
„Manneskjunni„Manneskjunni„Manneskjunni„Manneskjunni„Manneskjunni
 munu  alltaf munu  alltaf munu  alltaf munu  alltaf munu  alltaf

fylgja ákveðinfylgja ákveðinfylgja ákveðinfylgja ákveðinfylgja ákveðin
mál“mál“mál“mál“mál“

– segir Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri– segir Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri– segir Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri– segir Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri– segir Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri
Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Vest-Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Vest-Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Vest-Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Vest-Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Vest-
fjörðum og formaður félagsmálanefndar Ísa-fjörðum og formaður félagsmálanefndar Ísa-fjörðum og formaður félagsmálanefndar Ísa-fjörðum og formaður félagsmálanefndar Ísa-fjörðum og formaður félagsmálanefndar Ísa-

fjarðarbæjar.  Sjá viðtal í miðopnu.fjarðarbæjar.  Sjá viðtal í miðopnu.fjarðarbæjar.  Sjá viðtal í miðopnu.fjarðarbæjar.  Sjá viðtal í miðopnu.fjarðarbæjar.  Sjá viðtal í miðopnu.

Miðvikudagur 1. maí 2002 Miðvikudagur 1. maí 2002 Miðvikudagur 1. maí 2002 Miðvikudagur 1. maí 2002 Miðvikudagur 1. maí 2002 ••••• 18. tbl.  18. tbl.  18. tbl.  18. tbl.  18. tbl. ••••• 19. árg. 19. árg. 19. árg. 19. árg. 19. árg.

ÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvember 1984 1984 1984 1984 1984 • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 •     Fax 456 4564 • Netfang:Fax 456 4564 • Netfang:Fax 456 4564 • Netfang:Fax 456 4564 • Netfang:Fax 456 4564 • Netfang: bb bb bb bb bb@@@@@bbbbbbbbbb.is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. 200200200200200 m/ m/ m/ m/ m/vvvvvsksksksksk

– segir Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri– segir Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri– segir Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri– segir Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri– segir Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri
Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Vest-Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Vest-Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Vest-Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Vest-Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Vest-
fjörðum og formaður félagsmálanefndar Ísa-fjörðum og formaður félagsmálanefndar Ísa-fjörðum og formaður félagsmálanefndar Ísa-fjörðum og formaður félagsmálanefndar Ísa-fjörðum og formaður félagsmálanefndar Ísa-

fjarðarbæjar.  Sjá viðtal í miðopnu.fjarðarbæjar.  Sjá viðtal í miðopnu.fjarðarbæjar.  Sjá viðtal í miðopnu.fjarðarbæjar.  Sjá viðtal í miðopnu.fjarðarbæjar.  Sjá viðtal í miðopnu.

„Manneskjunni„Manneskjunni„Manneskjunni„Manneskjunni„Manneskjunni
 munu  alltaf munu  alltaf munu  alltaf munu  alltaf munu  alltaf

fylgja ákveðinfylgja ákveðinfylgja ákveðinfylgja ákveðinfylgja ákveðin
mál“mál“mál“mál“mál“

Farið fram á aukna þátttöku Ísafjarðarbæjar í Eignarhaldsfélagi Vestfjarða ehf.Farið fram á aukna þátttöku Ísafjarðarbæjar í Eignarhaldsfélagi Vestfjarða ehf.Farið fram á aukna þátttöku Ísafjarðarbæjar í Eignarhaldsfélagi Vestfjarða ehf.Farið fram á aukna þátttöku Ísafjarðarbæjar í Eignarhaldsfélagi Vestfjarða ehf.Farið fram á aukna þátttöku Ísafjarðarbæjar í Eignarhaldsfélagi Vestfjarða ehf.

Hlutur bæjarins verði 20 milljónirHlutur bæjarins verði 20 milljónirHlutur bæjarins verði 20 milljónirHlutur bæjarins verði 20 milljónirHlutur bæjarins verði 20 milljónir
Farið hefur verið fram á

aukna þátttöku Ísafjarðarbæj-
ar í Eignarhaldsfélagi Vest-
fjarða ehf. og er gerð tillaga
um að hlutur Ísafjarðarbæjar
verði 20 milljónir króna miðað
við 100 milljón króna stofnfé
þar sem um sé að ræða stærsta
og öflugasta sveitarfélagið á
Vestfjörðum. Er þetta lagt til
samkvæmt tillögu Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða sem
fékk það verkefni á fundi
stofnaðila Eignarhaldsfélags-
ins í nóvember 2001 að athuga

með endurstofnun félagsins á
grundvelli reglugerðar um
eignarhaldsfélög.

