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Konur í þremur
efstu sætum
Birna Lárusdóttir fjölmiðlafræðingur á Þingeyri skipar
efsta sæti lista Sjálfstæðisflokksins við komandi sveitarstjórnarkosningar sem fram
fara 23. maí nk. Í öðru sæti er
Ragnheiður Hákonardóttir,
húsmóðir og leiðsögumaður
á Ísafirði og í þriðja sæti er
Hildur Halldórsdóttir, líffræðingur á Flateyri.
Pétur H.R. Sigurðsson
mjólkurtæknifræðingur er í
fjórða sæti, Þorsteinn Jóhannesson yfirlæknir er í því
fimmta og Sigurður Þórisson
fiskverkandi er í sjötta sæti
listans. Kristín Hálfdánardóttir skrifstofumaður er í sjöunda
sæti, Bryndís Birgisdóttir
verslunarmaður í því áttunda,
Þorlákur Ragnarsson afgreiðslustjóri er í níunda sæti og
Sighvatur Þórarinsson bóndi
skipar tíunda sæti listans.
Í sætum 11 til 18 eru eftir-

Birna Lárusdóttir.
taldir einstaklingar: Gísli
Halldór Halldórsson verslunarstjóri, Magnea Guðmundsdóttir húsmóðir, Áslaug Jóh.
Jensdóttir framkvæmdastjóri,
Skarphéðinn Gíslason skipstjóri, Guðmundur Marinósson skrifstofumaður, Friðbjörn Óskarsson vélstjóri,
Tryggvi Tryggvason framkvæmdastjóri og Jónas Ólafsson bæjarstjóri.

Skíðavikan sett á sunnudag

Skíðavikan 98 á Ísafirði verður sett á sunnudaginn kemur í íþróttahúsinu á Torfnesi. Líkt og undanfarin ár er búist
við að fjöldi gesta sæki Ísafjörð heim á skíðavíku og hefur fjölbreytt dagskrá verið skipulögð af því tilefni. Ljóst er að
veðurguðirnir munu skipta miklu máli um hvernig til tekst, en þegar þetta er ritað hafa engar spurnir borist af
páskaveðri. Ljósmyndari blaðsins flaug yfir skíðavæðin í blíðunni á sunnudag og tók þá meðfylgjandi mynd sem sýnir
svo ekki verður um villst að snjórinn mætti vera meiri. Fram að helgi er spáð sunnan áttum og hlýindum, en hvort
páskahretið kemur eður ei, verða Vestfirðingar að bíða frétta af fram í næstu viku.

Máli vísað frá Héraðsdómi Vestfjarða vegna gallaðrar rannsóknar

Ákærði greiddi meira en nam skuldinni

Á fimmtudag í síðustu viku
vísaði Hæstiréttur Íslands frá
Héraðsdómi Vestfjarða, máli
ákæruvaldsins gegn framkvæmdastjóra á Ísafirði, sem
gefið var að sök að hafa ekki
staðið skil á virðisaukaskatti,
á þeim forsendum að rannsókn málsins teldist svo áfátt
að ekki yrði lagður efnisdómur á það. Þá var ríkissjóður
dæmdur til að greiða allan
sakarkostnað í héraði og fyrir
Hæstarétti, þar með talin
málsvarnarlaun verjanda á
báðum dómsstigum. Héraðsdómur Vestfjarða dæmdi
manninn í þriggja mánaða

skilorðsbundið fangelsi og til
að greiða níu milljónir króna í
sekt í nóvember á síðasta ári.
Eins og greint var frá hér í
blaðinu í haust, var manninum
gefið að sök að hafa ekki staðið skil á virðisaukaskatti sem
hann átti að hafa innheimt á
árunum 1994 og 1995, samtals að fjárhæð tæplega 9
milljónir króna. Í málflutningi
fyrir Hæstarétti kom fram að
ekki væri véfengt að maðurinn
greiddi árið 1995 alls 16,5
milljónir króna til sýslumanns
á Ísafirði upp í skuld vegna
opinberra gjalda. Kvaðst
framkvæmdastjór inn hafa

gert samning upp á mánaðarlegar greiðslur upp í skattskuld sína, sem sýslumaðurinn hafði til innheimtu.
Í málatilbúnaði ákæruvaldsins fyrir Hæstarétti var
gerð grein fyrir því að sýslumaður hefði ráðstafað samtals
10.191.828 krónum af innborgun framkvæmdastjórans
til greiðslu á virðisaukaskatti
og ýmsum öðrum opinberum
gjöldum en ekki væri hægt
nema með umtalsverðri vinnu
að afla upplýsinga um inn á
hvaða skattskuldir afgangur
innborgana hans hefði runnið.
Ákæruvaldið lýsti því einnig

yfir fyrir héraðsdómi að viðurkennt væri að innborgun
mannsins í lok desember
1995, að fjárhæð 3,7 milljónir
króna, hefði með réttu átt að
ganga til greiðslu á skuld hans
vega virðisaukaskatts.
Ekki var miðað við þetta í
ákæru og kemur fram í niðurstöðu Hæstaréttar að samanlagt nemi þessi fjárhæð og sú
fyrrnefnda, sem ákæruvaldið
hefði ekki getað gefið skýringar á, meiru en virðisaukaskattskuldin sem ákæra lýtur að.
Þegar þetta sé virt verði að
telja rannsókn málsins svo
áfátt að efnisdómur verði ekki

Hæstiréttur hefur vísað máli frá Héraðsdómi Vestfjarða
vegna gallaðrar rannsóknar.
lagður á það og verði málinu son.
því vísað frá héraðsdómi.
Sjá einnig yfirlýsingu frá
Dóminn kváðu upp hæsta- sýslumanninum á Ísafirði,
réttardómararnir Garðar Ólafi Helga Kjartanssyni,
Gíslason, Gunnlaugur Claes- vegna dóms Hæstaréttar á
sen og Markús Sigurbjörns- blaðsíðu 9.
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Teningurinn hefur
fleiri en tvær hliðar
Sitt sýndist hverjum um frammistöðu samningamanna
í sjómannadeilunni þar til ríkisstjórnin stal frá þeim
glæpnum. Leið ríkisstjórnarinnar til að binda endi á
Leiðari
verkfall sjómanna markar
tímamót. Fram til þessa hafa
stjórnvöld látið sér nægja að setja bann á verkföll sjómanna
og eftirláta deiluaðilum framhaldið. Nú gáfu þau öllu
slíku langt nef og ákváðu með lagasetningu kjör sjómanna
fram yfir aldamót og nutu tilstyrks múlbundinna þingmanna. Með lagasetningunni var stigið skref sem launþegar og vinnuveitendur almennt hljóta að hafa áhyggjur
af.
Í kjölfar ríkisgetna kjarasamningsins, sem báðir aðilar
eru ósáttir við, einkanlega útvegsmenn sem urðu fyrir
miklu áfalli með sjávarútvegsráðherra, hafa drættir skuggahliða kvótakerfisins skerpst.
Örlög trilluútgerðar á Íslandi er helsta umræðuefnið
þessa dagana. Sægreifarnir gleypa trillukarlana hvern af
öðrum. Barist er um hvern bátskopp. Engin skel er svo
lítil eða léleg að hún sé ekki ,,gullbátur” síðan stjórnvöld
sáu sér leik á borði og opnuðu milli kerfanna í fiskveiðistjórnuninni og útvíkkuðu sægreifaveldið með aðild
trillukarla er það vildu þekkjast. Og nú selja þessir sömu
trillukarlar stórútgerðarmönnum ,,lífsbjörgina” sína,
óveidda fiskinn sem stjórnvöld úthlutuðu þeim ókeypis í
nafni hringavitlausrar fiskveiðistjórnunar. Á meðan seytlar
blóðið í sjávarþorpunum.
Nú er í sjálfu sér ekki hægt að álasa trillukörlum frekar
en öðrum sem hirt hafa og hirða árlega af silfurfati
kvótakerfisins, verðmæti sem almenningi er ofviða að
átta sig á, þar sem hann hefur ekki slíka fjármuni handa í
milli. Vitaskuld er það þægilegri leið fyrir trillukarla að
selja kvótann í stað þess að streða við útgerð og sjósókn.
Jafnvel má vera að ósanngjarnt sé að ásaka stjórnvöld.
Trillukarlar margir hverjir kusu þetta yfir sig. En hvort
samúðin eða andúðin er trillukarla eða stjórnvalda er
vitleysan söm. Og nú heimtar þingmaður aflaheimild á
bát sem strandaði fyrir nær hálfum öðrum áratug! Er hægt
að ganga öllu lengra í fáránleikanum? Hversu langt geta
þingmenn gengið í vinargreiðum?
Í tengslum við sjómannadeiluna var lögð það mikil
áhersla á ábyrgð sjómanna og útvegsmanna sem ,,hafa af
eðlilegum ástæðum afnot af auðlindum sjávar í kringum
landið” að ætla mátti að þeir einir hefðu hagsmuna að
gæta. Því fer fjarri. Það eru fleiri en tvær hliðar á teningnum. Sjómenn og útvegsmenn eru ekki þeir einu er málið
varðar a.m.k. á meðan stjórnvöld stíga ekki skrefið til
fulls og þurrka út ákvæði stjórnarskrárinnar, sem kveður
á um þjóðareign á auðlindinni í hafinu umhverfis landið.
s.h.
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Benedikt Kristjánsson og fjölskylda hans hafa selt verslanir Vöruvals á Ísafirði.

