngu hunda í ÍsafjarðarbæTalsverð brögð að lausagöngu hunda í ÍsafjarðarbæTalsverð brögð að lausagöngu hunda í ÍsafjarðarbæTalsverð brögð að lausagöngu hunda í ÍsafjarðarbæTalsverð brögð að lausagöngu hunda í Ísafjarðarbæ

Nýleg dæmi um að hund-Nýleg dæmi um að hund-Nýleg dæmi um að hund-Nýleg dæmi um að hund-Nýleg dæmi um að hund-
ar veitist að börnumar veitist að börnumar veitist að börnumar veitist að börnumar veitist að börnum

Lausaganga hunda virðist
hafa farið mjög í vöxt í Ísa-
fjarðarbæ í ár miðað við tvö
síðustu ár. Vitað er um nýleg
dæmi þess að hundar hafi
áreitt börn, glefsað í þau eða
skellt þeim um koll. Tólf sinn-
um var lausaganga hunda
skráð í dagbók lögreglunnar
á Ísafirði árið 2000 og árið
2001 voru 14 slík mál skráð.
Það sem af er þessu ári hefur
verið tilkynnt um lausa hunda
í 22 skipti og stefnir í tvöföld-
un frá fyrri árum. Lausaganga
hunda er brot á lögreglusam-
þykkt og er eigendum gert að
greiða sekt í hvert skipti sem
skráður hundur gengur laus.
Sektin er hærri ef hundurinn
er óskráður og hækkar þegar

hundur hefur ítrekað gengið
laus.

„Skráður hundur á að vera
með númer á sér svo auðvelt
sé að finna eiganda hans. Ef
hundur er óskráður eða núm-
eralaus er auglýst eftir eig-
anda. Ef eigandi finnst ekki
innan ákveðins tíma, sem er
tíu dagar, er hægt að taka
ákvörðun um örlög hunds-
ins“, segir Hermann Þor-
steinsson, hundaeftirlitsmað-
ur Ísafjarðarbæjar. „Það hefur
einu sinni komið fyrir á þess-
um tveimur árum sem ég hef
verið í starfi, að eigandi vildi
ekkert með hundinn hafa og
var honum þá lógað.“

Samkvæmt upplýsingum
frá innheimtufulltrúa Ísafjarð-

arbæjar eru 77 hundar skráðir
í sveitarfélaginu öllu en hann
hafði ekki sundurliðun á
búsetu hundanna eftir einstök-
um byggðarlögum. Blaðinu
er kunnugt um allt að tíu
hunda sem hafa aðsetur við
aðeins eina götu á Ísafirði, en
þeir kunna þó að vera fleiri.

Hundahald er bannað í
lögsagnarumdæmi Ísafjarðar-
bæjar, samkvæmt samþykkt
frá árinu 1997, „að undantekn-
um þarfahundum á lögbýlum,
leiðsöguhundum til hjálpar
blindu fólki, viðurkenndum
leitarhundum til aðstoðar
björgunarsveitum og hundum
sem notaðir eru við lög-
gæslustörf“. Þó er bæjarstjórn
heimilt að veita einstaklingum

búsettum í Ísafjarðarbæ und-
anþágu til hundahalds að
uppfylltum fjölmörgum skil-
yrðum, svo sem um skráningu
og gjöld, samþykki nágranna,
ormahreinsun og ábyrgðar-
tryggingu.

Í samþykktinni segir m.a.
að hundurinn skuli aldrei
ganga laus á almannafæri,
heldur vera í taumi í fylgd
með aðila, sem hefur vald yfir
honum. Hundaeigendum er
skylt að sjá svo um að hundar
þeirra raski ekki ró manna né
verði þeim til óþæginda.

Samkvæmt heimildum
blaðsins er talsverður mis-
brestur á því að síðastnefndu
ákvæðin séu höfð í heiðri á
Ísafirði.

Íbúasamtök HnífsdælingaÍbúasamtök HnífsdælingaÍbúasamtök HnífsdælingaÍbúasamtök HnífsdælingaÍbúasamtök Hnífsdælinga

Vilja loka fyrirVilja loka fyrirVilja loka fyrirVilja loka fyrirVilja loka fyrir
bílaumferð þegarbílaumferð þegarbílaumferð þegarbílaumferð þegarbílaumferð þegar
börnin renna sérbörnin renna sérbörnin renna sérbörnin renna sérbörnin renna sér

Hnífsdælingar vilja fá
heimild til að loka brekkunni
milli Bakkavegar og Skóla-
vegar fyrir umferð ökutækja
þegar aðstæður eru hagstæð-
ar fyrir börn að renna sér.

„Brekkan sú er hin allra
besta sleða- og þotubrekka
þegar snjó festir að ein-
hverju ráði og þangað hóp-
ast flestöll börn Hnífsdal til
leiks þegar umræddar að-
stæður eru fyrir hendi“, segir
í bréfi frá stjórn Íbúasamtaka
Hnífsdælinga til bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar.

„Hugmynd undirritaðrar
stjórnar er að setja merki
um lokun vegar efst í brekk-
una svo sjá megi það er um-
ferð nálgast frá Bakkavegi
og Garðavegi. Jafnframt að
setja sams konar merki neðst
í brekkuna og snúa því út að
sjó, svo að umferð að brekk-
unni stöðvist. Því miður
teppir framkvæmd ofan-
greindrar hugmyndar að-
keyrslu að þremur húsum
fyrir innan brekku, en undir-
rituð stjórn Íbúasamtaka
Hnífsdælinga treystir sér til
að semja um það við íbúa
þá er um ræðir.

Fyrir sameiningu, er
Hnífsdalur tilheyrði Eyrar-

hreppi, var samþykkt á ár-
inu 1963 að veita leyfi fyrir
lokun ofangreindrar brekku
við umræddar aðstæður.
Samþykkt sú var gild í tíð
Eyrarhrepps en sjálfsagt er
að endurnýja þess háttar í
sameinuðu sveitarfélagi. Í
þá tíð er samþykkt var í
gildi um lokun brekkunnar
umræddu var einum traust-
um og ábyrgðarfullum
manni falið að varðveita
merkin, setja þau á rétta
staði við brekkuna er börn
voru að leik og forða þeim í
hús er dagur var að kveldi
kominn. Slíkt er ágætis fyr-
irkomulag og tekur undir-
rituð stjórn auðfúslega við
því verki og þeirri ábyrgð
er fylgir að finna slíkan
mann, ef háttvirt bæjarráð
veitir leyfi fyrir lokun, eins
og íbúar Hnífsdals vilja svo
gjarnan.“

Undir bréfið ritar stjórn
Íbúasamtaka Hnífsdælinga,
þeir Örn Torfason, formað-
ur, Jónas Þór Birgisson, Jó-
hann Birkir Helgason,
Finnbogi Sveinbjörnsson
og Jens Andrés Guðmunds-
son. Bæjarráð hefur vísað
málinu til umhverfisnefndar
Ísafjarðarbæjar.

Netnotendur á ÞingeyriNetnotendur á ÞingeyriNetnotendur á ÞingeyriNetnotendur á ÞingeyriNetnotendur á Þingeyri

Vilja betra sambandVilja betra sambandVilja betra sambandVilja betra sambandVilja betra samband
fá örbylgjutengingu eiga
þeir endilega að hafa sam-
band við okkur og við mun-
um koma upp tengingu þeg-
ar nægilegur fjöldi áskrif-
enda er kominn“, segir
Björn Davíðsson, þróunar-
stjóri Tölvuþjónustunnar
Snerpu á Ísafirði. „Við höf-
um þurft að hafa minnst 10
áskrifendur á hverjum stað
áður en við förum að stað.
Það er bara til að við höfum
örugglega fyrir rekstrar-
kostnaði kerfisins þegar það
er komið upp, en við tökum
á okkur kostnaðinn við upp-
setninguna á kerfinu. Ég
held að það sé samt ekki
spurning um hvort, heldur
hvenær örbylgjusamband
verður komið til Þingeyrar“,
segir Björn.

Þegar kemur að tengingu
við Internetið eru íbúar á
Þingeyri verr settir en íbúar
flestra annarra þéttbýlis-
kjarna á norðanverðum Vest-
fjörðum. Á Þingeyri er hægt
að fá svokallaða ISDN-
tengingu, en á Ísafirði og í
Bolungarvík er boðið upp á
ADSL-tengingu, sem er
mun öflugri. Á Suðureyri,
Flateyri og Hólmavík býður
tölvuþjónustan Snerpa upp
á örbylgjusamband sem er
sambærilegt við ADSL-
tengingu og á svipuðu verði.
Slíkt samband er einnig í
boði í Bolungarvík, auk
ADSL-tengingar. Netnot-
endur á Þingeyri eru sumir
hverjir orðnir langeygir eftir
betra netsambandi.

„Ef íbúar á Þingeyri vilja

Starfsemi Karlakórsins
Ernis á norðanverðum Vest-
fjörðum var endurvakin á síð-
asta vetri og á vordögum voru
haldnir tónleikar á Hólmavík
og í Bolungarvík. Æfingar
hófust á ný um miðjan sept-
ember og í vetur er ætlunin að

halda a.m.k. ferna tónleika,
bæði vestra og sunnan heiða.

Í kórnum eru um fjörutíu
manns á svæðinu frá Þingeyri
til Súðavíkur en stjórn og und-
irleik annast pólsku systurnar
Mariola og Elzbieta Kowalc-
zyk sem starfað hafa á Vest-

fjörðum um árabil. Ísafjarðar-
bær hefur veitt kórnum end-
urgjaldslausa aðstöðu til æf-
inga í gamla skólahúsinu í
Holti í Önundarfirði.

Þrátt fyrir það kostar rekstur
kórsins töluvert fé og hefur
fjáröflunarnefnd undir forystu

Guðmundar Steinars Björg-
mundssonar á Kirkjubóli í
Önundarfirði leitað eftir fjár-
hagslegum stuðningi sveitar-
félaganna þriggja á starfs-
svæði kórsins á norðanverð-
um Vestfjörðum.

Karlakórinn ErKarlakórinn ErKarlakórinn ErKarlakórinn ErKarlakórinn Ernir kominn á kreik á nýnir kominn á kreik á nýnir kominn á kreik á nýnir kominn á kreik á nýnir kominn á kreik á ný

Stefnt að fernum tónleikum í veturStefnt að fernum tónleikum í veturStefnt að fernum tónleikum í veturStefnt að fernum tónleikum í veturStefnt að fernum tónleikum í vetur

Hagræðing hjá Mjólkursamlagi ÍsfirðingaHagræðing hjá Mjólkursamlagi ÍsfirðingaHagræðing hjá Mjólkursamlagi ÍsfirðingaHagræðing hjá Mjólkursamlagi ÍsfirðingaHagræðing hjá Mjólkursamlagi Ísfirðinga

Sendingum til smærriSendingum til smærriSendingum til smærriSendingum til smærriSendingum til smærri
byggðakjarna fækkaðbyggðakjarna fækkaðbyggðakjarna fækkaðbyggðakjarna fækkaðbyggðakjarna fækkað
Mjólkursamlag Ísfirðinga

hefur ákveðið að draga úr
þjónustu sinni og fækka send-
ingum á mjólk og mjólkur-
vörum til Suðureyrar, Flateyr-
ar og Þingeyrar úr þremur í
tvær á viku. Nú eru mjólkur-
vörur sendar á þessa staði á
mánudögum, miðvikudögum
og föstudögum en frá og með
næstu viku verður það aðeins

gert á mánudögum og fimmtu-
dögum. Hér er um hagræð-
ingu að ræða, að sögn Hall-
dórs Guðlaugssonar hjá
Mjólkursamlagi Ísfirðinga.

Þorvaldur Pálsson, sem rek-
ur Esso-skálann á Flateyri, þar
sem seld er margvísleg mat-
vara og þar á meðal mjólkur-
vörur, er mjög ósáttur við
þessa ráðstöfun.

„Við höfum ekki endalaust
pláss til að geyma viðkvæmar
kælivörur. Okkur sem búum í
smærri byggðum í þessum
svokallaða Ísafjarðarbæ finnst
að við eigum rétt á sömu þjón-
ustu og þeir sem búa við dyrn-
ar á Samkaupum eða Bónusi“,
segir Þorvaldur, og kveðst
ekki geta varist þeirri tilfinn-
ingu að íbúar í minni byggða-

kjörnum bæjarfélagsins séu á
ýmsan hátt meðhöndlaðir sem
annars flokks fólk. „Við feng-
um tilkynningu um þetta í
bréfi. Mér finnast þau vinnu-
brögð ekki bjóðandi í ekki
stærra samfélagi en hér er að
ekki skuli vera hægt að ræða
málin og komast að viðunandi
niðurstöðu í þessu máli,“ sag-
ði Þorvaldur Pálsson.
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Hinir veraldleguHinir veraldleguHinir veraldleguHinir veraldleguHinir veraldlegu
hlutir eru lítils virðihlutir eru lítils virðihlutir eru lítils virðihlutir eru lítils virðihlutir eru lítils virði

– segir Sigríður Hrönn Elíasdóttir í Súðavík um viðhorf sitt til lífsins
Fyrir nokkru bárust af því fréttir að Sig-

ríður Hrönn Elíasdóttir í Súðavík hefði
orðið Íslandsmeistari í einmenningi í brids.

Þetta voru talsverð tíðindi, því að ekki er
skipt í kynjaflokka í þessari keppni heldur

eigast karlar og konur við í sama flokki.
Með þessum sigri sínum braut Sigríður

Hrönn karlamúrinn og varð fyrst kvenna til
þess að hampa þessum titli. Sigríður Hrönn

varð landsþekkt þegar hún var sveitarstjóri í
Súðavík á dögum hörmunganna miklu sem
dundu yfir plássið í janúar 1995. Það voru

erfiðir tímar fyrir alla Súðvíkinga og reynd-
ar landsmenn alla, en meðal þeirra sem mest

braut á var sveitarstjórinn í Súðavík, sem
jafnframt hafði almannavarnir á staðnum á

sinni könnu. Á miðju sumri eftir þennan
erfiða vetur lét Sigríður af stöðu sveitar-

stjóra en tók við oddvitastarfi í sveitarstjórn
og gegndi því út kjörtímabilið. Á síðasta

kjörtímabili var hún formaður hafnar-
stjórnar í Súðavík en á liðnu vori lét hún af

öllu starfi að málum sveitarfélagsins og
segist vera búin að skila sínum skammti.