Þá hefur Atvinnuþróunar-
félagið greint frá því að Ís-
lensk Verðbréf hafi áhuga á
stofnun eignarhaldsfélags á
Vestfjörðum í ljósi reynslu og
þekkingar af starfsemi Tæki-
færis, eignarhaldsfélags
Norðurlands.

Aðalsteinn Óskarsson,
framkvæmdastjóri Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða og
Torfi Jóhannsson, forstöðu-

aðir voru sem framlag ríkisins
til stofnunar eignarhaldsfé-
lags á Vestfjörðum.

Eins og blaðið hefur áður
greint frá varð starf Eignar-
haldsfélags Vestfjarða aldrei
neitt frá því að það var stofnað
í árslok 1999 en því var ætlað
að taka á arðsemisgrundvelli
þátt í félögum er vinna að
nýsköpunarverkefnum á Vest-
fjörðum. Stofnun félagsins
tengdist samþykkt Alþingis
um byggðaáætlun en þar var
gerð tillaga um stofnun eign-

arhaldsfélaga í hverju kjör-
dæmi.

Í samþykktinni fólst að
Byggðastofnun yrði úthlutað
300 milljónum króna af fjár-
lögum ár hvert í þrjú ár til að
leggja fram í slíkum félögum.
Framlag Byggðastofnunar var
hins vegar skilyrt þannig að
það yrði aldrei hærra en 40%
af heildarhlutafé. Stofnhlutafé
Eignarhaldsfélags Vestfjarða
varð hins vegar aldrei hærra
en 8,6 milljónir króna og frek-
ari hlutafjársöfnun mistókst.

maður Íslenskra Verðbréfa á
Ísafirði, áttu fund með bæjar-
ráði Ísafjarðarbæjar í síðustu
viku þar sem málið var til
umræðu og í framhaldið af
því hefur bæjarráð óskað eftir
upplýsingum frá stjórn
Byggðastofnunar um hvort
búið sé að ráðstafa einhverjum
af þeim fjármunum sem ætl-
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PPPPPerlan Vestfirðirerlan Vestfirðirerlan Vestfirðirerlan Vestfirðirerlan Vestfirðir
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.
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,,Innan Ísafjarðarbæjar starfa framsækin hátæknifyrirtæki tengd sjávarútvegi
sem hafa heiminn allan sem sitt markaðssvæði. Öflugir frumkvöðlar hafa
skapað þessi fyrirtæki. En slík fyrirtæki þurfa líka á réttum aðstæðum
að halda. Ísafjarðarbær er gott dæmi um öflugan kjarna þar sem
sterkar grunneiningar í sjávarútvegi og vinnslu, skapa kröfuhart um-
hverfi sem vettvang fyrirtækja með framleiðsluvörur sem standast
hörðustu kröfur,“ segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar um
atvinnuvegasýningu Vestfjarða, sem haldin verður í Perlunni í Öskjuhlíðinni
í Reykjavík, dagana 3. til 5. maí n.k, undir heitinu PERLAN VESTFIRÐIR.

Enginn sem til þekkir efast um að Vestfirðir eru dýrmæt perla. Landshluti,
sem á að baki langa og merka sögu hvað varðar þróun veiða og vinnslu sjávar-
afurða; svæði, sem býr yfir stórbrotinni náttúru og þar sem mannlíf dafnar
með miklum blóma og aldrei ríkir nein lognmolla.  Á sýningunni í Perlunni
verða kynntir þeir fjölbreyttu möguleikar sem ferðaþjónusta svæðisins hefur
upp á að bjóða auk þess sem sértök áhersla verður lögð á kynningu Ísafjarð-
arbæjar, sem áhugaverðs staðar heim að sækja og þá ekki síður til búsetu í því

alþjóðlega umhverfi sem þar hefur myndast og þekkt er víða að góðri fyrir-
mynd. Bæjarins besta hvetur sem flesta til að leita fanga á atvinnuvega

sýningunni í Perlunni um næstu helgi og sækja Vestfirði heim til að
kynnast af eigin raun því, sem hér er hafa og njóta.