Rekstur verslana Vöruvals á Ísafirði seldur

Nýir eigendur opnuðu
í dag undir nafninu Eló
Í gærdag var gengið frá sölu
á rekstri verslana Vöruvals á
Ísafirði. Um er að ræða þrjár
verslanir, Vöruval á Skeiði,
Vöruval í Hnífsdal og Björnsbúð á Ísafirði. Kaupandinn er
Miðbrún ehf., sem er að
stærstum hluta í eigu bræðranna Péturs H.R. Sigurðssonar og Vilbergs Prebenssonar.
Hinir nýju eigendur tóku við
rekstrinum í morgun og hefur
verslununum verið gefið nafnið Eló. Fyrrverandi eigendur,
Benedikt Kristjánsson og fjölskylda hans, munu samkvæmt
upplýsingum blaðsins, áfram
reka verslun Vöruvals í Bolungarvík.

,,Við komum til með að reka
verslanirnar undir nafninu
Eló. Nafnið kemur frá langafa
okkar Sigurði Guðmundssyni,
en hann rak verslun sem gekk
undir þessi nafni til ársins
1923 í Salem-húsinu. Hér er
því aðeins um endurupptöku
á nafninu að ræða. Við erum
staðráðnir í að reka verslanirnar af fullum krafti og með
svipuðu sniði og verið hefur
a.m.k. til að byrja með. Allt
starfsfólk Vöruvals hefur verið endurráðið og því verður
ekki um neinar uppsagnir að
ræða,” sagði Pétur H.R. Sigurðsson í samtali við blaðið.
Að sögn Péturs mun Vil-

bergur sjá um framkvæmdastjórn verslananna, en Pétur
mun starfa við þær auk þess
sem hann mun áfram reka
fyrirtæki sitt Háabrún ehf.,
sem séð hefur um þrif í
nokkrum af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum á Ísafirði og
í Súðavík. Auk Péturs og Vilbergs er sonur Péturs, Maron
og kona hans Marta Marteinsdóttir, eigendur að Miðbrún
ehf. ,,Kaupin áttu sér mjög
stuttan aðdraganda og ástæðan fyrir því að við slóum til er
sú að við trúum á samfélagið.
Við trúum því að það verði að
vera tvær verslanir í samkeppni á Ísafirði og við erum

Pétur H.R. Sigurðsson.
tilbúnir til að takast á við verkefnið,” sagði Pétur.

Ísafjarðarbær

Ísafjarðarbær

Ísafjarðarbær

Athugasemd

Básafellsmótið

Gula rósin

Í grein minni og Kristjáns Freys Halldórssonar í BB í síðustu viku, bregður því við að flestir fjölmiðlar eru flokkaðir
undir sama hattinn hvað varðar viðbrögð við Sólrisuhátíð
FVÍ. Árétta ber að Ríkisútvarpið veitti Sólrisunni umtalsverða athygli, bæði í sjónvarpsþættinum Radar og í svæðisútvarpinu. F.h. ritenda, Kristinn Hermannsson.

Básafellsmótið í stórsvigi 7-12 ára barna fer fram á Seljalandsdal laugardaginn 4. apríl nk. Mótið hefst með nafnakalli
kl. 11:00. Skráning í mótið, sem væntanlega verður eitt hið
fjölmennasta, er í versluninni Vestursporti, Aðalstræti 27 á
Ísafirði. Þátttökugjald í mótið er kr. 500. Það er Skíðafélag
Ísafjarðar sem sér um skipulag mótsins.

Næstkomandi föstudag og laugardag munu Zontakonur
í Ísafjarðarbæ og í Bolungarvík bjóða ,,Gulu rósina" til
sölu. Allur ágóði af sölunni rennur til ,,Umhyggju" styrktarsjóðs langveikra barna og fjölskyldna þeirra. Það eru
vinsamlegt tilmæli frá Zontaklúbbnum Fjörgyn til íbúa á
svæðinu að taka vel á móti sölukonunum.

MIÐVIKUDAGUR 1. APRÍL 1998

MIÐVIKUDAGUR 1. APRÍL 1998

3

Húsfyllir var á Hótel Ísafirði á föstudags- og laugardagskvöld þegar júgóslavnesku fjölskyldurnar kynntu fyrrum
Júgóslavíu í máli, dansi, tónlist og matargerð.

Velheppnaðir júgóslavneskir menningardagar

Fyrrum Júgóslavía kynnt í máli,
myndum, tónlist, dansi og matargerð

Á þriðjudag í síðustu
viku hófust júgóslavneskir menningardagar
á Ísafirði. Að dögunum
stóðu júgóslavnesku
fjölskyldurnar sem komu
til Ísafjarðar árið 1996,
og vildu þær með
framtakinu sýna smá
þakklætisvott til íbúa
Ísafjarðarbæjar og
nágrennis fyrir þær
höfðinglegu móttökur
sem og þá miklu hjálp
sem fjölskyldurnar fengu
við að hefja nýtt líf á
Íslandi.

Dagskrá menningardaganna hófst með
málverkasýningu
tveggja jógólavneskra
myndlistarmanna, en
þeir komu gagngert til
Ísafjarðar til að taka þátt
í dagskrá menningardaganna. Á föstudagsog laugardagskvöld var
síðan efnt til júgóslavnesks kvöldverðar á
Hótel Ísafirði, þar sem
fyrrum heimaland
fjölskyldnanna var kynnt
í máli, tónlist, dansi og
matargerð. Uppselt var

Svanhildur Þórðardóttir, Bjarney Ólafsdóttir, Anna Lóa
Guðmundsdóttir, Magni Guðmundsson, Þórður Einarsson
og Gunnlaugur Einarsson voru á meðal gesta á hótelinu á
föstudagskvöld.

bæði kvöldin og komust
færri að en vildu.
Þá var efnt til dagskrár
í íþróttahúsinu þar sem
dansaðir voru þjóðdansar, flutt ljóð, sunginn söngur frá öllum
svæðum fyrrum Júgóslavíu, sýndir dansar
júgóslavneskra og
íslenskra barna og flutt
tónlist af júglóslavneskum börnum sem
stunda nám í Tónlistarskóla Ísafjarðar. Óhætt
er að segja að menningardagar júgóslavnesku

fjölskyldnanna hafi tekist
vel, undirtektir heimamanna voru góðar og
því standa vonir til að
hægt verði að efna
árlega til slíkra menningardaga. Ljósmyndari
blaðsins leit við á Hótel
Ísafirði á föstudagskvöld
og tók þar meðfylgjandi
myndir. Hér á síðunni er
einnig að finna ávarp
Tinu Kospenda, nemanda í Framhaldsskóla
Vestfjarða, en hún flutti
þakklætisávarp frá
löndum sínum.

Þar voru einnig þeir Þorbjörn J. Sveinsson, slökkviliðssstjóri
og Hörður Högnason hjúkrunarforstjóri ásamt fulltrúum
frá Rauða krossi Íslands, en hann hefur sem kunnugt er
aðstoðað júgóslavnesku fjölskyldurnar dyggilega.

Menningarkvöldin á Hótel Ísafirði tókust í alla staði vel líkt og aðrir dagskrárliðir á júgóslavnesku menningardögunum.
4
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Þessir ungur dansarar sýndu ásamt öðru pari, gestum Hótels
Ísafjarðar, júgóslavneska dansa.

Ávarp Tinu
Kospenda
Góða kvöldið. Fyrir hönd
Júgóslava býð ég ykkur velkomin hingað í kvöld. Eitt
og hálft ár er nú liðið síðan
við komum hingað til Ísafjarðar. Með ykkar hjálp og
stuðningi, höfuð við eignast
nýtt heimili, hamingju og
frið.
Stríðið í heimalandi okkar
hefur kostað mörg mannslíf,
eyðilegt æsku barna okkar
og mannkærleik.Við tilheyrum fámennum hópi fólks
sem er svo lánsamt að hafa
fengið tækifæri til að öðlast
allt þetta aftur. Rauði kross
Íslands og íbúar Ísafjarðarbæjar hafa hjálpað okkur að
fá aftur trú á lífið, og kraft til
að byrja nýtt líf. Hérna
finnum við fyrir öryggi og
að við erum velkomin, að
þið takið okkur opnum örmum.
Við viljum reyna að
standa okkur í öllu sem við
tökum okkur fyrir hendur,
sem sagt vera nýtir þjóðfélagsþegnar. Þið verðið að
trúa því að það erfiðasta fyrir
hvern mann er að fara burt,
skilja við allt það liðna, foreldra, vini, og að koma í
nýtt land sem við vissum
lítið um. Í dag er þetta að
baki, Ísland verður okkar
nýja heimaland. Þið eruð
okkar nýju vinir, lífið hefur
komið til baka. Við erum
hamingjusöm, börnin okkar

Tina Kospenda.
eiga framtíð.
Við þurfum aldrei aftur
að lifa í hræðslu og kvíða,
ekki við og ekki börnin. Þess
vegna viljum við með þessum júgóslavnesku dögum,
sýna ykkur kæru vinir,
þakklæti, því þessir hátíðisdagar þýða mikið í huga
okkar. Við erum að kveðja
svartan hluta í fortíð okkar,
en þið eruð enn einu sinni
að rétta okkur hjálparhönd,
opna hjarta ykkar og hjálpa
okkur að láta draum okkar
rætast.
Við þökkum ykkur af öllu
hjarta, okkur þykir jafn vænt
um ykkur eins og ykkur
þykir um okkur. Svo lofum
við því að ef vel tekst til
með þessa daga, þá ætlum
við að reyna að halda svona
daga aftur.
Verði ykkur að góðu!