Meðan Sigríður Hrönn var oddviti fór hún
jafnframt inn á annan starfsvettvang og fór

að vinna fyrir Rauða krossinn sem svæðis-
fulltrúi fyrir Vestfirði. Í því starfi var hún
eitt ár, einmitt þegar flóttamennirnir frá

Júgóslavíu komu á norðanverða Vestfirði.
Svo fór hún að vinna af og til í Sparisjóði
Súðavíkur, bæði í Súðavík og í útibúinu á

Ísafirði, allt þangað til hún fór að vinna hjá
Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða þar sem hún

starfar nú. Fyrir nokkrum árum greindist
Sigríður Hrönn með sjúkdóm sem jafnan

vekur nokkurn ugg þegar hans er getið. Það
er Multiple Sclerosis eða MS-sjúkdómurinn.

Sú ganga varð Sigríði og fjölskyldu hennar
erfið en með markvissum aðgerðum hefur

hún komist til góðrar heilsu á ný.
Það voru rétt sjö ár sem

Sigríður Hrönn gegndi starfi
sveitarstjóra eða frá 1. júlí
1988 og til 1. júlí 1995. Odd-
vitastarfið var óneitanlega ró-
legra og ennþá minna var við
að stússast í hafnarstjórninni,
þannig að hún dró jafnt og
þétt úr umsvifunum á vett-
vangi sveitarstjórnarmálanna.
Og nú er hún loksins laus ...

„Já, það var langtímaáætlun
hjá mér að hætta öllu slíku á
síðasta vori.“

– Ertu fegin?
„Já, að mörgu leyti. Mér

fannst eiginlega að ég væri
búin með minn kvóta. Ég var
búin að vera lengi í þessu, tólf

ár í sveitarstjórn og sextán ár
alls að meðtalinni formennsk-
unni í hafnarstjórn. Ég held
að það sé engum hollt að vera
í þessu öllu lengur. Að vísu
byrjaði ég snemma þannig að
ég hætti ung! En ég lít svo á
að ég sé búin að leggja fram
minn skerf í pólitíkinni og
leggja mitt til samfélagsins á
þeim vettvangi. Það má segja
að þegar ég hætti sem sveitar-
stjóri hafi ég fyrst farið að
gera mér grein fyrir því hvað
það er að eiga frítíma og geta
sinnt áhugamálum.“

Að brjóta karlamúrinnAð brjóta karlamúrinnAð brjóta karlamúrinnAð brjóta karlamúrinnAð brjóta karlamúrinn

– En við skulum byrja á
bridsinu. Skyldi það ekki hafa
verið sérkennileg tilfinning að
brjóta karlamúrinn á Íslands-
mótinu um daginn?

„Jú, það var fyrst og fremst
gaman!“ segir hún, en spila-
mennskan lá í láginni hjá
henni um árabil á meðan hún
hafði mest umleikis í sinni
heimabyggð. „Ég spilaði fyrir
mörgum árum en svo var það
farið að rekast dálítið á þegar
ég var sveitarstjóri. Ég var oft
upptekin þegar mót voru hald-
in, þannig að ég datt út úr
þessu á tímabili. Þegar ég
hætti svo sem sveitarstjóri
sumarið 1995, þá gafst mér
tími á ný og þá fór ég aftur í
spilamennskuna á fullu. Þetta
er skemmtilegur félagsskapur
og gaman að hafa svona
áhugamál.“

– Keppirðu reglulega á mót-
um á landsvísu?

„Já, við höfum verið mjög
dugleg að sækja mót, bæði
við Óskar maðurinn minn og
líka sem sveit héðan að vest-
an. Þá höfum við oft verið
saman við Óskar, Arnar Geir
Hinriksson og Kristinn Krist-
jánsson og fleiri eftir því
hvernig hefur staðið á, einkum
Guðmundur Móses Jónsson
frá Ísafirði, sem hefur oft verið
elsti spilarinn á mótum.“

– Eru jafnan fáar konur á
bridgemótum?

„Já, hlutfallslega, en þær
eru vissulega virkari á Reykja-
víkursvæðinu en úti á landi.“

– Þú hefur enga minnimátt-
arkennd gagnvart körlunum?

(Hlær) „Nei, ég hef aldrei
haft minnimáttarkennd!“

– Fremur að þeir hafi minni-
máttarkennd gagnvart þér?
Hvað með karlana hér fyrir
vestan sem þú spilar með?

„Nei, alls ekki, og þetta eru
allt góðir félagar mínir, bæði
sem samherjar og mótherjar
við spilaborðið gegnum tíð-
ina.“

Sigríður Hrönn hefur nú
starfað á Svæðisvinnumiðlun
Vestfjarða á Ísafirði í rúmt ár
eða frá því í fyrrahaust. Verk-
sviðið segir hún vera sitt lítið
af hverju, svo sem náms- og
starfsráðgjöf og atvinnumiðl-
un. „Svo hef ég verið að fara
út með námskeið, svo sem í
tíundu bekki grunnskóla. Í
Viku símenntunar vorum við
að kenna bæði fólki sem er á
vinnumarkaði og líka þeim
sem voru án atvinnu að gera
ferilsskrá og hvernig á að

ganga frá umsóknum og fl.“

Hvernig heim-Hvernig heim-Hvernig heim-Hvernig heim-Hvernig heim-
urinn breyttisturinn breyttisturinn breyttisturinn breyttisturinn breyttist

– Hvernig breyttist heimur-
inn hjá þér við slysið mikla í
Súðavík fyrir bráðum átta ár-
um, þegar þú lítur til baka?

„Líklega helst viðhorfið til
lífsins. Það var mesta persónu-
lega breytingin hjá mér sem
manneskju – að átta mig á því
hvað hinir veraldlegu hlutir
eru lítils virði þegar allt kemur
til alls.“

– Hvernig finnst þér hafa
tekist til við endurreisnina í
Súðavík, bæði byggðar og
mannlífs, þegar þú lítur til
baka yfir þessi ár sem eru orð-
in svo mörg þó að svo stutt
virðist síðan?

„Mér finnst hafa tekist mjög
vel til. Utanaðkomandi aðstoð
gerði það að verkum að sam-
félagið og uppbyggingin hafa
náð sér eins vel og raun ber
vitni. Það skiptir líka máli, að
þessu var fylgt mjög vel eftir
af hálfu Súðvíkinga og þeirra
sem þar voru í forsvari. Ég
hygg að íbúarnir séu mjög
ánægðir með uppbygging-
una.“

– Svo virðist stundum að
síðustu árin hafi ríkt nokkur
svartsýni um framtíð byggðar
á Vestfjörðum. Hverjum aug-
um lítur þú daglegt líf í Súða-
vík og framtíðina í bænum?
Hvernig er andinn?

„Þetta gengur allt sinn vana-
gang, má segja. Hér er útgerð
og vinnsla eins og verið hefur
hjá traustu fyrirtæki. Þó að
sameining hafi orðið þegar
Frosti hf. sameinaðist Hrað-
frystihúsinu í Hnífsdal, þá
fylgdu því engir hagsmuna-
árekstrar. Bolfiskvinnslan er í
Hnífsdal en rækjuvinnslan í
Súðavík. Ástandið er mjög
stöðugt.“

– En atvinnulífið er fremur
einhæft, aðeins einn stór
vinnustaður með sérhæfða
framleiðslu.

„Já, það er bara rækjuvinn-
sla og hefur verið alla tíð síðan
Frosti hf. hætti fiskvinnslunni
og sneri sér eingöngu að rækj-
unni. Það var fyrir samein-
ingu. Eins og á ýmsum minni
stöðum eru atvinnutækifærin
ekki fjölbreytt. Hér eru tiltekn-
ar þjónustustofnanir eins og
sparisjóður, leikskóli, grunn-
skóli og annað slíkt. Það getur
verið erfitt fyrir fólk með

skerta starfsgetu að búa á
svona stöðum. Vinnan er ein-
hæf en fólkið sem býr í Súða-
vík veit alveg að hverju það
gengur.“

– Það fjölgar á sumrin í
Súðavík ...

„Já, það fjölgar mikið hjá
okkur á sumrin. Þá tvöfaldast
íbúatalan þó að ekki séu þeir
allir með lögheimili í Súðavík.
Bæði á Sumarbyggð í Súðavík
hús sem leigð eru út og líka
eiga einstaklingar og félög hús
í gömlu byggðinni. Þetta
verður sífellt vinsælla og síð-
asta sumar hefði verið hægt
að margbóka í júlí og ágúst.
Nú þegar er byrjað að panta
fyrir ættarmót og fleira á næsta
sumri.“

Hamfarir áHamfarir áHamfarir áHamfarir áHamfarir á
norðurhjaranorðurhjaranorðurhjaranorðurhjaranorðurhjara

Nú skal vikið til baka um
nokkurt árabil á ný. Ekki mjög
löngu eftir snjóflóðið í Súða-
vík átti Elísabet Þorgeirsdóttir
ítarlegt viðtal við Sigríði
Hrönn, sem birtist í tímaritinu
Nýju lífi undir fyrirsögninni
Hamfarir á norðurhjara. Hér
skal gripið niður í frásögn
Elísabetar og viðtal hennar við
Sigríði Hrönn:

Í fréttum af flóðunum í
Súðavík bar nafn sveitarstjór-
ans, Sigríðar Hrannar Elías-
dóttur, oft á góma og vakti
framganga hennar athygli.
Sigríður Hrönn sýndi mikinn
dugnað við skyldustörf sín
þegar hún stjórnaði fyrstu að-
gerðum á slysstað og kom
fram af festu og styrk í fjöl-
miðlum fyrir hönd Súðvík-
inga.

– – –
Þegar Sigríður Hrönn rifjar

upp mánudaginn 16. janúar
kemur henni fyrst í hug nóttin
áður, því þá byrjuðu annir
hennar. Faðir hennar var í
heimsókn á Íslandi og fjöl-
skyldan var öll samankomin
á sunnudagskvöldið.

„Allt kvöldið hafði ég verið
í símasambandi við Almanna-
varnir ríkisins og Magnús Má,
snjóflóðasérfræðing Veður-
stofunnar. Veðrið fór stöðugt
versnandi og þegar pabbi og
bróðir minn ætluðu út á Ísa-
fjörð á sunnudagskvöldið var
komið kolvitlaust veður og
orðið ófært, svo þeir sneru
við. Börnin mín voru háttuð
heima hjá ömmu sinni og

systur minni en ég og maður-
inn minn brutumst heim í veð-
urofsanum og ég hélt áfram
að vera í símasambandi suður.
Þegar klukkan var eitt fékk ég
tilkynningu frá Magnúsi Má
um að snjóflóðahætta væri á
Traðargilssvæðinu en þar féll
snjóflóð á hús í desember. Ég
er formaður Almannavarna-
nefndar Súðavíkur og á að sjá
um, í samvinnu við lögreglu-
stjórann á Ísafirði, að hús á
hættusvæði séu rýmd. Svo vill
til að þrjú af þeim húsum,
sem ákveðið var að rýma í
þetta skipti, voru hús móður
minnar, Ragnheiðar móður-
systur og Gunnu Möggu syst-
ur. Fólkið kom því allt heim
til mín en ég bý í ysta húsinu
í bænum sem er á nokkuð
öruggu svæði þó að snjóflóð
hafi nú fallið sitt hvoru megin
við það.“

– – –
„Ég var nýbúin að koma

öllum fyrir í rúmum og á flat-
sæng og ætlaði að fara að sofa
sjálf þegar hringt var í mig
klukkan hálfsjö og mér sagt
að snjóflóð hefði fallið á Tún-
götu og Nesveg og eitthvað
mikið hefði gerst. Ég var því
alveg ósofin þegar kom til
þeirra miklu átaka sem biðu
mín.“

– – –
Sigríður Hrönn segir að bið-

in eftir björgunarmönnunum
hafi verið erfið því um 20
manns hafði verið saknað
þangað til þeir komu. Það var
því mikil gleði þegar Fagra-
nesið birtist og leitarhundarnir
gátu hafist handa en þeir fundu
á skömmum tíma sjö manns á
lífi.

„Þegar hér var komið sögu
fann ég að ég var orðin mjög
þreytt... Fagranesið byrjaði
strax að flytja íbúana til Ísa-
fjarðar og hafði ég í nógu að
snúast allan tímann en gat
sofnað í um tvo tíma um nótt-
ina. Það var aðdáunarvert að
fylgjast með björgunarmönn-
unum berjast út í óveðrið. Þeir
komu inn úrvinda af þreytu
og reyndu að hvílast á milli,
m.a. með því að leggjast á
pappakassaumbúðir í frysti-
húsinu. Og það þurfti að elda
fyrir allt þetta fólk. Óskar sá
um að panta mat frá Ísafirði
og kokkurinn á Guðbjarti ÍS
eldaði með aðstoð margra
Súðvíkinga.“

– – –
„Seinni hluta mánudagsins

féll snjóflóð úr Traðargili á
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þrjú af þeim húsum sem við
rýmdum nóttina áður. Þar fór
bernskuheimili mitt og hús
ömmu og afa, þar sem Ragn-
heiður frænka bjó. Ég átti per-
sónulega muni úr æsku heima
hjá mömmu og það hefur lík-
lega allt farið.“

– – –
„Þegar allir voru fundnir var

mínu hlutverki lokið og ég
fór til Ísafjarðar með rækju-
skipinu Haffara. Þegar ég sett-
ist niður í skipinu varð ég fyrir
skrítinni reynslu. Fyrst dofn-
aði ég og varð síðan stíf og
fór öll að titra. Mér leið mjög
undarlega en þarna voru lík-
amleg streitueinkenni að
koma fram. Ég brotnaði hins
vegar ekki andlega og hef ekki
enn getað grátið þó að ég sé
oft döpur og fái kökk í hálsinn.
Þegar ég kom á sjúkrahúsið á
Ísafirði var ég sprautuð til að
geta sofnað eftir nær þriggja
sólarhringa vöku.“

MS-sjúkdómurinnMS-sjúkdómurinnMS-sjúkdómurinnMS-sjúkdómurinnMS-sjúkdómurinn

Eins og áður sagði greindist
Sigríður Hrönn með MS-sjúk-
dóminn fyrir nokkrum árum.
Tæpum tveimur árum eftir
það átti Jónína Leósdóttir við-
tal við Sigríði Hrönn, einnig
fyrir tímaritið Nýtt líf, en að
þessu sinni um sjúkdóminn
og baráttuna við hann. Yfir-
skriftin á viðtalinu er Afleiðing
snjóflóðsins? Við skulum líka
grípa þar niður.