,,Fáir njóta eldanna, sem fyrstir kveikja þá“,,Fáir njóta eldanna, sem fyrstir kveikja þá“,,Fáir njóta eldanna, sem fyrstir kveikja þá“,,Fáir njóta eldanna, sem fyrstir kveikja þá“,,Fáir njóta eldanna, sem fyrstir kveikja þá“
Engu er um logið að þáttur verkalýðshreyfingarinnar í að viðhalda stöðug-

leika í þjóðfélaginu verður ekki ofmetinn. Breytir þar engu hvort tekst að
halda okkur réttu megin við rauðu strikin títt nefndu, sem virðast orðin eins
konar viðmiðun ákveðinna stétta, sem almenningi er talin trú um að séu sá
veltiás, sem ráði því hvort efnahagskerfi þjóðarinnar stendur eða fellur.

Á hátíðisdegi verkalýðsins hlýtur sú spurning að vera ofarlega í huga
margra hvort ekki sé tími til kominn að fullyrðingunni í fyrirsögn þessara orða
verði hnekkt og þeir sem tendra eldana fái notið þeirra þótt ekki væri nema til
jafns við þá, sem á eftir koma til að orna sér við bálið.                             s.h.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Vg opna kosn-Vg opna kosn-Vg opna kosn-Vg opna kosn-Vg opna kosn-
ingaskrifstofuingaskrifstofuingaskrifstofuingaskrifstofuingaskrifstofu

Vinstrihreyfingin - grænt
framboð opnar kosningaskrif-
stofu í dag 1. maí kl. 13 að
Hafnarstræti 14 á Ísafirði.

Í tilefni opnunarinnar verð-
ur boðið upp á kaffi og með-
læti fyrir gesti og gangandi.
Þá verður boðið upp á lifandi
tónlist og myndlistarsýningu.

Þá verður Netkaffi opnað
en þar gefst gestum kostur á
að kíkja á internetið á meðan
þeir fá sér hressingu. Leið-
sögn verður í boði fyrir þá
sem vilja. Sími skrifstofunnar
er 456 3001.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

FermingarFermingarFermingarFermingarFermingar
Tólf börn fermast í Ísafjarð-

arkirkju nk. sunnudag, 5. maí
kl. 14:00. Þau eru:

Bryndís Helga Björnsdóttir,
Hafraholti 20, Brynjar Freyr
Burknason, Túngötu 15, Dag-
ný Sveinsdóttir, Hafraholti 28,
Gísli Kristjánsson, Urðarvegi
51, Grímur Snorrason, Aðal-
stræti 33, Guðbjörg Einars-
dóttir, Sundstræti 30, Halldóra
Sigrún Ásgeirsdóttir, Túngötu
12, Karen Ólafsdóttir, Braut-
arholti 13, Páll Gunnlaugs-
son, Seljalandsvegi 68,
Sandra Kristinsdóttir Lyng-
mo, Austurvegi 13, Sigrún
Jónína Sigurðardóttir, Góu-
holti 1 og Þórdís Anna Skúla-
dóttir, Smiðjugötu 4.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Námskeið íNámskeið íNámskeið íNámskeið íNámskeið í
fluguköstumfluguköstumfluguköstumfluguköstumfluguköstum
Laugardaginn 4. maí er fyr-

irhugað að halda námskeið í
fluguköstum í íþróttahúsinu
á Torfnesi á Ísafirði.

Námskeiðið er ætlað jafnt
byrjendum sem lengra komn-
um.

Skráning fer fram hjá Sverri
Hestnes í Hafnarbúinni og hjá
Steingrími í síma 848 3411.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Júlíus með fullfermiJúlíus með fullfermiJúlíus með fullfermiJúlíus með fullfermiJúlíus með fullfermi
Frystitogarinn Júlíus

Geirmundsson ÍS kom til
hafnar á Ísafirði í gærmorg-
un með fullfermi, um 323
tonn að verðmæti 84 millj-
óna króna.

Skipið hefur að undan-
förnu verið að veiðum á

Hampiðjutorginu undir stjórn
Gunnars Arnórssonar og sam-
anstendur aflinn þaðan mest-
megnis af grálúðu. Athygli
vekur að aðeins tók sautján
og hálfan veiðidag að fylla
skipið af grálúðu og hlýtur sá
árangur að teljast góður.

