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BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

Unnið aðUnnið aðUnnið aðUnnið aðUnnið að
gerð líkansgerð líkansgerð líkansgerð líkansgerð líkans

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Undanfarna daga hefur
verið talsverð aukning á
því að ökumenn aki yfir
leyfilegum hraðamörkum
að sögn lögreglunnar á
Ísafirði og hefur hún átt
fullt í fangi með að fram-
fylgja umferðarlögum um
helgina.

Á fimmtudagskvöld
stöðvaði lögreglan öku-
mann á átjánda aldursári
við ofsaakstur á Hnífs-
dalsveginum, en við mæl-
ingar kom fram að hann
hafði ekið á 138 km/klst.
á veginum, þar sem leyfð-
ur hámarkshraði er 80 km/
klst. Var hann sektaður
um 50.000 kr. og sviptur
ökuleyfi um mánaðar-
skeið.

Stöðvaður áStöðvaður áStöðvaður áStöðvaður áStöðvaður á
138 km hraða138 km hraða138 km hraða138 km hraða138 km hraða

Að beiðni bæjarstjórnar
Bolungarvíkur hefur ver-
ið ráðist í byggingu líkans
af fyrirhuguðum snjó-
flóðavörnum í Bolungar-
vík í skalanum 1:500.

Er þetta gert í kjölfar
óska sem fram komu á
opnum kynningarfundi
um mat á umhverfisáhrif-
um snjóflóðavarna í Bol-
ungarvík sem haldinn var
þann 8. apríl síðastliðinn.
Tilgangurinn með smíði
líkansins er sá að bæta
upplýsingagjöf.

Það er Náttúrustofa
Vestfjarða sem hefur um-
sjón með smíði líkansins.

Í tillögu að nefndaráliti
meirihluta iðnaðarnefndar Al-
þingis er lagt til að byggða-
kjarnar í byggðaáætlun verði
þrír en ekki einn. Nefndin
leggur til að auk Akureyrar
verði Ísafjörður og M-Aust-
urland skilgreindir byggða-
kjarnar í byggðaáætlun. Í til-
lögu viðskipta- og iðnaðarráð-
herra var hins vegar lögð mest
áhersla á einn stað, Akureyri.

Í uppkastinu leggur nefndin
til að til 1. janúar 2004 verði
sveitarfélögum gefinn kostur
á sameiningu á eigin forsend-
um en eftir það verði sveitar-

stjórnarlögum breytt svo að
lágmarksfjöldi sveitarfélaga
verði 1000 manns. Meirihlut-
inn leggur áherslu á bættar
samgöngur og er sérstök
áhersla lögð á jarðgöng milli
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar,
þá milli Skagafjarðar og Eyja-
fjarðar, undir Vaðlaheiði og
Hellisheiði og milli Reyðar-
fjarðar og Eskifjarðar. Þá er í
uppkastinu er getið um betri
samgöngur til Vestmannaeyja
og athugun á svifnökkva-
rekstri.

Nefndin leggur áherslu á
eflingu rannsókna og nýsköp-

unar tengdum auðlindum
þjóðarinnar. Þá lagt til að kom-
ið verði á fót Hönnunarmið-
stöð Íslands sem myndi kosta
um 20 milljónir á ári. Nefndin
mælir með því að lendingar-
gjöld og farþegaskattar í milli-
landaflugi verði felldir niður
á tímabilinu október til mars
til lækka verð á flugi til lands-
ins og efla þannig ferðaþjón-
ustu. Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar sem verði tryggðar tekj-
ur á móti.

Mælt er með því að ríkis-
stjórnin geri áætlun um flutn-
ing ríkisstofnana út á lands-

byggðina og skili tillögu þess
efnis fyrir árslok 2002. Áher-
sla er lögð á fiskeldi og lagt til
í haust verði hafnar viðræður
við innlenda og erlenda aðila
um stofnun hlutafélags um
klak- og kynbótastöð fyrir
þorskeldi.Mælt er með því að
100 m.kr. verði árlega varið í
jöfnunarsjóð sveitarfélaga
vegna ferðakostnaðar íþrótta-
félaga í Íslandsmótum enda
telur nefndin að fátt efli jafn
mikið samkennd innan sveit-
arfélaga eins og góður árangur
íþróttafélaga.

Lagt til að Ísafjörður verðiLagt til að Ísafjörður verðiLagt til að Ísafjörður verðiLagt til að Ísafjörður verðiLagt til að Ísafjörður verði
einn þriggja byggðakjarnaeinn þriggja byggðakjarnaeinn þriggja byggðakjarnaeinn þriggja byggðakjarnaeinn þriggja byggðakjarna

Tillaga að nefndaráliti meirihluta iðnaðarTillaga að nefndaráliti meirihluta iðnaðarTillaga að nefndaráliti meirihluta iðnaðarTillaga að nefndaráliti meirihluta iðnaðarTillaga að nefndaráliti meirihluta iðnaðarnefndar Alþingisnefndar Alþingisnefndar Alþingisnefndar Alþingisnefndar Alþingis
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Það er tungunni tamast...Það er tungunni tamast...Það er tungunni tamast...Það er tungunni tamast...Það er tungunni tamast...
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.

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

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang:
bb@bb.is• Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Sigurjón J. Sigurðsson • Fréttastjóri:Fréttastjóri:Fréttastjóri:Fréttastjóri:Fréttastjóri: Guðfinna M. Hreiðarsdóttir, sími 456 4448, netfang: gudfinna@bb.is. Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn:Blaðamenn: Haukur Magnússon, sími 695
8158, netfang: haukur@bb.is, Kristinn Jónsson, sími 456 3068, netfang: blm@bb.is• Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur:Fréttavefur:
www.bb.is • LausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • ÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverð er kr. 170 eintakið • Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti

Svo óheppilega vildi til að
með grein Halldórs Halldórs-
sonar, bæjarstjóra í síðasta
tölublaði BB, fylgdi tilvitnun
sem var í engu samræmi við
greinina, en hún hafði fylgt
grein sem áður hafði birst í
blaðinu.

Blaðið notar fast form fyrir
aðsendar greinar og í þessu
tilviki gleymdist að setja inn
nýja tilvitnun. Beðist er afsök-
unar á þessu mistökum.

Afsökun-Afsökun-Afsökun-Afsökun-Afsökun-
arbeiðniarbeiðniarbeiðniarbeiðniarbeiðni

RitstjórRitstjórRitstjórRitstjórRitstjórnnnnn

Samkvæmt upplýsingum
frá Vegagerðinni fjölgaði þeim
sem óku um Strandir í grennd
við Stóra-Fjarðarhorn í Kolla-
firði norðan við Ennisháls um
20 % milli áranna 2000 og
2001.

Árið 2001 voru ökutæki
sem þar fóru um 43.800 en á
árinu 2000 voru þau 38.000,
sem er svipaður fjöldi og
nokkur ár þar á undan. Á
tímabilinu frá 29. júní til 4.
október á liðnu ári fóru 2.889
ökutæki um Tröllatunguheiði
og 4.583 um Þorskafjarðar-
heiði, en þar hefur fjöldi öku-
tækja ekki verið mældur allra
síðustu ár.

Ekki er ljóst hvað veldur
þessari miklu aukningu milli
áranna 2001 og 2002 á Strönd-
um. Einnig er nokkur aukning
umferðar á Steingrímsfjarð-
arheiði og við Stóra-Hattardal
í Álftafirði, þar sem Vega-
gerðin er einnig með teljara,
milli áranna 2000 og 2001.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

UmferðUmferðUmferðUmferðUmferð
eykst umeykst umeykst umeykst umeykst um
StrandirStrandirStrandirStrandirStrandir

smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Aðalfundur Björgunarfé-
lags Ísafjarðar verður hald-
inn 30. apríl nk. kl. 20:00
í húsi félagsins. Venjuleg
aðalfundarstörf. Lagabreyt-
ingar. Stjórnin.

Óska eftir góðri tölvu fyrir
lítinn pening. Uppl. í síma
866 8276.

Til sölu er Nokia 3310 GSM
sími. Upplýsingar í síma
866 5317.

Starfsmaður SKG-Veitinga
óskar eftir 3ja herb. íbúð á
eyrinni á Ísafirði. Skilvísum
greiðslum heitið. Uppl. í
síma 892 8003.

Til sölu er þvottavél,
þurrkari, kæliskápur og
frystikista. Á sama stað fæst
gefins eins árs gamall
hundur. Upplýsingar í síma
849 8819.

Vorblót viðhaft til heiðurs
Sól, Freyju og Nirði á föstu-
daginn 26. apríl kl. 18 í
Skatnavör í Arnardal. Vest-
fjarðagoðorð.

Til sölu er sjókajak. Auka-
búnaður fylgir. Gott verð.
Uppl. í síma 456 8449 og
864 8439.

Til sölu eru tvö náttborð á
kr. 4.000.- stykkið og ein-
staklingsrúm, 90x200 á kr.
15 þúsund. Upplýsingar í
síma 898 6328.

Til sölu er 90m² íbúð í þrí-
býlishúsi að Hlíðarvegi 16
á Ísafirði. Uppl. í síma 456
3501 og 456 3482.

Til sölu er Peugeot 405,
árg. 1989, grár að lit, ekinn
120 þús. km. Skoðaður 03.
Verð kr. 100.000.- Upplýs-
ingar í síma 456 3335 og
869 7557.

Til sölu er MMC Pajero árg.
1991, ekinn 180 þús. km.
Bíll með öllu. Selst ódýrt.
Uppl. í síma 862 2061.

Til sölu er Mazda Gti árg.
1992. Upplýsingar í síma
864 5956.

Til sölu er eldhúsborð og
fjórir stólar. Upplýsingar í
síma 894 3821.

Til sölu er 2ja herb. íbúð
að Urðarvegi 78. Sérinn-
gangur. Uppl. gefur Erling-
ur í símum 456 3928 og
456 4323.

Til sölu eru fjögur 32" sum-
ardekk á sex gata krómfelg-
um. Uppl. í síma 849 2401.

Til sölu er barnastóll á
reiðhjól. Upplýsingar í síma
898 6328.

Til sölu eða leigu er Aust-
urvegur 12. á Ísafirði. Uppl.
í síma 456 4181.

Bæjarmálafélag BolungarvíkurBæjarmálafélag BolungarvíkurBæjarmálafélag BolungarvíkurBæjarmálafélag BolungarvíkurBæjarmálafélag Bolungarvíkur

Bergur skipar efsta sætiðBergur skipar efsta sætiðBergur skipar efsta sætiðBergur skipar efsta sætiðBergur skipar efsta sætið
Bergur Karlsson, verka-

maður og formaður Björgun-
arsveitarinnar Ernis skipar
efsta sætið á framboðslista
Bæjarmálafélags Bolungar-
víkur fyrir sveitarstjórnar-
kosningarnar sem fram fara
25. maí nk. Soffía Vagnsdóttir,
tónmenntakennari skipar ann-

að sætið og Ketill Elíasson,
sjómaður, það þriðja. Kristrún
Hermannsdóttir, húsmóðir er
í fjórða sæti og Magnús Há-
varðarson, tölvu- og kerfis-
fræðingur skipar fimmta sæt-
ið.

Sjötta sæti listans skipar
Sólveig Sigurðardóttir, sund-

þjálfari, Jóhann Hannibals-
son, bóndi er í sjöunda sæti,
Lárus Benediktsson, formað-
ur Verkalýðs- og sjómannafé-
lags Bolungarvíkur er í því
áttunda, Sigurgeir Sigurgeirs-
son, athafnamaður er í því ní-
una og tíunda sætið skipar
Gunnar Sigurðsson, starfs-

maður Póls hf. Ellefta sætið
skipar Ragnheiður A. Arnars-
dóttir, verkakona og nemi,
Guðmundur Óskar Reynis-
son, verkamaður er í tólfta
sæti, Renata Nowak, verka-
kona í því þrettánda og Karvel
Pálmason skipar fjórtánda
sæti listans.

2. áfangi Safnahússins í Ísafjarðarbæ2. áfangi Safnahússins í Ísafjarðarbæ2. áfangi Safnahússins í Ísafjarðarbæ2. áfangi Safnahússins í Ísafjarðarbæ2. áfangi Safnahússins í Ísafjarðarbæ

Eiríkur og Einar Val-Eiríkur og Einar Val-Eiríkur og Einar Val-Eiríkur og Einar Val-Eiríkur og Einar Val-
ur hf. áttu lægsta tilboður hf. áttu lægsta tilboður hf. áttu lægsta tilboður hf. áttu lægsta tilboður hf. áttu lægsta tilboð

Þrjú tilboð bárust í annan
áfanga Safnahússins í Ísa-
fjarðarbæ, endurbyggingu
Gamla sjúkrhússins á Ísafirði.
Lægsta tilboðið átti fyrirtækið
Eiríkur og Einar Valur hf. á
Ísafirði, kr. 44.550.000,- en
næstlægst var frávikstilboð
Ágústs og Flosa ehf. á Ísafirði,

kr. 44.744.605,-. Sama fyrir-
tæki var einnig með þriðja og
hæsta tilboðið sem hljóðaði
upp á kr. 47.995.514.

Í bréfi Sigurðar Mar Ósk-
arssonar, sviðstjóra tækni-
deildar Ísafjarðarbæjar, til
bæjarráðs er lagt til að gengið
verði til samninga við lægst-

bjóðanda en jafnframt er lagt
til að verklok verði færð frá
15. október 2002 til 1. mars
2003, einkum til að tryggja
fjármögnun þar sem ekki er
nægjanlegt fjármagn í fjár-
hagsáætlun 2002 til að fram-
kvæma verkið.

Um er að ræða fullnaðar-

frágang fyrstu og annarrar
hæðar með tilheyrandi lagna-
, raflagna-, blikksmíða- og tré-
smiðavinnu ásamt innrétt-
ingasmíði en húsið er fullfrá-
gengið að utanverðu og innan-
dyra hefur verið lokið við allt
rifrildi, múrbrot, endursteypu
og grófhúðun.

Safnahúsið í Ísafjarðarbæ.

Sumarið er sá árstími sem beðið er eftir með mestri eftirvæntingu. Þess vegna
fögnum við sumri hvernig sem viðrar og neitum því alfarið að sumardagurinn fyrsti
týnist í slagtogi með öðrum dögum.

Alþingi Íslendinga lauk vetrarstarfinu með stæl. Tuttugu milljarða ríkis-
ábyrgð til einkafyrirtækis til að efla og auka fjölbreytni  atvinnulífs höfuð-
borgarbúa. Stærsta byggðaþróunarverkefni stjórnvalda, sem áður voru
búin að lýsa því yfir að hér eftir skyldi sérhvert krummaskuð sjá um sig sjálft. En,
eins og komist hefur verið að orði: Nú heitir Steingrímur ekki lengur Steingrímur
heldur það, sem fáum hefði til hugar komið. Svo hart er gengið að þingmönnum til
stuðnings þessari byggðastefnu stjórnvalda að þeir eiga, sumir hverjir, fullt í fangi
með að finna samviskunni ásættanlegan farveg gagnvart stjórnarskránni.