Árið 1998 greindist hún
með MS-sjúkdóminn (Mult-
iple Sclerosis) og varð að gera
ýmsar breytingar á lífi sínu í
kjölfar þeirrar uppgötvunar.
Fyrstu einkenni sjúkdómsins
komu í ljós u.þ.b. tveimur ár-
um fyrir greininguna.

„Árið 1996 byrjaði ég að
finna fyrir doða í fingurgóm-
unum – fyrst einungis vinstra
megin en síðan einnig í fingr-
um hægri handar. Smám sam-
an færðist doðinn upp í hendur
og samskonar doði í tánum
færðist hægt og sígandi upp
eftir fótunum. Ég fór þess
vegna til taugasérfræðings en
það leiddi ekki til neinnar
sjúkdómsgreiningar.

Það virðist mjög algengt að
MS-sjúklingar fái ekki rétta
greiningu fyrst þegar þeir leita
til læknis. Einkennin eru ein-
staklingsbundin og þróun
sjúkdómsins svo misjöfn. Það
gerir læknum erfitt fyrir að
skera úr um þetta. Við sneið-
myndatöku koma þó oft í ljós
hvítir blettir á ákveðnum stað
í heilanum en þeir voru ekki
til staðar hjá mér á þessum
tíma.

Doðinn hvarf án þess að
nokkuð væri að gert. Ég fann
ekki fyrir honum fyrr en tæp-
um tveimur árum seinna – en
þá fylgdu honum verkir sem
leiddu upp í fótleggi, hand-
leggi og meira að segja út í
brjóstkassann. Heimilislækn-
irinn lét mig fá einhverjar pill-
ur sem ég tók í eina viku en
þær gerðu ekkert gagn. Að
þeim tíma loknum bað ég
hann um að senda mig til
taugasérfræðings, enda var ég
sannfærð um að vandamálið
ætti rætur að rekja til mið-
taugakerfisins.“

Eftir ítarlegar rannsóknir –
og um tveggja vikna bið eftir
niðurstöðum þeirra – tjáði
sérfræðingurinn Sigríði
Hrönn að hún væri með MS
sjúkdóminn. Það var í júlí árið
1998.

„Mér versnaði hratt á með-
an ég var í rannsóknunum í
Reykjavík“, segir hún, „og
þegar greiningin lá fyrir var
ég orðin mjög illa haldin. Jafn-
vægisskynið var orðið alveg
hrikalegt. Ég gat ekki keyrt
bíl og hafði ekki einu sinni
þrek til að ganga upp nokkrar
tröppur. Ég var sem sagt í
slæmu MS-kasti. Sjúkdómur-
inn lýsir sér oftast þannig að
fólk fær köst – misalvarleg,
mislöng og með mislöngu
millibili. Eftir að köstin réna
kemur síðan í ljós hversu
miklum skaða þau hafa valdið
og hvernig viðkomandi geng-
ur að byggja sig upp á ný.“

Sigríður Hrönn segist ekki
hafa grátið eða orðið fyrir
miklu áfalli við sjúkdóms-
greininguna, frekar hafi hún
fundið fyrir létti að fá grein-
ingu.

„Þegar ég fæ alvarlegar
fréttir kemst ég yfirleitt ekki í
uppnám, heldur verð yfirmáta
róleg. Ég var auðvitað ósátt
við að reynast vera með
ólæknandi sjúkdóm. Ég hefði
fremur kosið að læknirinn
hefði kveðið upp annan dóm
og sagt mér að þetta væri eitt-
hvað sem kippa mætti í lag.
En ég átti engra kosta völ.
Þetta var niðurstaðan.“

Fyrstu vikurnar fyrir vestan
var hún svo veik að hún var
ekki einu sinni sjálfbjarga inni
á baðherbergi. „Það fannst
mér langerfiðast. Ég gat sætt
mig við að þurfa að liggja
fyrir en það pirraði mig gífur-
lega að þurfa aðstoð við að
baða mig. Sem betur fer fékk
ég styrkinn smám saman aftur
en ég var rúmliggjandi í sex
vikur og hegðaði mér þá ná-
kvæmlega eins og ég væri á
spítala. Ég lá bara í rúminu,
las og sá ekki um nokkurn
einasta hlut á heimilinu –
fylgdist hvorki með innkaup-
um, matargerð, húsverkum né
fjármálum. Þegar á leið byrj-
aði ég svo að fara fram úr í
stuttan tíma á dag. Fyrst var
ég á fótum í hálftíma, síðan
klukkutíma og þannig koll af
kolli.“

– – –
„Það er ekkert vitað fyrir

víst um orsakirnar. Læknar
hafa þó sett fram ýmsar til-
gátur um hvað geti hrundið
sjúkdómnum af stað. Þar má
m.a. nefna mikið stress og
annað andlegt álag. Þótt engar
sannanir liggi fyrir virðast
yfirvöld í Bandaríkjunum hafa
viðurkennt ákveðin tengsl
þarna á milli. Það kom m.a. í
ljós þegar bandarískir her-
menn komu heim úr stríðinu í
Vietnam. Þá ábyrgðust stjórn-
völd að bera kostnað af veik-
indum sem kæmu upp í kjölfar
herþjónustunnar, m.a. ef her-
maður greindist með MS áður
en sjö ár væru liðin frá heim-
komu hans.“

Snjóflóðið í Súðavík kemur
óneitanlega upp í hugann í
tengslum við þessa tilgátu.
Sigríður Hrönn var svo sann-

arlega undir miklu álagi u.þ.b.
ári áður en hún byrjaði að
finna fyrir fyrstu sjúkdóms-
einkennunum.

„Ég kenni snjóflóðinu þó
ekki um, frekar en einhverju
öðru. Vissulega var fólk í
Súðavík undir ólýsanlegu
álagi og kannski var ég með
einhvern veikleika sem náði
að verða annað og meira
vegna þessa ástands sem mað-

ur var í. Það er alveg hugsan-
legt – en ástæðan getur líka
hafa verið allt önnur. Trúlega
verður þetta alltaf óleyst
gáta.“

Nóvember 2002Nóvember 2002Nóvember 2002Nóvember 2002Nóvember 2002
Núna í nóvember á því

Herrans ári 2002 hefur heilsu-
far Sigríðar Hrannar tekið
miklum breytingum. „Þegar
þetta viðtal var tekið var ég

ekki með eins mikla starfs-
orku og nú“, segir Sigríður
Hrönn. „Þá gat ég alls ekki
unnið fulla vinnu.“

– Þú hefur komist til betri
heilsu á ný ...

„Já, vissulega. Nú passa ég
upp á allt fæði sem ofan í mig
fer, passa að fá alltaf átta tíma
svefn og heilsan er alveg stöð-
ug. Ég get unnið fulla vinnu.
Auk þess er ég á endurmennt-

unarnámskeiði í Háskóla Ís-
lands, ásamt þvi að sinna
bridsinu og öðrum áhugamál-
um mínum, svo sem að gegna
formennsku í Rauða kross
deildinni í Súðavík. Ég finn
engar hömlur vegna þessa
sjúkdóms, nema hvað ég er
ekki alveg eins orkumikil þeg-
ar ég kem heim!“

– hþm
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PlöturnarPlöturnarPlöturnarPlöturnarPlöturnar
sem breyttu lífi mínu...!sem breyttu lífi mínu...!sem breyttu lífi mínu...!sem breyttu lífi mínu...!sem breyttu lífi mínu...!

Jón Hallfreð Engilbertsson, gítarleikari

Djúpmaðurinn, setjarinn
og gítarhetjan Jón Hallfreð

Engilbertsson hefur lengi
hrifist af rokktónlist, þó

hann hafi í seinni tíð lagt
meiri áherslu á að leika

mýkri danslög til að
þóknast þeim sem koma á

böll til að hlýða á hann
leika. Á sínum yngri árum

dvaldi hann lengi við
plötuspilarann og hlustaði
á amerískt og breskt rokk
með sveitum eins og The
Eagles, Emerson, Lake &

Palmer, Bítlunum og
fleirum.

Fyrir nokkru opnaði
Kristinn Pétur Njálsson

plötusafn sitt fyrir les-
endum Bæjarins besta og
skoraði á Jón Hallfreð að

gera slíkt hið sama. Jón
tók áskoruninni og segir

nú frá þeim tíu plötum
sem áttu mestan þátt í

móta tónlistarlíf hans. Jón
Hallfreð skorar á Gunnar

Árnason, sjómann á
Júlíusi Geirmyndssyni að

gefa lesendum blaðsins
innsýn í plötusafn sitt sem

er rosalega stórt.

The Eagles:The Eagles:The Eagles:The Eagles:The Eagles:
„Eagles“„Eagles“„Eagles“„Eagles“„Eagles“

Fyrsta plata Eagles með
lögum á borð við Take It Easy,
Whitchy Woman og Peaceful
Easy Feeling. Vesturstrandar-
rokk eins og það gerist best
og ekki versnuðu plötur þeirra
eftir þessa. Ég hlustaði mikið
á Eagles og aðrar svipaðar
hljómsveitir, eins og Poco,
Souther-Hillman-Fury-Band,
Flying Burrito Brothers, New
Riders Of The Purple Sage,
Nitty Gritty Dirt Band, Jack-
son Browne o.fl. Þess má líka
geta að ég sá Eagles á frábær-
um tónleikum í London í fyrra
þar sem þeir tóku öll sín bestu
lög. Pottþéttari tónleika hef
ég ekki farið á.

Hank MarvinHank MarvinHank MarvinHank MarvinHank Marvin
& John Farrar:& John Farrar:& John Farrar:& John Farrar:& John Farrar:

„Marvin & Farrar“„Marvin & Farrar“„Marvin & Farrar“„Marvin & Farrar“„Marvin & Farrar“
Sungin Shadows-plata sem

kemur skemmtilega á óvart
frá Hank Marvin og John
Farrar sem síðar samdi vin-
sælustu lögin í söngleiknum
Grease. Þetta er þriðja plata
þeirra félaga, en á hinum fyrri
var Bruce Welch líka með.
Þeir voru reyndar allir í Sha-
dows líka á þessum tíma, auk
þess sem restin af Shadows-
mönnum spilar einnig á plöt-
unum. Hér syngur Hank Mar-
vin eins og hann hafi aldrei
gert annað. Kassagítarpopp
af bestu sort.

Emerson, Lake &Emerson, Lake &Emerson, Lake &Emerson, Lake &Emerson, Lake &
Palmer: „Trilogy“Palmer: „Trilogy“Palmer: „Trilogy“Palmer: „Trilogy“Palmer: „Trilogy“

Við kunningi minn skildum
ekki hvernig nokkur gat hlust-
að á Emerson, Lake & Palmer.
Þetta var mesta torf sem við
höfðum heyrt, klassíkskotin,
ómstríð tónverk, oft uppruna-
lega eftir klassíska höfunda,
en útsett síðan fyrir hávaða-
sama rokkhljómsveit. Samt
sem áður síaðist þetta inn og
á endanum tók maður þetta
fram yfir margt annað. Mest
hlustaði ég á plöturnar Pictur-
es At An Exhibition og áður-
nefnda Trilogy.

The Beatles:The Beatles:The Beatles:The Beatles:The Beatles:
„Hvíta albúmið“„Hvíta albúmið“„Hvíta albúmið“„Hvíta albúmið“„Hvíta albúmið“

Ég hef alltaf verið meiri
Bítlari en Stónsari þó ég hafi
gaman af þeim líka og fleir-
um, eins og Kinks. Það er
erfitt að gera upp á milli allra
Bítlaplatnanna, en þó held ég
að ég hafi einna mest hlustað
á Hvíta albúmið svokallaða,
ef til vill vegna þess að það er
tvöfalt. Þar er margar perlur
að finna eins og Back In The
USSR, While My Guitar
Gently Weeps, I’m So Tired
og Helter Skelter.

The Byrds: „The Byrds: „The Byrds: „The Byrds: „The Byrds: „
The Best Of TheThe Best Of TheThe Best Of TheThe Best Of TheThe Best Of The
Byrds – GreatestByrds – GreatestByrds – GreatestByrds – GreatestByrds – Greatest
Hits Volume II“Hits Volume II“Hits Volume II“Hits Volume II“Hits Volume II“

Þetta var ein af fyrstu plöt-
unum sem ég eignaðist og
varð þess valdandi að ég
keypti síðan allar aðrar plötur
þeirra smátt og smátt. Þeir
voru frumkvöðlar vestur-
strandarrokksins og nokkurs
konar bandarísk hliðstæða
Bítlanna. Tíðar mannabreyt-
ingar urðu til þess að nátengd-
ar hljómsveitir, sem ég hlust-
aði jafnframt mikið á, eins og
Crosby, Stills, Nash & Young,
urðu til.