Punktakerfi vegna umferðarlagabrota

Vestfirðingar engir eftirbátar annarra landsmanna
Margir ökumenn hérlendis
eru nú þegar komnir langt með
að missa ökuréttindin vegna
umferðarlagabrota.
Samkvæmt nýju kerfi sem
tók gildi um síðustu áramót,
þarf 12 punkta fyrir slík brot
til að verða sviptur ökuleyfi
og munu allmargir landsmenn
vera búnir að fá aðvörun fyrir
að hafa fengið 8 punkta eða
meira.
Þeir ökumenn sem eru með
fyrsta árs skírteini fá aðvörun
strax eftir 3 punkta og hafa
allmargar slíkar aðvaranir
verið sendar út til ungra ökumanna víðsvegar um land.
Líkt og í nágrannalöndunum
sér töluverður hluti ökumanna
eftir skírteinum sínum til að
byrja með og síðan læra menn
af reynslunni og gerast löghlýðnari.
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins eru Vestfirðingar
engir eftirbátar annarra landsmanna hvað varðar punktasöfnun. ,,Ég minnist þess ekki
að það sé neinn kominn á
,,hættusvæði" hvað þetta
varðar, en punktarnir eru fljótir að koma, sérstaklega hjá
ungum ökumönnum sem
þurfa aðeins sjö punkta til að
missa ökuskírteinið. Vestfirð-

Vestfirðir

Framkvæmdir
við ofanflóðavarnir samkvæmt áætlun
Gert er ráð fyrir að 300-350
milljónum króna verði varið
á þessu ári til snjóflóðavarnavirkja og annarra verkefna.
Ráðist er í verkefnin að frumkvæði sveitarfélaganna og
hafa framkvæmdir í öllum
megin atriðum gengið eftir í
samræmi við framkvæmdaáætlun.
Á þessu ári verður lokið
við framkvæmdir vegna snjóflóðavarnavirkja á Flateyri og
er gert ráð fyrir að uppgræðslu, sem er lokaáfangi
verkefnisins á Flateyri verði
lokið á næstu tveimur til þremur árum.
Einnig er gert ráð fyrir að
byggður verði stór varnargarður undir Seljalandshlíð á
Ísafirði á næsta ári. Uppkaupum húsa í Hnífsdal er lokið á
vegum Ofanflóðanefndar og
gert er ráð fyrir að uppkaupum
og flutningi byggðar í Súðavík
ljúki á þessu ári.
Á þessu ári á einnig að
skoða snjóflóðavarnir fyrir
Bolungarvík, samkvæmt
áætlun Ofanflóðanefndar um
framkvæmdir sem nær til
ársins 2001.

ingar eru engir eftirbátar annarra hvað þetta varðar," sagði
Guðmundur Fylkisson, lögreglumaður á Ísafirði í samtali
við blaðið.
Guðmundur sagði lögregluna hafa verið við hraðamælingar í jarðgöngunum og þar
hafi 4-6 ökumenn verið stöðvaðir á dag við of hraðan akstur.
,,Það er eitt sem má benda
ökumönnum á, en það er
hægri réttur á tveimur gatna-

mótum í bænum. Annars vegar eiga þeir sem koma upp
Skipagötu að víkja fyrir þeim
sem koma niður Brunngötu
og hins vegar eru það gatnamót á Sundahafnarsvæðinu
þ.e. þegar beygt er í átt að
Krílinu sem og framhjá Vélsmiðjunni Þristi. Þar gildir
reglan um varúð til hægri en
því miður virðast ekki allir
átta sig á því," sagði Guðmundur.

ÍSAFJARÐARBÆR
SKRIFSTOFUSTARF INNHEIMTUFULLTRÚI
Laus er til umsóknar staða skrifstofumanns á bæjarskrifstofunum á Ísafirði.
Starfshlutfall 100%. Helstu verkefni
eru reikningavinnsla, innheimta reikninga o.fl. Stúdentspróf eða sambærileg
menntun auk starfsreynslu af skrifstofustörfum æskileg. Umsóknarfrestur er til 8. apríl nk. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Laun samkvæmt kjarasamningi Félags
opinberra starfsmanna á Vestfjörðum.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á
bæjarskrifstofunum en frekari upplýsingar veitir Þórir Sveinsson, fjármálastjóri.
Fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar.

Ísafjarðarkirkja
Kirkjuskólinn verður næsta sunnudag,
pálmasunnudag kl. 11:00. Þetta er lokasamvera kirkjuskólans og af því tilefni verður
fjölskylduguðsþjónusta og svo djús og kaffi á
eftir.
Ásgeir ekur kirkjurútunni sína venjubundnu
leið.

Verslun til sölu
Til sölu er verslunin Hljómar í Ljóninu.
Bæði kemur til greina að selja verslunina
til flutnings eða til áframhaldandi veru í núverandi húsnæði.
Upplýsingar gefur Heiðar í símum 456
4072 og 456 3441.

ROSSIGNOL
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ÚTIVISTARFATNAÐUR
Munið
fermingartilboðin!

Vestursport
Aðalstræti 27 • Sími: 456 3602
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Ísfirðingar sigursælir á Íslandsmótinu í boccia

Íþróttafélagið Ívar Íslandsmeistari í 2. deild
Íþróttafélagið Ívar á Ísafirði
varð Íslandsmeistari í 2. deild
í boccia sem fram fór í Reykjavík dagana 20.-22. mars sl.
Íþróttafélagið Ívar sendi tvö
lið til keppninnar sem kepptu
í 2. og 3. deild. Liðið í 3. deild
var hársbreidd frá því að komast í úrslit en liðið í 2. deild
sigraði sína mótherja og varð
Íslandsmeistari eins og að
framan greinir.
Í hverri deild keppa um 25
lið og má því segja að árangur
ísfirsku keppendanna hafi

verið mjög góður en liðið í 2.
deild sigraði alla leiki nema
einn þar sem úrslitin urðu
jafntefli. Í sigurliðinu voru þau
Héðinn Ólafsson, Anna Elín
Hjálmarsdóttir og Sveinbjörg
Sveinbjörnsdóttir. Að mótinu
loknu skemmtu keppendur sér
hið besta á lokahófi sem haldið var á skemmtistaðnum
Broadway.

Ásta Ýr Esradóttir.

Erna Höskuldsdóttir.

Sigurliðið ásamt þjálfara með bikarinn góða. F.v. Alda Óskarsdóttir, Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, Héðinn Ólafsson og
Anna Elín Hjálmarsdóttir.

Frá lokahófinu á Broadway. F.v. Héðinn Ólafsson, Matthildur Benediktsdóttir, Guðmundur
Þórarinsson, Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, Anna Elín Hjálmarsdóttir, Alda Óskarsdóttir Frá úrslitaleiknum. Það er Héðinn Ólafsson sem er að
kasta út.
og Hjördís Kristjánsdóttir.

Fanney G. Sigurþórsdóttir.

Halldóra Hallgrímsdóttir.

Helga Rún Guðjónsdóttir.

Hrefna Björnsdóttir.

Úrslit í fegurðarsamkeppni Vestfjarða ráðast á laugardagskvöld

Sjö stúlkur keppa um nafnbótina
Fegurðardrottningu Vestfjarða
Sjö fegurðardísir frá Bolungarvík, Súðavík, Flateyri,
Þingeyri og Patreksfirði taka
þátt í keppninni um fegurstu
stúlku Vestfjarða sem fram fer
í veitingahúsinu Krúsinni á
laugardagskvöld.
Stúlkurnar sjö eru Ásta Ýr
Esradóttir, 18 ára nemi frá
Súðavík, Erna Höskuldsdóttir,

17 ára nemi frá Þingeyri,
Fanney Guðrún Sigurþórsdóttir, 18 ára nemi frá Flateyri,
Halldóra Hallgrímsdóttir, 18
ára nemi frá Bolungarvík,
Helga Guðrún Guðjónsdóttir,
17 ára nemi frá Flateyri,
Hrefna Björnsdóttir, 17 ára
nemi frá Patreksfirði og Þórhalla Sigurðardóttir, 22 ára

Raðhús til sölu
við Urðarveg
Raðhúsið að Urðarvegi 58 á Ísafirði er til
sölu. Húsið er 209 m², steinsteypt, byggt
1980. Innbyggður bílskúr. Fallegt útsýni.
Hagstæð lán og góð kjör. Verð 10,5 milljónir
króna.
Allar nánari upplýsingar eru veittar á
Lögfræðiskrifstofu Tryggva Guðmundssonar
að Hafnarstræti 1, Ísafirði, sími 456 3244.
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nemi frá Patreksfirði.
Í keppninni á laugardagskvöld verður gestum boðið
upp á fordrykk og þriggja rétta
kvöldverð og að honum loknum hefst keppnin sjálf. Dómnefnd kvöldsins skipa þau
Guðrún Astrid Elvarsdóttir,
fegurðardrottning Vestfjarða
1996, Elín Gestsdóttir, fram-

kvæmdastjóri Ungfrú Ísland,
Silja Allansdóttir, framkvæmdastjóri Fegurðarsamkeppni Vesturlands, Hrafn
Friðbjörnsson, eigandi Stúdíó
Ágústu og Hrafns og Magnús
Hávarðarson prenthönnuður..
Heiðursgestur kvöldsins er
Thelma Elísabet Hjaltadóttir,
ljósmyndafyrirsætaVestfjarða

1996.
Matreiðslumeistarar eru
þeir Ólafur Eyvindsson, Sigþór Sigurðsson og Gestur
Elíasson. Kynnir kvöldsins
verður Ásgeir Mikkaelsson
og diskótekari verður Rúnar
Rafnsson. Aðstoðarmaður í
sal verður Úlfur Þór Úlfarsson
og Rut Reginalds og Birgir

Þórhalla Sigurðardóttir.
Birgisson spila undir borðhaldi og á dansleik. Skipuleggjendur keppninnar áVestfjörðum og þjálfun stúlknanna
er í höndum þeirra Fríðu Rúnarsdóttur, Helgu Salóme Ingimarsdóttur og Pálfríðar Ásu
Vilhjálmsdóttur. Gestgjafi er
Gróa Böðvarsdóttir.