Forseti lýðveldisins lét sitt ekki eftir liggja við að kveðja veturinn svo eftir yrði
tekið. Stuðningsyfirlýsing hans við kjörtímabilsbundna stefnu stjórnvalda gagnvart
Evrópusambandinu olli fjaðrafoki.  Ekki síst  meðal þingmanna og leiddi m.a. til
upprifjunar á ummælum forsetans um ástand vega í Barðastrandasýslu fyrir nokkrum
árum. Þótti þá mörgum lítt sæmandi að forsetinn setti ofaní við ráðherra í jafn
hreppapólitísku máli og vegagerð og það meira að segja á útkjálka, utan hringvegar.

Á tyllidögum er sameiningartákn forsetans í öndvegi. Fyllri veður þó merking
þess er erfiðleikar, sem snerta alla þjóðina, steðja að. Til að varðveita þessa ímynd
leiddu fyrri forsetar hjá sér pólitísk þrætumál a.m.k. á opinberlega. (Kemur þó eng-

um til hugar að það mæta fólk hafi ekki haft skoðanir á þeirra tíma dægur-
málum.)

Forsetinn verður ekki sviptur skoðanafrelsi frekar en forverar hans.
En meðan hann ber á herðum sér þá kápu sameiningartákns, sem þjóðin kaus hann
til að bera, eru yfirlýsingar hans í viðkvæmum deilumálum ekki viðeigandi. Kápa
fræðimannsins er honum ekki hulinshjálmur hvað það varðar.

Kjósi forsetinn hins vegar að feta sig þessa braut verður þjóðin að gera eftirfarandi
upp við sig: Vill hún halda í hálfgert puntembætti sem í vaxandi mæli dregur dám af
erlendum glansfyrirmyndum og hirðsiðum; vill hún pólitískan forseta; eða vill hún
hreinlega leggja embættið niður.

Þar til við stöndum frammi fyrir spurningum af þessu tagi og ræðum þær af alvöru
fer best á að halda sig við gamla sáttmála.

Bæjarins besta óskar lesendum sínum gleðilegs sumars.
s.h.
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FramboðsfresturFramboðsfresturFramboðsfresturFramboðsfresturFramboðsfrestur
vegna almennra sveitarstjórnar-vegna almennra sveitarstjórnar-vegna almennra sveitarstjórnar-vegna almennra sveitarstjórnar-vegna almennra sveitarstjórnar-

kosninga þann 25. maí 2002kosninga þann 25. maí 2002kosninga þann 25. maí 2002kosninga þann 25. maí 2002kosninga þann 25. maí 2002
Framboðsfrestur vegna almennra sveitarstjórnarkosninga er fara

fram laugardaginn 25. maí 2002 rennur út kl. 12:00 á hádegi þann
4. maí 2002. Öll framboð skulu tilkynnt skriflega til yfirkjörstjórnar
eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi þann dag. Yfirkjörstjórn tekur á móti
framboðslistum þann dag í fundarsal bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar
milli kl. 10:00 og 12:00, en einnig má skila framboðslitum til for-
manns yfirkjörstjórnar, Björns Jóhannessonar hdl., Aðalstræti 24,
Ísafirði, fyrir þann tíma.

Sérstök athygli er vakin á ákvæðum 3., 21., 22., 23., og 25. gr.
laga nr. 5/1998 um kosningar til sveitarstjórna, en þar segir:

3. gr. laga nr. 5/1998:
„Kjörgengur í sveitarstjórn er hver sá sem á kosningarétt í sveitarfélaginu skv. 2.

gr. og hefur ekki verið sviptur lögræði.“
21. gr. laga nr. 5/1998:
„Þegar sveitarstjórnarkosningar eiga að fara fram skulu öll framboð tilkynnt skrif-

lega yfirkjörstjórn þeirri sem í hlut á eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi þann dag þegar
þrjár vikur eru til kjördags.

Gæta skal þess um öll framboð að tilgreina skýrlega fullt nafn frambjóðanda,
kennitölu hans, stöðu og heimili, til þess að enginn vafi geti leikið á því hverjir í kjöri
eru.“

22. gr. laga nr. 5/1998:
„Framboðslista skal fylgja skrifleg yfirlýsing allra þeirra sem á listanum eru um að

þeir hafi leyft að setja nöfn sín á listann. Framboðslista skal og fylgja skrifleg yfir-
lýsing um stuðning við listann frá kjósendum í hlutaðeigandi sveitarfélagi. Tilgreina
skal nafn meðmælanda, kennitölu hans og heimili. Hver kjósandi má einvörðungu
mæla með einum lista við hverjar kosningar. Ekki er gerð krafa um meðmælendur
í sveitarfélögum með 100 íbúa eða færri.

Lágmarksfjöldi meðmælenda skv. 1. mgr. skal vera sem hér segir:
a) í sveitarfélagi með 101 - 500 íbúa, 10 meðmælendur.
b) í sveitarfélagi með 501 - 2.000 íbúa, 20 meðmælendur.
c) í sveitarfélagi með 2.001 - 10.000 íbúa, 40 meðmælendur.
d) í sveitarfélagi með 10.001 - 50.000 íbúa, 80 meðmælendur.
e) í sveitarfélagi með 50.001 og fleiri íbúa, 160 meðmælendur.
Hámarkstala meðmælenda skal vera tvöföld tilskilin lágmarkstala.
Frambjóðandi getur afturkallað samþykki sitt til framboðs fram til þess að frestur

til að skila framboðum rennur út.
Kjósandi, sem mælt hefur með framboðslista, getur ekki afturkallað stuðnings-

yfirlýsingu sína eftir að framboð hefur verið afhent yfirkjörstjórn.
23. gr. laga nr. 5/1998:
„Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar skrifleg tilkynning frá fram-

bjóðendum listans um það hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans. Ef umboðs-
menn listans eru ekki tilgreindir eða nauðsynjar hamla umboðsmanni eru frambjóð-
endur í aðalsætum hver um sig, réttir umboðsmenn hans. Þessir umboðsmenn
gæta réttar lista þeirra sem þeir eru fyrir við skoðun og úrskurðun listanna. Þeir gefa
þær upplýsingar um listana er yfirkjörstjórn óskar. Þeim er heimilt að vera viðstaddir
eða gefa öðrum umboð til að vera viðstaddir kosningar á hinum einstöku kjörstöð-
um og við talningu atkvæða. Skyldir eru umboðsmenn að hlíta þeim fundarreglum
sem kjörstjórnir setja.“

25. gr. laga nr. 5/1998:
„Yfirkjörstjórn úrskurðar um kjörgengi. Úrskurði hennar má skjóta til sveitarstjórnar.

Úrskurð sveitarstjórnar má kæra á sama hátt sem fyrir er mælt í 93. gr. ef úrskurður
fellur um að fulltrúaefni hafi misst kjörgengi.“

Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar.
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Lilja Rafney Magnúsdóttir,
varaforseti Alþýðusambands
Vestfjarða, skipar efsta sætið
á framboðslista Vinstrihreyf-
ingarinnar – Græns framboðs
á Ísafirði fyrir sveitastjórnar-
kosningarnar í vor. Þetta var
ákveðið á félagsfundi félags-
deildar VG í Ísafjarðarbæ í
síðustu viku. Annað sæti list-
ans skipar Elfar Logi Hann-
esson, leikstjóri, og ferða-
málafulltrúinn Dorothee Lu-
becki er í því þriðja.

Í næstu sætum koma eftir-
taldir einstaklingar: Anton
Torfi Bergsson, bóndi, Ágústa
Guðmundsdóttir, verkamað-
ur, Kjartan Halldór Ágústs-

son, kennari, Herdís Magnea
Hübner, kennari, Björn Birk-
isson, bóndi, Guðrún Snæ-
björg Sigþórsdóttir, húsmóðir,
Björn Björnsson, bóndi,
Ragnheiður Baldursdóttir,
stöðvarstjóri, Kristinn Orri
Hjaltason, nemi, Gígja Sig-
ríður Tómasdóttir, verkakona,
Indriði Sveinn Ingjaldsson,
markaðsstjóri, Pálína Kristín
Garðarsdóttir, gjaldkeri, Gísli
Steinar Skarphéðinsson, skip-
stjóri, Jón Fanndal Þórðarson,
garðyrkjufræðingur og Hjör-
dís Hjörleifsdóttir, fv. skóla-
stjóri.

„Við erum mjög ánægð með
hvernig til tókst að skipa á

listann, á honum er gott fólk
og hann sýnir góða breidd.
Við stefnum óhikað á að fá
tvo menn kjörna í komandi
kosningum. Ég vonast til þess
að þessi hópur eigi eftir að
vinna vel saman að stefnu-
mörkun í málum bæjarins í
vor og þess má geta að efstu
frambjóðendur listans eru að
fara á sameiginlega kosninga-
ráðstefnu Vinstri grænna um
helgina til þess að undirbúa
okkur fyrir átökin,“ sagði Lilja
Rafney Magnúsdóttir í sam-
tali við blaðið og bætti við að
ráðgert væri að opna innan
tíðar kosningaskrifstofu list-
ans í Hafnarstræti á Ísafirði.

Siglingastofnun Íslands
hefur fallist á beiðni Ísafjarð-
arbæjar um breytingar á fram-
kvæmdum á hafnaáætlun
2001-2004 vegna fram-
kvæmda við Ásgeirskant á
Ísafirði. Hafði hafnastjórn Ísa-
fjarðarbæjar óskað eftir því
að framkvæmdir við Ásgeirs-
kant yrðu færðar til ársins
2002 þar sem ástand kantsins
væri orðið mjög bágborið
enda er elsti hlutinn frá árinu

1947. Hefur stofnunin heim-
ilað að endurbygging kantsins
verði flýtt ef nauðsyn krefur
enda verði þá öðrum verkefn-
um frestað á móti.

Siglingastofnun hefur jafn-
framt samþykkt beiðni Ísa-
fjarðarbæjar um að fram-
kvæmd vegna flotbryggju í
Sundahöfn verði breytt þannig
að hluti þess fjármagns sem
ætlaður er til endurnýjunar
flotbryggju í ár, fari til endur-

bóta og frekari uppbyggingar
á aðstöðu fyrir ferðaþjónustu-
báta í Sundahöfn. Fjárveiting
til endurbyggingar flot-
bryggju fyrir árið 2002 er 6,9
milljónir króna en kostnaður
við að koma fyrir flotbryggju
fyrir ferðaþjónustubáta í
Sundahöfn er áætlaður um 4,8
milljónir króna. og er hlutur
ríkisins því um 2,9 milljónir
króna.

Beiðni Ísafjarðarbæjar um breytingar á hafnaáætlunBeiðni Ísafjarðarbæjar um breytingar á hafnaáætlunBeiðni Ísafjarðarbæjar um breytingar á hafnaáætlunBeiðni Ísafjarðarbæjar um breytingar á hafnaáætlunBeiðni Ísafjarðarbæjar um breytingar á hafnaáætlun

Fallist á breytingarFallist á breytingarFallist á breytingarFallist á breytingarFallist á breytingar
vegna Ásgeirskantsvegna Ásgeirskantsvegna Ásgeirskantsvegna Ásgeirskantsvegna Ásgeirskants

Ísafjarðarhöfn.

Stoppleikhópurinn sýnir leikrit í ÍsafjarðarkirkjuStoppleikhópurinn sýnir leikrit í ÍsafjarðarkirkjuStoppleikhópurinn sýnir leikrit í ÍsafjarðarkirkjuStoppleikhópurinn sýnir leikrit í ÍsafjarðarkirkjuStoppleikhópurinn sýnir leikrit í Ísafjarðarkirkju

Ævintýri Kuggs og MálfríðarÆvintýri Kuggs og MálfríðarÆvintýri Kuggs og MálfríðarÆvintýri Kuggs og MálfríðarÆvintýri Kuggs og Málfríðar
Stoppleikhópurinn sýnir

barnaleikritið „Ævintýri
Kuggs og Málfríðar“ í dag
kl. 17:00 í Ísafjarðarkirkju.
Leikritið er byggt á hinum
vinsælu bókum Sigrúnar
Eldjárn um þau skötuhjú.

Segir leikritið frá Kugg

litla sem flytur ásamt fjöl-
skyldu sinni í nýtt hverfi þar
sem aðallega fyrirfinnast gam-
alt fólk en lítið er um börn
fyrir Kugg að leika sér við.
Eftir nokkra leit að hentugum
leikfélögum kemst Kuggur í
kynni við Málfríði, sem er

gömul en ung í anda, og upp
frá því lenda þau í ýmsum
ævintýrum saman. Sýningin
hefur hlotið lof gagnrýnenda
sem áhorfenda, enda hlý og
falleg saga um vináttu barns
og fullorðins konu. Verð að-
göngumiða er kr. 200. Ísafjarðarkirkja.



4 MIÐVIKUDAGUR 24. APRÍL 2002

FasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskipti

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – Ísafirði

Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244
Fax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.is

Heimasíða: wwwHeimasíða: wwwHeimasíða: wwwHeimasíða: wwwHeimasíða: www.bb.is/tg.bb.is/tg.bb.is/tg.bb.is/tg.bb.is/tg

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDLTRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – ÍsafirðiHafnarstræti 1 – Ísafirði

Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244Símar: 456 3940  &  456 3244
Fax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.isFax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.is

Heimasíða: wwwHeimasíða: wwwHeimasíða: wwwHeimasíða: wwwHeimasíða: www.bb.is/tg.bb.is/tg.bb.is/tg.bb.is/tg.bb.is/tg

Einbýlishús / raðhús

w
w
w
.b
b
.is
/t
g

Fasteignir

í þessari

auglýsingu

eru aðeins

sýnishorn

af söluskránni.

Allar frekari

upplýsingar

eru veittar  á

skrifstofunni að

Hafnarstræti 1

og  á heimasíðu

okkar

www.bb.is/tg

Hlíðarvegur 14: 170,8 m²  ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 46: 186 m² enda-
raðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg.
Verð 8,9 m.kr.
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt kjall-
ara, háalofti og ræktuðum garði.
Verð 9,7 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr.
Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr, kjallara og garði.
Húsið er allt að mestu endur-
nýjað. Tilboð óskast
Móholt 9: 194,3 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr. Verð
12,9 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Húsið allt nýmálað að utan.
Skoðum öll tilboð. Verð 6,1
m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² einb.-
hús á 2 hæðum ásamt bílskúr,
góðum garði, svölum og sólpalli.
Skipti á minni eign mögul. Verð
13,5 m.kr.

Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 2,7 m.kr.
Skoðum öll tilboð Verð 4,9 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir
Hafnarstræti 4: 176 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð ásamt rislofti og
helm. af geymslu í kjallara. Verð
7,5 m.kr.

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

2ja herb. íbúðir

Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Brunngata 12a: 57,4 m² íbúð í
mjög góðu standi á n.h. í tví-
býlishúsi ásamt sér geymslu og
þvottahúsi í kjallara og eignarlóð.
Tilboð óskast
Engjavegur 33: 50,4 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Tilboð
óskast
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
3. hæð í Dvalarhreimili aldraðra.
Áhv. .ca. 3,7 m.kr. Laus strax.
Verð 6,3 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs. Áhv.
ca. 600 þ.kr.
Tilboð óskast
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.
Verð 4,5 m.kr.