America:America:America:America:America:
„Homecoming“„Homecoming“„Homecoming“„Homecoming“„Homecoming“

Kassagítarpopp með fáguð-
um röddum hefur alltaf skipað
stóran sess í mínu lífi. Þessi
plata með Ventura Highway,
Don’t Cross The River og
fleiri lögum var mikið spiluð
ásamt fleiri plötum með Am-
erica. Þá voru oft aðrir svip-
aðir flytjendur á fóninum hjá
mér eins og James Taylor, Jim
Croce, Bread, David Gates,
Seals & Crofts, Dan Fogel-
berg og fleiri.

The Blues Band:The Blues Band:The Blues Band:The Blues Band:The Blues Band:
„Live - Bye Bye Blues“„Live - Bye Bye Blues“„Live - Bye Bye Blues“„Live - Bye Bye Blues“„Live - Bye Bye Blues“

Þarna eru samankomnir
gamlir hundar úr Manfred
Mann og fleiri sveitum að
skemmta sér og öðrum. Ég
hef að vísu ekki verið mikið
fyrir blús, en gaurarnir fara á
kostum á þessari tónleika-
plötu. Þarna er meðal annars
eitt magnaðasta munnhörpu-
sóló sem ég hef heyrt í laginu
Flatfoot Sam.

Gary Moore:Gary Moore:Gary Moore:Gary Moore:Gary Moore:
„Wild Frontier“„Wild Frontier“„Wild Frontier“„Wild Frontier“„Wild Frontier“

Margar gítarhetjurnar hafa
haft áhrif á mig, eins og Eddie
Van Halen, Stevie Vai og Yng-

CreedenceCreedenceCreedenceCreedenceCreedence
Clearwater Revival:Clearwater Revival:Clearwater Revival:Clearwater Revival:Clearwater Revival:

„Green River“„Green River“„Green River“„Green River“„Green River“
Þessi plata varð þess lík-

lega valdandi að ég lagði í
að læra á gítar. Ég var að
vísu aðeins byrjaður að fikta
með bassa, en þegar einföld
og grípandi lög eins og Bad
Moon Rising og Lodi náðu
eyrum mínum, þá var ekki
aftur snúið. Betri gítarkenn-
sla býðst varla. Svo toppuðu
þeir sjálfa sig með næstu
plötu, Cosmo’s Factory.

Rainbow:Rainbow:Rainbow:Rainbow:Rainbow:
„Bent Out Of Shape“„Bent Out Of Shape“„Bent Out Of Shape“„Bent Out Of Shape“„Bent Out Of Shape“

Ritchie Blackmore klikk-
ar aldrei. Hér eru frábær lög
eins og Can’t Let You Go
og Street Of Dreams. Þá var
platan Difficult To Cure ekki
síðri.  Bresku rokkararnir
Led Zeppelin, Deep Purple,
Uriah Heep, Jethro Tull o.fl.
voru aðal rokkböndin um
og eftir ’70, síðan Bowie,
Queen o.fl.. Amerísku
böndin hlustaði ég minna á
þar til síðar og þá helst Bost-
on, Toto, Kansas, Blue
Öyster Cult og Rush.

wie Malmsteen, en enginn
eins og Gary Moore. Hann
býr yfir ótrúlegri tækni og
lipurð, og  er melódískari
en hinir sem gera meira út á
fingraleikfimi. Hann spilaði
áður með Colosseum II og
Thin Lizzy og hefur ætíð
verið fremur blúskenndur,
en á þessari plötu og t.d.
Corridors Of Power er hann
vel rokkaður og að mínu
skapi.
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Atvinnumál í ÍsafjarðarbæAtvinnumál í ÍsafjarðarbæAtvinnumál í ÍsafjarðarbæAtvinnumál í ÍsafjarðarbæAtvinnumál í Ísafjarðarbæ

Stofnun eignarhalds-Stofnun eignarhalds-Stofnun eignarhalds-Stofnun eignarhalds-Stofnun eignarhalds-
félags í athugunfélags í athugunfélags í athugunfélags í athugunfélags í athugun

Bæjaryfirvöld í Ísafjarðar-
bæ hafa hug á að beita sér
fyrir stofnun félags sem taki
þátt í nýsköpun „og öðrum
arðsömum verkefnum“. Á
fundi atvinnumálanefndar
bæjarins fyrir skömmu var
lagt til, að bæjarsjóður „verði
frumkvöðull að stofnun eign-
arhaldsfélags í Ísafjarðarbæ,
sem hefði það markmið að
vera þátttakandi í nýsköpun-
arverkefnum og öðrum arð-

sömum verkefnum á Vest-
fjörðum. Miðað skal við að
safna í upphafi 100 milljónum
króna og gerir nefndin það að
tillögu sinni að bæjarsjóður
leggi 30 milljónir króna í fé-
lagið á næsta fjárhagsári.“

Bæjarráð fjallaði um þessa
tillögu nefndarinnar og sam-
þykkti að vísa henni til gerðar
fjárhagsáætlunar fyrir næsta
ár.

Fyrir nokkru komu þeir

Brynjólfur Þór Brynjólfsson,
bankastjóri á Ísafirði, og Stef-
án Guðmundsson á fund at-
vinnumálanefndar vegna
þessa máls. Þar fóru þeir yfir
mögulega aðkomu Lands-
banka Íslands að stofnun
eignarhaldsfélags í Ísafjarð-
arbæ. Einnig hefur þetta mál
verið rætt við fulltrúa Spari-
sjóðs Vestfirðinga og Íslensk-
ra verðbréfa.

Lögsagnarumdæmi ÍsafjarðarbæjarLögsagnarumdæmi ÍsafjarðarbæjarLögsagnarumdæmi ÍsafjarðarbæjarLögsagnarumdæmi ÍsafjarðarbæjarLögsagnarumdæmi Ísafjarðarbæjar

Mikil veiði á mink ogMikil veiði á mink ogMikil veiði á mink ogMikil veiði á mink ogMikil veiði á mink og
ref og grenjum fækkarref og grenjum fækkarref og grenjum fækkarref og grenjum fækkarref og grenjum fækkar

Í lögsagnarumdæmi Ísa-
fjarðarbæjar voru unnir mun
fleiri minkar (237) og full-
vaxnir refir (285) veiðiárið
2001-2002 en árin á undan.
Hins vegar voru mun færri
yrðlingar (67) veiddir en
venjulega, ef undan er skilið
næsta ár á undan. Samtals
voru 587 dýr unnin á liðnu
veiðiári sem er tvöfalt meira
en árið á undan.

Skotmenn voru ráðnir á öll
veiðisvæði í bæjarfélaginu.

Það var samdóma álit þeirra
að mun færri greni hafi verið
á liðnu veiðiári en undanfarin
ár og telja þeir að það stafi af
aukinni vetrarveiði.

Heildarkostnaður bæjarins
við refa- og minkaveiðar á
veiðiárinu var 2,9 milljónir
króna en ríkið endurgreiðir
helminginn. Meðalkostnaður
á unnið dýr er því 4.940 krónur
og þar af hlutur Ísafjarðar-
bæjar 2.470 krónur.

Veiðin síðustu fjögur veiði-

árin á svæðum Ísafjarðarbæjar
skiptist þannig:

Veiðiárið 2001-2002: Refir
285, yrðlingar 67 og minkar
237 eða samtals 587 dýr.
Veiðiárið 2000-2001: Refir
100, yrðlingar 23 og minkar
166 eða samtals 289 dýr.
Veiðiárið 1999-2000: Refir
195, yrðlingar 145 og minkar
201 eða samtals 541 dýr.
Veiðiárið 1998-1999: Refir
258, yrðlingar 153 og minkar
158 eða samtals 569 dýr.

Þjónustumiðstöð Vegagerðarinnar á ÍsafirðiÞjónustumiðstöð Vegagerðarinnar á ÍsafirðiÞjónustumiðstöð Vegagerðarinnar á ÍsafirðiÞjónustumiðstöð Vegagerðarinnar á ÍsafirðiÞjónustumiðstöð Vegagerðarinnar á Ísafirði

Fjórir starfsmenn Vegagerð-
arinnar á Ísafirði sátu fyrir
skömmu námskeið á vegum
tölvufyrirtækisins Netheima á
Ísafirði í notkun teikniforrit-
anna Corel Draw og Freehand
en forrit þessu eru notuð við
teikningu á vegskiltum. Eins
og fram hefur komið var á
sínum tíma bætt við nokkrum
stöðugildum þjónustufulltrúa
hjá Vegagerðinni á Ísafirði, en
þeir sjá meðal annars um

rekstur skiptiborðs Vegagerð-
arinnar á landinu öllu.

„Þetta er ekki bara símsvör-
un heldur er starfið í raun
miklu víðtækara. Þessir þjón-
ustufulltrúar eru í reynd að
sjá til þess að upplýsingar séu
færðar í öll kerfi til að koma
þeim á alla miðla. Þeir eru
miðpunktur í samskiptum
þegar eitthvað er að færð og
eru með bakvaktarsíma ef eitt-
hvað kemur upp á“, segir Ein-

ar Pálsson, verkefnisstjóri hjá
Vegagerðinni.

„Þjónustufulltrúarnir fjórir
á Ísafirði, auk tveggja í
Reykjavík, svara í síma 1777
og gefa upplýsingar um færð
á vegum. Einnig fylgjast þeir
með öllum veðurathugunar-
stöðvum Vegagerðarinnar
sem eru á milli 60 og 70 tals-
ins. Þá teikna þeir inn á veg-
skilti og færa upplýsingar um
færð inn í kerfið“, segir Einar.

„Miðpunktur í samskiptum„Miðpunktur í samskiptum„Miðpunktur í samskiptum„Miðpunktur í samskiptum„Miðpunktur í samskiptum
þegar eitthvað er að færð“þegar eitthvað er að færð“þegar eitthvað er að færð“þegar eitthvað er að færð“þegar eitthvað er að færð“

Dagur íslenskrar tungu á laugardaginnDagur íslenskrar tungu á laugardaginnDagur íslenskrar tungu á laugardaginnDagur íslenskrar tungu á laugardaginnDagur íslenskrar tungu á laugardaginn

Efnt verður til hagyrðinga-
kvölds í Edinborg á Ísafirði á
Degi íslenskrar tungu á laug-
ardag, 16. nóvember, en þann
dag árið 1807 fæddist Jónas
Hallgrímsson skáld. Flosi Ól-
afsson leikari og hagyrðingur
hefur stjórn með höndum en
vestfirskir hagyrðingar sem
koma fram verða Aðalsteinn

Valdimarsson, Jón Jens Krist-
jánsson, Ólína Þorvarðardótt-
ir, Sjöfn Kristinsdóttir og
Snorri Sturluson. Dómarar
verða Elísabet Gunnarsdóttir
arkitekt, Erlingur Sigtryggs-
son héraðsdómari og Harpa
Jónsdóttir grunnskólakennari,
sem nýlega hlaut íslensku
barnabókaverðlaunin.

Dómarar munu sjá til þess
að kveðskapur verði innan
velsæmismarka. Ef hagyrð-
ingur yrkir ósæmilega fær
hann gula spjaldið, líkt og í
knattspyrnuleik, og hætti hann
ekki að klámi eða fjölmæli
fær hann það rauða og verður
frá að hverfa.

Hagyrðingakvöld í Edin-Hagyrðingakvöld í Edin-Hagyrðingakvöld í Edin-Hagyrðingakvöld í Edin-Hagyrðingakvöld í Edin-
borg í tilefni dagsinsborg í tilefni dagsinsborg í tilefni dagsinsborg í tilefni dagsinsborg í tilefni dagsins

Marzellíus Sveinbjörnsson varð annar í heildina en sigraði í flokki hinna eldri. Fyrir
aftan hann er Rósa Þorsteinsdóttir sem sigraði í kvennaflokki.

Haustmót í þríþraut á ÍsafirðiHaustmót í þríþraut á ÍsafirðiHaustmót í þríþraut á ÍsafirðiHaustmót í þríþraut á ÍsafirðiHaustmót í þríþraut á Ísafirði

Einar Yngvason sigraðiEinar Yngvason sigraðiEinar Yngvason sigraðiEinar Yngvason sigraðiEinar Yngvason sigraði
Níu tóku þátt í haust-

móti Vasa2000 hópsins í
þríþraut sem haldið var

á Ísafirði á laugardag en
sigurvegari varð Einar

Yngvason. Mótinu hafði
tvívegis verið frestað
vegna hálku á vegum

sem þykir óheppileg fyr-
ir hjólreiðar, eina þeirra

þriggja keppnisgreina
sem þríþraut er samsett

úr. Keppnin hófst með
700 metra sundi. Skíða-

göngumaðurinn Einar
Yngvason stóð sig best í
þeirri grein og hafði ríf-
lega hálfrar mínútu for-

skot á næsta mann, Rún-
ar Óla Karlsson, áður en
lagt var af stað í 17 kíló-
metra hjólreiðalegg þrí-

þrautarinnar. Marzellíus
Sveinbjörnsson var áber-

andi röskastur á reið-
hjólinu. Hann fór fram
úr öllum sínum keppi-

nautum og hafði um 40
sek-úndna forskot á þá

Einar og Rúnar þegar
haldið var í lokaáfangann,
7 kíló-metra hlaup. Einar

Yngvason reyndist öfl-
ugastur í þeirri grein,

hljóp Marzellíus af sér og
kom fyrstur í mark. Annar

varð Marzellíus Svein-

björnsson sem jafnframt
tryggði sér sigur í eldri
flokki. Þá sigraði Rósa

Þorsteinsdóttir í kvenna-
flokki, en reyndar var

hún eini kvenkyns
keppandinn.

Sigurvegarinn, Einar Yngvason tekur á í sundinu.