Keppnin „Þrekmeistari Reykjavíkur 2002“Keppnin „Þrekmeistari Reykjavíkur 2002“Keppnin „Þrekmeistari Reykjavíkur 2002“Keppnin „Þrekmeistari Reykjavíkur 2002“Keppnin „Þrekmeistari Reykjavíkur 2002“

Ísfirðingur í 3j sætiÍsfirðingur í 3j sætiÍsfirðingur í 3j sætiÍsfirðingur í 3j sætiÍsfirðingur í 3j sæti
Lárus M. Daníelsson, 24

ára gamall Ísfirðingur, varð í
þriðja sæti á mótinu „Þrek-
meistari Reykjavíkur“ er fram
fór í Austurbergi í Breiðholti
á laugardag. Lárus varð einnig
í þriðja sæti í keppninni í fyrra,
sem snýst um að leysa tíu
þolþrautir á sem skemmstum
tíma. Náði Lárus að leysa
þrautirnar, sem byggðar eru á

hefðbundnum líkamsræktar-
æfingum, á tæpum 23 mínút-
um, en það var innan við mín-
útu frá þeim tíma sem sigur-
vegari keppninnar náði.

Lárus sagðist í samtali við
blaðið vera ánægður með ár-
angurinn þrátt fyrir að alltaf
mætti gera betur. „Ég undirbjó
mig ágætlega fyrir keppnina
að þessu sinni og það sást á

úrslitunum. Engu að síður
hefði ég viljað sigra og set nú
stefnuna á Íslandsmeistara-
mótið á Akureyri í október,
en þaðan get ég vonandi kom-
ið með gullpening í farteskinu.
Það þýðir ekki að hanga alltaf
í þriðja sætinu,“ segir Lárus.
Ísfirðingar áttu fleiri fulltrúa
á keppninni því Árni Ívarsson,
leikfimikennari við GÍ.

Lárus reynir við eina af þeim tíu þrautum er hann leysti í
keppninni.

StjórStjórStjórStjórStjórn og varn og varn og varn og varn og varnastjórnastjórnastjórnastjórnastjórn Nýsköpunarsjóðs fundaði á Ísafirðin Nýsköpunarsjóðs fundaði á Ísafirðin Nýsköpunarsjóðs fundaði á Ísafirðin Nýsköpunarsjóðs fundaði á Ísafirðin Nýsköpunarsjóðs fundaði á Ísafirði

Vestfirsk fyrirtæki heimsóttVestfirsk fyrirtæki heimsóttVestfirsk fyrirtæki heimsóttVestfirsk fyrirtæki heimsóttVestfirsk fyrirtæki heimsótt
Stjórn og varastjórn Ný-

sköpunarsjóðs var stödd á Ísa-
firði í síðustu viku ásamt sér-
fræðingum sjóðsins til að
halda stjórnarfund. Arnar Sig-
urmundsson, stjórnarformað-
ur sjóðsins, sagði í samtali
við blaðið að þetta væri í
fjórða sinn sem sjóðurinn
héldi stjórnarfundi á lands-
byggðinni, það hefði verið
gert árlega síðan árið 1998,
enda einskorðaði hann ekki
starfsemina við höfuðborgar-
svæðið.

Auk þess að halda stjórnar-
fund, heimsóttu stjórnarmenn
vestfirsk fyrirtæki og frum-
kvöðla sem sjóðurinn hefur
haft samskipti við. Meðal

annars heimsóttu þeir 3X-Stál
ehf., Hraðfrystihúsið – Gunn-
vör hf., Sindraberg, Póls hf.
og Mjólkursamlag Ísfirðinga
auk þess sem fyrirtæki í Bol-
ungarvík og á Suðureyri voru
sótt heim.

Nýsköpunarsjóður er hlut-
hafi í sushiframleiðslufyrir-
tækinu Sindrabergi ehf., og
var glatt á hjalla þar er fulltrúar
sjóðsins heimsóttu fyrirtækið
á hádeginu á föstudag. Að lok-
inni kynningu Elíasar Jóna-
tanssonar, framkvæmdastjóra
Sindrabergs á starfsemi fyrir-
tækisins, var gestunum boðið
að snæða sushi. Höfðu þeir
vart orð til að lýsa hrifningu
sinni á ljúfmetinu.