Atvinnuhúsnæði
Sindragata: veiðafærageymsla,
tvö bil, harðsteypt gólf, heitt og
kalt vatn og hiti. Tilboð óskast
Sindragata 14: 534 m² stál-
grindarhús á einni hæð. Húsið er
nýtt, vel útbúið atvinnuhúsnæði
á góðum stað.
Verð 25 m.kr.

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

Suðureyri
Aðalgata 2: 136 m² 6 herbergja
sér íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr.
Verð 6,2 m.kr.
Aðalgata 2: 124,2 m² neðri hæð
í tvíbýlishúsi, fyrrverandi póst-
hús með öllum tilheyrandi inn-
réttingum. Verð 6 m.kr.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Til sölu er frystiskápur sem
selst ódýrt. Einnig nokkuð
stór en lítið notuð prjóna-
vél og stórt hringlótt úti-
borð með fjórum stól-um.
Uppl. í síma 456 3397.

Til sölu er stór vefstóll og
fururúm fyrir ungling (200
x 90cm). Uppl. gefur Elísa-
bet í síma 456 4305.

Til sölu er sími, Chicco stóll
og kerruvagn. Uppl. í síma
456 4212 og 698 4212.

Bolvíkingar! Kvenfélags-
konur ganga í hús og selja
afskorin blóm á síðasta
vetrardag. Öllum ágóða er
varið í heimabyggð.

Til sölu er eldhúsborð og
fjórir stólar og lítið tölvu-
borð. Uppl. í síma 456 4926.

Tek að mér ræstingar í
heimahúsum, stigagöngum
og fleira. Uppl. í síma 865
0139 og 456 6274.

Til sölu eru þrír góðir Bor-
der Collie hvolpar. Uppl. í
síma 456 2237.

Aðalfundur KFÍ verður
haldinn á Hótel Ísafirði, 28.
apríl kl. 15:30. Venjuleg
aðalfundarstörf. Stjórnin.

Óska eftir að kaupa stór-
svigsgalla fyrir 12 ára.
Upplýsingar í síma 456
4370 og 895 4443.

Til sölu er slöngubátur og
mótor og fellihýsi. Uppl. í
síma 864 1341.

Til sölu er telpnareiðhjól,
20". Á sama stað óskast 24"
eða 26" kvenreiðhjól. Upp.
lýsingar í síma 456 3499
og 849 5345.

Óska eftir ódýrri leiguíbúð
á Ísafirði, helst í grennd
við eyrina. Leigutími frá 1.
júní. Uppl. í síma 551 6799
og 868 6799.

Til sölu eru fjögur jeppa-
dekk á álfelgum undan
Toyota Landcruiser. Uppl.
í síma 456 4342.

Til sölu er frystiskápur.
Selst ódýrt. Á sama stað er
til sölu ljósabekkur. Uppl. í
síma 456 3397.

Til sölu er Gallopper jeppi
árg. 1998, ekinn 65 þús.
km. Góður bíll á góðu verði.
Uppl. í síma 848 3411.

Golfklúbbur Ísafjarðar ósk-
ar eftir gamalli, ódýrri,
dráttarvél. Helst með
ámoksturstækjum. Upp-
lýsingar gefa Gylfi í síma
456 3887 eða Jóhann í
síma 863 1626.

Til sölu eru dekk á felgum
undan MMC Pajero árg. 99.
Stærð: 31", hálfslitin. Uppl.
í síma 456 5250.

Óska eftir ísskáp og sófa,
helst svefnsófa, ódýrt eða
gefins. Uppl. í símum 456
5295 og 862 4295.

Til sölu er 24" Trek, 18 gíra
drengjareiðhjól. Er í góðu
standi. Upplýsingar í síma
897 6795.

Til sölu er MMC L300,
turbo dísel með mæli, árg.
1996. Skipti á ódýrari bíl
koma til greina. Upplýsing-
ar í síma 862 4279.

Skíðaferð! Farið verður á
Flæðareyri - Grunnavík um
helgina. Gist í Grunnavík í
eina nótt. Skráning í síma
456 4022 eða hjá Friðrik í
síma 848 0511.

Til sölu er Brno markriff-
ill. Er með sjónauka og
gatasigtum. Upplýsingar í
síma 861 4709.

Til sölu er 3ja herb. íbúð
að Engjavegi 17. Er í góðu
lagi. Tilboð óskast. Upplýs-
ingar í síma 867 0397 og
456 5177.

Til sölu er Emmaljunga tví-
bur a kerruvagn með
svefnpokum og regnslá.
Uppl. í síma 456 4039.

BB – Smáauglýsingar

Meiraprófsnámskeið!
· leigubifreið · vörubifreið · hópferðabifreið · eftirvagn

Ökuskóli S.G. fyrirhugar að halda
meiraprófsnámskeið á Ísafirði í byrjun maí

ef næg þátttaka fæst.

Mikil eftirspurn er nú
eftir meiraprófsbílstjórum!

Hagstætt verð og góð greiðslukjör!
Visa og Euro raðgreiðslur til allt að 36 mánaða

Skráningar í símum 581 1919, 898 3810 og 892 4124
Maríu Helgadóttur

frá Ísafirði

Helga Þ. Gunnarsdóttir Jóhann R. Símonarson
Steingerður Gunnarsdóttir Jón Karl Sigurðsson

Sigrún Gunnarsdóttir Hjörtur Sæmundsson
og fjölskyldur

Þökkum auðsýnda samúð, hlýhug og vináttu við andlát og útför
móður okkar, tengdamóður, ömmu, langömmu og langalangömmu

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfskraftur óskast í hálft starf á Tannlækna-

stofuna á Ísafirði. Þarf að geta hafið störf í
ágúst.

Upplýsingar í síma 456 3737.

SnjóflóðavarSnjóflóðavarSnjóflóðavarSnjóflóðavarSnjóflóðavarnir í Bolungarvíknir í Bolungarvíknir í Bolungarvíknir í Bolungarvíknir í Bolungarvík

Níutíu íbúar senda Skipu-Níutíu íbúar senda Skipu-Níutíu íbúar senda Skipu-Níutíu íbúar senda Skipu-Níutíu íbúar senda Skipu-
lagsstofnun athugasemdirlagsstofnun athugasemdirlagsstofnun athugasemdirlagsstofnun athugasemdirlagsstofnun athugasemdir

Níutíu íbúar í Bolungarvík
hafa gert athugasemdir til
Skipulagsstofnunar ríkisins
við skýrslu um mat á umhverf-
isáhrifum vegna fyrirhugaðra
snjóflóðavarna í Bolungarvík.
Íbúarnir skora jafnframt á bæj-
arstjórn Bolungarvíkur,
Skipulagsstofnun ríkisins og
aðrar stofnanir hins opinbera
er málið varðar, að taka fullt
tillit til umræddra athuga-
semda og endurskoða ákvarð-
anir sínar um snjóflóðavarnir
í Bolungarvík. Gera verði
kröfu um að rannsóknir vegna
svo umfangsmikilla fram-
kvæmda verði gerðar á öllum
þeim þáttum sem nefndir eru
í athugasemdunum. Leggja
íbúarnir áherslu á nauðsyn
þess að samstaða og einhugur
ríki á meðal Bolvíkinga um
fyrirhugaðar framkvæmdir
vegna snjóflóðavarna fyrir
Bolungarvík, ekki síst til að
tryggja samstöðu meðal íbú-
anna í svo viðamiklu máli.

Íbúarnir gera alls sjö at-
hugasemdir við skýrslu um
mat á umhverfisáhrifum
vegna fyrirhugaðra snjóflóða-
varna í Bolungarvík. Í fyrsta
lagi er gerð athugasemd við
staðsetningu varnargarða þar
sem gert sé ráð fyrir að öll
íbúðarhús við Dísarland
hverfi. Benda íbúarnir á að
við snjóflóðavarnir eigi það
grundvallarsjónarmið að ríkja
að alla byggð skuli verja en
ekki komi til eyðingar hennar
vegna varna. Það er skoðun
þeirra að fyrirhugaðar fram-
kvæmdir hafi önnur þau áhrif
sem séu óásættanleg fyrir þá
íbúa sem næst fyrirhuguðum
varnargörðum búa.

Í öðru lagi þykir hæð varn-
argarðanna of mikil en þeir
eru 22 metrar á hæð þar sem
þeir eru hæstir. Þá vekur það
athygli íbúanna að við hönnun
og kynningu á svo viðamikilli
framkvæmd skuli ekki vera

gert líkan þar sem rétt hlutföll
á milli byggðar og garða koma
fram til þess að íbúar geti áttað
sig á stærðarhlutföllum og
umfangi framkvæmdanna.

Íbúarnir benda í þriðja lagi
á að samkvæmt skýrslunni
megi búast við aukinni snjó-
söfnun innan við væntanlega
garða en minni á skíðasvæð-
inu sem lendi innan garðanna.
Er snjósöfnun innan varnar-
garða hins vegar mikið
áhyggjuefni íbúanna sem
næst þeim munu búa, því mið-
að við hæð garðanna megi
búast við verulegri snjósöfnun
á svæðinu í ríkjandi vindátt
sem er norðaustanátt. Þá lýsa
íbúarnir sömuleiðis yfir
áhyggjum vegna tenginga
lagna svo sem fyrir vatn sem
dælt er úr brunni við Dísarland
og er einnig fyrir nærliggjandi
hús við Traðarland.

Fjórða athugasemdin varð-
ar uppgræðslu varnargarð-
anna og er bent á að ef gróður
nái ekki að þekja garðana
nokkuð fljótt sé hætt við því
að fyllur og smáskriður hlaupi
úr þeim og rýri þar með gildi
þeirra. Fram hafi komið að
ekki verði hægt að þekja bratt-
asta hluta garðanna með
jarðvegslagi og megi gera ráð
fyrir einhverju jarðvegsrofi á
framkvæmdasvæðinu og
áfoki, einkum fyrstu árin.
Þykir íbúunum óásættanlegt
að við slíkar framkvæmdir
skuli ekki vera frá því gengið
að fok verði heft, eða að notk-
unargildi garðanna standist
kröfur um varnir og öryggi.
Það bendi til þess að fram-
kvæmdin sé of mikil að um-
fangi og þar af leiðandi ekki
hentug.

Í fimmtu athugasemdinni er
fjallað um útivistarsvæðið í
hlíðum Traðarhyrnu en sam-
kvæmt skýrslunni er stefnt að
því að útivistargildi svæðisins
minnki ekki við framkvæmd-

ina, þó það muni breytast.
Íbúarnir segja það óneitanlega
vekja óhug að gert sé ráð fyrir
lagningu göngustíga við og á
varnargarða en búast megi við
að þarna skapist veruleg slysa-
hætta þar sem gert sé ráð fyrir
að varnargarðurinn verði víða
þverhníptur.

Í sjöttu og sjöundu athuga-
semdum íbúanna kemur fram
að ekki er einhugur í bænum
um fyrirhugaðar framkvæmd-
ir og 12 íbúðareigendur, er
búa næst fyrirhugaðri mann-
virkjagerð, hafi m.a. gert at-
hugasemdir við breytingar á
aðalskipulagi fyrir Bolungar-
vík, einkanlega varðandi stað-
setning fyrirhugaðra snjó-
flóðavarnargarða. Vísa íbú-
arnir í skýrsluna þar sem kem-
ur fram að óbreytt ástand sé
óviðunandi kostur fyrir Bol-

víkinga og að ósætti um hvaða
leið sé valin hafi neikvæð áhrif
á mannlíf. Taka íbúarnir undir
þetta en benda á að ekki sé
einhugur um fyrirhugaðar
framkvæmdir og ítreka það
grundvallarsjónarmið að með
að vörnum skuli þess gætt að
byggð sé ekki eytt í Bolung-
arvík.

Sömuleiðis nefna íbúarnir
að ekki sé vitað til að neinar
athuganir né rannsóknir hafi
farið fram er lúta að almennri
líðan, tilfinningum og því ör-
yggisgildi sem varnargarðar
eiga að veita íbúum á svæðum
þar sem snóflóðavarnarmann-
virki hafa verið byggð hér á
landi. Það væri vissulega
ástæða til að athuga slíkt og
rannsóknir yrðu gerðar, ekki
síst til að styrkja tiltrú fólks er
býr á hættusvæðum.

Í lok athugasemda sinna
segja íbúarnir að snjóflóða-
varnir í Bolungarvík snerti
ekki eingöngu þá íbúa sem
búa á hættusvæði, „heldur alla
íbúa bæjarins og má í því
sambandi benda á að margir
telja þann vanda sem talið er
að steðji að Bolungarvík
vegna snjóflóða ekki eins
mikinn og sagt er í skýrsl-
unni“.

Athugasemdirnar og áskor-
un íbúanna níutíu í Bolungar-
vík hafa einnig verið sendar
bæjarstjórn Bolungarvíkur,
Framkvæmdasýslu ríkisins,
Veðurstofu Íslands, stjórn
Ofanflóðasjóðs, umhverfis-
ráðuneyti, félagsmálaráðu-
neyti, alþingismönnum Vest-
fjarða, Verkfræðistofunni
Línuhönnun og Náttúrustofu
Vestfjarða.

Þrívíddarteikning af snjóflóðavörnum, horft til vesturs frá Stigahlíð.
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Húsasmiðjan hf.Húsasmiðjan hf.Húsasmiðjan hf.Húsasmiðjan hf.Húsasmiðjan hf.

Kynnir framtíðar-Kynnir framtíðar-Kynnir framtíðar-Kynnir framtíðar-Kynnir framtíðar-
áform fyrirtækisinsáform fyrirtækisinsáform fyrirtækisinsáform fyrirtækisinsáform fyrirtækisins
Húsasmiðjan hf. bauð á

fimmtudag, nokkrum af
stærstu viðskiptavinum sín-

um og lykilmönnum bygging-
ariðnaðarins á Vestfjörðum til
kvöldverðarfundar á Hótel

Ísafirði í tilefni af eins árs
afmæli verslunar fyrirtækisins
á Ísafirði.

Á fundinn var mættur Bogi
Þór Siguroddsson, forstjóri ,
sem kynnti sögu fyrirtækisins,

starfsemi og framtíðaráform
þess. Bogi Þór sagði m.a. að
viðtökur Vestfirðinga við opn-

un verslunarinnar, hefðu
verið vonum framar og sal-
an langt umfram áætlanir.

Bogi Þór Siguroddsson,
forstjóri Húsasmiðj-
unnar hf. kynnir starf-
semi fyrirtækisins fyrir
lykilmönnum í bygg-
ingariðnaði á Vest-
fjörðum.