Skólakrakkar heimsóttu FlugturSkólakrakkar heimsóttu FlugturSkólakrakkar heimsóttu FlugturSkólakrakkar heimsóttu FlugturSkólakrakkar heimsóttu Flugturninn á Ísafirðininn á Ísafirðininn á Ísafirðininn á Ísafirðininn á Ísafirði

Liður í „turnaverkefni“Liður í „turnaverkefni“Liður í „turnaverkefni“Liður í „turnaverkefni“Liður í „turnaverkefni“
Krakkarnir í 7. bekk S í

Grunnskólanum á Ísafirði
brugðu sér í heimsókn í
Flugturninn á Ísafjarðar-
flugvelli. Var þetta liður í
„turnaverkefni“ barnanna
sem hafa haft mikinn áhuga
á turnum ýmiskonar eftir að

flogið var á tvíburaturnana í
New York 11. september í
fyrra.

„Í september fórum við og
heimsóttum ýmsa turna á Ísa-
firði, til dæmis Blómaturninn
og turninn í Neðstakaupstað
en við höfðum þá ekki tíma

fyrir Flugturninn. Við bætt-
um úr þessu á föstudaginn
og fengum fínar móttökur
hjá henni Arnþrúði Aspe-
lund“, segir Sigríður Stein-
unn Axelsdóttir, kennari 7.
bekkjar S.

Börnin ofan á þaki flugstöðvarinnar á Ísafjarðarflugvelli. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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Einar (Kristinn og Oddur)!Einar (Kristinn og Oddur)!Einar (Kristinn og Oddur)!Einar (Kristinn og Oddur)!Einar (Kristinn og Oddur)!

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.

SPURNINGINSTAKKUR SKRIFAR

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:Spurt var:Spurt var:Spurt var:Spurt var:

Hvernig heldurðuHvernig heldurðuHvernig heldurðuHvernig heldurðuHvernig heldurðu
að veturinn verðiað veturinn verðiað veturinn verðiað veturinn verðiað veturinn verði
á Vestfjörðum?á Vestfjörðum?á Vestfjörðum?á Vestfjörðum?á Vestfjörðum?

bb.is
Þar sem púlsinn slær...

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

Fjölbreyttara atvinnu-Fjölbreyttara atvinnu-Fjölbreyttara atvinnu-Fjölbreyttara atvinnu-Fjölbreyttara atvinnu-
líf – öflugri samfélöglíf – öflugri samfélöglíf – öflugri samfélöglíf – öflugri samfélöglíf – öflugri samfélög

Mikilvægi þess að efla
landsbyggðina hefur verið
mikið í umræðunni á undan-
förnum árum. Þeir sem þátt
hafa tekið í þeirri umræðu
virðast sammála um að að-
gerða sé þörf til eflingar á
atvinnumöguleikum lands-
byggðarinnar og fjölgunar
íbúa. Ítrekað hafa verið sam-
þykktar ályktanir á Alþingi
um þetta mikilvæga mál. Í
þingsályktun um stefnu í
byggðamálum 2002-2005 er
m.a. lögð áhersla á aðstoð við
byggðarlög á landsbyggðinni,
styrkingu búsetuskilyrða og
fjölbreyttara atvinnulíf. Þrátt
fyrir ýmsar aðgerðir til að ná
markmiðum Alþingis er full-
ljóst að það starf þarf að verða
mun öflugra og markvissara
svo viðunandi árangur náist.

Nauðsynlegt er að gera
landsbyggðina að raunhæfum
valkosti. Megináherslu þarf að
leggja á eflingu atvinnulífs,
menntun íbúa og styrkingu

samfélaga. Öflugt atvinnulíf
er frumskilyrði fjölgunar íbúa
og styrkingu samfélaga. Ein
leið til eflingar atvinnulífs á
landsbyggðinni er í gegnum
skattkerfið. Má þar nefna
tryggingagjald rekstraraðila,
virðisaukaskatt og þunga-
skatt. Afnám eða lækkun
þungaskatts, lægra trygginga-
gjald fyrirtækja á landsbyggð-
inni og aukið jafnræði í virð-
isaukaskattbyrði neytenda í
landinu leiðir ekki einvörð-
ungu til aukinna umsvifa í rek-
stri fyrirtækja úti á landi held-
ur einnig til eðlilegra jafnvæg-
is í lífskjörum einstaklinga.

Atvinnuþróunarfélög geg-
na veigamiklu hlutverki í efl-
ingu atvinnulífs. Víðtæk og
öflug aðstoð við fyrirtæki og
hverskyns frumkvöðlastarf-
semi er afar dýrmæt ef árangri
skal ná í nýsköpun og fjöl-
breytni í atvinnulífinu. Því
þarf að efla staðbundin at-
vinnuþróunarfélög og mynda

þannig þéttriðið stuðningsnet
við þann rekstur sem fyrir er
og  þá aðila sem fást við ný-
sköpun í atvinnumálum. Fjár-
magn til byggðamála þarf því
í auknum mæli að renna til
atvinnuþróunarfélaga vítt og
breitt um landið.

Aðgengi frumkvöðla að
fjármagni þarf að skoða sér-
staklega. Í kjölfar samdráttar
á hlutabréfamarkaði virðist
erfiðara fyrir frumkvöðla að
afla fjármagns til þróunar og
uppbyggingar. Heildstætt og
öflugra styrkja- og lánakerfi
fyrir fyrirtæki í nýsköpun er
því nauðsynlegt svo efla megi

atvinnulíf á landsbyggðinni.
Hærra menntunarstig á

landsbyggðinni er afar þýð-
ingarmikið til að ná árangri í
eflingu samfélaganna og
nauðsynlegt að grípa til hvetj-
andi aðgerða í því sambandi.
Lengri endurgreiðslutími
námslána hjá þeim einstakl-
ingum sem búsettir eru á
landsbyggðinni er ein leið til
að ná markmiðum um aukið
menntunarstig. Ljóst er að slík
leið felur í sér ójafnræði meðal
einstaklinga en í þessu sam-
hengi er hér um að ræða já-
kvæða mismunun sem getur
talist nauðsynleg.

Elín R. Líndal skrifar

,,Megináherslu þarf
að leggja á eflingu
atvinnulífs“

Við eflingu atvinnulífs, menn-
tunar og samfélaga er sérlega
aðkallandi að skapa mögu-
leika til öflugra rafrænna
gagnaflutninga og nýta sér
jafnframt þá gríðarlegu mögu-
leika sem felast í allri tölvu-
og upplýsingatækni. Þannig
verður hægt að byggja upp
mannauð á landsbyggðinni
með sköpun tækifæra á sviði
menntunar og atvinnu óháð
búsetu og einstaklingar geta
náð markmiðum sínum á því
sviði hvar sem er á landinu.
Öflug menntun á framhalds-
og háskólastigi með fjarkenn-

slu og hverskyns fjarvinnslu
er orðin að raunhæfum mögu-
leika sem þarf að nýta til full-
nustu. Tölvu- og upplýsinga-
tæknin hefur stytt allar vega-
lengdir innanlands sem og
milli landa þannig að nú skipt-
ir minna máli hvar fólk býr.
Við skulum ávallt hafa í huga
að fjölbreytni í atvinnulífi ger-
ir efnahag byggðanna stöð-
ugri og eykur flóru mannlífs-
ins.

Elín R. Líndal gefur kost á
sér í 3. sæti Framsóknar-
flokksins í Norðvesturkjör-
dæmi.

Fasteignum Ísafjarðarbæjar ehf. skipuð stjórFasteignum Ísafjarðarbæjar ehf. skipuð stjórFasteignum Ísafjarðarbæjar ehf. skipuð stjórFasteignum Ísafjarðarbæjar ehf. skipuð stjórFasteignum Ísafjarðarbæjar ehf. skipuð stjórnnnnn

Annast rekstur og út-Annast rekstur og út-Annast rekstur og út-Annast rekstur og út-Annast rekstur og út-
leigu á nærri 200 íbúðumleigu á nærri 200 íbúðumleigu á nærri 200 íbúðumleigu á nærri 200 íbúðumleigu á nærri 200 íbúðum

Skipan fyrstu stjórnar Fast-
eigna Ísafjarðarbæjar ehf.
verður staðfest á næsta fundi
bæjarstjórnar og munu aðal-
menn verða Halldór Margeirs-
son fyrrverandi bankaútibús-
stjóri, Snorri Hermannsson
húsasmíðameistari og Þorleif-
ur Pálsson bæjarritari. Sam-
þykktir fyrir félagið voru gerð-
ar í vor en það er að öllu leyti
í eigu Ísafjarðarbæjar. Félag-
inu er fyrst og fremst ætlað að
annast rekstur og útleigu á
félagslegum leiguíbúðum í
eigu bæjarins, auk annarrar
fasteignaumsýslu. Íbúðir í
eigu Ísafjarðarbæjar eru nú

rétt um 190 talsins, að sögn
Birgis Valdimarssonar hús-
næðisfulltrúa.

Réttur til íbúðarhúsnæðis
sem ráðstafað er til útleigu á
vegum félagsins skal vera
bundinn skilyrðum um tekju-
og eignamörk og aðstæður
umsækjenda.

Varamenn stjórnar Fast-
eigna Ísafjarðarbæjar ehf.
verða Björn Jóhannesson,
lögmaður, Guðrún K. Guð-
mannsdóttir, framkvæmda-
stjóri Lífeyrissjóðs Vestfirð-
inga, og Þórir Sveinsson,
fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar.

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Alls svöruðu 610.Alls svöruðu 610.Alls svöruðu 610.Alls svöruðu 610.Alls svöruðu 610.
Mildur sögðu 233 eða 38,2%Mildur sögðu 233 eða 38,2%Mildur sögðu 233 eða 38,2%Mildur sögðu 233 eða 38,2%Mildur sögðu 233 eða 38,2%
Í meðallagi sögðu 241 eða 39,51%Í meðallagi sögðu 241 eða 39,51%Í meðallagi sögðu 241 eða 39,51%Í meðallagi sögðu 241 eða 39,51%Í meðallagi sögðu 241 eða 39,51%
Harður sögðu 136 eða 22,3%Harður sögðu 136 eða 22,3%Harður sögðu 136 eða 22,3%Harður sögðu 136 eða 22,3%Harður sögðu 136 eða 22,3%

Niðurstöður prófkjörs Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi liggja
fyrir þótt talningu hafi ekki lokið fyrr en um klukkan tvö síðustu mánudagsnótt.
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra hlaut 1.433 atkvæði í fyrsta sætið og
fékk samtals 65,4% atkvæða. Einar Kr. Guðfinnsson alþingismaður varð í
öðru sæti með 2.510 atkvæði í fyrsta og annað sæti og fékk samtals 80% at-
kvæða. Einar Oddur Kristjánsson alþingismaður hlaut þriðja sæti og fékk
2.816 í fyrsta til þriðja sæti og samtals 77,2% atkvæða.

Gild atkvæði í prófkjörinu voru samtals 5.789 en auð og ógild 205 og alls
voru greidd atkvæði 5.994. Guðjón Guðmundsson alþingismaður hafnaði í 4.
sæti með 2.768 atkvæði í fyrsta til fjórða sæti og Vilhjálmur Egilsson alþingis-
maður í fimmta sæti með 3.059 atkvæði í fyrsta til fimmta sæti. Jóhanna Erla
Pálmadóttir hafnaði í sjötta sæti með 3.839 atkvæði. Niðurstaða prófkjörs er
bindandi varðandi sex efstu sætin. Birna Lárusdóttir hafnaði í 7. sæti með
3.835 atkvæði, Ragnheiður Hákonardóttir í 8. sæti með 2.597 atkvæði,
Skjöldur Orri Skjaldarson í 9. sæti með 2.254 atkvæði og Jón Magnússon í 10.
sæti með 2.162 atkvæði.

Það vekur sérstaka athygli hve mjótt var á munum milli þeirra Vilhjálms
Egilssonar og Sturlu, aðeins 41 atkvæði. Þau dugðu hins vegar Sturlu til þess
að hljóta fyrsta sætið. Hitt vekur enn frekar eftirtekt hversu glæsilegur árangur
þeirra þingmanna Vestfjarða og nafnanna Einars Odds og Einars Kristins er.
Áhyggjur þær sem hér hafa komið fram undanfarnar vikur hverfa nú eins og

dögg fyrir sólu. Raddir Vestfirðinga munu áfram hljóma á Alþingi og ríður
því á miklu að framhaldið verði í samræmi við sem á undan er gengið.

Í fyrsta sætið raðaðist þannig að Sturla var efstur, Vilhjálmur annar, Guðjón
þriðji og Einar Kristinn fjórði. Vekur það spurningar um það með hvaða hætti
prófkjörsbaráttan var rekin af hálfu Vestlendinga og grun um að orðrómur um
kosningabandalög hafi átt við rök að styðjast. Hvort sem sú er raunin eður ei,
þá skiptir máli að þeir nafnar munu fá gott vegarnesti úr niðurstöðum próf-
kjörsins til þess að gegna áfram hagsmunum okkar Vestfirðinga á gerbreyttu
Alþingi að loknum kosningum vorið 2003.

Á sama tíma og þessi varð niðurstaða þeirrar djörfu hugmyndar að leggja
í prófkjör til þess að stilla upp lista Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi
völdu trúnaðarmenn Samfylkingarinnar í kjördæminu aðra leið. Þar á bæ
verður stillt upp. Mörgum liðsmanni þeirrar fylkingarinnar þykir súrt í broti
að horfa á sama tíma á niðurstöðu prófkjörs í Reykjavík og kvíða því mjög
hver verða örlög séra Karls V. Matthíassonar, núverandi þingmanns Vestfirð-
inga, í hinu nýja kjördæmi. Margt má um það segja og alla viðburði helgar-
innar í prófkjöri. Hinu verður þó vart neitað, að tvennt vakti sértaklega eftir-
tekt í prófkjörinu á laugardaginn. Hið fyrra er hve naumur sigur ráðherrans
var og hið síðara hve vel Einar Oddur kom út í stöðu sem fyrirfram virtist von-
lítil. Hið síðara er fagnaðarefni fyrir Vestfirðinga alla.
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SjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpiðSjónvarpið

Laugardagur 16. nóvember kl. 14:25
Þýski boltinn: Leikur óákveðinn

Laugardagur 16. nóvember kl. 16:20
Íslandsmótið í handbolta karla: Afturelding – KA

SýnSýnSýnSýnSýn

Miðvikudagur 13. nóvember kl. 19:30
Meistaradeild Evrópu: Feyenoord – Newcastle

Miðvikudagur 13. nóvember kl. 21:40
Meistaradeild Evrópu: AC Milan – Deportivo

Sunnudagur 17. nóvember kl. 13:45
Enski boltinn: Liverpool – Sunderland

Sunnudagur 17. nóvember kl. 16:00
Enski boltinn: West Ham – Manchester Utd.