Alda Sigurðardóttir opnar sýningu í Slunkaríki

Verkin unnin í tölvu og kjöltu hennar
Alda Sigurðardóttir opnar
sýningu á verkum sínum í
Slunkaríki nk., laugardag.
Alda er fædd í Reykjavík
árið 1960 og býr nú á Selfossi. Hún lærði hjúkrunarfræði og fatahönnun og hefur stundar margvísleg störf
til sjávar og sveita, hérlendis
sem erlendis.
Árið 1993 lauk hún námi

frá Myndlista- og handíðaskóla Íslands og hefur haldið
sýningar á verkum sínum ein
og sér og með öðrum. Hún
stóð fyrir Gullkistunni, mikilli
listahátíð sem haldin var á
Laugarvatni 1995. Alda er alin
upp við hannyrðir og hefur
mikið notað slíkar vinnuaðferðir í sinni listsköpun. Hún
er þó fyrst og fremst að mynd-

gera sköpunarverkið sjálft, tilviljunarkennt og skipulega
eins og það býður upp á.
Á sýningunni í Slunkaríki
notar Alda afkomendur hjóna
sem voru afi hennar og amma.
Verkin eru unnin í tölvu og
kjöltu hennar. Sýningin stendur til 19. apríl og er opið
fimmtudaga til sunnudaga kl.
16-18.

Á sama tíma og sýning
Öldu stendur yfir í Slunkaríki sýnir hún verk sín á
Internetinu.
Slóðin að myndlistarsýningu hennar þar er http:/
/notendur@snerpa.is/alda.
Sýningin í Slunkarík er
öllum opin og eru Ísfirðingar jafnt sem gestir hvattir til
að skoða verkin.

Kvennaframboð
sjálfstæðismanna

Skipasmíðastöðinni hf., á Ísafirði hefur verið boðið að gerast þátttakandi í samevrópsku verkefni ásamt hollenskri skipasmíðastöð.

Skipasmíðastöðin hf., á Ísafirði fær ESB-styrk

Þátttakandi í samevrópsku verkefni
ásamt hollenskri skipasmíðastöð
Skipasmíðastöðinni hf., á
Ísafirði hefur af hollensku
ráðgjafar- og hugbúnaðarfyrirtæki, verið boðið að gerast
þátttakandi í samevrópsku
verkefni ásamt hollenskri
skipasmíðastöð sem sérhæfir
sig í smíði skemmtibáta, en
verkefnið, sem styrkt er af
Evrópusambandinu, er eink-

um ætlað að stuðla að framleiðniaukningu í litlum skipasmíðastöðvum með því að
nota tölvustýrða hönnun og
framleiðslu.
Skipasmíðastöðin á Ísafirði
hefur þegar náð að tölvuvæða
allan hönnunarferilinn og
tengja hann framleiðslunni
með því að skera allt stál í

tölvustýrðri stálskurðarvél.
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins er hér um að ræða
mjög stórt og viðamikið verkefni, sem áætlað er að kosta
muni hátt í 50 milljónir króna.
Verkefnið nýtur ESB-styrks
að hluta til og hefur fyrsti hluti
þess verið samþykktur.
Í haust kemur síðan í ljós

hvort stuðningur fæst við
stærstan hluta verkefnisins, en
umsókn þar um hefur hlotið
mjög jákvæða umfjöllun. Um
er að ræða svonefnt KRAFTverkefni, sem Íslendingar hafa
einnig verið að sækja í á
öðrum sviðum og snýst um
yfirfærslu á þekkingu frá
þróun yfir í framleiðslu.

Sérfræðingur í fyrirtækjaog einstaklingsviðskiptum
Staða sérfræðings í fyrirtækja- og
einstaklingsviðskiptum við Landsbankann
á Ísafirði er laus til umsóknar.
Starfið felur í sér að skipuleggja markaðsaðgerðir, almenna ráðgjöf í fjármálum
fyrirtækja og einstaklinga og sölu á þjónustu Landsbankans og dótturfyrirtækja.
Það krefst færni í mannlegum samskiptum, þjónustulundar, góðrar yfirsýnar yfir
fjármálaheiminn auk þess sem nauðsyn-

legt er að fylgjast vel með nýjungum.
Umsækjendur þurfa að hafa háskólamenntun, t.d. viðskiptafræði- eða sambærilega menntun.
Upplýsingar gefur Brynjólfur Þór Brynjólfsson, svæðisstjóri bankans á Ísafirði,
sími 456 3022.
Umsóknir sendist til Kristínar Rafnar,
starfsmannastjóra Landsbankans, Laugavegi 7, Reykjavík.

Þar kom að stjórnmálaflokkunum. Nú hefur Sjálfstæðisflokkurinn
í Ísafjarðarbæ kynnt kjósendum framboðslista sinn. Listinn er
forvitnilegur. Til liðs við Sjálfstæðisflokkinn hefur nú gengið Birna
Lárusdóttir, fyrrum fréttamaður á Svæðisútvarpi Vestfjarða og
fréttaritari ríkisútvarpsins í Noregi, nú búsett á Þingeyri. Hún hefur
á undanförnum vikum verið orðuð við að minnsta kosti tvo aðra
framboðslista í Ísafjarðarbæ. Fyrir fylgismenn Sjálfstæðisflokksins
er auðvitað ánægjuefni að hún skuli hafa valið flokkinn. Ekki er
vitað til þess að hún hafi tekið þátt í neinu flokksstarfi neins staðar.
Slík nýlunda að fá mann utan flokks til að leiða framboðslistann í
kosningum hefur ekki verið viðhöfð um áratugaskeið. En jafnframt
lýsir hún því að innan flokksins hefur ekki verið sú nýliðun sem
hverjum flokki er nauðsynleg. Innstæðan af ,,bankabókinni” er búin.
Þetta er líka mikilsverð ábending til þeirra sem hyggja á flokksstarf
á grundvelli hugsjóna. Þeir ættu ekkert að vera að puða
í stefnummótun og innanflokksstarfi. Miklu nær er
að finna sér starf á vettvangi fjölmiðlanna og láta
síðan ganga eftir sér. Svoleiðis gera menn í
Reykjavík og meira að segja í Bretlandi. Þeir
sem eru svo vitlausir að starfa í flokknum
hljóta að gera það áfram, þótt þeir
verði að víkja fyrir öðrum utanaðkomandi. Kannski Sjálfstæðisflokkurinn á Ísafirði ætli nú að koma með
nýja stefnu, sem enginn talsmaður
finnst fyrir í röðum núverandi
flokksmanna.

Ónothæft!
Ónothæfir starfandi flokksmenn ættu að velta þessu fyrir
sér! Í þá er ekki boðið. Að öðru
leyti vekur athygli að varabæjarfulltrúunum í 2. og 4. sæti er
betur treyst en leiðtoganum í 5.
sætinu. Í fyrstu þremur sætunum
eru konur, sem er betur treyst til afskipta af bæjarmálum en formanni
Fjórðungssambands Vestfirðinga. Eftirtektarvert þó ekki sé meira
sagt.
Fólkinu, sem gaf kost á sér í prófkjöri og er talið óhæft til
leiðtogastarfa, hlýtur að vera þessi aðferð mikið umhugsunarefni.
Það var tilbúið að leggja í prófkjörsslag, en var ekki treyst nema í 2.,
4. og 5. sæti listans. Sérstaka athygli vekur að leiðtogi listans í
tvennum kosningum sitji í fimmta sætinu. Fáum dettur af alvöru í
hug að flokkurinn fái fimm inn í bæjarstjórn í vor. Flokkurinn hefur
ekki áhuga á að nota fólkið sem vill berjast fyrir hann af eigin
hvötum.
Alþýðuflokkurinn hefur nú lotið Alþýðubandalaginu á Íasfirði og
Sigurður R. Ólafsson krýpur fyrir konu úr röðum þess. Á samsuðulista
félagshyggjufólks eru Alþýðubandalagsmenn, Alþýðuflokksmenn,
Kvennalistakonur og óháðir. En það breytir því ekki að þessi listi
leitaði líka til Birnu, sem nefnd er að framan. Þrátt fyrir suðupott
ólíkra skoðana og leiða höfðu þeir þó vit á því að taka konu úr sínum
röðum til forystu og meira að segja með reynslu. Þessi gáfulega
ákvörðun mun jafnvel draga að suðupottinum nokkur atkvæði frá
Sjálfstæðisflokknum, en þar á bæ eru einhverjir sem ekki eru alltof
hrifnir af kvennaframboðinu. Þó segja innanbúðarmenn að listinn sé
fínn og svara gagnrýnendum að þeir kjósi hvort eð er alltaf
Sjálfstæðisflokkinn, sama hvað í boði sé.
Einmitt þessi aðferð mun duga samstöðulitlum lista félagshyggjufólks til nokkurs árangurs. Auk þess er snilld að sulla öllu saman svo
rúm sé fyrir allar skoðanir innan framboðsins. Þarna eru félagshyggjumennirnir af báðum kynjum að feta sömu leið og
Sjálfstæðisflokkurinn fyrr á öldinni þegar hann var í raun flokkur
allra stétta. Á sama tíma er Sjálfstæðisflokkurinn að nálgast deyjandi
Kvennalista, sem taldi vænlegast að bjóða fram eingöngu konur,
sem ekki er slæmt. Hitt var verra að fæstar þeirra höfðu nokkra
reynslu af pólitík.