Vísindavefur Háskóla ÍslandsVísindavefur Háskóla ÍslandsVísindavefur Háskóla ÍslandsVísindavefur Háskóla ÍslandsVísindavefur Háskóla Íslands

Starfsmaður á ÍsafirðiStarfsmaður á ÍsafirðiStarfsmaður á ÍsafirðiStarfsmaður á ÍsafirðiStarfsmaður á Ísafirði
Vísindavefur Háskóla Ís-

lands fær að meðaltali 15-20
spurningar á dag þar sem spurt
er um allt milli himins og
jarðar, en alls eru komin 2300
svör inn á vefinn frá opnun
hans. Dagný Sveinbjörnsdótt-
ir, landfræðingur og starfs-
maður hjá Atvinnuþróunarfé-
lagi Vestfjarða, er einn af sex
starfsmönnum vefsins sem
reyna að sjá til þess að fólk fái
svar við spurningum sínum
og aðspurð um hvernig það
hafi komið til, þá segir hún að
starfið hafi verið auglýst og
þar hafi komið fram að hugs-
anlega mætti vinna það hvar
sem væri. Það var sem sagt
ekki endilega bundið við höf-
uðborgarsvæðið og ákvað hún
að sækja um og láta reyna á
hvort hún gæti fengið að sinna
því á Ísafirði.

„Mig langaði að athuga
hvernig forsvarsmenn Vís-
indavefsins tækju í það og það
kom í ljós að þeir voru mjög
jákvæðir fyrir því að prófa
þetta enda um þannig vinnu
að ræða að þú getur nánast
verið hvar sem er ef þú hefur
aðgang að tölvu og netteng-
ingu. Það má t.d. nefna að allt
myndefnið á vefnum kemur
frá Mexíkó þar sem íslenskur
umsjónaraðili þess er í námi.
Ég byrjaði þarna í mars og er
í 50% hlutastarfi en varð um
leið að minnka við mig hjá
Atvinnuþróunarfélaginu.

Þar var tekið mjög vel í að
leyfa mér að minnka starfs-
hlutfall til að prófa þetta enda
litið á það sem mjög jákvætt
mál þegar opinberar stofnanir
sýna raunverulegan vilja til
að nýta þekkingu og færni sem
finnst fyrir austan Elliðaár“.

sem geta svarað spurningum.
„Það er sem sagt ekki þann-

ig að við svörum spurningun-
um sjálf heldur reynum við
að leita til sérfræðinga á
hverju sviði fyrir sig. Oftar en
ekki eru það kennarar við Há-
skóla Íslands en það er þó
ekki algilt. Flestir taka um-
leitan okkar vel og eru mjög
jákvæðir fyrir því að senda
okkur svör sem geta þá verið
allt frá nokkrum málsgreinum
upp í heilu ritgerðirnar. Það er
misjafnt hversu vel svörin eru
hæf til birtingar enda er fólk
misjafnlega vel ritfært þannig
að við lesum þau yfir og ger-
um þær breytingar sem þarf.
Ég reyni alltaf að setja mig
inn í það sem er verið að fjalla
um og einstaka sinnum kemur
fyrir að ég svara sjálf þeim
spurningum sem eru stuttar
og auðsvarað“.

Að sögn Dagnýjar eru svör-
in síðan útbúin til birtingar á
Vísindavefnum en sum þeirra
birtast líka í Morgunblaðinu
og á Strik.is. Í mars var vefur-
inn heimsóttur af 13000 mis-
munandi gestum en það segir
hins vegar ekkert til um hversu
oft hver og einn heimsótti vef-
inn þannig að í heild voru
heimsóknirnar margfalt fleiri.
Dagný segir að núna séu um
2300 svör komin á vefinn frá
um 500 sérfræðingum. Hins
vegar komi svo mikið inn af
spurningum að ekki hafist
undan að svara og núna mun
um 4000 spurningum vera
ósvarað. Hún segir að oft séu
þetta sömu spurningarnar, t.d.
„Afhverju er himininn blár?“,
og í allt megi ætla að vefnum
hafi borist í kringum 10.000
spurningar.

Dagný Sveinbjörnsdóttir.
Segir Dagný að hjá Vísinda-

vefnum sé stefnt saman fólki
með ólíkan bakgrunn, t.d. úr
stjórnmálafræði, bókmennta-
fræði, heimspeki, uppeldis-
fræði og sjálfur sé ritstjórinn,
Þorsteinn Vilhjálmsson, pró-
fessor í eðlisfræði og vísinda-
sögu. Dagný er með masters-
gráðu í landafræði og sér um
það svið ásamt jarðfræði, líf-
fræði, dýrafræði og allt er við-
kemur mannslíkamanum. „Ég
vinn í þessu heima og hef
samskipti við aðra á Vísinda-
vefnum í gegnum tölvupóst
og sömuleiðis eru samskipti
við þá sem svara alfarið í
gegnum netið. Ekki spillir að
bókasafnið hér á Ísafirði er
gott og það hef ég nýtt mér.
Gallinn við að vinna heima er
að þá umgengst maður ekki
marga, er bara einn með sinni
tölvu, og því finnst mér mjög
gott að geta blandað þessum
tveimur störfum saman“.

Dagný segir að vinnunni sé
þannig háttað að byrjað sé á
því að efnisflokka þær spurn-
ingar sem koma inn á vefinn
og þeir sem sjái um viðkom-
andi efnisflokka reyni síðan
að finna einhverja sérfræðinga

Framboðsfrestur vegna almennra sveitarstjórnarkosninga er fara
fram laugardaginn 25. maí 2002 rennur út kl. 12:00 á hádegi þann
4. maí 2002. Öll framboð skulu tilkynnt skriflega til yfirkjörstjórnar
eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi þann dag. Yfirkjörstjórn í Bolungarvík
tekur á móti framboðslistum þann dag í fundarsal bæjarstjórnar Bol-
ungarvíkur milli kl. 10:00 og 12:00, en einnig má skila framboðslitum
til formanns yfirkjörstjórnar, Antons Helgasonar, Holtabrún 1, Bol-
ungarvík, fyrir þann tíma.

Sérstök athygli er vakin á ákvæðum 3., 21., 22., 23., og 25. gr.
laga nr. 5/1998 um kosningar til sveitarstjórna, en þar segir:

3. gr. laga nr. 5/1998:
„Kjörgengur í sveitarstjórn er hver sá sem á kosningarétt í sveitarfélaginu skv. 2.

gr. og hefur ekki verið sviptur lögræði.“
21. gr. laga nr. 5/1998:
„Þegar sveitarstjórnarkosningar eiga að fara fram skulu öll framboð tilkynnt skrif-

lega yfirkjörstjórn þeirri sem í hlut á eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi þann dag þegar
þrjár vikur eru til kjördags.

Gæta skal þess um öll framboð að tilgreina skýrlega fullt nafn frambjóðanda,
kennitölu hans, stöðu og heimili, til þess að enginn vafi geti leikið á því hverjir í kjöri
eru.“

22. gr. laga nr. 5/1998:
„Framboðslista skal fylgja skrifleg yfirlýsing allra þeirra sem á listanum eru um að

þeir hafi leyft að setja nöfn sín á listann. Framboðslista skal og fylgja skrifleg yfir-
lýsing um stuðning við listann frá kjósendum í hlutaðeigandi sveitarfélagi. Tilgreina
skal nafn meðmælanda, kennitölu hans og heimili. Hver kjósandi má einvörðungu
mæla með einum lista við hverjar kosningar. Ekki er gerð krafa um meðmælendur
í sveitarfélögum með 100 íbúa eða færri.

Lágmarksfjöldi meðmælenda skv. 1. mgr. skal vera sem hér segir:
a) í sveitarfélagi með 101 - 500 íbúa, 10 meðmælendur.
b) í sveitarfélagi með 501 - 2.000 íbúa, 20 meðmælendur.
c) í sveitarfélagi með 2.001 - 10.000 íbúa, 40 meðmælendur.
d) í sveitarfélagi með 10.001 - 50.000 íbúa, 80 meðmælendur.
e) í sveitarfélagi með 50.001 og fleiri íbúa, 160 meðmælendur.
Hámarkstala meðmælenda skal vera tvöföld tilskilin lágmarkstala.
Frambjóðandi getur afturkallað samþykki sitt til framboðs fram til þess að frestur

til að skila framboðum rennur út.
Kjósandi, sem mælt hefur með framboðslista, getur ekki afturkallað stuðnings-

yfirlýsingu sína eftir að framboð hefur verið afhent yfirkjörstjórn.
23. gr. laga nr. 5/1998:
„Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar skrifleg tilkynning frá fram-

bjóðendum listans um það hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans. Ef umboðs-
menn listans eru ekki tilgreindir eða nauðsynjar hamla umboðsmanni eru frambjóð-
endur í aðalsætum hver um sig, réttir umboðsmenn hans. Þessir umboðsmenn
gæta réttar lista þeirra sem þeir eru fyrir við skoðun og úrskurðun listanna. Þeir gefa
þær upplýsingar um listana er yfirkjörstjórn óskar. Þeim er heimilt að vera viðstaddir
eða gefa öðrum umboð til að vera viðstaddir kosningar á hinum einstöku kjörstöð-
um og við talningu atkvæða. Skyldir eru umboðsmenn að hlíta þeim fundarreglum
sem kjörstjórnir setja.“

25. gr. laga nr. 5/1998:
„Yfirkjörstjórn úrskurðar um kjörgengi. Úrskurði hennar má skjóta til sveitarstjórnar.

Úrskurð sveitarstjórnar má kæra á sama hátt sem fyrir er mælt í 93. gr. ef úrskurður
fellur um að fulltrúaefni hafi misst kjörgengi.“

Yfirkjörstjórn Bolungarvíkur.

Laxnesshátíð í Hömrum á Ísafirði á morgunLaxnesshátíð í Hömrum á Ísafirði á morgunLaxnesshátíð í Hömrum á Ísafirði á morgunLaxnesshátíð í Hömrum á Ísafirði á morgunLaxnesshátíð í Hömrum á Ísafirði á morgun

„Bráðum kemur betri tíð...“„Bráðum kemur betri tíð...“„Bráðum kemur betri tíð...“„Bráðum kemur betri tíð...“„Bráðum kemur betri tíð...“
Um þessar mundir er þess

minnst víða um land að öld er
liðin frá fæðingu Nóbels-
káldsins Halldórs Laxness.
Tónlistarskólinn á Ísafirði og
Menntaskólinn á Ísafirði hafa
sameinast um dagskrá í tali
og tónum, þar sem lesið verð-
ur úr verkum Halldórs og flutt
verður tónlist tengd skáldinu.
Hátíðin hefst kl. 20:00 annað
kvöld, fimmtudag í Hömrum
á Ísafirði.

Nokkrir nemendur Mennta-

skólans á Ísafirði lesa ljóð og
óbundið mál og þeir Eyvindur
P. Eiríksson og Hlynur Þór
Magnússon fjalla um skálfið
og verk þess í stuttu máli.
Stúlknakórinn syngur nokkur
lög, söngnemendur syngja
einsöng og tvísöng og hljóð-
færatríó kemur fram.

Fjölmörg tónskáld hafa
samið lög við ljóð Laxness,
og hafa sum þeirra náð vin-
sældum meðal almenning, s.s.
„Hvert örstutt spor“ og „Maí-

stjarnan“, sem er orðin hálf-
gerð þjóðareign. Sum þessara
þekktu laga verða einmitt á
dagskránni í Hömrum, en
einnig verða á dagskrá sjald-
heyrðari lög.

Auk andlegrar næringar
verða kaffiveitingar á boðstól-
um á hátíðinni, þar sem setið
verður við borð. Aðgangseyr-
ir á hátíðina er kr. 1.000.- en
ókeypis er inn fyrir börn og
skólafólk undir 20 ára aldri.
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Atvinna – Atvinna!Atvinna – Atvinna!Atvinna – Atvinna!Atvinna – Atvinna!Atvinna – Atvinna!
SKG-veitingar óska eftir að ráða starfsfólk

til að sjá um morgunverð og til þjónustustarfa
í veitingasal.

Nánari upplýsingar gefa Snorri, Kalli eða
Didda í síma 456 3360 milli kl. 9 og 16 alla
virka dag.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Nýir eigendurNýir eigendurNýir eigendurNýir eigendurNýir eigendur
að Á Eyrinniað Á Eyrinniað Á Eyrinniað Á Eyrinniað Á Eyrinni
Auður Elísabet Ásberg

hefur selt tæpan helming
hlutafjár í veitingastaðnum
Á Eyrinni á Ísafirði.

Kaupendur eru þau Elías
Guðmundsson og Erla
Ebba Gunnarsdóttir, sem
mun gegna starfi fram-
kvæmdatjóra. Sömu aðilar
hafa einnig á leigu rekstur
veitingastaðanna Tóka
Munks á Þingeyri og Vagn-
sins á Flateyri.

Auður Elísabet mun
áfram reka gistiheimili sitt
að Mánagötu 6 á Ísafirði.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

FermingarFermingarFermingarFermingarFermingar
Fermt verður í Súðavík-

urkirkju á morgun, Sum-
ardaginn fyrsta  kl. 15:00
og í Ísafjarðarkirkju á
sunnudag kl. 14:00. Fimm
börn fermast í Ísafjarðar-
kirkju og eitt í Súðavík.
Fermingarbörnin eru:

Súðavík: Sindri Vest-
fjörð, Holtagötu 11. Ísa-
fjörður: Agnes Kristín Ein-
arsdóttir, Hafraholti 48,
Bragi Þorsteinsson, Engja-
vegi 30, Einar Örn Thor-
oddsen, Mjógötu 5, Krist-
jana Pálsdóttir, Fjarðar-
stræti 18 og Pétur Þór
Gunnarsson, Góuholti 4.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

FrummyndFrummyndFrummyndFrummyndFrummynd
í Neistaí Neistaí Neistaí Neistaí Neista

M y n d b a n d a l e i g a n
Frummynd á Ísafirði færir
sig um set á næstu dögum,
frá Norðurvegi í hins nýju
verslunarmiðstöð Neista.
Þar hafa eigendur fyrirtæk-
isins fest kaup á verslun-
arplássi á milli verslunar-
innar Konur og Menn og
veitingastaðarins Thai
Koon.

Að sögn Guðjóns Þor-
steinssonar, eins af eigend-
um Frummyndar, liggja
margar ástæður að baki
flutningnum, en staðsetn-
ingin er þar efst á blaði.
„Staðsetningin er frábær.
Við erum að fara inn í
verslunarkjarna sem mikill
straumur verður um og
munum græða á því að
fólkið sem fer inn um að-
aldyrnar á leið í verslun
Samkaupa sem opnar
bráðlega, kemur við hjá
okkur í leiðinni,“ sagði
Guðjón.

„Þá er verslunarplássið
það stórt að við munum
koma öllu fyrir sem við
höfum verið með á boð-
stólum og miklu meira til.“
Hann sagði svipaðar
áherslur í vöruúrvali verða
á nýja staðnum og á þeim
gamla en meiri áhersla yrði
þó lögð á hljómtæki og
fylgihluti en áður.

ORÐSENDING TIL ÍBÚA
ÍSAFJARÐARBÆJAR

Þar sem almennar sveitarstjórnar-
kosningar fara fram þann 25. maí nk.,
er íbúum Ísafjarðarbæjar bent á, að
tilkynningar um búsetuskipti þurfa
að hafa borist skrifstofum Ísafjarðar-
bæjar eigi síðar en 3. maí nk. svo við-
komandi aðili sé á réttum stað í kjör-
skrá. Forðumst vandræði á kjördag,
göngum frá málinu í dag.