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2

Laugardagur 16. nóvember kl. 14:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Sportið í beinni...Sportið í beinni...

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Til sölu er 5 herb. íbúð á efri
hæð að Hlíðarvegi 29 á Ísafirði.
Íbúðin verður laus í byrjun jan-
úar. Uppl. í símum 456 3693
eða 846 7451.

Foreldri til foreldris! Foreldrar
fatlaðra barna. Munið fundinn í
kvöld kl. 20:30 í gamla skóla-
húsinu í Hnífsdal.

Til sölu er Yamaha trommusett.
Verð kr. 35 þús. Uppl. í síma
456 3335 og 869 7557.

Til sölu er Galloper jeppi árg.
1998, ekinn 79 þús. km. Góð-
ur bíll á góðu verði. Uppl. í síma
848 3411 og 892 3464.

Aðalfundur Sunnukórsins verð-
ur haldinn sunnud. 17. nóvem-
ber kl. 15:00 í Tónlistarskólan-
um. Dagskrá: Venjuleg aðal-
fundarstörf. Stjórnin.

Samfylkingarfólk í Ísafjarðarbæ!
Munið félagsfundinn á Hótel
Ísafirði, fimmtudaginn 14. nóv.
kl. 20:30. Stjórnin.

Grunnvíkingafélagið heldur
bingó í Sigurðarbúð, föstudag-
inn 15. nóv. kl. 20:00.

Til sölu er mjög vel með farin
Hohner student, 72 bassa har-
móníka. Uppl. í s. 456 7394.

Til sölu er Mira borðstofuborð,
5 mán. gamalt á kr. 30 þúsund.
Einnig barnabílstóll 0-19 kg á
kr. 2.000. Ungbarnabílstóll, 0-
9 kg. fæst gefins. Uppl. í síma
456 4645 og 897 8579.

Óska eftir að kaupa notað þrek-
hjól. Uppl. í síma 897 6718.

Til sölu er ný 150 ltr. hitavatns-
túpa. Selst á hálfvirði. Uppl. í
síma 456 3081 og 899 8721.

Tek að mér hreingerningar og
minni háttar ræstingar. Uppl. í
síma 456 6274 og 865 0139.

Til sölu er stuttur Pajero árg.
98. Mjög góður og óryðgaður
nema bretti er ónýtt. Verð kr.
250 þús. Uppl. í s. 892 2240.

Óska eftir að fá gefins hvolp.
Uppl. í síma 849 9488.

Vantar DNG-handfæravindu,
ekki eldri en 5.000i. Uppl. í
síma 456 6163 eftir kl. 19.

Til sölu er Subaru Legacy 2,2Z
árg. 91, ekinn 189 þús. km.
Uppl. í síma 456 5980 eða
869 0403.

Halló! Ég heiti Pjakkur og er
hamstur. Mig vantar eina sæta
skvísu til að halda mér félags-
skap. Áhugasamar hringi í
mömmu í síma 456 7485 eða
865 9665.

Óska eftir 33" dekkjum, helst
negldum. Uppl. í s. 847 8531.

Þriggja ára strák vantar dag-
mömmu frá 18. nóv.- 15. febr.
frá kl. 8-17. Uppl. gefur Heiða
í síma 692 1105.

Til sölu er ýmislegt á lækkuðu
verði s.s. slæður, hálsbindi, bol-
ir, náttföt o.fl. Upplýsingar í
síma 863 4295.

Til sölu er nýlegur Indesit frysti-
skápur (H:150 cm). Verð kr.
50 þús. Uppl. í s. 894 6850.

Útprjónaðir vettlingar fundust
uppi í hlíð á Ísafirði. Eigandi get-
ur vitjað þeirra í s. 456 3663.

BB – SmáauglýsingarBB – SmáauglýsingarBB – SmáauglýsingarBB – SmáauglýsingarBB – Smáauglýsingar

Föstudagur 15. nóvember
16.35 At
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (55:89)
18.30 Falin myndavél (45:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Gráklæddi hesturinn. (The
Horse in the Gray Flannel Suit) Gaman-
mynd frá 1968 um mann sem reynir að
slá tvær flugur í einu höggi: Kynna nýtt
magalyf og útvega dóttur sinni hestinn
sem hún hefur lengi þráð að eignast.
Aðalhlutverk: Dean Jones, Diane Baker,
Lloyd Bochner, Fred Clark og Ellen
Janov.
22.05 Af fingrum fram. Jón Ólafsson
spjallar við íslenska tónlistarmenn og
sýnir myndbrot frá ferli þeirra. Gestur
hans í þættinum í kvöld er Kristján Krist-
jánsson, betur þekktur sem KK.
22.50 Gáfan. (The Gift) Bandarísk
spennumynd frá 2000. Ung kona hverfur
með dularfullum hætti og lögreglan leitar
hjálpar hjá skyggnri konu. Atriði í mynd-
inni eru alls ekki við hæfi barna. Aðal-
hlutverk: Cate Blanchett, Keanu Reeves,
Katie Holmes, Greg Kinnear, Gary Cole,
Giovanni Ribisi og Hilary Swank.
00.40 Skothylki. (Full Metal Jacket)
Stríðsmynd frá 1987. Ungir hermenn
eru í æfingabúðum og síðan er einn þeirra
sendur sem blaðamaður til Víetnam með-
an stríðið geisar þar. Atriði í myndinni
eru alls ekki við hæfi barna. Aðalhlut-
verk: Matthew Modine og Adam Bald-
win. e.
02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 16. nóvember
09.00 Morgunstundin okkar
09.02 Stubbarnir (60:90)
09.26 Malla mús (31:52)
09.33 Undrahundurinn Merlín
09.36 Póstkassinn
09.45 Fallega húsið mitt (20:30)
09.52 Lísa (9:13)
09.57 Babar (54:65)
10.09 Póstkassinn
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (35:40)
10.45 Hundrað góðverk (15:20)
11.10 Kastljósið
11.35 At
12.05 Geimskipið Enterprise (6:26)
12.50 Svona var það (8:27)
13.15 Mósaík
13.50 Egó. Þáttur um sjálfsmynd ungl-
inga gerður af Arnari Jónassyni í sam-
starfi við Rauða kross Íslands, Landlækn-
isembættið o.fl. Egó er verkefni sem
miðar að því að styrkja sjálfsmynd ungl-
inga með því að sýna þeim hvað býr að
baki þeirra glansmynda sem birtast í
fjölmiðlunum. Fjallað er um hvernig
þessar ímyndir eru búnar til og hvernig
reynt er að láta allt líta út eins fullkomið
og mögulegt er. Einnig er fjallað um
sjálfsmyndina út frá fræðilegum forsend-
um og viðtöl tekin við lækna og sálfræð-
inga. e.
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá leik Aftureldingar og KA í
Essodeild karla.
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (37:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Laugardagskvöld með Gísla
20.25 Spaugstofan
20.50 Miami-hljómkviðan. (Miami
Rhapsody) Bandarísk gamanmynd frá
1995. Gwyn er örlítið tvístígandi þegar
kærastinn hennar ber upp bónorðið - og
hefur ærna ástæðu til. Hana hefur lengi
langað að gifta sig en vegna þess hvernig
ástatt er um hennar nánustu hefur hún
vissar efasemdir um ágæti hjónabands-
ins. Í aðalhlutverkum eru Sarah Jessica
Parker, Gil Bellows, Antonio Banderas,
Mia Farrow, Paul Mazursky og Kevin
Pollak. Leikstjóri er David Frankel.
22.25 Barnaby ræður gátuna. (Mid-
somer Murders: Death in Disguise)
Bresk sakamálamynd byggð á sögu eftir
Caroline Graham þar sem Barnaby lög-
reglufulltrúi glímir við dularfullt saka-
mál.  Aðalhlutverk: John Nettles, Daniel
Casey, Judy Cornwell, Charles Kay, Mic-
hael Feast, Colin Farrell og Diane Bull.
00.05 Sýndarveruleiki. (Virtual Ob-
session) Ævintýramynd frá 1998 byggð
á vísindaskáldsögu eftir Peter James.
Vísindamaður smíðar tölvu sem stjórnar
heilli borg og á að tryggja mannkyninu
eilíft líf. Illa horfir eftir að hann segir
ástkonu sinni upp og hún hyggur á
hefndir. Aðalhlutverk: Peter Gallagher,
Mimi Rogers, Jake Lloyd og Bridgette
Wilson.
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 17. nóvember
09.00 Morgunstundin okkar
09.01 Disneystundin
09.32 Pálína (4:13)
09.55 Bubbi byggir (8:26)
10.06 Stundarkorn
10.12 Kobbi (4:13)
10.28 Franklín (44:65)
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Spaugstofan
11.40 Laugardagskvöld með Gísla
12.25 Mósaík
13.00 Daniel Libeskind
13.50 Af fingrum fram
14.35 Kátir voru karlar
16.20 Maður er nefndur
17.00 Markaregn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Ernst (2:7)
18.40 Snákadrengurinn
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Árin og seglið (1:2) Fyrri hluti
heimildarmyndar um sjósókn Íslendinga
á opnum bátum á öldum áður. Bjarni
Jónsson listmálari lýsir áraskipunum,
mismunandi gerðum þeirra og lagi sem
tók mið af aðstæðum við lendingar. Með
málverkum Bjarna og sjóminjum á Eyr-
arbakka, Akranesi og víðar er brugðið
upp myndum af merkilegum þætti í at-
vinnusögu þjóðarinnar og lýst starfi
þeirra sem sóttu gull í greipar Ægis, oft
við erfiðar aðstæður.
20.40 Líf á nýjum slóðum (5:6)
21.35 Helgarsportið
22.00 Lífslestin. (Train de vie) Fjöl-
þjóðleg bíómynd frá 1998. Íbúar í litlu
gyðingaþorpi í Mið-Evrópu reyna að
leika á nasista og komast til Palestínu.
Aðalhlutverk: Lionel Abelanski, Rufus,
Clément Harari, Michel Muller og
Agathe de La Fontaine.
23.40 Kastljósið
00.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 15. nóvember
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Spin City (22:26)
13.00 Jonathan Creek (15:18)
13.50 The Education of Max
14.35 Ved Stillebækken (20:26)
15.00 Tónlist
15.35 Andrea
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.40 Neighbours
18.05 The Osbournes (10:10)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Billboard Dad. (Pabbi á lausu)
Gamanmynd fyrir alla fjölskylduna.
Systurnar Tess og Emily eru staðráðnar
í að koma pabba sínum á stefnumót.
Hann er eitthvað tregur til og þær grípa
til þess ráðs að auglýsa eftir konu með
eftirminnilegum hætti. Systurnar koma
fyrir auglýsingu á stóru skilti í alfaraleið
og viðbrögðin láta ekki á sér standa.  Að-
alhlutverk: Mary-Kate Olsen, Ashley
Olsen, Tom Amandes, Jessica Tuck.
21.05 Gnarrenburg (2:10) Vikulegur
sjónvarpsþáttur með snillingnum Jóni
Gnarr. Engin orð fá lýst Gnarrenburg.
Þú einfaldlega verður að setjast niður og
horfa á.
21.50 Valentine. (Valentínusardagur-
inn) Hrollvekja í léttum dúr. Árið 1988
var Jeremy Melton niðurlægður af skóla-
systkinum sínum. Mörgum árum síðar
óttast stelpurnar sem höfnuðu honum á
skólaballinu forðum daga að Jeremy ætli
sér að koma fram hefndum. Ein skóla-
systirin er myrt og hinar fá hótunarbréf.
Enginn veit hvar Jeremy er niður kominn
né heldur hvernig hann lítur út. Hann
gæti hafi farið til lýtalæknis og breytt
um útlit. Hann gæti jafnvel verið mað-
urinn í næsta húsi!  Aðalhlutverk: Denise
Richards, David Boreanaz, Marley
Shelton, Jessica Capshaw.
23.25 Donnie Brasco. Leikstjóri mynd-
arinnar Fjögur brúðkaup og jarðarför
sendir nú frá sér sanna sögu alríkislög-
reglumannsins Joes Pistones/Donnies
Brascos. FBI-maður, mafíósi, eiginmað-
ur og faðir - hversu mörgum hlutverkum
getur einn maður gegnt og hversu lengi
getur hann sinnt þeim öllum? Al Pacino
leikur leigumorðingja sem gerir þau mis-
tök að treysta Donnie Brasco. Maltin
gefur þrjár og hálfa stjörnu.  Aðalhlut-
verk: Al Pacino, Johnny Depp, Michael
Madsen.
01.25 Mating Habits. (Tilhugalíf jarð-