Stjórnarmenn Nýsköpunarsjóðs og Elías Jónatansson, framkvæmdastjóri Sindrabergs
ehf. í matsal fyrirtækisins. Það er Guðrún Pétursdóttir, stjórnarmaður sem býður öðrum
stjórnarmönnum að smakka á réttunum.
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Orkubú Vestfjarða

ÞverárvirkjunÞverárvirkjunÞverárvirkjunÞverárvirkjunÞverárvirkjun
Steingrímsfirði,Steingrímsfirði,Steingrímsfirði,Steingrímsfirði,Steingrímsfirði,
lokafrágangurlokafrágangurlokafrágangurlokafrágangurlokafrágangur

Vegna endurnýjunar Þverárvirkjunar óskar
Orkubú Vestfjarða eftir tilboðum í eftirfarandi
verkþætti:

Háþrýstiþvottur, múrviðgerðir og málun ut-
anhúss, ca. 500m².

Flísalögn innanhúss, c. 110m²
Útboðsgögn liggja frammi á skrifstofu Orku-

bús Vestfjarða, Stakkanesi 1, 400 Ísafirði, og
verða opnuð á sama stað, þriðjudaginn 7. maí
nk., kl. 14:00 í viðurvist þeirra bjóðenda sem
þess óska.

Verklok eru 15. júlí 2002.
Orkubú Vestfjarða

– beislað náttúruafl

Svonefnt „deildanámskeið“
Rauða kross Íslands var hald-
ið í Gamla Apótekinu á Ísa-
firði á dögunum. Á námskeið-
inu var m.a. fjallað um hug-
sjónir Rauða krossins, störf
og hlutverk deilda innan hans,
val og framkvæmd verkefna
og sjálfboðastarf og ræðu-
mennsku. Þátttakendur í nám-
skeiðinu voru sjálfboðaliðar
Rauða kross deildanna á
Vestfjörðum.

Deildir innan Rauða kross-
ins hafa lagt ríka áherslu á að
bjóða sjálfboðaliðum upp á
fræðslu í tengslum við þau
verkefni sem þeir taka að sér
auk þess sem nú er boðið upp
á sérstök námskeið fyrir þá

sem taka að sér trúnaðarstörf
á vegum deildanna og eru þau
námskeið liður í eflingu
sjálfboðaliða sem starfa á veg-

um félagsins.
Leiðbeinendur á námskeið-

inu voru þeir Gunnlaugur Dan
Ólafsson sem sæti á í stjórn

Rauða kross Íslands og Kon-
ráð Kristjánsson, starfsmaður
landsskrifstofu Rauða kross-
ins.

Þátttakendur á námskeiðinu.

Deildanámskeið haldið á ÍsafirðiDeildanámskeið haldið á ÍsafirðiDeildanámskeið haldið á ÍsafirðiDeildanámskeið haldið á ÍsafirðiDeildanámskeið haldið á Ísafirði
Rauði kross ÍslandsRauði kross ÍslandsRauði kross ÍslandsRauði kross ÍslandsRauði kross Íslands

Sara Pálmadóttir, leikmað-
ur kvennaliðs KFÍ, var valin
besti nýliði 1. deildar kvenna
á nýloknu keppnistímabili á
lokahófi Körfuknattleikssam-
bands Íslands er fram fór á
skemmtistaðnum Broadway í
síðustu viku. Söru þykir með
þessu mikill heiður sýndur,

en hún var valin af leikmönn-
um og þjálfurum deildarinnar
úr hópi fimm tilnefndra.

Sara er 17 ára gömul og
hefur æft með KFÍ frá barns-
aldri. Hún skoraði að meðal-
tali  2.9 stig í leik á nýafstað-
inni vertíð og tók samtals 50
fráköst. Í viðtali á heimasíðu

KFÍ þakkar Sara þjálfurum
sínum og miklum æfingum
nýfenginn titil og segist ætla
að halda áfram á sömu braut í
framtíðinni.

Eggert Aðalsteinsson, sem
dæmt hefur á vegum KFÍ, var
valinn efnilegasti  dómarinn á
lokahófinu og heimasíða KFÍ

hlaut einnig viðurkenningu,
en hún var valin önnur besta
körfuboltaheimasíða landsins
á eftir síðu KR. Þess má einnig
geta að Bandaríkjamaðurinn
Jessica Gaspar, sem lék með
kvennaliði KFÍ tímabilið
2000-200, var á hófinu valin
besti erlendi leikmaðurinn.