Manntalsfulltrúi Ísafjarðarbæjar.
HLÍF ÍBÚÐIR ALDRAÐRA,
ÞJÓNUSTUDEILD

Vegna skipulagsbreytinga á deildinni
vantar starfsfólk í eftirtalin störf:
100% starf deildarstjóri, sjúkraliða.
100% starf sjúkraliða, allar vaktir.
80% starf sjúkraliða, allar vaktir.
100% starfsmaður í blönduð störf,
allar vaktir.
80% starfsmaður í blönduð störf, allar
vaktir.
70% starfsmaður í blönduð störf, allar
vaktir. Um er að ræða tvær stöður.
60% starfsmaður í blönduð störf, allar
vaktir.
50% starfsmaður í blönduð störf, allar
vaktir.
30% starfsmaður í blönduð störf, allar
vaktir. Um er að ræða tvær stöður.
50% starfsmaður í ræstingar, vinnu-
tími frá kl. 9-13.
Unnið er á þrískiptum átta tíma vökt-
um. Umsóknareyðublöð og nánari
upplýsingar um störfin veitir forstöðu-
maður Hlífar, Elín Þóra Magnúsdóttir
í síma 456 4076.

BARNAVERNDARNEFND
Barnaverndarnefnd Ísafjarðarbæjar
ítrekar við foreldra/forráðamenn að
aldurstakmörk á myndböndum eru
sett til verndar börnum og unglingum.
Myndbandaleigum er óheimilt að
leigja börnum yngri en aldurstakmörk
segja til um. Foreldrar eru hvattir til
að sinna sínu hlutverki hvað þetta
varðar með því að leigja ekki mynd-
bönd fyrir börn sín sem þau sjálft
hafa ekki leyfi til að taka á leigu eða
horfa á.
Barnaverndarnefnd Ísafjarðarbæjar.

Margir kjósa að ferðast er-
lendis í sumarfríinu og verða
þá oft hinar margfrægu sólar-
strandir fyrir valinu, enda fátt
betra en að liggja á handklæði
umkringdu heitum sandi,
sleikja íspinna og lygna aftur
augunum. Þegar blaðið hafi
samband við þær ferðaskrif-
stofur er starfa í Ísafjarðarbæ,
ISO-ferðir og Vesturferðir,
kom í ljós að Vestfirðingar
virðast síst draga úr ferðum
sínum á suðlægari slóðir í
sumar heldur ber frekar á auk-
inni sókn í sólarlöndin, hvað
sem tali um hryðjuverk og
samdrátt í efnahagslífinu líð-
ur.

Kristín Björnsdóttir hjá
Vesturferðum segist greina
gífurlega aukningu í bókunum
í sólarlandaferðir sumarsins
og telur hún að skýringar megi

að einhverju leyti finna í gjald-
þroti Samvinnuferða-Land-
sýnar, sem hafi fært aukin við-
skipti til þeirra. Vinsælasti
áfangastaður Vestfirðinga
þetta sumarið er að hennar
mati Portúgal, en Costa Del
Sol og Benidorm á Spáni
fylgja fast á hæla þess, enda
ódýrt að lifa á stöðum sem
þessum og afþreyingin þar
sniðin að fjölskyldufólki sem
vill njóta þess að vera saman
í fríinu. Kristín segir aukn-
inguna hafa komið sér á óvart
miðað við svartsýnistal síð-
ustu mánaða, en segir að fólk
vilji sem ávallt gleyma
áhyggjum og slappa af í sól-
inni og borgi þá frekar með
raðgreiðslum, en sá greiðslu-
máti mun vera vinsælli nú en
oft áður.

Inga S. Ólafsdóttir hjá ISO-

ferðum tekur í sama streng og
segist greina nokkra aukningu
í sólarlandaferðum miðað við
fyrri ár. Hún segir Vestfirðinga
flesta stefna á Spánarferðir,
og þá helst Alicante í grennd
við Benidorm og Costa Del
Sol, enda sé nú svo komið að
margir eigi sumarhús á þeim
slóðum. Af öðrum vinsælum
áfangastöðum ISO-ferða í
sumar nefnir Inga Prag í Tékk-
landi og Ítalíu sem vinsæla
kosti og segir að Ítalía sameini
kosti strandstaða og menning-
arborga og Prag sé sífellt að
verða vinsælli áfangastaður
ferðalanga. Hún kveðst ekki
verða vör við aukningu á því
að fólk greiði ferðirnar með
raðgreiðslum líkt og Kristín
hjá Vesturferðum, heldur segir
hún jafnvel algengt að fólk
staðgreiði ferðirnar.

PPPPPortúgal og Costa del Sol áortúgal og Costa del Sol áortúgal og Costa del Sol áortúgal og Costa del Sol áortúgal og Costa del Sol á
Spáni vinsælustu staðirnirSpáni vinsælustu staðirnirSpáni vinsælustu staðirnirSpáni vinsælustu staðirnirSpáni vinsælustu staðirnir

Vestfirðingar flykkjast til sólarlanda sem aldrei fyrrVestfirðingar flykkjast til sólarlanda sem aldrei fyrrVestfirðingar flykkjast til sólarlanda sem aldrei fyrrVestfirðingar flykkjast til sólarlanda sem aldrei fyrrVestfirðingar flykkjast til sólarlanda sem aldrei fyrr

Stjörnubílar ehf. á Ísafirði
hafa óskað eftir því við Ísa-
fjarðarbæ að fá til afnota stæði
fyrir fjóra bíla fyrirtækisins á
grunni gamals sláturhúss sem
staðsettur er skammt frá bíla-
sjoppunni Krílinu við Sindra-
götu á Ísafirði. Stjörnubílar
ehf. keyptu fyrir skömmu tvær
rútur til bæjarins í atvinnu-
skyni en ekki hefur tekist að

finna húsnæði til geymslu á
bílunum þegar þeir eru ekki í
ferðum og er því leitað til Ísa-
fjarðarbæjar eftir geymslustað
fyrir bílana í stæði.

Segjast eigendur Stjörnu-
bíla óska eftir umræddu leyfi
svo forðast megi að leggja
bílunum of nálægt íbúðarhús-
næði í bænum þar sem búast
megi við að bílarnir verði

gangsettir og lagt á þeim tím-
um þegar fólk er í svefni. Þá
þykir visst öryggi fylgja því
að geyma bílana í nálægð við
Krílið þar sem verslunin hefur
langan opnunartíma, sérstak-
lega um helgar, og því minni
hætta á skemmdarverkum.
Hefur bæjarráð vísað erindinu
til umhverfisnefndar.

StjörStjörStjörStjörStjörnubílar ehf. á Ísafirðinubílar ehf. á Ísafirðinubílar ehf. á Ísafirðinubílar ehf. á Ísafirðinubílar ehf. á Ísafirði

Vilja geyma bílana sína áVilja geyma bílana sína áVilja geyma bílana sína áVilja geyma bílana sína áVilja geyma bílana sína á
grunni gamla sláturhússinsgrunni gamla sláturhússinsgrunni gamla sláturhússinsgrunni gamla sláturhússinsgrunni gamla sláturhússins

Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðraSjálfsbjörg, landssamband fatlaðraSjálfsbjörg, landssamband fatlaðraSjálfsbjörg, landssamband fatlaðraSjálfsbjörg, landssamband fatlaðra

Stjórnarfundur hald-Stjórnarfundur hald-Stjórnarfundur hald-Stjórnarfundur hald-Stjórnarfundur hald-
inn í Bolungarvíkinn í Bolungarvíkinn í Bolungarvíkinn í Bolungarvíkinn í Bolungarvík

Stjórnarfundur Sjálfsbjarg-
ar, landssambands fatlaðra,
var haldinn í Bolungarvík um
helgina í framhaldi af aðal-
fundi Sjálfsbjargar í Bolung-
arvík sl. fimmtudag. Alls sátu
19 manns fundinn, fimm frá
framkvæmdarstjórn sam-
bandsins, þrír starfsmenn og
ellefu fulltrúar frá félögum
Sjálfsbjargar víðs vegar um
land, m.a. frá Bolungarvík og
Ísafirði, en framkvæmda-
stjórn og fulltrúar einstakra
aðildarfélaga mynda stjórn
Sjálfsbjargar.

Var fundurinn haldinn í
Safnaðarheimilinu í Bolung-
arvík og hófst kl. 13 á föstudag
og stóð til kl. 17 en um kvöldið
var fundarmönnum boðið til
kvöldverðar í Faktorshúsinu
á Ísafirði. Fundurinn hélt síð-
an áfram kl. 10 á laugardags-
morgun og stóð fram undir kl.
17 en um kvöldið var síðan

kvöldverður í boði bæjar-
stjórnar Bolungarvíkur.

Að sögn Önnu Torfadóttur,
formanns Sjálfsbjargar í Bol-
ungarvík, tókst stjórnarfund-
urinn vel og ekki annað að
heyra en fundarmenn væru al-
mennt ánægðir með ferðina
vestur. Hún segir að yfirleitt
séu stjórnarfundirnir haldnir í

Reykjavík á haustin en þó sé
reglulega reynt að brjóta þetta
upp og funda hjá aðildarfé-
lögunum á landsbyggðinni.
Skapist þannig gott tækifæri
fyrir viðkomandi félög til að
kynna starfsemi sína og sömu-
leiðis starfsemi Sjálfsbjargar
almennt í bæjarfélögunum.

Frá fundinum í Bolungarvík.

bb.is – Dagblað á netinu!
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Heilbrigt fólk getur...!Heilbrigt fólk getur...!Heilbrigt fólk getur...!Heilbrigt fólk getur...!Heilbrigt fólk getur...! NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Ætlar þú að
kjósa sama
lista og síðast
í komandi
kosningum?
Alls svöruðu 452.
Já sögðu 157 eða 34,73%
Nei sögðu 199 eða 44,03%
Óvissir voru
96 eða 21,24%

Hollustuvernd
ríkisins

Auglýsingar umAuglýsingar umAuglýsingar umAuglýsingar umAuglýsingar um
starfsleyfistillögurstarfsleyfistillögurstarfsleyfistillögurstarfsleyfistillögurstarfsleyfistillögur

Fyrir móttöku-, flokkunar- og brennslu-
stöð Funa, Ísafjarðarbæ og urðun úrgangs
við Klofning á Flateyri.

Í samræmi við 6. gr. í 1. kafla laga nr. 7/
1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir,
liggja frammi til kynningar starfsleyfistillögur
fyrir móttöku-, flokkunar- og brennslustöð
Funa, Ísafjarðarbæ og urðun úrgangs við
Klofning á Flateyri, í landi Þernuness, á
afgreiðslutíma á skrifstofu Ísafjarðarbæjar,
Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísa-
fjarðarbæ, til kynningar frá 11. apríl 2002
til 13. júní 2002.

Fyrir urðunarstað og brennslustöð Tálkna-
fjarðarhrepps.

Í samræmi við 6. gr. í 1. kafla laga nr. 7/
1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir,
liggja frammi til kynningar starfsleyfistillögur
fyrir urðunarstað og brennslustöð Tálkna-
fjarðarhrepps, á afgreiðslutíma á skrifstofu
Tálknafjarðarhrepps, Miðtúni 1, Tálknafirði
til kynningar frá 11. apríl 2002 til 13. júní
2002.

Rétt til að gera athugasemdir við starfs-
leyfistillögurnar hafa eftirtaldir aðilar:

1) Sá sem sótt hefur um starfsleyfi, svo og
forsvarsmenn og starfsmenn tengdrar eða
nálægðrar starfsemi.

2) Íbúðar þess svæðis sem ætla má að
geti orðið fyrir óþægindum vegna mengunar.

3) Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir, sem
málið varðar.

Einnig er hægt að nálgast tillögurnar á
heimasíðu Hollustuverndar ríkisins: http://
www.hollver.is/mengun/mengun.html

Hollustuvernd ríkisins,
Mengunarvarnir

Ármúla 1a, Reykjavík.

Afsökunarbeiðni til SúgfirðingaAfsökunarbeiðni til SúgfirðingaAfsökunarbeiðni til SúgfirðingaAfsökunarbeiðni til SúgfirðingaAfsökunarbeiðni til Súgfirðinga

Guðni A. Einarsson skrifar

,,Ég held að við
hljótum því að vera

næstir í röðinni“

Kæru Súgfirðingar!
Um leið og ég óska ná-

grönnum okkar til hamingju
með nýafstaðna byggða-
kvótaúthlutun langar mig til
að biðja ykkur afsökunar.
Þannig er mál með vexti að
ég hef nú til margra ára reynt
að vinna með því fiskveiði-
stjórnarkerfi sem í gildi er í
það og það skiptið. Árið 1999
voru sett lög um að aukateg-
undir í þorskaflahámarkinu
yrðu settar í kvóta. Síðan þá
hef ég verið að reyna að búa
mig undir að þessi lög tækju
gildi og fjárfest í hlutdeild á
ýsu og steinbít og flutt á bát í
minni eigu sem á heimahöfn
á Suðureyri. Eftir endurtekna
frestun tóku þessi lög gildi
1.september í haust.

Fyrir viku var síðan úthlut-
að byggðakvóta til þeirra

byggðarlaga sem verst þóttu
hafa farið út úr áðurnefndri
kvótasetningu. Þá gerast þau
undur og stórmerki að Suður-
eyri er nánast ekki með í þeirri
úthlutun. Staður, sem hefur
átt allt sitt undir veiðum smá-
báta síðan uppúr 1990! Og
hver er ástæðan? Jú, mismun-
urinn á veiðinni í fyrra og út-
hlutuninni í ár náði ekki
ákveðinni viðmiðunartölu
sem einhvers staðar hafði
verið fundin út. Það þýðir að
þær aflaheimildir sem ég hef
verið að eignast á undanförn-
um árum, til að búa mig undir
að lögin taki gildi, verða bein-
línis til þess að byggðakvóti
til annarra báta á staðnum er
lækkaður sem því nemur.

Ég vil því hér með biðja
ykkur innilega afsökunar á
þessu frumhlaupi og því að

minnka samkeppnishæfni
okkar á Suðureyri með því að
eyða peningunum í það sem
við hefðum ella fengið og
aðrir fá frítt. Ekki svo að skilja
að við séum ekki vanir svona
trakteringum hér, því ekki
höfum við séð svo mikið sem
einn sporð af þeim byggða-
kvóta sem var úthlutað til
okkar síðast, þá var það bæj-

arstjórn Ísafjarðarbæjar og
Byggðastofnun sem sáu um
að færa hann öðrum. Ég held
að við hljótum því að vera
næstir í röðinni en þangað til
þurfum við bara að bíta í
skjaldarrendur og hjálpa okk-
ur sjálfir eins og við höfum
gert hingað til.

Guðni A. Einarsson.