arbúa) Hversu oft höfum við ekki hug-
leitt tilvist geimvera. Hvernig líta þær út
og hvað hafa þær fyrir stafni? Í þessari
óvenjulegu mynd er hlutverkunum snúið
við. Ókunn vera fylgist með kærustupar-
inu Billy og Jenny og lærir ýmislegt um
mannleg samskipti. Aðalhlutverk: Mac
kenzie Astin, Carmen Electra, David
Hyde Pierce, Lucy Liu, Markus Red-
mond.
02.50 Ultraviolet (3:6)
04.05 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 16. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.55 Lína Langsokkur
11.15 Friends I (19:24)
11.40 Bold and the Beautiful
13.30 Viltu vinna milljón?
14.20 Alltaf í boltanum. Vandaður þátt-
ur þar sem breskir boltaspekingar fjalla
um leiki helgarinnar og skyggnast á bak
við tjöldin.
14.45 Enski boltinn
17.10 Sjálfstætt fólk
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Dharma og Greg (1:24)
20.00 Spin City (13:22)
20.30 Down to Earth. (Jarðbundinn)
Lance Barton starfar sem sendill og treð-
ur upp með gamanmál þess á milli. Fyrir
misskilning er hann kallaður til himna-
ríkis en fær tækifæri til að snúa aftur til
jarðarinnar. Eini gallinn er sá að Lance
fær ekki að taka upp þráðinn þar sem frá
var horfið í sínum eigin líkama. Nei,
hann verður að sætta sig við að fara í lík-
ama eldri manns en það er smá huggun
að sá gamli er vel efnum búinn og með
þjóna á hverjum fingri!  Aðalhlutverk:
Chris Rock, Regina King, Chazz Palmin-
teri.
22.00 Les Riviéres pourpres. (Blóð-
straumur) Háspennumynd af bestu gerð.
Leiðir tveggja franskra lögreglumanna
liggja saman. Annar rannsakar hrottalegt
morð í sveitaskóla en hinn vanhelgun á
grafgreit ungrar stúlku. Fleiri morð eru
framin og smám saman birtast lögreglu-
mönnunum skuggaleg leyndarmál sem
varpa frekara ljósi á ódæðisverkin.  Aðal-
hlutverk: Jean Reno, Vincent Cassel,
Nadia Farés.
23.50 Eyes Wide Shut. (Á valdi lostans)
Ein mest umtalaða kvikmynd síðari ára.
William Harford er vel kvæntur læknir í
New York. Svo heldur hann a.m.k. sjálf-
ur þangað til daginn sem hann kemst að
kynferðislegum draumum eiginkonunn-
ar. Þar er ekkert pláss fyrir William og
veldur það honum miklum áhyggjum. Í
kjölfarið heldur hann sjálfur á vit losta
og óra með ófyrirsjáanlegum afleiðing-
um. Aðalhlutverk: Tom Cruise, Nicole
Kidman, Madison Eginton, Jackie Saw-
ris.
02.25 Purgatory. (Draugavestri) Þessi
óvenjulegi vestri fjallar um glæpaflokk
sem leitar hælis eftir misheppnað rán í
bænum Purgatory. Ekki virðist allt með
felldu í bænum því lögreglustjórinn ber
ekki byssu og er flokknum boðin frí
gisting, matur og drykkir eins og hann

getur í sig látið. Löngu látnum vestrahetj-
um bregður fyrir og á hópinn renna tvær
grímur því hann fær ekki betur séð en
hann sé staddur í sjálfum hreinsunareld-
inum. Aðalhlutverk: Eric Roberts, Randy
Quaid, Sam Shepard.
04.00 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 17. nóvember
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Greg the Bunny (9:13)
12.00 Neighbours
13.50 60 mínútur
14.35 Dauðans alvara
15.10 K-911
16.50 Einn, tveir og elda
17.15 Andrea
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag, íþróttir og veður
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Fail Safe. (Háskastund) Hágæða
spennumynd með úrvalsleikurum. Kalda
stríðið er í algleymingi og samskipti
stórveldanna, Bandaríkjanna og Sovét-
ríkjanna, hafa aldrei verið verri. Ástandið
nálgast hættumörk og þriðja heimsstyrj-

öldin er við það að skella á þegar afdrifa-
rík en röng skipun er gefin. Áhöfn banda-
rískrar sprengjuflugvélar er sagt að varpa
kjarnorkusprengju á Moskvu og eftir
það verður ekki aftur snúið.  Aðalhlut-
verk: Richard Dreyfuss, Noah Wyle,
Brian Dennehy, Sam Elliott, George
Clooney, Harvey Keitel, Hank Azaria,
Norman Lloyd.
22.20 60 mínútur
23.10 The Straight Story. (Sagan hans
Straight) Sannsöguleg kvikmynd. Alvin
Straight er kominn á áttræðisaldur og
lifir hæglátu lífi í smábæ í Iowa. Hann
fær þær fréttir að eldri bróðir hans sé
veikur og ákveður að líta til hans. Þeir
hafa ekki talast við í áraraðir en bróðirinn
býr í Wisconsin. Alvin er ekki fær um að
aka bíl en leggur engu að síður af stað.
Farartækið er litli traktorinn hans sem er
ekki gerður fyrir akstur á þjóðvegum.
Aðalhlutverk: Richard Farnsworth, Sissy
Spacek, Everett McGill, John Farley.
Leikstjóri: David Lynch.  1999.
01.00 Silent Witness (1:6) (Þögult vitni)
Spennandi sakamálaþættir um meina-
fræðinginn Sam Ryan.
01.55 Tónlistarmyndbönd

Háskastund
Háskastund eða Fail Safe, erHáskastund eða Fail Safe, erHáskastund eða Fail Safe, erHáskastund eða Fail Safe, erHáskastund eða Fail Safe, er

hágæða spennumynd fráhágæða spennumynd fráhágæða spennumynd fráhágæða spennumynd fráhágæða spennumynd frá
árinu 2000 sem Stöð 2 sýnirárinu 2000 sem Stöð 2 sýnirárinu 2000 sem Stöð 2 sýnirárinu 2000 sem Stöð 2 sýnirárinu 2000 sem Stöð 2 sýnir
kl. 20:50 á sunnudagskvöld.kl. 20:50 á sunnudagskvöld.kl. 20:50 á sunnudagskvöld.kl. 20:50 á sunnudagskvöld.kl. 20:50 á sunnudagskvöld.

Kalda stríðið er í algleym-Kalda stríðið er í algleym-Kalda stríðið er í algleym-Kalda stríðið er í algleym-Kalda stríðið er í algleym-
ingi og samskipti stórv-ingi og samskipti stórv-ingi og samskipti stórv-ingi og samskipti stórv-ingi og samskipti stórv-

eldanna, Bandaríkjanna ogeldanna, Bandaríkjanna ogeldanna, Bandaríkjanna ogeldanna, Bandaríkjanna ogeldanna, Bandaríkjanna og
Sovétríkjanna hafa aldreiSovétríkjanna hafa aldreiSovétríkjanna hafa aldreiSovétríkjanna hafa aldreiSovétríkjanna hafa aldrei

verið verri. Ástandið nálgastverið verri. Ástandið nálgastverið verri. Ástandið nálgastverið verri. Ástandið nálgastverið verri. Ástandið nálgast
hættumörk og þriðja heims-hættumörk og þriðja heims-hættumörk og þriðja heims-hættumörk og þriðja heims-hættumörk og þriðja heims-

styrjöldin er við það aðstyrjöldin er við það aðstyrjöldin er við það aðstyrjöldin er við það aðstyrjöldin er við það að
skella á þegar afdrifarík enskella á þegar afdrifarík enskella á þegar afdrifarík enskella á þegar afdrifarík enskella á þegar afdrifarík en

röng skipun er gefin. Áhöfnröng skipun er gefin. Áhöfnröng skipun er gefin. Áhöfnröng skipun er gefin. Áhöfnröng skipun er gefin. Áhöfn
bandarískrar sprengju-bandarískrar sprengju-bandarískrar sprengju-bandarískrar sprengju-bandarískrar sprengju-

flugvélar er sagt að varpaflugvélar er sagt að varpaflugvélar er sagt að varpaflugvélar er sagt að varpaflugvélar er sagt að varpa
kjarnorkusprengju á Moskvukjarnorkusprengju á Moskvukjarnorkusprengju á Moskvukjarnorkusprengju á Moskvukjarnorkusprengju á Moskvu
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George Clooney.George Clooney.George Clooney.George Clooney.George Clooney.
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veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:

Norðaustan og austan 3-8
m/s. Skýjað með köflum
og él norðan- og austan-
lands. Hiti um frostmark.

Horfur á föstudag:
Hæg breytileg átt. Stöku

él austanlands og með
suðurströndinni, en

annars víða bjart veður.
Horfur á laugardag:

Stíf suðlæg átt og rigning
um mest allt land, þó síst

norðaustantil. Hlýnar
talsvert í veðri.

Horfur á sunnudag:
Stíf suðlæg átt og rigning
um mest allt land, þó síst

norðaustantil. Hlýnar
talsvert í veðri.

Horfur á mánudag:
Stíf suðlæg átt og rigning
um mest allt land, þó síst

norðaustantil. Hlýnar
talsvert í veðri.

Föstudagur 15. nóvember
18.00 Sportið
18.30 Nash Bridges IV (1:24)
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 South Park 6 (6:17)
20.30 Harry Enfield´s Brand Spankin
21.00 Valentine´s Day. (Uppgjörið)
Toni Denisio er vitni í stóru sakamáli en
neitar að þiggja lögregluvernd. Leyni-
löggurnar Jack Valentine og Phil Kelly
lenda þó engu að síður í því að gæta
hans. En allt kemur fyrir ekki og Toni er
drepinn. Nú hafa þeir félagar 10 daga til
að finna morðingjann ef þeir vilja halda
vinnunni. Aðalhlutverk: Mario Van Pee-
bles, Zerha Leverman, Randy Quaid,
Rae Dawn Chong.
22.35 Crazy Six. (Í stríði við mafíuna)
Spennumynd. Kommúnisminn í Austur-
Evrópu heyrir sögunni til. Þjóðfélags-
breytingarnar eru gríðarlegar en ekki
horfir allt til betri vegar. Ítök mafíunnar
fara vaxandi og liðsmenn hennar beita
engum vettlingatökum. Vandræðamað-
urinn Billie tilheyrir þessum heimi en
hann er á flótta undan mafíunni. Staða
hans virðist vonlaus en þá berst hjálp úr
óvæntri átt. Aðalhlutverk: Rob Lowe,
Ice T, Burt Reynolds, Mario Van Peebles,
Thomas Morris.
00.10 Cupid. (Með ástarör í hjarta) Eric
Rhodes skrifar rómantískar sögur og er
farsæll í starfi sínu. Hann á sjálfur eftir
að finna hina einu réttu en allra þeirra
stúlkna sem standast ekki kröfur hans
bíður sviplegur dauðdagi.  Aðalhlutverk:
Zach Galligan, Ashley Laurence, Mary
Crosby.
01.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 16. nóvember
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 PSI Factor (9:22)
20.00 MAD TV
21.00 Midsummer Night´s Dream.
(Draumur á Jónsmessunótt) Glæsileg nú-
tímauppfærsla á leikriti Williams Shake-
speares.   Aðalhlutverk: Lindsay Duncan,
Alex Jennings, Desmond Barritt, Barry
Lynch.
22.40 Hnefaleikar - David Tua
00.40 Another Japan (6:12)
01.05 Bráðin. Bráðin er erótísk íslensk
stuttmynd þar sem segir frá óvenjulegum
kynlífsþríhyrningi á vinnustað í Reykja-
vík. Myndin er hispurslaus og djörf og
höfðar jafnt til karla og kvenna.   Aðal-
hlutverk: Halldóra Jónsdóttir, Karl
Grönvold, Júlíus Freyr Theodórsson.
01.25 Sensual Experience. Erótísk kvik-
mynd.
02.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 17. nóvember
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Liverpool og Sunderland.
16.00 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik West Ham og Manchester United.
18.00 Meistaradeild Evrópu
19.00 Golfmót í Bandaríkjunum
(Tour Championship)
20.00 Rejseholdet (7:16)
21.00 U2 Live at Slane Castle
21.50 Parting Shots. (Gott á ykkur)
Gamanmynd um ljósmyndarann Harry
Sterndale sem er dauðvona. Harry er
nýbúinn að fá þær fréttir að hann sé með
krabbamein en læknarnir gefa honum

þrjá mánuði til viðbótar í þessu jarðríki.
Harry er niðurbrotinn og lítur yfir líf
sitt. Þeir eru orðnir nokkrir sem hafa
gert honum ýmislegt til miska og Harry
er staðráðinn í að jafna við þá metin
áður en hann hverfur úr þessu lífi.  Aðal-
hlutverk: Chris Rea, Felicity Kendal,
Bob Hoskins, Ben Kingsley, John
Cleese.
23.25 Magic Sticks. (Kraftur í kjuðum)
Gamanmynd um tónlistarmann í New
York. Rokkarinn Felix er trommari sem
er atvinnulaus í augnablikinu. En dag-
inn sem hann kaupir sér nýja kjuða fara
hjólin heldur betur að snúast.  Aðalhlut-
verk: George Krans, Kelly Curtis, Chico
Hamilton.
00.50 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 15. nóvember
17:30 Muzik.is
18:30 Popppunktur (e)
19:30 Jamie K. Experiment (e)
19:50 Heiti Potturinn
20:30 Girlfriends
20:55 Haukur í horni
21:00 Charmed
22:00 Djúpa laugin
23:00 Will & Grace (e)
23:30 Malcolm in the middle (e)
00:00 CSI (e)
00:50 Jay Leno (e)
01:40 Musik.is

Laugardagur 16. nóvember
12:30 Mótor (e)
13:00 Tvöfaldur Jay Leno (e)
14:45 Heiti Potturinn (e)

15:30 Spy TV (e)
16:00 Djúpa laugin (e)
17:00 Survivor 5 (e)
18:00 Fólk – með Sirrý (e)
19:00 First Monday (e)
20:00 Jamie Kennedy Experiment
20:30 Everybody Loves Raymond
21:00 Popppunktur
22:00 Law & Order CI (e)
22:50 Law & Order SVU (e)
23:40 Tvöfaldur Jay Leno (e)
01:10 Muzik.is

Sunnudagur 17. nóvember
12:30 Silfur Egils
14:00 The Drew Carrey Show (e)
14:30 The King of Queens (e)
15:00 Charmed (e)
16:00 Judging Amy (e)
17:00 Innlit/útlit (e)
18:00 Guinnes world records (e)
19:00 Girlfriends (e)
19:30 Ladies man(e)
20:00 Spy TV
20:30 Will & Grace . Hommavinirnir
hugumstóru, Jack og Will elda enn
grátt silfur saman með dyggri aðstoð
Grace og Karen.
21:00 The Practice.  Margverðlaun-
að lagadrama framleitt af David E.
Kelley sem fjallar um líf og störf verj-
endanna  á stofunni Donnell, Young,
Dole & Fruitt og andstæðing þeirra
saksóknarann Helen Gamble sem er
jafn umfram um að koma skjólstæð-
ingum verjendanna í fangelsi og þeim
er að hindra það.
21:45 Silfur Egils (e)
23:15 Popppunktur (e) Popppunktur
er Fjölbreyttur og skemmtilegur spurn-
ingaþáttur þar sem popparar landsins
keppa í poppfræðum.Umsjónarmenn
þáttarins eru þeir Felix Bergsson  og
Gunnar Hjálmarsson(dr.Gunni).
00:00 Temptation Island  (e)
00:45 Muzik.is

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Óska eftir gæludýri, naggrís,
hamstri eða páfagauki fyrir lít-
inn pening eða gefins. Á sama
stað er til sölu vel með farinn
barnavagn og kerra. Upplýsing-
ar í síma 848 6013.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78 á Ísaf. Sérinngang-
ur. Uppl. í síma 456 3928 eða
456 4323.