Sara Pálmadóttir valin bestiSara Pálmadóttir valin bestiSara Pálmadóttir valin bestiSara Pálmadóttir valin bestiSara Pálmadóttir valin besti
nýliði 1. deildar kvennanýliði 1. deildar kvennanýliði 1. deildar kvennanýliði 1. deildar kvennanýliði 1. deildar kvenna

Lokahóf Körfuknattleikssambands ÍslandsLokahóf Körfuknattleikssambands ÍslandsLokahóf Körfuknattleikssambands ÍslandsLokahóf Körfuknattleikssambands ÍslandsLokahóf Körfuknattleikssambands Íslands

ÚTBOÐ – GATNAGERÐ SUÐUREYRI
2002 – SÆTÚN OG SKIPAGATA

Tæknideild Ísafjarðarbæjar óskar eftir
tilboðum í endurbyggingu gatna á
Suðureyri. Helstu verkþættir eru lagn-
ing rengvatnslagna ásamt yfirborðs-
frágangi Sætúns og Skipagötu neðan
Eyrargötu.
Helstu magntölur:
Regnvatnslagnir 150m
Bundið slitlag        1.840m²
Kantsteinar 270m
Hellulögn 330m²
Útboðsgögn verða seld á bæjarskrif-
stofu frá og með mánudeginum 6.
maí nk. á kr. 5.000.- eintakið.
Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstof-
unum á Ísafirði föstudaginn 17. maí
nk. kl. 11:00.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Félag slökkviliðsmanna á
Ísafirði fagnaði á laugardag-
inn góðu gengi í eldvarnar-
átaki sem félagið hefur staðið
að í Ísafjarðarbær í samstarfi
við Sjóvá-Almennar, Vá-
tryggingafélag Íslands og
Tryggingamiðstöðina hf. und-
anfarna mánuði. Alls hafa fé-
lagsmenn nú selt 1.076 reyk-
skynjara í sjálfboðavinnu síð-
an átakið hófst, en enn á eftir
að heimsækja nokkrar götur
til að hægt verði að loka verk-
inu. Auk þess að selja reyk-
skynjara hafa félagsmenn
boðist til þess að athuga heim-

ili með tilliti til eldvarna og
aðstoða við uppsetningu
skynjara.

Gísli Úlfarsson, formaður
Félags slökkviliðsmanna á
Ísafirði, sagðist í samtali við
blaðið ánægður með viðtök-
urnar við átakinu og sagðist
halda að Ísafjarðarbær væri
að því loknu „eitt reykskynj-
aravæddasta samfélag
heims“. „Í upphafi töldum við
að þeir 300 reykskynjarar sem
við fengum að gjöf frá trygg-
ingafélögunum myndu nægja,
en annað kom á daginn og við
þurftum að útvega okkur mun

fleiri,“ segir Gísli. „Það sem
kom okkur helst á óvart var sú
uppgötvun að á mörgum
heimilum voru reykskynjarar
ekki fyrir hendi þrátt fyrir auk-
ið umtal um slíkt síðustu mán-
uði. Nú hefur hinsvegar verið
bætt nokkuð úr og óhætt er að
segja að Ísafjarðarbær standi
mun betur að vígi hvað eld-
varnir varðar“.

Til að fagna áfanganum
buðu tryggingafélögin þrjú
sem tóku þátt í átakinu að-
standendum þess til sameig-
inlegs kvöldverðar að skíða-
skálanum í Tungudal þar sem

mikil gleði var fram eftir
kvöldi. Að borðhaldi loknu
tóku við ræðuhöld og glasa-
lyftingar, auk þess sem fjöl-
margir þátttakendur í átakinu
fengu verðskuldað klapp á
bakið. Einn þeirra var Veigar
Guðbjörnsson, slökkviliðs-
maður frá Ísafirði, en honum
var veitt viðurkenning fyrir
framúrskarandi eldmóð og
áhuga á átakinu. Einnig var
Þorbjörn Sveinsson, slökkvi-
liðsstjóri, heiðraður á sam-
komunni, því að hann og kona
hans áttu þá um kvöldið 30
ára brúðkaupsafmæli.