Í viðtali við Morgunblaðið síðastliðinn sunnudag, 21. apríl, sagði Katrín Sif
Sigurgeirsdóttir að heilbrigt fólk gæti unnið sig upp úr fátækt. Viðtalið var fyrir
margra hluta sakir einkar athyglivert og fyrirsögnin sláandi. Tilvísunin í umræðuna
um fátækt er merki um breytta þjóðfélagsumræðu. Upp á yfirborðið eru að koma
málefni sem legið hafa í þagnargildi fyrir þær sakir að flestum hefur þótt óþægi-
legt að ræða þau. Mörgum hefur þó ofboðið að unnt skuli vera að nýta eða öllu
heldur misnýta og níðast á félagslegri aðstoð og skattkerfinu eins og kom fram
í Morgunblaðinu fyrr í þessum mánuði. En sú ágæta umfjöllun
varð einmitt tilefni til viðbragða Katrínar Sifjar. Með því er
ekki átt við að aðstoðin eigi ekki fullan rétt á sér. Hin stóra
spurning á fremur við um það að fólk skuli leyfa sér að ganga of
langt og fara að gera út á félagslega aðstoð.

Katrín veltir fyrir sér því hvernig þriðja kynslóðin gengur inn í far forfeðranna
og leggst á þá aðstoð sem til boða er þeim sem ekki geta fengist við lífið án pen-
inga frá hinu opinbera. Langflestir virðast sammála því að aðstoð frá því opin-
bera sé neyðarbrauð. En engu að síður er staðreyndin sú að margir velja þá leið
fremur en að hafa meira fyrir lífinu og stunda atvinnu. Hið góða við viðtalið sem
tekið er í framhaldi af bréfi Katrínar Sifjar til Morgunblaðsins er að vakin er at-
hygli á því sem miður fer og í raun á þeirri staðreynd að aðstoðin sem kemur frá
ríki og sveitarfélögum á og ætti eingöngu að vera neyðaraðstoð. Sú sem setur

fram þetta sjónarmið hefur staðið í sporum þess er kemst ekki af án einmitt
þeirrar aðstoðar, en hún vill ekki festast í því farinu að þiggja opinbera aðstoð.

Hið opinbera, ríki og sveitarfélög verða að beita sér fremur fyrir því að gera
þessum skjólstæðingum kleift að verða sjálfbjarga. Sjálfbjörg er betri en bónbjörg
og ljóst  að þeir sem læra að komast af sjálfir eru snöggtum líklegri en hinir til
þess að sækja ekki ríkið um bætur til að draga fram lífið um ókominn aldur.
Skattakerfið hefur í sér fólginn mikinn hvata til þess að telja fram lágar og litlar

tekjur meðal annars til þess að hækka barnabætur. Tekjutenging
barnabóta er samkvæmt umfjölluninni í Morgunblaðinu mörg-
um freisting til þess að skilja við maka sinn. Eiginkona og
móðir með lágar tekjur nær fullum barnabótum skilji hún að

forminu til við tekjuhærri eiginmann sinn og verði einstæð móðir í opinberum
skrám.  Það er eftirtektarvert að ung kona sem eignaðist sitt fyrsta barn ung skuli
ná því að halda sjálfsvirðingu sinni og vilja til að vera sjálfri sér nóg. Á sama tíma
gerir hún sér grein fyrir því að neyðaraðstoðin á ekki að verða til þess að buga ein-
staklinginn sem lendir í þeim ógöngum að komast ekki leiðar sinnar hjálparlaust
um lengri eða skemmri tíma.  Hugsunin sem eftir stendur er hvort slíkt hugarfar
eigi ekki erindi til forsvarsmanna sveitarfélaga sem nú eiga undir högg að sækja
á Vestfjörðum. Byggðaáætlun Ísafjarðarbæjar og hugsunarháttur ungu konunnar
eiga margt skylt. Fyrst og fremst er sjálfsvirðingin!

Menningarmálanefnd ÍsafjarðarbæjarMenningarmálanefnd ÍsafjarðarbæjarMenningarmálanefnd ÍsafjarðarbæjarMenningarmálanefnd ÍsafjarðarbæjarMenningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar

Fimmtán aðilar fáFimmtán aðilar fáFimmtán aðilar fáFimmtán aðilar fáFimmtán aðilar fá
styrk frá nefndinnistyrk frá nefndinnistyrk frá nefndinnistyrk frá nefndinnistyrk frá nefndinni

Menningarmálanefnd Ísa-
fjarðarbæjar hefur ákveðið að
fimmtán aðilar hljóti styrk frá
Ísafjarðarbæ á þessu ári en
alls bárust nefndinni 19 um-
sóknir fyrir auglýstan frest
sem var til 10. mars síðastlið-
inn. Samtals nemur styrkveit-
ingin kr. 1.570.000 og þar af
hlýtur Sunnukórinn á Ísafirði
hæsta styrkinn, eða kr.
250.000. Tónlistarfélag Ísa-
fjarðar og Myndlistarfélag
Ísafjarðar fá styrk að upphæð
kr. 200.000 hvor um sig og
Sögufélag Ísfirðinga og Litli
leikklúbburinn á Ísafirði kr.
150.000 hvor aðili.

Aðrir sem hljóta styrk eru

Edinborgarhúsið ehf. á Ísa-
firði, kr. 125.000, Kvik-
myndafélagið „Í einni sæng“
á Flateyri, kr. 100.000, Leik-
félagið Hallvarður Súgandi á
Suðureyri, kr. 100.000, Nem-
endafélag Menntaskólans á
Ísafirði, kr. 100.000, Kamm-
erkórinn á Ísafirði, kr. 50.000,
Pétur Tryggvi Hjálmarsson á

Ísafirði, kr. 50.000, Rætur
Áhugahóður um menningar-
fjölbreytni á Vestfjörðum, kr.
50.000, Vestfirskar Þjóðsögur,
kr. 25.000, Kristjana Sigríður
Vagnsdóttir á Þingeyri, kr.
10.000 og Gunnlaugur Ingi
Ingimarsson á Ísafirði, kr.
10.000.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir
SvæðisútvarpiðSvæðisútvarpiðSvæðisútvarpiðSvæðisútvarpiðSvæðisútvarpið
stækkar við sigstækkar við sigstækkar við sigstækkar við sigstækkar við sig

Umhverfisnefnd Ísa-
fjarðarbæjar hefur sam-
þykkt umsókn frá Elísa-
betu Gunnarsdóttur um
byggingarleyfi fyrir við-
byggingu á baklóð að Að-
alstræti 22 á Ísafirði sam-
kvæmt teikningu frá
teiknistofunni Kol & Salt.

Í húsnæði því er um
ræðir hefur Svæðisútvarp
Vestfjarða m.a. aðsetur og
er með viðbyggingunni
verið að stækka aðstöðu
Svæðisútvarpsins um 40
fermetra en hún er í dag
aðeins tæpir 70 fermetrar.
Hefur verið heldur þröngt
um starfsmenn útvarpsins
í þessu rými auk þess sem
það uppfyllir ekki kröfur
Vinnueftirlitsins um að-
búnað starfsmanna.

Eins og greint var frá
fyrr í vetur hyggst Ríkis-
útvarpið fjölga störfum á
landsbyggðinni um allt að
sex .
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Hausastappa og djúp-Hausastappa og djúp-Hausastappa og djúp-Hausastappa og djúp-Hausastappa og djúp-
steikt roð í fiskveislusteikt roð í fiskveislusteikt roð í fiskveislusteikt roð í fiskveislusteikt roð í fiskveislu
Mikil gleði var á Suður-

eyri við Súgandafjörð sl.
laugardag þegar fyrir-

tækin Íslandssaga hf. og
Klofningur ehf. buðu

starfsfólki sínum og mök-
um til sameiginlegrar fisk-
veislu í félagsheimili stað-
arins. Hinn frægi kokkur

Úlfar Eysteinsson frá veit-
ingastaðnum Þremur

Frökkum sá um að mat-
reiða hráefnið sem starfs-
fólk fyrirtækjanna hand-

leikur öllu jöfnu dag
hvern, en meðal þess sem

boðið var upp á voru
hrogn og lifur, roð af

þorski og steinbít, hausa-
stappa, kúttmagi, mjöl-

súpa, saltaðar klumbrur,
kinnar, gellur og að sjálf-

sögðu saltfiskur ásamt
mörgu fleiru. Að sögn

kunnugra sló maturinn í
gegn hjá starfsfólkinu og

var mörgum undrunarefni
að hægt væri að útbúa svo
bragðgóða rétti úr afurð-

um fyrirtækjanna, sem oft

eru litnar hornauga á
meðan vinnslu þeirra

stendur. Að kvöldverði
loknum hófst viðamikil

skemmtidagskrá þar sem
fulltrúar hinna tíu þjóðar-

brota er manna fisk-
vinnslurnar komu fram og

skemmtu, hver á sinn
máta. Við tækifærið af-

henti Sparisjóður Bolung-
arvíkur nýstofnuðu starfs-
mannafélagi Klofnings og

Íslandssögu kr. 100.000 að
gjöf, en peningunum er

ætlað að renna til fyrir-
hugaðrar utanlandsferðar

félagsins. Þá fór fram
Karaokekeppni og léku
veislugestir á alls oddi í
keppninni við undirspil
karaoketækisins. Dóm-

nefnd valdi þrjá bestu
söngvara kvöldsins og

hlutskarpastur varð
útgerðarmaðurinn Snorri
Sturluson, en túlkun hans

á laginu Delilah, sem
kolanámumaðurinn velski

Tom Jones gerði frægt á
sínum tíma, þótti bera af.

Annað sætið hreppti
Guðni Einarsson, fram-

kvæmdastjóri Klofnings,
sem söng My Way Franks

Sinatra og í því þriðja
varð Ævar Einarsson hjá

Íslandssögu sem söng
slagarann Tracy eftir

Tammy Wynette.
Er veislan rómuð meðal

starfsfólks fyrirtækjanna
tveggja og víða haft á orði

að þetta ætti að gera
árvisst. Fleiri myndir frá

veislunni birtast á svip-
myndum á bb.is í vikunni.
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

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

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 27. apríl kl. 10:50

Formúla 1: Bein útsending frá tímatökunni í Barcelona
Laugardagur 27. apríl kl. 13:25

Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 27. apríl kl. 15:50

Íslandsmótið í handbolta kvenna: Sýnt frá úrslitakeppninni
Sunnudagur 28. apríl kl. 11:30

Formúla 1: Bein útsending frá keppninni í Barcelona

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 27. apríl kl. 13:45

Enski boltinn: Leikur óákveðinn

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðaustan 5-13 m/s og
él norðan- og vestanlands
en suðaustlæg átt 3-8 m/s
annars staðar og dálitlar
skúrir. Kólnandi veður.
Horfur á föstudag:
Norðan 8-15 m/s og snjó-
koma einkum norðantil,
en þurrt að mestu sunn-
anlands. Frost 0-7 stig.
Horfur á laugardag:
Norðlæg átt og snjókoma
eða él, en skýjað með
köflum og úrkomulítið
sunnantil. Fremur kalt.
Horfur á sunnudag:
Norðlæg átt og snjókoma
eða él, en skýjað með
köflum og úrkomulítið
sunnantil. Fremur kalt.
Horfur á mánudag:
Norðlæg átt og snjókoma
eða él, en skýjað með
köflum og úrkomulítið
sunnantil. Fremur kalt.

Föstudagur 26. apríl
17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (83:90)
18.30 Falda myndavélin (35:60
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Ferðin ótrúlega. (The Incredible
Journey) Ævintýramynd frá 1963 um
kött og tvo hunda sem týna eigendum
sínum þegar þeir eru í fríi og reyna að
rata heim af sjálfsdáðum. Aðalhlutverk:
Émile Genest, John Drainie og Tommy
Tweed.
21.30 Vinir eru vinum verstir. (With
Friends Like These) Gamanmynd frá ár-
inu 1998 um fjóra vini sem eru leikarar
í Hollywood og þrá allir að fá að leika Al
Capone í mynd sem Martin Scorsese er
að fara að gera. Aðalhlutverk: Robert
Canstanzo, David Strathairn, Jon Tenn-
ey og Adam Arkin.
23.15 Handboltakvöld
23.30 Fyrirgefið og gleymið. (Forgive
and Forget) Skosk kvikmynd um skin
og skúrir í vináttusambandi tveggja ung-
ra manna og kærustu annars þeirra. e.
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 27. apríl
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (84:90)
09.37 Albertína ballerína (7:26)
09.45 Litlu skrímslin (42:52)
09.54 Safnamýsnar (6:6)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (6:40)
10.25 Pokémon (43:52)
10.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í Barcelona.
12.10 Mósaík
12.40 Markaregn
13.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
15.20 Snjókrossið 2002
15.50 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá fjórða leik í úrslitum
kvenna.
18.00 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (10:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Britney Spears í Las Vegas.
Upptaka frá tónleikum söngkonunnar
ungu, Britney Spears, í Las Vegas.
21.00 Indiana Jones. (Indiana Jones
and the Last Crusade) Ævintýramynd
frá 1989 þar sem Indiana Jones á í úti-
stöðum við nasista sem hafa rænt föður
hans.  Aðalhlutverk: Harrison Ford, Sean
Connery, Denholm Elliott, Alison Doody
og John Rhys-Davies.
23.05 Hefndarvíg. (A Time to Kill)
Bandarísk spennumynd frá 1996 byggð
á metsölubók eftir John Grisham. Tveir
hvítir menn nauðga ungri blökkutelpu.
Þegar faðir hennar leitar hefnda fléttast
ungur lögfræðingur inn í spennandi saka-
mál. Aðalhlutverk: Matthew McConaug-
hey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson,
Oliver Platt og Kevin Spacey.
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 28. apríl
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.57 Andarteppa (5:26)
10.11 Kobbi (58:65)
10.23 Ungur uppfinningamaður
10.45 Svona er ég
11.00 Kastljósið
11.30 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Barcelona.
14.10 Íslandsmótið í handbolta.
15.40 Mósaík
16.15 Markaregn
17.00 Geimferðin (19:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.45 Tómas og Tim (10:10)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Listahátíð. Kynningarþáttur um
dagskrá Listahátíðar í Reykjavík.
20.30 Hálandahöfðinginn (5:11)
21.25 Helgarsportið
21.50 Kvikmyndanætur. (La nuit am-
éricaine) Bíómynd frá 1973 eftir Fran-
çois Truffaut. Það gengur á ýmsu hjá
kvikmyndagerðarfólki sem er að taka
upp hádramatíska bíómynd. Aðalhlut-
verk: Jacqueline Bisset, Valentina Cor-
tese, Alexandra Stewart, Jean-Pierre Au-
mont og François Truffaut.
23.45 Kastljósið
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 26. apríl
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 The Lords of Flatbush
14.00 U2
15.05 Andrea (e)
15.30 NBA Action
18.05 Friends (13:24) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 My Dog Skip. (Hundurinn minn
Skip) Hugljúf kvikmynd fyrir alla fjöl-
skylduna. Við kynnumst Willie Morris,
ungum strák, sem elst upp í Mississippi
á árum seinni heimsstyrjaldarinnar.
Willie er feiminn og vill fremur lesa
bækur en spila fótbolta með strákunum.
En daginn sem hann fær hund tekur lífið
mjög skemmtilega stefnu.  Aðalhlutverk:
Frankie Muniz, Diane Lane, Luke
Wilson, Kevin Bacon.
21.10 Smallville (3:22) (Hothead) Clark
og Lex bjóða feðrum sín birginn, Clark
gengur til liðs við fótboltalið skólans og
Lex glímir við föður sinn um yfirráð yfir
LuthorCorp. Ekki líður á löngu áður en
Clark fer að taka eftir einkennilegum
hlutum í fari fótboltaþjálfarans.
22.00 Palmetto. Fyrrverandi fangi reynir
að fóta sig í lífinu en allt breytist þegar
ung kona býður honum miklar fjárhæðir
fyrir að ræna stjúpdóttur sinni. Er þess
virði að fórna frelsinu eða heilla pening-
arnir? Hörkuspennandi mynd með úr-
valsleikurum.  Aðalhlutverk: Elizabeth
Shue, Woody Harrelson, Gina Gershon.
Leikstjóri: Volker Schlöndorff.  1998.
23.50 Psycho. (Skelfing) Endurgerð
einnar mögnuðustu spennumyndar allra
tíma. Mynd meistara Hitchcocks var
frumsýnd árið 1960 en hér er á ferðinni
ný útgáfa af sögunni um stúlkuna sem
leitar hælis á afskekktu móteli sem Nor-
man Bates rekur ásamt móður sinni.  Að-
alhlutverk: Julianne Moore, Vince
Vaughn, Anne Heche.
01.30 The Lords of Flatbush. (Hverfis-
kóngar) Ein af fyrstu myndum Sylvesters
Stallones. Sly er í klíku í Brooklyn sem
stendur saman í blíðu og stríðu.  Aðalhlut-
verk: Sylvester Stallone, Henry Winkler,
Martin Davidson.
02.55 Ísland í dag
03.20 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 27. apríl