Framsóknarflokkurinn!
Kosið verður eftir rúmar sjö vikur. Fróðlegt verður að sjá framboð
Framsóknarflokksins. Ef að líkum lætur er hann að verða hinn eini
sanni íhaldsflokkur Íslands og kjósendur geta treyst því, að þar
breytist fátt. Þar á bæ mun einnig hafa verið reynt við Birnu, en án
árangurs. Þar með mun nokkurn veginn vera hægt að treysta því að
breytingar verði litlar sem engar, hvorki á framboðinu né stefnuninni.
Það ætti að vera þeim sem ekki vilja miklar eða örar breytingar
nokkur huggun.
Hætt er við að pólitíkin, stefnumótunin, verði ekki rædd og þegar
til kastanna kemur verði fjármál og stefna í stórum málaflokkum
látin reka á reiðanum. Ekki er það glæsileg framtíðarsýn að ætla
minnstu börnunm skólavist í Íþróttarvallarhúsinu. Mörg þeirra munu
þurfa að fara um Skutulsfjarðarbrautina, sem er í raun hraðbraut, þótt
hámarkshraði sé 60 km. Alltof margir aka hraðar. Þetta hefur í för
með sér að foreldrar verða að aka börnum í skólann í öryggisskyni.
Nei, ekkert heyrist um pólitík. Kannski fáum við nokkur viðtöl við
hina nýju pólitísku leiðtoga.Þau mættu vera nýstárleg og auðvitað
stefnumarkandi. Ekki má gleyma framtíðinni. Skylda þeirra sem
leggja línurnar er að upplýsa almúgann. Enn er lýst eftir stefnu í
skólamálum og fjármálum Ísafjarðarbæjar. Brýnt er að vita í hvað
skattpeningarnir hér fara.
Stakkur
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Fjölmargt til skemmtunar á árshátíð Grunnskólans á Ísafirði sem hefst á morgun

Landnám Íslands, síldarævintýri og saga rokksins

Árshátíð Grunnskólans á
Ísafirði hefst í sal skólans á
morgun, fimmtudag. Að þessu
sinni verður umgjörð hátíðarinnar ,,Sirkus” eða fjölleikahús, en eins og vera ber, gerist
margt í Sirkus sem gleður
augað. Meðal annars fá gestir
að sjá hvernig fjölskyldan
skemmtir sér í Sirkus auk þess
sem rifjað verður upp síldarævintýri. Þá verður dansað,
ungt fimleikafólk leikur listir
sínar, skyggnst verður aftur

til landnáms Íslands og saga
rokksins verður rifjuð upp svo
fátt eitt sé talið.
Fyrsta sýning hátíðarinnar
hefst kl. 13:30 á morgun og er
hún ætluð nemendum í 1. og
2. bekk og foreldrum þeirra.
Á þeirri sýningu verða sýnd
atriði frá nemendum í 1.-6.
bekk. Önnur sýning verður kl.
15:30 á morgun og er hún
ætluð nemendum í 5., 6. og 7.
bekk. Á þeirri sýningu verða
sýnd atriði frá nemendum í

4.-10.bekk. Þriðja sýningin á
morgun verður kl. 20:30 og er
hún ætluð foreldrum og öðrum gestum en á þeirri sýningu
verða nemendur ekki á meðal
áhorfenda. Á þeirri sýningu
verða sýnd atriði frá 5.10.bekk. Fjórða sýning verður
kl. 13:30 á föstudag og er hún
ætluð nemendum 3. og 4.
bekkjar og foreldrum þeirra.
Sýnd verða atriði frá nemendum í 1.-7. bekk. Fimmta og
síðasta sýningin verður síðan

kl. 20:30 á föstudagskvöld og
er hún ætluð nemendum í 8.10. bekk og foreldrum þeirra.
Á þeirri sýningu verða sýnd
atriði frá 6.-10.bekk. Að
sýningu lokinni verður diskótek fyrir nemendur 8.-10.
bekkjar.
Nemendur skólans greiða
ekki aðgang og foreldrar
aðeins að einni sýningu. Foreldrar sem ekki ná að sjá atriði
barna sinna á einni sýningu
og langar til að sjá fleiri, eru

vinsamlegast beðnir um að
hafa samband við umsjónarkennara til að fá aðgöngumiða
sem gilda á þær sýningar sem
þeir óska að sjá. Rútuferðir
verða í sambandi við sýningarnar. Á morgun verður farið
frá Hnífsdal kl. 19:15 og úr
Holtahverfi kl. 19:30. Heimferð að lokinni sýningu er
áætluð kl. 21:30. Sömu brottfarartímar eru á föstudag frá
Hnífsdal og úr Holtahverfi en
tvær ferðir verða farnar frá

skólanum um kvöldið, kl.
21:30 og kl. 01:00.
Í frétt frá skólanum segir að
engin kennsla verði í 1.-7.
bekk skólans á morgun og á
föstudag og að kennt verði í
8.-10. bekk til hádegis á
morgun og samkvæmt stundaskrá á föstudag. Það er von
aðstandenda árshátíðarinnar
að sem flestir foreldrar sjái
sér fært að sjá sýningarnar,
skemmta sér með börnum sínum.

Söngtónleikar í matsal Básafells á Flateyri
ÍSAFJARÐARBÆR
ÍÞRÓTTA- OG AFREKSMANNASJÓÐUR
ÍSAFJARÐARBÆJAR
Íþrótta- og afreksmannasjóður Ísafjarðarbæjar auglýsir hér með að hægt
er að sækja um styrki í sjóðinn frá 2.
apríl 1998 til 9. apríl 1998.
Stefnt er að því að veita styrkina 15.
apríl 1998.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á
bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, Ísafirði og hjá formanni
sjóðsins, Torfa Jóhannssyni, símar 456
3557 eða 456 3460.

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

Fasteignaviðskipti
Erum með til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Auglýsingasíminn er

456 4560
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Hrólfur Sæmundsson barítónsöngvari flytur þekktar perlur
Hrólfur Sæmundsson barítonsöngvari, sem um þessar
mundir er að ljúka námi við
Söngskólann í Reykjavík
hyggst gleðja Vestfirðinga
með söng sínum á tónleikum
sem haldnir verða í matsal
Básafells á Flateyri laugardaginn 11. apríl kl. 17.
Sér til fulltingis hefur Hrólf-

ur, Margréti Gunnarsdóttur,
píanóleikara á Ísafirði, sem er
öllum að góðu kunn. Á tónleikunum munu þau flytja lög
eftir Hjálmar Ragnarsson,
Sigvalda Kaldalóns, Edvard
Grieg, Jón Leifs og George
Gershwin auk þess sem þau
munu flytja einhverjar af
þekktustu perlum óperubók-

menntanna, eftir tónskáld eins
og Mozart, Bizet og Wagner.
Aðalkennarar Hrólfs hjá
Söngskólanum hafa verið þau
Guðmundur Jónsson og Ólafur VignirAlbertsson en einnig
hefur hann notið tilsagnar
Ólafar Kolbrúnar Harðardóttur, Bergþórs Pálssonar, Garðars Cortes, Sigríðar Ellu

Magnúsdóttur og Robins
Stapletons óperustjórnanda.
Hrólfur vakti nú síðast
athygli fyrir túlkun sína á
hlutverki Papagenós í ,,Töfraflautunni" eftir Mozart. Þess
má geta að Hrólfur mun
syngja í uppfærslu Íslensku
Operunnar á ,,Carmen Negra"
í sumar.

Fjölmennt bikarmót SKÍ í svigi á Seljalandsdal

Ása sigraði tvöfallt

Fjölmennt bikarmót í svigi
15 ára og eldri var haldið á
Seljalandsdal á laugardag og
sunnudag. Óskar Steindórsson Fram sigraði á fyrri degi
mótsins í karlaflokki á tímanum 1:23,25, annar varð Sveinbjörn Sveinbjörnsson Ármanni á 1.23:31 og þriðji varð
Arnar Gauti Reynisson ÍR á
1:23.52.
Eiríkur Gíslason Ísafirði
varð fjórði á tíman um
1:23,96, þá kom Gauti Sigurpálsson ÍR á 1:25,58, þá
Sigurður Guðmundsson Akureyri á 1:26,72, þá Kristinn
Magnússon
Akureyri á
1:26,91, þá Skafti Þorsteinsson Dalvík á 1:27,02, þá

Bjarki Egilsson Ísafirði á
1:30,32 og í tíunda sæti varð
Þórarinn Sigurbergsson Neskaupstað á tímanum 1:30,41.
Í kvennaflokki sigraði Ása
K. Gunnlaugsdóttir Akureyri
á tímanum 1:32,07, önnur
varð Ragnheiður T. Tómasdóttir Akureyri á 1:34.10,
þriðja varð Heiðrún Sjöfn
Sigurðardóttir Víkingi á
1:34,19, fjórða varð Hjördís
Eva Ólafsdóttir Ísafirði á
1:35,18, fimmta varð Anna
Regína Björnsdóttir Breiðabliki á 1:35,45, sjötta varð
Áslaug Einarsdóttir Breiðabliki á 1:35,62, sjöunda varð
Hildur Júlíusdóttir Akureyri
á 1:35,70, áttunda varð Halla