Átak Félags slökkviliðsmanna á ÍsafirðiÁtak Félags slökkviliðsmanna á ÍsafirðiÁtak Félags slökkviliðsmanna á ÍsafirðiÁtak Félags slökkviliðsmanna á ÍsafirðiÁtak Félags slökkviliðsmanna á Ísafirði

Yfir 1000 reykskynjararYfir 1000 reykskynjararYfir 1000 reykskynjararYfir 1000 reykskynjararYfir 1000 reykskynjarar
hafa selst í Ísafjarðarbæhafa selst í Ísafjarðarbæhafa selst í Ísafjarðarbæhafa selst í Ísafjarðarbæhafa selst í Ísafjarðarbæ

Veigar Guðbjörnsson fagnar hér í góðra vina hópi viður-
kenningu er hann hlaut á skemmtuninni. Frá Vinstri: Páll
Hólm, Veigar Guðbjörnsson, Jón Ólafur Sigurðsson og
Gísli Úlfarsson.
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Engjavegur 24: 126,4 m² ein-
b.hús á tveimur hæðum. Frábær
sólbaðsaðstaða. Laust 1. ágúst
2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr. Verð
7,5 m.kr.
Hafraholt 50: 138,4 m² Hosby
einingahús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr.
Verð 12,9 m.kr.
Hjallavegur 4: 242 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Fallegt útsýni. Skipti á
minni eign möguleg Tilboð
óskast
Hjallavegur 19: 242 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Sér íbúð á  n.h. Ýmis
skipti möguleg. Áhv. ca. 5 m.kr.
Verð 10,5 m.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignar-
lóð Laust fljótlega.
Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt kjall-
ara, háalofti og ræktuðum garði
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.
Móholt 9: 194,3 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr
Pólgata 8: 264 m² 4ra-7 herb.
íbúð á tveimur hæðum ásamt
kjallara og nýinnréttuðu rislofti.
Verð 11,5 m.kr.
Seljalandsvegur 24 (Sjónar-
hæð): 223,7 m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt kjallara.
Húsið uppgert að mestu, í mjög
góðu standi. Verð 12 m.kr.
Skólavegur 13: 160 m² ein-
býlishús á einni hæð ásamt
kjallara, bílskúr og 1000 m²
eignarlóð. Verð 8,5 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr.
Verð 16 m.kr.

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

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

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

Drafnargata 10: 158 m² hlaðið
einbýlishús á tveimur hæðum,
klætt með timbri og einangrað
ásamt bílskúr.
Verð 8 m.kr.

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

Atvinnuhúsnæði
Mánagata 4 -  (Herkastalinn):
Gistiheimili og/eða 6 leiguíbúðir.
Verðhugmynd 10 m.kr.
Sindragata:  veiðafærageymsla,
tvö bil, harðsteypt gólf, heitt og
kalt vatn og hiti. Tilboð óskast
Sindragata 9:  veiðafærageym-
sla - eitt bil.Tilboð óskast
Sindragata 14: 534 m² nýtt
stálgrindarhús á einni hæð. At-
vinnuhúsnæði vel búið og stað-
sett. Verð 25 m.kr.

 www.bb.is/tg

 3ja herb. íbúðir

 4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 14: 100 m²  falleg
4ra herbergja íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Baklóð
fylgir neðri hæðinni. Áhv. ca.
1,5 m.kr.
Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra her-
bergja íbúð að hluta undir risi.
Íbúðin er í góðu standi.
Tilboð óskast
Sundstræti 30: 131,9 m² 5
herbergja íbúð á miðhæð í þrí-
býlishúsi ásamt bílskúr. Tilboð
óskast

Hlíðarvegur 33: 79,1 m² íbúð á
neðri hæð í fjórbýlishúsi ásamt
góðum bílskúr.
Verð 6,9 m.kr.
Hlíf II –Torfensi: 62,5 m² 2ja-
3ja herbergja íbúð á jarðhæði í
Dvalarheimili aldraðra.
Verð 7,1 m.kr.
Mjallargata 1: 82,8 m² íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi, sér inngang-
ur, sér geymsla.
Verð 6,8 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)  Björt
og glæsileg íbúð með frábæru

Einbýlishús / raðhús útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 9: 80,9 m² góð íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og sameign. Áhv. ca.
2,4 m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Skoða öll tilboð.
Möguleiki að taka bíl uppí. Áhv.
ca. 3 m.kr.
Verð 5,5 m.kr.
Tangagata 16: 66,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.
Urðarvegur 49: 102,5 m² kjall-
araíbúð á neðri hæð í  tvíbýlis-
húsi. Tilboð óskast

Flateyri



MIÐVIKUDAGUR 1. MAÍ 2002      5

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarÁrsreikningar bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar og stofnana hans lagðir framÁrsreikningar bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar og stofnana hans lagðir framÁrsreikningar bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar og stofnana hans lagðir framÁrsreikningar bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar og stofnana hans lagðir framÁrsreikningar bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar og stofnana hans lagðir fram