08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.15 Quest For Camelot
11.40 Bold and the Beautiful
13.15 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn. Bein útsending.
16.05 Best í bítið
16.55 60 Minutes (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg (8:24)
20.00 Friends (14:24)
20.30 Touch. (Snerting) Allir vilja eigna
sér hlut í kraftaverkamanninum Juvenal.
Hinn valdamikli Bill Hill sér mikla
gróðravon í þessum sérstaka manni og
ætlar aðstoðarkonu sinni, Lynn, að kom-
ast í mjúkinn hjá honum. Hún lætur til
leiðast en verður svo ástfangin af Juve-
nal! Fleiri blandast í málið í þessari hressi-
legu gamanmynd sem kemur skemmti-
lega á óvart.  Aðalhlutverk: Skeet Ulrich,
Christopher Walken, Bridget Fonda,
Tom Arnold.
22.10 Nutty Porfessor II: The Klumps
(Klikkaði prófessorinn II) Gamanmynd
af allra bestu gerð. Prófessorinn Sherman
Klump er engum líkur. Hann á vissulega
við sín vandamál að etja en nú eru bjartari
tímar fram undan. Prófessorinn hefur
fundið draumadísina og brúðkaup er á
næsta leiti. Það eina sem gæti spillt gleð-
inni er að skrattakollurinn Buddy Love
láti á sér kræla! Aðalhlutverk: Eddie Mur-
phy, Janet Jackson, Larry Miller, John
Ales Richard.
00.00 The Brave (Hugrekki) Lífsbarátt-
an er hörð og óvægin eins og Raphael
veit af eigin raun. Hann á konu og tvö
börn og sér ekki margar leiðir til að sjá
þeim farborða. Skyndilega býðst honum
tækifæri til að gleðja sína nánustu en það
er dýru verði keypt. Aðalhlutverk:
Johnny Depp, Marlon Brando.
02.15 True Grit. (Sönn hetjudáð)
Þriggja stjarna vestri. Óvenjulegt þríeyki
eltir kaldrifjaðan morðingja.  Aðalhlut-
verk: John Wayne, Glen Campbell, Kim
Darby.
04.25 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 28. apríl
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.35 Bette (17:18) (e)
14.10 60 Minutes II (e)
15.00 Baseketball. (Hafnakörfubolti)
David Zucker, einn af þremenningunum
á bak við Airplane! og Naked Gun mynd-
irnar, og Trey Park og Matt Stone, höf-
undar South Park teiknimyndaseríunnar
taka höndum saman og útkoman er
bráðskemmtileg. Þrír ónytjungar finna
upp nýja íþrótt sem sameinar körfubolta
og hafnabolta og fyrr en varir er upp-
finning þeirra á allra vörum og orðin at-
vinnumannaíþrótt! Aðalhlutverk: Trey
Parker, Matt Stone, Yasmine Bleeth,
Jenny McCarthy.
16.45 Andrea (e)
17.10 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Viltu vinna milljón?
20.20 Sjálfstætt fólk. Hinn ástsæli sjón-
varpsmaður, Jón Ársæll Þórðarson, held-
ur áfram að kynna okkur áhugaverða
samborgara í nýjum myndaflokki sem
er vikulega á dagskrá. Jón Ársæll heim-
sækir konur og karla á öllum aldri og
kynnir landsmönnum nýja hlið á þeim
sem eru í eldlínunni.
20.50 The House of Mirth. (Gleðinnar
dyr) Lily Bart er glæsileg hefðarkona í
New York. Karlmenn líta hana hýru auga
en konur býsnast yfir velgengni hennar.
En það er kalt á toppnum og stöðu hennar
er ógnað vegna fjárhagserfiðleika. Lily
fær tækifæri til að koma sínum málum í
lag en verður að gjalda það dýru verði.
Aðalhlutverk: Gillian Anderson, Eric
Stoltz, Dan Aykroyd, Laura Linney.
23.10 60 Minutes
00.00 Cry the Beloved Country. (Grát
ástkæra fósturmold) Áhrifarík kvikmynd
sem gerist í Suður-Afríku árið 1946.
Aðskilnaðarstefnan er ekki komin til
framkvæmda en mikilla fordóma gætir í
þjóðfélaginu. Blökkumaðurinn Stephen
Kumalo reynir árangurslaust að bjarga
syni sínum og systur frá glötun. Sonurinn
er flæktur í sakamál þar sem hvítur
stuðningsmaður blökkumanna var myrt-
ur. Faðir hins látna baráttumanns tekur
atburðinn mjög nærri sér en hefur hins
vegar allt aðra skoðun á sambúð hvítra
og svartra. Aðalhlutverk: James Earl
Jones, Richard Harris, Vusi Kunene,
Charles S. Dutton, Leleti Khumalo.
01.45 Cold Feet (1:6) (e)
02.35 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 26. apríl
18.00 Leiðin á HM. Myndaflokkur þar
sem þátttökuþjóðirnar á HM í sumar eru
kynntar til sögunnar.  Kastljósinu er beint
að tveimur þjóðum í hverjum þætti. Rætt
er við þjálfarana og helstu stjörnurnar.

18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 South Park (11:14)
21.00 Mr. Nice Guy. (Sómapiltur)
Þriggja stjarna grín- og hasarmynd. Gian-
carlo er eiturlyfjabarón í Melbourne í
Ástralíu. Fréttakonan Diana hefur náð
að festa glæpsamlegt athæfi hans á mynd-
band. Birting þess mun koma Giancarlo
á bak við lás og slá í eitt skipti fyrir öll. Á
flótta undan Giancarlo rekst Diana á
sjónvarpskokkinn Jackie sem þar með
flækist í málið og er nú líka hundeltur af
blóðþyrstum glæpamönnum.  Aðalhlut-
verk: Jackie Chan, Richard Norton, Miki
Lee.

22.25 The Servant. (Þjónninn) Tony er
spilltur, ungur maður. Hann er vel efnum
búinn og ræður sér einkaþjón til að sjá
um öll sín mál. Þjónninn, sem heitir Bar-
ret, er útsmoginn náungi sem nær fljótt
tangarhaldi á Tony. Vopnin hafa alger-
lega snúist í höndunum á Tony því nú er
það Barrett sem er húsbóndinn á heimil-
inu. Ástandið verður brátt óbærilegt og
eitthvað verður undan að láta. Maltin
gefur þrjár og hálfa stjörnu.  Aðalhlut-
verk: Dirk Bogarde, James Fox, Sarah
Miles, Wendy Craig.
00.20 Persons Unknown. (Á bak og
burt) Jim Holland er fyrrverandi lög-
reglumaður sem nú rekur sitt eigið
öryggisgæslufyrirtæki. Eitt kvöldið
bregður hann sér út á lífið og endar með
ókunnri konu í rúminu. Þegar hann vakn-
ar er konan á bak og burt og sömuleiðis
mikilvæg gögn um einn viðskiptavina

hans. Holland verður að finna hjásvæf-
una hið snarasta því annars situr hann
heldur betur í súpunni. Aðalhlutverk:
Joe Mantegna, Kelly Lynch, Naomi
Watts, J.T. Walsh.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 27. apríl
10.40 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Tottenham Hotspur og Liverpool.
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 Highlander (12:22)
20.00 MAD TV. Geggjaður grínþáttur
þar sem allir fá það óþvegið. Heiti þátt-
arins dregur nafn sitt af samnefndu skop-
myndablaði sem notið hefur mikilla vin-
sælda.
21.00 Things To Do In Denver When
You´re Dead. (Dauðs manns gaman í
Denver) Spennumynd af betri gerðinni.
Jimmy Tosnia er fyrrverandi glæpamað-
ur sem hefur snúið sér að löglegu athæfi.
Honum gengur ágætlega en daginn sem
gamall félagi hefur samband fellur allt í
sama farið. Jimmy samþykkir að taka að
sér vafasamt verkefni gegn góðri greið-
slu. Hann hóar í nokkra kunningja úr
bransanum og þeir setja saman pottþétta
áætlun. Þegar á hólminn er komið fer
hins vegar allt úrskeiðis og Jimmy virðast
allar bjargir bannaðar. Aðalhlutverk:
Andy Garcia, Christopher Lloyd, William
Forsythe, Bill Nunn.
22.55 Hnefaleikar. .
00.55 Seductive. Erótísk kvikmynd.
02.15 Dagskrárlok og skjáleikur

Harry Potter
og höfundur

hans
Sjónvarpið sýnir kl. 20:05 á

morgun, Sumardaginn fyrsta,
heimildamynd þar sem farið er

til Edinborgar til fundar við
skáldkonuna J.K. Rowling, höf-

und bókanna vinsælu um galdra-
strákinn Harry Potter. Farið er

með Rowling á æskuheimili
hennar og á kaffihúsið þar sem

hún sat og skrifaði megnið af
fyrstu bókinni í flokknum. Hún

segir frá tilurð bókanna, lífi sínu
fyrir og eftir Harry Potter-æðið

og hvernig henni varð innan-
brjósts þegar draumur hennar

um að verða rithöfundur rættist.

Murinn.is er vefsíða
„Málfundafélags ungra
róttæklinga“ sem er
vinstri þenkjandi félags-
skapur sem telur alla þá
er halda róttækar skoðan-
ir eiga erindi við sig. Síð-
an er uppfærð daglega
með skoðunum hinna
ýmsu meðlima á stjórn-
málum og dægurviðburð-
um, en einnig er þar að
finna menningarhorn, þar
sem farið er í saumana á
jafn óskyldum hlutum og
þjóðfánum heimsins og
bókmenntum Morgan
Kane, og liðinn „Úr gler-
húsinu“ þar sem múrs-
menn bauna óspart á
hina og þessa í þjóðlífinu.
Vert er að gefa þessari
síðu gaum þar sem þar
rita oft beittir pennar á
borð við „Gettu-betur“
tvíburana Ármann og
Sverri Jakobssyni, góðar
greinar og ekki þarf að
vera sammála öllu sem
þar stendur til þess að
þeirra verði notið.

Gerist
áskrifendur

í síma
456 4560 www.bb.is
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Miðvikudagur 24. apríl kl. 18:30
Meistarakeppni Evrópu: Manchester United – Bayer Leverkusen

Laugardagur 27. apríl kl. 10:40
Enski boltinn: Tottenham Hotspur – Liverpool

Sunnudagur 28. apríl kl. 12:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn

Sunnudagur 28. apríl kl. 14:55
Enski boltinn: Everton – Blackburn Rovers

Sunnudagur 28. apríl kl. 17:00
NBA: Philadelphia 76ers – Boston Celtics

Sunnudagur 28. apríl kl. 21:30
NBA: Portland TrailBlazers – Los Angeles Lakers

Mánudagur 29. apríl kl. 18:50
Enski boltinn: Bolton Wanderers – Arsenal

Þriðjudagur 30. apríl kl. 18:30
Meistarakeppni Evrópu: Bayer Leverkusen – Manchester United

Miðvikudagur 1. maí kl. 18:30
Meistarakeppni Evrópu: Real Madrid – Barcelona

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

Skrúður í Dýrafirði
Sjónvarpið sýnir kl. 19:35 á morgun, Sumardaginn fyrsta, heimildamynd

um endurreisn Skrúðs í Dýrafirði, en garðurinn, sem séra Sigtryggur Guð-
laugsson gerði í upphafi tuttugustu aldar, er einstakur að allri gerð og

líklega nyrsti botanískur skrúðgarður jarðarinnar. Í myndinni er fylgst með
störfum sjálfboðaliða, m.a. nema og kennara Garðyrkjuskóla Íslands, sem
unnu í nokkur vor að endurgerð skrúðgarðsins í upphaflegri mynd. Gerð er

grein fyrir hugmyndum að garðinum, vitnað í ritaðar heimildir frá séra
Sigtryggi og rætt við nokkra aðila sem þekkja sögu staðarins.