Ösp Hallsdóttir Breiðabliki á
1:36,45, níunda varð María
Magnúsdóttir Akureyri á
1:36,95 og í tíunda sæti varð
Lilja Dögg Valþórsdóttir á
tímanum 1:37,11.
Á síðari keppnisdeginum
sigraði Árni G. Ómarsson
Breiðabliki í karlaflokki á tímanum 1:19,29, annar varðArnar G. Reynisson ÍR á 1:20,96,
þriðji varð Sveinbjörn Sveinbjörnsson Ármanni á 1:21,08,
fjórði varð Kristinn Magnússon Akureyri á 1:22,15,
fimmti varð Hjalti Gylfason
Ísafirði á 1:23,99, sjötti varð
Bjarki Egilsson Ísafirði á
1:24,34, sjöundi varð Hákon
Hermannsson Ísafirði á

1:25,78, áttundi varð Þórarinn
Sigurbergsson Neskaupstað á
1:26,75, níundi varð Þorsteinn
Viktorsson Víkingi á 1:29,98
og Eðvald Ingi Gíslason
Breiðabliki varð tíundi á tímanum 1:30,52.
Ása K. Gunnlaugsdóttir
Akureyri sigraði í kvennaflokki á tímanum 1:19,29,
önnur varð Lilja Rut Kristjánsdóttir KR á 1:33,13, þriðja
varð Ragnheiður Tómasdóttir
Akureyri á 1:33,61, fjórða
varð Dagmar Ýr Sigurjónsdóttir Víkingi á 1:33,62,
fimmta varð Harpa Rut Heimisdóttir Dalvík á 1:33,89 og
sjötta varð María Ögn Guðmundsdóttir Ísafirði á 1:33,93.

Árshátíð Grunnskólas á Ísafirði hefst á morgun. Á árshátíðinni verður fjölmargt til
skemmtunar en að þessu sinni verður umgjörð hátíðarinnar í Sirkus-stíl.

Yfirlýsing frá Sýslumanninum á Ísafirði

Allar greiðslur færðar
í samræmi við almenn
fyrirmæli Ríkisbókhalds
Blaðinu hefur borist eftirfarandi yfirlýsing vegna
fréttar af dómi Hæstaréttar í
máli framkvæmdastjóra á
Ísafirði sem greint er frá á
forsíðu.
,,Vegna fréttar af dómi
Hæstaréttar í málinu nr. 519/
1997, ákæruvaldið gegn
Magnúsi Haukssyni, sem
upp var kveðinn í gær, 26.
marz 1998, vill undirritaður,
sýslumaðurinn á Ísafirði,
taka fram að ekki er rétt, að
hann eða embættið geti ekki
gert grein fyrir innborgunum
ákærða sem um er rætt í
dóminum.
Innborganir gjaldandans
voru ætlaðar samkvæmt
hans fyrirsögn til greiðslu
nokkurra gjaldflokka, virðisaukaskatts, tryggingagjalds í staðgreiðslu og
staðgreiðslu skatta auk annarra opinberra gjalda, sem
lögð voru á eftir á. Í fréttum
er ekki nákvæmlega fjallað
um það atriði fremur en í
dóminum.

Ólafur Helgi Kjartansson.
Varðandi innheimtu staðgreiðsluskatta, það er þeirra
er greiðast skulu jafnóðum,
hefur verið leitast við að gæta
meðalhófsreglu stjórnsýslulaga. Það er gert í allri innheimtu en um leið verður að
gæta jafnræðis með gjaldendum sem svipað er ástatt
um. Án samþykkis viðkomandi gjaldanda verður ekki
upplýst um einkasamtöl hans
við sýslumann 29. desember
1995, sem var síðasti bankadagur ársins. Ráðstöfun var

gerð í samræmi við fyrri
ákvarðanir, en um aðrar
óskir upplýstist ekki fyrr en
á nýju ári eftir lokun
innheimtukerfis ríkisins
vega fyrra árs.
Allar greiðslur eru færðar
í samræmdu innheimtukerfi
ríkisins í samræmi við almenn fyrirmæli Ríkisbókhalds þar um. Ríkisendurskoðun hefur eftirlit með því
að rétt sé unnið.
Dómur Hæstaréttar er
endanleg ákvörðun hverju
sinni og hann er ekki til umræðu hér, heldur einungis
áréttað að unnt er að gera
grein fyrir öllum greiðslum
sem færðar eru í bókhaldskerfi Ríkisbókhalds. Allar
greiðslur sem berast sýslumanninum á Ísafirði eru
færðar samkvæmt fyrirmælum, svo sem fyrr er sagt.”
Sýslumaðurinn á
Ísafirði, 27. marz 1998,
Ólafur Helgi
Kjartansson.

Einbýlishús
til sölu
Til sölu er einbýlishúsið
að Seljalandsvegi 68 á Ísafirði. Verð kr. 10.500.000.Allar nánari upplýsingar
í síma 555 4783.
MIÐVIKUDAGUR 1. APRÍL 1998
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Árbær

kaup & sala

Bolungarvík

ókeypis smáauglýsingar

Til stendur að stofna ljósmyndaklúbb ef nægur
áhugi er fyrir hendi. Þeir
sem hafa áhuga eru vinsamlegast beðnir að hringja
í Gústa í síma 456 5455 á
kvöldin.
Til sölu er einbýlishúsið
að Hjallabyggð 9 á Suðureyri.
Uppl. í síma 567 6217.
Til sölu er íbúðin að Höfðastíg 20 í Bolungarvík ásamt
bílskúr. Íbúðin er 115 m²,
mikið uppgerð. Nánari upplýsingar gefa Björk og Hlíðar
í síma 456 7535.
Til sölu er einbýlishúsið
að Seljalandsvegi 12 (Þórshamar), sem er 105 m² að
stærð. Húsið er í góðu
standi. Upplýsingar gefur
Kristín í síma 456 5040.
Skíðaföt nr. 176, merkt
Skíðafélagi Ísafjarðar eru til
sölu. Á sama stað óskast
stórsvigsgalli á 15 ára dreng.
Á sama stað er einnig til
sölu Polaris vélsleði. Skipti
á bíl koma til greina. Upplýsingar í síma 456 3134.
Til sölu er 6 mm fiskilína,
yfirfarin og lituð, u.þ.b. 34
balar. Uppl. í síma 438 1490.

því að hann verði sóttur.
Uppl. í síma 456 4423.
Til sölu er 20 tommu Hitachi
sjónvarp og Normende
myndbandstæki. Selst saman á kr. 20 þúsund. Uppl. í
síma 456 6174.
Til sölu er Canon Vision A10 myndbandstökuvél. Lítið
sem ekkert notuð. Upplýsingar í símum 456 4245 og
456 4839.
Íbúð til sölu eða leigu. Mjög
falleg 3ja herbergja íbúð að
Þjóðólfsvegi 14 í Bolungarvík er til sölu eða leigu. Miklar endurbætur hafa verið
gerðar á íbúðinni. Söluverð
er kr. 1.800.000. Engin
útborgun, hagstæð lán.
Uppl. gefur Bergljót í vs. 456
4924 og í hs. 456 4961.
Til sölu eru lítið notuð 175
sm skíði með Marker bindingum og klossum nr. 42.
Selst saman á kr. 10 þúsund.
Uppl. í síma 456 7121.
Til sölu er Silver Cross
barnavagn. Verð kr. 15 þús.
Uppl. í síma 456 4430.
Til sölu er 3ja herbergja
íbúð í Stórholti á Ísafirði.
Íbúðin er laus. Upplýsingar
í síma 456 4727.

Til sölu er Polaris Indy XLT
snjósleði árg. 1993, ekinn
2.000 mílur. Á sama stað er
til sölu Benz árg. 1991. Uppl.
í síma 892 1990.

Óska eftir ferðarúmi eða
leikgrind og ömmustól fyrir
lítinn pening. Upplýsingar í
síma 456 5902.

Til sölu er Mazda 626 árg.
1983. Verð kr. 100 þúsund.
Uppl. í síma 456 3654.

Til sölu er Subaru Legacy
árg. 91, ekinn 50 þús. km.
Uppl. í síma 456 3292.

Til sölu er Play Station
leikjatölva, lítið notuð.
Uppl. í síma 456 4025.

Til sölu er fataskápur og
glerskápur úr litaðri furu.
Einnig fallegur brúnn leðursófi. Uppl. í síma 456 5308.

Tek að mér að elda austurlenskan mat fyrir afmæli
eða fermingarveislur. Upplýsingar í símum 456 5214
og 893 2172 eftir kl. 18.
Bingó til styrktar unglingaflokkum KFÍ vegna fyrirhugaðrar Danmerkurfarar verður haldið í Alþýðuhúsinu
sunnudaginn 5. apríl kl. 17.
Til sölu er Silver Cross
barnavagn. Upplýsingar í
síma 456 3863.
Svefnsófi fæst gefins gegn

Horfur á fimmtudag:
Austan átt, strekkingur
við suðurströnduna en
annars hægari. Skýjað
með köflum og stöku
skúrir sunnan og vestan
til. Hiti 1-7 stig.