Til sölu er jörðin Neðri-Engi-
dalur í Skutulsfirði. Tilboð ósk-
ast. Uppl. í síma 552 6000.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
1995, sjálfsk., dráttarkúla, sum-
ar og vetrardekk á felgum. Áhvíl-
andi kr. 550 þús með kr´17
þús. á mán. Upplýsingar í síma
895 4115.

Til sölu er nýleg vélsleðakerra
með sturtum, 1,20 X 2,80.
Uppl. í síma 895 4115.

Til sölu er rúmgóð 3ja herb.
íbúð á jarðhæð við Stórholt á
Ísafirði. Verð kr. 3,5 millj. Uppl.
í s. 551 4998 og 846 0230.

Atvinnurekendur í Ísafjarðarbæ!
Ef þið bjóðið mér á kaffistofur
ykkar skal ég lesa úr nýútkomn-
um þjóðsögum mínum fyrir
mannskapinn. Gísli Hjartar, sími
456 3948.

Al-Anon félagar! Al-Anon fund-
ur verður haldinn mánudaginn
18. nóv. í AA-húsinu í tilefni af
30 ára afmæli samtakanna. Hús-
ið opnar kl. 20:30. Fundur
hefst kl. 21:00. AA félagar
mæta í tilefni afmælisins. Boðið
verður upp á kaffi og meðlæti.

Flóamarkaður JC Vestfjarða
verður opinn laugardaginn 16.
nóv. frá kl. 11-16 í Vestrahús-
inu. Getum enn bætt við mun-
um. Sjáumst. Inga (846 3230),
Gugga (863 1616) og Sigrún
(690 3115).

Til leigu er herbergi miðsvæðis
í Hafnarfirði með sérinngangi
og aðgangi að baði. Uppl. í síma
555 4426 og 695 3444.
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KFÍ rakKFÍ rakKFÍ rakKFÍ rakKFÍ rak
leikmannleikmannleikmannleikmannleikmann
Stjórn KFÍ ákvað í síð-
ustu viku að segja upp
samningi við einn leik-
manna meistaraflokks,
Ásgeir Ásgeirsson,
vegna agabrota. „Atvik
eins og það sem upp
kom í leiknum gegn
Reyni frá Sandgerði
þykir stjórn með öllu
ólíðandi“, sagði í tilkynn-
ingu, og jafnframt að
ekki hafi annað þótt
fært í stöðunni en að
segja upp samningi við
leikmanninn.

ÓlöglegurÓlöglegurÓlöglegurÓlöglegurÓlöglegur
frágangurfrágangurfrágangurfrágangurfrágangur
Heilbrigðiseftirlit Vest-
fjarða hafði fyrir nokkru
afskipti af urðun og ólög-
legri söfnun á drasli á
tveimur stöðum, annars
vegar í Arnardal og hins
vegar í Þjóðólfstungu í
Bolungarvík. Þessi af-
skipti voru kynnt á síð-
asta fundi Heilbrigðis-
nefndar Vestfjarðasvæð-
is. Í Arnardal hafði verið
grafin gryfja fyrir húsa-
rústir sem átti að farga. Í
Þjóðólfstungu hafði verið
safnað rusli frá vél-
smiðju, bæði brotajárni
og öðrum úrgangi. Hvort
tveggja er bannað utan
löglegra urðunarstaða.

Æfa meðÆfa meðÆfa meðÆfa meðÆfa með
landsliðinulandsliðinulandsliðinulandsliðinulandsliðinu
Þrír ungir og efnilegir
knattspyrnumenn úr
Boltafélagi Ísafjarðar
hafa verið valdir til að
taka þátt í úrtaksæfing-
um hjá U16- og U17-
landsliðum Íslands. Þetta
eru þeir Benedikt Hauks-
son sem var valinn til
æfinga með U16-liðinu
og Birkir Sverrisson og
Matthías Vilhjálmsson
sem voru valdir á æfing-
ar með U17-liðinu.

Nýr umboðs-Nýr umboðs-Nýr umboðs-Nýr umboðs-Nýr umboðs-
aðili í Víkinniaðili í Víkinniaðili í Víkinniaðili í Víkinniaðili í Víkinni

Sólveig Sigurðardóttir,
Hlíðarstræti 3 í Bolungar-
vík hefur tekið við starfi
umboðsmanns BB á
staðnum.Um leið og Sól-
veig er boðin velkomin til
starfa er Nikólínu Þor-
valdsdóttur þökkuð vel
unnin störf.

Vegagerðinni afhentar undirskriftalistar með 780 nöfnumVegagerðinni afhentar undirskriftalistar með 780 nöfnumVegagerðinni afhentar undirskriftalistar með 780 nöfnumVegagerðinni afhentar undirskriftalistar með 780 nöfnumVegagerðinni afhentar undirskriftalistar með 780 nöfnum

Óskað eftir vegriði áÓskað eftir vegriði áÓskað eftir vegriði áÓskað eftir vegriði áÓskað eftir vegriði á
GemlufallsheiðarvegGemlufallsheiðarvegGemlufallsheiðarvegGemlufallsheiðarvegGemlufallsheiðarveg

780 manns rituðu nöfn sín
undir beiðni um uppsetningu
vegriða (leiðara) á Gemlu-
fallsheiðarvegi, en undir-
skriftalistar voru síðustu viku
afhentir Gísla Eiríkssyni verk-
fræðingi, yfirmanni Vegagerð-
arinnar á Vestfjörðum.

„Þetta verk var á áætlun og
við höfðum gert ráð fyrir að
vinna verulegan hluta þess á
næsta ári. Alls eru þetta þrír
kílómetrar og verkið kostar á
bilinu 15-20 milljónir króna.
Búið er að útvega peninga í
að minnsta kosti helminginn
en afgangur fjármögnunar er
enn óviss. Áætlunin hefur
ekki breyst og það verður farið
í þetta seinni hlutann á næsta
sumri. Ekki verður unnið neitt
við þetta í vetur, enda væri
erfitt að eiga við það í frosti
og myrkri“, segir Gísli Eiríks-
son.

Meðal röksemda þeirra sem
stóðu fyrir undirskriftasöfn-
uninni er sú staðreynd, að
verslun hefur dregist mjög
saman í smærri byggðum,
einkum eftir að Bónus og
Samkaup komu til skjalanna
á Ísafirði. Þess vegna fara

Sólveig, Sigmundur og Edda afhenda Gísla Eiríkssyni undirskriftalistana.
margir í verslunarferðir til Ísa-
fjarðar, ekki aðeins úr Dýra-
firði og frá þeim stöðum sem
eru ennþá nær, heldur einnig
af Suðurfjörðum Vestfjarða
meðan fært er um Dynjandis-
heiði og Hrafnseyrarheiði.
Þetta ásamt tilkomu jarðgang-
anna undir Breiðadalsheiði
hefur valdið stóraukinni um-
ferð um Gemlufallsheiði. Þar

hafa orðið alvarleg slys enda
mjög bratt niður af veginum í
dalnum Önundarfjarðarmeg-
in.

Þingeyringarnir Edda Þórð-
ardóttir, Sigmundur F. Þórð-
arson og Sólveig Vagnsdóttir
afhentu Gísla Eiríkssyni und-
irskriftalistana. Textinn sem
ritað var undir hljóðaði svo:
„Við undirritaðir íbúar á

norðanverðum Vestfjörðum
óskum eftir að sett verði upp
vegrið á Gemlufallsheiði. All-
ir vita um áður orðin slys á
þessari heiði.“ Þrátt fyrir orða-
lagið „á norðanverðum Vest-
fjörðum“ voru undirskrifta-
blöð einnig látin ganga á Suð-
urfjörðum Vestfjarða, enda er
eins og fyrr segir altítt að fólk
komi þaðan í verslunarferðir.

FíkniefnamálFíkniefnamálFíkniefnamálFíkniefnamálFíkniefnamál

ÍsfirðingurÍsfirðingurÍsfirðingurÍsfirðingurÍsfirðingur
fær 2ja árafær 2ja árafær 2ja árafær 2ja árafær 2ja ára

fangelsifangelsifangelsifangelsifangelsi
Rúmlega þrítugur Ís-

firðingur var í síðustu viku
dæmdur í tveggja ára
fangelsi í Héraðsdómi
Reykjavíkur fyrir smygl á
fíkniefnum til landsins í
félagi við þrjá aðra menn.

Einn mannanna hlaut
þriggja ára fangelsi en
hinir 12 og 20 mánaða
fangelsi. Sannað þótti að
efnið hafi verið ætlað til
söludreifingar hérlendis.

Þrír mannanna voru
dæmdir fyrir að skipu-
leggja og standa að smygli
á 30 kílóum af kannabis-
efnum með vörusendingu
í gámi sem kom til lands-
ins í mars. Fjórði maður-
inn, sá er 12 mánaða fang-
elsi hlaut, var dæmdur fyr-
ir aðild að innflutningi á
hluta efnisins með því að
leggja til fjármagn til
kaupa á því. Frá refsingu
Ísfirðingsins dregst 225
daga gæsluvarðhald.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

MúsaveiðarMúsaveiðarMúsaveiðarMúsaveiðarMúsaveiðar
ganga velganga velganga velganga velganga vel

Eyðing músa á norðan-
verðum Vestfjörðum hefur
verið með svipuðu móti
og í fyrra, segir Valur
Richter meindýraeyðir á
Ísafirði. „Það er að vísu
erfitt að segja nákvæm-
lega hversu mörgum mús-
um ég hef eytt á þessu ári
en þær skipta hundruð-
um.“

Valur segir að á þessum
árstíma leiti mýs mjög í
hús og geri þar óskunda,
en hann hefur farið víða
til músaveiða á Vestfjörð-
um eða allt frá Bolungar-
vík til Þingeyrar. Hann
notar ekki eitur til að tor-
tíma músunum og segir
að það sé það versta sem
hægt sé að gera.

Breytingar á regBreytingar á regBreytingar á regBreytingar á regBreytingar á reglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélagalum Jöfnunarsjóðs sveitarfélagalum Jöfnunarsjóðs sveitarfélagalum Jöfnunarsjóðs sveitarfélagalum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Jákvæðar fyrir Ísafjarðar-Jákvæðar fyrir Ísafjarðar-Jákvæðar fyrir Ísafjarðar-Jákvæðar fyrir Ísafjarðar-Jákvæðar fyrir Ísafjarðar-
bæ og hvetja til sameiningarbæ og hvetja til sameiningarbæ og hvetja til sameiningarbæ og hvetja til sameiningarbæ og hvetja til sameiningar

Fyrirhugaðar breytingar á
reglum um Jöfnunarsjóð
sveitarfélaga munu hafa já-
kvæð áhrif fyrir Ísafjarðarbæ,
að mati Halldórs Halldórsson-
ar bæjarstjóra. Breytingarnar
voru kynntar á fjármálaráð-

stefnu sveitarfélaga í síðustu
viku. „Við forsvarsmenn Ísa-
fjarðarbæjar höfum beitt okk-
ur fyrir því að meira tillit verði
tekið til svokallaðra fjölkjarna
sveitarfélaga“, segir Halldór,
„og auðséð er að tillögur okk-
ar og ábendingar eru að
verulegu leyti inni í þessum
breytingum sem kynntar
voru.“

Hins vegar er ætlunin að
draga nokkuð úr framlögum
til minnstu sveitarfélaganna.
Sú breyting er hugsuð sem
hvati til sameiningar en sum
þeirra hafa fengið allt að 80%
af tekjum sínum úr Jöfnunar-
sjóði.

Á tveimur síðustu lands-

þingum Sambands íslenskra
sveitarfélaga hefur verið árétt-
að, að stefnt skuli að frekari
sameiningu sveitarfélaga í
landinu. Eins og málum er nú
háttað geta smæstu sveitarfé-
lög lifað góðu lífi án þess að
vera með neinar tekjur svo
heitið geti nema frá öðrum
sveitarfélögum í formi jöfn-

unargreiðslna. Þau eru þannig
ekki sjálfbær og við blasir að
skerðing á jöfnunargreiðslum
ýtir á frekari sameiningu sveit-
arfélaga.

Breytingar á reglum Jöfn-
unarsjóðs sveitarfélaga munu
væntanlega taka gildi á næsta
ári. Til þess þarf lagabreyt-
ingu.