Sunnudagur 28. apríl
12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
14.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Everton og Blackburn Rovers.
17.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í spil-
in fyrir þá næstu.
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 NBA. Bein útsending.
21.45 Summer Holiday. (Sumarfrí)
Bresk kvikmynd um nokkra kunningja í
London sem fá lánaðan strætisvagn og
halda á vit ævintýranna í Suður-Frakk-
landi. Tilgangur ferðarinnar er göfugur
en þegar þrjár huggulegar söngkonur
verða á vegi félaganna breyta þeir um
stefnu og halda til Aþenu í Grikklandi
þar sem stúlkurnar eiga að koma fram. Í
myndinni er fjöldi heimsþekktra laga
sem flest, ef ekki öll, eru flutt af liðs-
mönnum Shadows.  Aðalhlutverk: Cliff
Richard, Lauri Peters, Melvyn Hayes,
Una Stubbs, Teddy Green.
23.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 26. apríl
16.30 Muzik.is
17.30 Two Guys and a Girl (e)
18.00 Everybody loves Raymond

18.30 Yes, Dear(e)
19:00 Powerplay (e)
19.30 Powerplay(e)
20:00 Jackass.  Allir þekkja æringjann
Johnny Knoxville sem safnar myndum
af ofurhugum í vandræðum og öðru
fólki í óheppilegum aðstæðum. Fólki
er ráðlagt að reyna ekki að leika vit-
leysuna eftir.
20.30 Bob Patterson. Bob Patterson
er fyrirlesari sem hvetur fræga fólkið á
framabrautinni. Hans eigin frami er þó
þyrnum stráður og hann á í mesta basli
með að hjálpa sjálfum sér eins vel og
hann hjálpar öðrum. Að sjálfsögðu
sprenghhlægilegir gamaþættir
21:00 Undercover. Bandarísk spennu-
þáttaröð um sérsveit flugumanna á veg-
um lögreglunnar sem gengur milli bols
og höfuðs á glæpasamtökum. Bólí-
vískir hermenn ráðast til atlögu inn á
sveitasetur eiturlyfjabarónsins Arm-
ando Uribe. Hann flýr með þyrlu sem
nauðlendir í frumskóginum. Sérsveitin
er send til Bólívíu til að handtaka hann
eða drepa.
22.00 Djúpa laugin
23:00 Malcolm in the middle (e)
23.30 CSI (e)
00.20 Law & Order (e)
01.10 Jay Leno(e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 27. apríl
12.30 48 Hours(e)
13.30 Law & Order(e)
14.30 Jay Leno(e)

15.30 Djúpa laugin (e) Þórey Eva og
Júlíus Hafstein koma Íslendingum á
stefnumót
16.30 Survivor IV (e)
17.30 Fólk (e)
18.30 Undercover (e)
19.30 Two Guys and Girl (e)
20.00 Powerplay. Bandarísk þáttaröð
um Brett Parker er flytur aftur til heima-
bæjar síns til að stjórna hokkíliði. Colleen
neyðist til að loka hluta af stálbræðslu
Duff. Brett ræður Bobby Gunn til liðsins
en eftir að hann kemst að því að hann hef-
ur verið með Michelle tekur hann til sinna
ráða.
21:00 Íslendingar.
22:00 Total Recall. Kanadísk spennu-
þáttaröð um lögreglumenn á áttunda ára-
tug 21. aldarinnar Draumvakafíkn ágerist
í framtíðarlandinu og fjöldi draumvaka-
notenda brennur til bana í tækjunum.
Hume og Farve finna tengsl milli fórnar-
lambanna og stefnumótaþjónustu sem er
á vegum Recall.
22.50 Bíómynd(e)
00:20 Tvöfaldur Jay Leno (e)
01.50 Muzik.is

Sunnudagur 28. apríl
12.30 Silfur Egils
14.00 Mótor(e)
14.30 Boston Public(e)
15.30 The Practice (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Providance (e)
18.30 Bob Patters(e)
19.00 Jackass(e)
19.30 Yes,dear (e)
20:00 Sunnudagsmynd
21:30 Málið
21.45 Silfur Egils
23.30 Íslendingar (e)
00.30 Survivor IV (e)
01.20 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Lilja Rafney Magnús-
dóttir, oddviti Vinstri-

hreyfingarinnar - græns
framboðs í Ísafjarðarbæ

svarar:
,,Ég fer að
sjálfsögðu
alltaf inn á

bb.is og
þaðan er

hægt að fara
inná marga

skemmtilega
vestfirska vefi t.d atvest.is
og á vef  Grunnskólans á

Suðureyri. Þaðan fer ég
oft inn á tengingu þar sem

ég get skoðað gamlar
mannlífsmyndir frá Súg-

andafirði sem teknar voru
af  sr. Jóhannes heitnum

Pálmasyni sem þjónaði
Súgfirðingum í þrjátíu ár.

Sonur hans hefur sett þær
inn á netið við mikla

ánægju heimamanna sem
og brottfluttra Súgfirðinga.
Einnig fer ég oft inn á póli-
tísku vefina og þá sérstak-
lega þessa dagana vg.is,
en þar verður tenging fyrir

framboðið okkar hér
vestra. Ég kíki stundum á
althingi.is og vitaskuld á

visir.is og mbl.is því ég er
fréttafíkill.“

Hafnar- og umhverfissvið ÍsafjarðarbæjarHafnar- og umhverfissvið ÍsafjarðarbæjarHafnar- og umhverfissvið ÍsafjarðarbæjarHafnar- og umhverfissvið ÍsafjarðarbæjarHafnar- og umhverfissvið Ísafjarðarbæjar

Sameinuð í eittSameinuð í eittSameinuð í eittSameinuð í eittSameinuð í eitt
Bæjarstjórn Ísafjarðar-

bæjar samþykkti á fundi sl.
fimmtudag að sameina
hafnar- og umhverfissvið
bæjarins, en fyrir nokkru var
umhverfisnefnd og hafnar-
stjórn falið að skoða sam-
legðaráhrif af sameiningu
sviðanna í eitt. Í kjölfar sam-
þykktarinnar var bæjarstjóra
falið að vinna tillögu að nýju
skipuriti, erindisbréfum
nefnda og starfslýsingu hins
nýja sviðs.

Á fundi er fram fór sama
dag samþykkti hafnarstjórn
Ísafjarðarbæjar bókun þess
efnis að hún mælti með

Guðmundi H. Kristjánssyni
í stöðu yfirmanns Hafna Ísa-
fjarðarbæjar, en hann mun
þá, ef af ráðningu hans
verður, gegna stöðu yfir-
manns sameinaðra sviða.
Fundargerð hafnarstjórnar
var tekin fyrir á fundi bæjar-
ráðs í gær, mánudag, og lagði
Sæmundur Kr. Þorvaldsson
fram bókun við hana þar sem
hann dró í efa að rétt væri að
ganga frá ráðningu yfirmanns
Hafna Ísafjarðarbæjar á þess-
um tímapunkti þar sem bæj-
arstjórn hafi nú ákveðið að
sameina umhverfis- og hafn-
arsvið. Tók hann fram að í

bókun sinni fælist enginn efi
um niðurstöðu hafnarstjórn-
ar hvað varðaði umsækj-
anda.

Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar, lagði
þá fram bókun þess efnis að
hann minnti á að samþykkt
hefði verið samhljóða á bæj-
arstjórnarfundi sl. febrúar að
ráða yfirmann fyrir Hafnir
Ísafjarðarbæjar og að unnið
hefði verið eftir því, sem út-
skýrði fyrirliggjandi tillögu
hafnarstjórnar. Búist er við
því að öllu jöfnu verði geng-
ið frá ráðningu Guðmundar
á fundi þann 2. maí nk.

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir
SkátamessaSkátamessaSkátamessaSkátamessaSkátamessa
á Sumardag-á Sumardag-á Sumardag-á Sumardag-á Sumardag-

inn fyrstainn fyrstainn fyrstainn fyrstainn fyrsta
Á morgun, Sumardaginn
fyrsta, efnir Skátafélagið
Einherjar - Valkyrjan fyrir
skátaguðsþjónustu í Ísa-

fjarðarkirkju. Þar mun
Ólafur B. Halldórsson,

predika og sr. Magnús Er-
lingsson þjóna fyrir altari.

Gengið verður í skrúð-
göngu frá Skátaheimilinu

við Mjallargötu að kirkj-
unni þar sem messan

hefst kl. 10:00. Að messu
lokinni munu skátar fara í

skrúðgöngu um götur
bæjarins með tilheyrandi

trumbuslætti. Skátafélagið
vill vekja athygli á skeyta-

sölu sinni vegna yfirstand-
andi fermingavertíðar, en

ferming helgarinnar verður
sú fyrsta í sögu skátafél-

agsins þar sem skeytin
verða tölvuprentuð.

bb.is
– góður

kostur
fyrir aug-
lýsingar!
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bb.is
– öflugur frétta- og
upplýsingamiðill!

Ljósmyndasamkeppni Bókhlöðunnar, Nýherja hf. og bb.isLjósmyndasamkeppni Bókhlöðunnar, Nýherja hf. og bb.isLjósmyndasamkeppni Bókhlöðunnar, Nýherja hf. og bb.isLjósmyndasamkeppni Bókhlöðunnar, Nýherja hf. og bb.isLjósmyndasamkeppni Bókhlöðunnar, Nýherja hf. og bb.is

Teygjustökk valin besta myndinTeygjustökk valin besta myndinTeygjustökk valin besta myndinTeygjustökk valin besta myndinTeygjustökk valin besta myndin
Skarphéðinn Sigurðsson,

starfsmaður Flugfélags Íslands
á Ísafjarðarflugvelli, hlaut
fyrstu verðlaun í ljósmynda-
samkeppni Bókhlöðunnar á
Ísafirði, Nýherja hf. og bb.is
sem staðið hefur yfir hér á
vefnum frá því nýtt útlit vefj-
arins var tekið í notkun um
miðjan janúar. Verðlauna-
myndin ber nafnið Teygju-
stökk og var tekin er Skarp-
héðinn var á Reading tónlistar-
hátíðinni í Englandi árið 1997.

Önnur verðlaun komu í hlut
Guðnýjar Matthíasdóttur,
Hamri, Vesturbyggð, en mynd

hennar ber heitið Skautað og
var tekin í Vatnsfirði 29. janú-
ar sl. þegar nemendur Birki-
melsskóla fengu frí í skólanum
og fóru á skauta. Þriðju verð-
laun fékk Nanný Arna Guð-
mundsdóttir á Ísafirði fyrir
myndina Botn Dýrafjarðar.
Myndin var tekin haustið 2001
á brúnni í Dýrafirði. Alls bár-
ust 58 myndir í keppnina og er
öllum sem sendu inn myndir
þökkuð þátttakan.

Fyrstu verðlaun í ljós-
myndakeppninni var Canon
Power Shot A20, stafræn
myndavél að verðmæti kr.

Frá afhendingu verðlaunanna. Frá vinstri: Jónas Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri Bók-
hlöðunnar, Nanný Arna Guðmundsdóttir sem fékk þriðju verðlaun, Skarphéðinn Sigurðsson
sem fékk fyrstu verðlaun og Sigurjón J. Sigurðsson, ritstjóri Bæjarins besta. Á myndina
vantar Guðnýju Matthíasdóttur sem fékk önnur verðlaun.
54.900. Í önnur verðlaun var
ársáskrift að vikublaðinu Bæj-
arins besta að verðmæti 10.400
krónur og þriðju verðlaun voru
stækkun á ljósmynd upp í
20x30 cm ásamt ramma að
verðmæti kr. 3.000. Vinnings-
hafarnir fengu verðlaunin af-
hent á föstudag að viðstöddum
fulltrúum blaðsins og Bóklöð-
unnar. Guðný Matthíasdóttir,
Hamri átti ekki heimangengt
og fær hún því verðlaunin

send. Í dómnefnd áttu sæti þeir
Hrafn Snorrason, ljósmyndari
hjá Bókhlöðunni, Halldór
Sveinbjörnsson, ljósmyndari
BB og Tóbías Sveinbjörnsson
hjá Beco ehf. í Reykjavík.

Í ljósmyndaleiknum var
ekkert sérstakt viðfangsefni
eða þema og höfðu þátttak-
endur því frjálsar hendur. Í
þessari viku verður kynnt ný
ljósmyndasamkeppni á vegum
sömu aðila á fréttavef BB. Þess

skal getið að hægt verður að
skoða myndirnar í keppninni
inn á ljósmyndavef bb.is eftir
að ný keppni er hafin. Dagana
2. og 3. maí nk. munu fulltrúar
frá Nýherja hf. kynna nýjustu
stafrænu myndavélarnar frá
Canon í Bókhlöðunni á Ísafirði
og eru allir áhugamenn um
nýjustu tækni í ljósmyndun
hvattir til að líta til sérfræð-
inganna og kanna hvað í boði
er fyrir næstu keppni.

Myndin Teygjustökk hlaut fyrstu verðlaun í ljósmyndasam-
keppni Bókhlöðunnar á Ísafirði, Nýherja hf. og bb.is. Myndin
er tekin í Englandi árið 1997.
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gerð upptækgerð upptækgerð upptækgerð upptækgerð upptæk
Talsverður erill var hjá

lögreglunni á Ísafirði um
helgina. Við leit í bifreið
aðfaranótt laugardags
fann lögreglan tól til
neyslu kannabisefna og
gerði upptæk af ökumanni
hennar, sem er á átjánda
aldursári.

Bifreiðin var stöðvuð
við hefðbundið eftirlit lög-
reglu, sem ákvað að leita í
henni þar sem ökumaður
hennar virtist í annarlegu
ástandi. Síðar sama kvöld
lagði lögreglan svo hald á
landa og áfengi úr bifreið
sem í voru tveir átján ára
gamlir piltar.

Þá gerðu óprúttnir ein-
staklingar sér lítið fyrir um
helgina og stálu tveimur
slökkvitækjum úr jarð-
göngunum.

Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í HnífsdalHraðfrystihúsið – Gunnvör hf. í Hnífsdal

Ný þorskeldiskví sjósettNý þorskeldiskví sjósettNý þorskeldiskví sjósettNý þorskeldiskví sjósettNý þorskeldiskví sjósett
Ný þorskeldiskví Hrað-

frystihússins-Gunnvarar hf.
var sjósett í Sundahöfn á Ísa-
firði í síðustu viku. Að því
loknu dró dragnótabáturinn
Aldan ÍS kvínna, sem er 51
metri að ummáli, áleiðis inn
Álftafjörð en hún verður stað-
sett þar innundir Langeyri. Eru
eldiskvíar HG í Álftafirðinum
þar með orðnar tvær því, eins
og kunnugt er, var önnur kví
sjósett í fyrrasumar og hefur
síðan þá verið í firðinum við
góða raun. Að sögn Kristjáns
Jóakimssonar, vinnslu- og
markaðsstjóra HG, er ætlunin
að veiða þorsk til eldis í kvínni
í byrjun maímánaðar þegar
yfirstandandi hrygningar-
stöðvun Hafró lýkur.

Kristján segir stjórnendur
HG ánægða með útkomur
tilraunarinnar og vænta
áframhaldandi góðs gengis.

un á henni langt á veg komin,“
sagði Össur í samtali við blað-
ið og bætti við að ef tekst að
smíða hana og sjósetja í sumar
eins og stefnt er að, þá verði
hún væntanlega fyrsta eldis-
kvíin af þessu tagi við Íslands-
strendur.

„Kvíin í Álftafirðinum hefur
reynst vel til þessa og kom
þokkalega undan álagi vetrar-
ins. Við erum nú að læra á
þorskeldið og betrumbæta það
og kvíin sem sjósett var núns
er enn eitt skref í áttina, af
vonandi mörgum fleirum,“
sagði Kristján.

Rörtækni ehf. á Ísafirði
smíðaði og hannaði báðar kví-
ar HG í Álftafirði og segist
Össur Össurarson, fram-
kvæmdastjóri Rörtækni, vera
ánægður með samstarfið við
fyrirtækið.

„Það gekk afar vel að sjó-
setja kvínna og sömuleiðis
hefur gengið vel að smíða
kvíarnar og hanna. Við sáum
fram á mikinn samdrátt í þjón-
ustuverkefnum þennan vetur-
inn, en þessi verkefni hafa
komið okkur mjög til góðs
hvað slíkt varðar. Það fóru til

dæmis um 20 dagsverk í smíð-
ina á nýju kvínni og í fram-
haldi af vinnu okkar fyrir HG
hefur rignt yfir okkur fyrir-
spurnunum víðs vegar að.
Næst er ætlunin að smíða kví
sem hægt er að sökkva á vet-
urna til þess að forðast veðra-
brigði og lagnarís, og er hönn-

Frá sjósetningu kvíarinnar í Sundahöfn.