Til sölu er Artic Cat Jag
special snjósleði árg. 92.
Upptekin vél og kúpling.
Verð kr. 250 þúsund. Uppl.
gefur Benni í símum 456
5154 og 456 4061.
Skotfélagar! Munið rabbfundinn í 3X-Stál á fimmtudag kl. 20.
Til sölu er 2ja herbergja
íbúð með eldhúsi, þvottahúsi og sér inngangi. Uppl.
í síma 456 3678.

Mánudagur 6. apríl kl. 08:00-12:00
Þriðjudagur 7. apríl kl. 10:00-20:45
Miðvikudagur 8. apríl kl. 08:00-20:45
Fimmtudagur 9. apríl kl. 14:00-18:30
Föstudagur 10. apríl LOKAÐ
Laugardagur 11. apríl kl. 10:00-18:00
Sunnudagur 12. apríl LOKAÐ
Mánudagur 13. apríl kl. 14:00-18:00
Sauna og heitir pottar - íþróttasalur
Verið velkomin og njótið dvalarinnar.

Prjónanámskeið
Bútaprjón, tvíbandaprjón, vöffluprjón,
hnútaprjón og fleira er meðal þess sem
kennt verður á prjónanámskeiðum sem haldin verða í verslun Bjarna Eiríkssonar í Bolungarvík, föstudagskvöldið 17. apríl kl. 20 og í
Gardínubúðinni á Ísafirði, laugardaginn 18.
apríl kl. 13.
Það eru Bjarnabúð og Gardínubúðin sem
standa fyrir námskeiðunum í samvinnu við
Ístex hf., í Mosfellsbæ, en fulltrúi frá þeim
mun kynna fjölbreytt úrval af íslensku handprjónabandi og prjónabækur með íslenskri
hönnun.
Áhugasamir geta skráð sig á námskeiðin í
Bjarnabúð í síma 456 7300 eða í Gardínubúðinni í síma 456 3430.

Horfur á föstudag og
laugardag:
NA-strekkingur og
rigning allra austast en
annars hæg norðaustlæg
átt og léttskýjað. Hiti 1-4
stig.
Á sunnudag
og mánudag
Austlæg átt og vætusamt
austan til en skýjað með
köflum vestan til. Hiti
nálægt meðallagi.

Krossviður

Birki krossviður
Greni krossviður
Móta krossviður
Þykktir: 4, 6,5, 9, 12, 15 og 18 mm

Rósaður krossviður
í oregonpine, mahony og furu
Þykktir: 9 og 12 mm
Hagstætt verð

Árnagötu 3
Ísafirði
Sími 456 5500
Fax 456 5501
10

Sundlaug - íþróttahús
Opnunartími
í páskaviku 1998

MIÐVIKUDAGUR 1. APRÍL 1998

HELGAR

sjónvarpið
18.00
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.55
22.45

FIMMTUDAGUR
09.00
09.15
13.00
14.35
15.05
16.00
16.25
16.50
17.40
18.00
18.05
19.00
19.30
20.35
21.30
22.30
22.50
23.45
02.05
03.40

Línurnar í lag
Sjónvarpsmarkaður
Mín kæra Klementína
Sjónvarpsmarkaðurinn
Oprah Winfrey (e)
Eruð þið myrkfælin?
Steinþursar
Með afa
Sjónvarpsmarkaðurinn
Fréttir
Nágrannar
19>20
Fréttir
Systurnar (21:28)
Ástarórar (3:5)
Kvöldfréttir
Wycliffe (6:7)
Vígvellir (e)
Mín kæra Klementína (e)
Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
09.00
09.15
13.00
13.55
14.45
15.10
15.35
16.00
16.25
16.50
17.15
17.40

Línurnar í lag
Sjónvarpsmarkaður
Wycliffe (6:7) (e)
Læknalíf (2:14) (e)
Sjónvarpsmarkaðurinn
NBA tilþrif
Ellen (16:25) (e)
Jói ánamaðkur
Steinþursar
Skot og mark
Sjónvarpsmarkaðurinn
Glæstar vonir

00.25
02.30
04.20

Fréttir
Ljósbrot (24:33) (e)
Punktur.is (6:10)
19>20
Fréttir
Hættulegt hugarfar (5:17)
Brennandi sól
(Race The Sun)
Stálfuglinn 4
(Iron Eagle 4)
Tom og Viv (e)
(Tom and Viv)
Föðurland (e)
(Fatherland)
Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
09.00 Með afa
09.50 Ævintýri Mumma
10.05 Bíbí og félagar
11.00 Ævintýri á eyðieyju
11.30 Dýraríkið
12.00 Beint í mark með VISA
12.30 NBA molar
12.55 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.20 Andrés önd og Mikki mús
13.45 Enski boltinn
15.55 Asterix á Bretlandi (e)
17.15 Gerð myndarinnar Rainmaker
17.45 Glæstar vonir
18.10 Oprah Winfrey
Í þættinum í dag fjallar Oprah um
það þegar ung börn hverfa sporlaust
heiman frá sér og áhrif þessa á foreldrana.
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Simpson-fjölskyldan (8:24)
20.30 Cosby (24:25)
21.05 Sá eini rangi
(Mr. Wrong)
Gamanmynd með Ellen DeGeneres í
aðalhlutverki. Hér leikur hún Mörthu
Alston sem finnst allt í einu að hún
verði að finna draumaprinsinn og
stofna fjölskyldu. Hún þykist hafa

Þakkir
Bestu þakkir sendi ég öllum þeim fjölmörgu
sem glöddu mig með heimsóknum, gjöfum,
kveðjum, skeytum og símtölum í tilefni af
áttræðisafmæli mínu þann 18. mars sl.
Guð blessi ykkur öll.
Hans Aðalsteinn Valdimarsson,
Miðhúsum,
Hlíf 2, Ísafirði.

Til sölu
Þetta hús sem er einbýlishús eða tvær 3ja
herbergja íbúðir við Túngötu 15 á Ísafirði er
til sölu.
Hafir þú áhuga, hafðu þá samband við
Arnór í síma 456 4143.

Mötuneyti
Starfsmaður óskast í 50% starf í mötuneyti
sjúkrahússins. Vinnutími frá kl. 13-17.
Nánari upplýsingar veitir yfirmaður mötuneytis, Birgir Jónsson í vs. 450 4560.

HELGAR

himin höndum tekið þegar hinn
íðilfagri og sterkefnaði Whitman
Crawford birtist og ástir takast með
þeim. En það kemur meira með í
pakkanum en eintóm rómantík og
sæla.
22.45 Töfralyfið
(Rough Magic)
00.35 Hús andanna (e)
(The House Of The Spirits)
03.00 Draugagangur (e)
(Haunting Of Sea Cliff Inn)
04.30 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
09.00
09.30
09.50
10.15
10.40
11.05
11.30
11.55
12.45
13.00
16.00
16.30
16.55

HELGAR

veðrið

Sesam opnist þú
Tímon, Púmba og félagar
Andrés Önd og gengið
Svalur og Valur
Andinn í flöskunni
Ævintýrabækur Enid Blyton
Madison (27:39) (e)
Húsið á sléttunni (16:22)
Viðskiptavikan (6:20) (e)
Íþróttir á sunnudegi
Gillette sportpakkinn
Sjónvarpsmarkaðurinn
Englendingurinn sem fór upp
hæðina en kom niður fjallið (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Ástir og átök (5:22)
20.30 Heima
Sigmundur Ernir heimsækir Rúnar
Júlíusson, tónlistarmann.
21.10 Kengúruhöllin (1:2)
22.50 60 mínútur
23.40 Ógnarfljótið (e)
(The River Wild)
Myndin fjallar um Gail sem var áður
fyrr leiðsögumaður í bátsferðum
niður Ógnarfljótið en settist að í
borgini þegar hún giftist og eignast
barn.
01.30 Dagskrárlok

sportið

FIMMTUDAGUR
08.30
10.30
16.20
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.30
19.00
19.30
19.50
20.00
20.30
21.05
21.30
22.10
23.00
23.20
23.45

Skjáleikur
Alþingi
Handboltakvöld
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Stundin okkar
Undrabarnið Alex (21:26)
Úr ríki náttúrunnar
Íþróttir 1/2 8
Veður
Fréttir
Dagsljós
Frasier (3:24)
...þetta helst
Saksóknarinn (8:22)
Ellefufréttir
Króm
Skjáleikur

FÖSTUDAGUR
13.00
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.30
19.30
19.50
20.00
20.30
21.20

Skjáleikur
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Þytur í laufi (34:65)
Fjör á fjölbraut (19:26)
Íþróttir 1/2 8
Veður
Fréttir
Dagsljós
Gettu betur (7:7)

Opnunartími í Vídeóhöllinni
Frá kl. 16:00 til kl. 19:00 og frá
kl. 20:00 til kl. 23:30alla daga

Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)

Mikið úrval af myndum og góð þjónusta!

Vandaðu
til verks...
... verslaðu í
Vídeóhöllinni

GERVIHNATTA
22.35 Valmynd mánaðarins
1. Einhleypingar
(Singles)
2. Evrópuferðin
(National Lampoons European)
Bandarísk ga
3. Nornirnar
(The Witches)
00.10 Útvarpsfréttir
00.20 Skjáleikur

LAUGARDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.35 Viðskiptahornið
10.50 Þingsjá
11.15 Skjáleikur
14.10 Auglýsingatími
14.25 Þýska knattspyrnan
16.20 Íþróttaþátturinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (27:39)
18.30 Hafgúan (16:26)
18.55 Grímur og Gæsamamma
19.20 Króm
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Enn ein stöðin
21.15 Í frumskóginum eftir fimm
(Nach fünf im Urwald)
Þýsk bíómynd frá 1996. Sautján ára
stúlka strýkur að heiman og heldur til
München í ævintýraleit. Foreldrar
hennar elta hana og dvöl þeirra í
stórborginni verður ekki síður viðburðarík.
22.55 Enn betri blús
(Mo’ Better Blues)
01.00 Útvarpsfréttir
01.10 Skjáleikur

SUNNUDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.55 Skjáleikur
13.05 Markaregn

14.05 Herrar tímans
15.00 Þrjú-bíó
Max er týndur
16.40 Íslandsmótið í handbolta
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Milli vina (10:11)
19.00 Geimstöðin (17:26)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Þórsmörk - í skjóli jökla
21.20 Helgarsportið
21.50 Hin konan
(The Other Woman)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1995
um fráskilda tveggja barna móður
sem kemst að því að hún er með
ólæknandi krabbamein. Hún
ákveðurað nota tímann vel og sættast
við föður sinn og nýju konuna í lífi
mannsins hennar fyrrverandi sem
hún hafði haft óbeit á. Leikstjóri er
Gabrielle Beaumont og aðalhlutverk
leika Jill Eikenberry, Laura
Leighton, James Read og Lloyd
Bridges. Þýðandi: Ásthildur
Sveinsdóttir.
23.20 Markaregn
Endursýning.
00.20 Útvarpsfréttir
00.30 Skjáleikur

E r t þ ú a ð l e i t a a ð : s p e n n u m ú s i k s a n n s ö g u ga m a n d r a m a h r y l l i n g s f r æ ð s l u æ v i n t ý r av í s a n d ab a r n a t e i k n i m y n d

Vídeóhöllin er til sölu.
Um er að ræða fyrirtæki
í fullum rekstri
ásamt þriggja ára
leigusamningi.
Verð kr. 4.000.000.-

sjónvarpið
TV2
NORGE

TV3
D+N+S

TV
DANMARK

KANAL 5
SVERIGE

MTV
EUROPE

DR2
DANMARK

CNN
USA

Söluaðili gervihnattabúnaðar: Frum-Mynd, Sólgötu 11 Ísafirði, sími 456 5091

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva
TV 3 - NOREGUR
Miðvikudagur 1. apríl kl. 18:00
Juventus - Monaco
Miðvikudagur 1. apríl kl. 20:45
Real Madrid - Borussia Dortmund

NRK 1
Laugardagur 4. apríl kl. 11:20
Noregur - Finnland (Íshokký)
Sunnudagur 5. apríl kl. 10:50
Wolves - Arsenal (bikarkeppnin)
Sunnudagur 5. apríl kl. 13:50
Newcastle - Coventry (bikarkeppnin)

CANAL + GULUR
Fimmtudagur 2. apríl kl. 23:35
Philadelphia Flyers - Los Angeles (Íshokký)
Föstudagur 3. apríl kl. 00:05
Cleveland Cavaliers - L A Lakers (NBA)
Laugardagur 4. apríl kl. 19:05
Chicago Blackhawks - Detroit (Íshokký)
Sunnudagur 5. apríl kl. 13:30
U.S. PGA - Golf

NRK 2
NORGE

Sunnudagur 5. apríl kl. 21:30
U.S. PGA - Golf

NBC EUROPE
Miðvikudagur 1. apríl kl. 19:00
Golf - Sahara Cup í Marokkó
Föstudagur 3. apríl kl. 18:00
Davis Cup í tennis
Laugardagur 4. apríl
kl. 10:00 - U.S. PGA Golf
kl. 11:00 - European Tour Golf
kl. 12:00 - Bandaríski háskólakörfuboltinn
kl. 24:00 - Major League Baseball
Sunnudagur 5. apríl
kl. 10:00 Bandaríski háskólakörfuboltinn
kl. 12:00 - Davis Cup í tennis
kl. 17:00 Davis Cup í tennis

NRK 1
NORGE

BBC PRIME
ENGLAND

CARTOON
TNT - USA

TV2 NORGE
Miðvikudagur 1. apríl kl. 19:45
Viking - Drammen (handbolti)
Laugardagur 4. apríl kl. 13:45
Enski boltinn

CANAL+
NORGE
DANMARK
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FRÉTTABLAÐ

Á VESTFJÖRÐUM

Stofnað 14. nóvember 1984 Sími 456 4560 Fax 456 4564  Netfang: hprent@snerpa.is  Verð kr. 200 m/vsk

Ólafur Kristjánsson.

Bolungarvík

Ólafur
sigraði
Ólafur Kristjánsson,
bæjarstjóri í Bolungarvík
bar sigur úr býtum í skoðanakönnun sem framkvæmd var um síðustu
helgi vegna niðurröðunar
á lista Sjálfstæðisflokksins í Bolungarvík fyrir
komandi sveitarstjórnarkosningar.
Ólafur fékk 95 atkvæði
í 1. sæti og samtals 105
atkvæði. Í 1.-2. sæti fékk
Örn Jóhannsson 54 atkvæði og samtals 110 atkvæði og Ásgeir Þór
Jónsson fékk 69 atkvæði
í 1.-3. sæti og samtals 96
atkvæði. Elísabet Hálfdánardóttir varð í fjórða
sæti með 65 atkvæði í 1.4. sæti og samtals 99
atkvæði og Magnús Hávarðarson fékk 90 atkvæði í 1.-5. sæti og samtals 90 atkvæði. Aðrir
þátttakendur í skoðanakönnuninni, fjórtán einstaklingar fengu samtals
159 atkvæði.
Á kjörskrá voru 166
einstaklingar og greiddu
135 atkvæði. Auðir og
ógildir seðlar voru þrír.
Skoðanakönnunin fór
þannig fram að fólk gat
merkt við einhverja sex
einstaklinga sem gáfu
kost á sér og voru nöfn
þeirra prentuð á kjörseðilinn. Einnig var boðið
upp á þann möguleika að
bæta við nýjum nöfnum,
þó að hámarki nöfn fjögurra einstaklinga.

Togarar Hraðfrystihússins hf., í Hnífsdal, Páll Pálsson ÍS-102 og Bessi ÍS-410 héldu þegar til veiða eftir að verkfalli sjómanna var aflýst á föstudagskvöld.

Vestfirski togaraflotinn hélt á ný á miðin um helgina

Verkfalli sjómanna lokið
Verkfalli sjómanna á fiskiskipaflotanum lauk á tíunda
tímanum á föstudagskvöld
eftir að Alþingi lögfesti miðlunartillögu ríkissáttasemjara
og þrjú frumvörp til viðbótar,
um kvótaþing, verðlagsstofu
skiptaverðs og breytingu á

lögum um stjórn fiskveiða,
sem felur í sér að framsal á
aflaheimildum er takmarkað
við 50% af árlegri úthlutun.
Strax og frumvörpin voru
orðin að lögum lögðu flest
fiskiskip landsmanna úr höfn.
Hluti ísfirska togaraflotans

hélt þegar úr höfn á föstudagskvöld og fleiri fylgdu í
kjölfarið á laugardag og
sunnudag. Búist er við að
fyrstu skipin komi að landi að
nýju um næstu helgi.
Átök voru í sjávarútvegsnefnd um frumvörpin fjögur

og margklofnaði nefndin í afstöðu sinni. Þá var ekki hægt
að taka þau til annarrar umræðu fyrr en síðla dags og fór
svo að einungis tveir stjórnarþingmenn í sjávarútvegsnefnd
stóðu að öllum fjórum álitum
stjórnarmeirihlutans.

Bylting í Internettengingum á Vestfjörðum

Internetventillinn, alíslensk
uppfinning, prófaður í dag
Í kjölfar frétta frá Kanada
um flutning á Internetmerki
með rafmagni kviknuðu hugmyndir hér á landi um að e.t.v.
mætti nota vatn sem flutningsmiðil fyrir Internetið.
Nokkrir framsýnir starfsmenn
hjá netþjónustunni Snerpu
ehf., á Ísafirði tóku hugmyndina í fóstur og hafa undanfarna
fjóra mánuði gert tilraunir
með hin ýmsu tíðnisvið í

dreifikerfi vatnsveitnanna.
Að sögn JónsArnars Gestssonar hjá Snerpu er vel þekkt
að vatn leiðir hljóð vel. ,,Í ljós
hefur komið að hægt er að
flytja mikið magn gagna eftir
rennandi vatni í dreifikerfinu
eða um 5-6 mbit. á sek., með
hverjum ventli. Eftir að við
gengum frá einkaleyfisskráningu á tækninni var ákveðið
að dreifa um 200 Internet-

ventlum til notenda í tilraunaskyni þannig að hægt sé að
þróa þessa tækni nánar."
Jón Arnar segir notendur
geta sótt um að fá að prófa
ventlana en þegar þeir verða
afhentir verða notendur að
skuldbinda sig til að fylla út
sérstakar prófunarskýrslur um
áhrif vatnsnotkunar á gæði
tengingarinnar. ,,Við höfum
t.d. mikinn áhuga að sjá hvort

samband sé milli kerfisþrýstings og notkunar á vatnsfrekum tækjum s.s. salernum og
þvottavélum, bæði í einbýlishúsum og fjölbýlishúsum."
Ventlanir verða til afhendingar hjá Snerpu að Mánagötu
6 á Ísafirði milli kl. 20 og 22 í
kvöld. Verkefnið er samstarfsverkefni Snerpu og Atvinnuþróunafélag Vestfjarða.

BÍLATANGI
Ísafirði
Símar 456 3800 og 456

4580