Heildarskuldir bæjarsjóðs juk-Heildarskuldir bæjarsjóðs juk-Heildarskuldir bæjarsjóðs juk-Heildarskuldir bæjarsjóðs juk-Heildarskuldir bæjarsjóðs juk-
ust um 217 milljónir milli áraust um 217 milljónir milli áraust um 217 milljónir milli áraust um 217 milljónir milli áraust um 217 milljónir milli ára

Ársreikningur bæjarsjóðs
Ísafjarðarbæjar og stofnana
hans fyrir árið 2001 verður
lagður fram til fyrri umræðu á
fundi bæjarstjórnar sem hald-
inn verður á morgun, 2. maí.
Niðurstöður ársreikningsins
eru að frávik frá fjárhagsáætl-
un ársins eru 295 milljónir
króna. Að teknu tilliti til reikn-
aðra verðbreytinga og áfall-
inna lífeyrisskuldbindinga er
rekstrarniðurstaðan 22 millj-
ónum króna betri en gert var
ráð fyrir í fjárhagsáætlun.
Heildartekjur ársins voru
1.823 milljónir króna en heild-
argjöld án reiknaðra liða voru
kr. 1.828 milljónir króna.

Útgjöld til framkvæmda

vegna ýmissa verkefna á veg-
um bæjarsjóðs og stofnana
hans námu alls 237 milljónum
króna en tekjur á móti voru
128 milljónir. Sölutekjur
eigna (hlutabréf í Orkubúi
Vestfjarða hf.) námu alls
1.431 milljón króna. Afborg-
anir af langtímalánum námu
372 milljónum króna en tekin
voru ný langtímalán að fjár-
hæð kr. 130 milljónir. Helstu
framkvæmdir á vegum sveit-
arfélagsins á árinu 2001 voru
gatnaframkvæmdir á Flateyri,
uppbygging skíðasvæðisins í
Tungudal og á Seljalandsdal,
viðgerðir á íþróttamiðstöðinni
á Flateyri, sjóvarnargarðar í
Hnífsdal, Ísafirði og á Flat-

eyri, hafnarframkvæmdir á
Ísafirði, Þingeyri og Flateyri,
vatnsveituframkvæmdir á
Flateyri auk ýmissa fram-
kvæmda vegna viðhalds
gatna, fasteigna og fleira.

Heildarskuldir bæjarsjóðs
og stofnana hans námu 3.148
milljónum króna í árslok 2001
samanborið við 2.931 millj-
ónir árið á undan og jukust
því skuldirnar um 217 millj-
ónir króna milli ára. Skuldir
vegna félagslegra íbúða hús-
næðisnefndar, hafnarsjóðs og
sorpbrennslustöðvarinnar
Funa hækkuðu milli ára á
meðan skuldir bæjarsjóðs og
vatnsveitu lækkuðu. Peninga-
legar eignir á móti þessum

skuldum námu 1.430 milljón-
um króna en voru 290 milljón-
ir í árslok 2000. Peningaleg
staða sveitarfélagsins var því
neikvæð í árslok 2001 um
1.718 milljónir króna á móti
2.641 milljón árið á undan. Á
móti peningalegri stöðu
standa fastafjármunir að frá-
dregnu eigið fé. Fastafjármun-
ir námu 3.601 milljón króna
en voru 3.208 milljónir árið á
undan. Eigið fék nam 1.453
milljónum króna í árslok 2001
samanborið við 202 milljónir
í árslok 2000.

Ársreikningurinn ber það
með sér að óverulegt frávik
varð frá fjárhagsáætlun ársins.
Aukning tekna var ívið meiri

en aukning útgjalda ef reikn-
aðir útgjaldaliðir eru dregnir
frá. Skatttekjur urðu 1.015
milljónir króna eða 116 millj-
ónir meira en áætlanir gerðu
ráð fyrir. Launakostnaður var
819 milljónir eða 131 milljón
umfram áætlun, en 66 millj-
ónir króna ef reiknaðar áfall-
nar lífeyrisskuldbindingar eru
drengar frá. Fjármagnskostn-
aður varð 404 milljónir eða
290 milljónir umfram áætlun
en 38 milljónir umfram áætlun
ef reiknaðar verðbætur á upp-
færslu langtímalána eru dreg-
nar frá.

Síðari umræða um reikn-
ingana verður að hálfum mán-
uði liðnum.

Opið hús í Menntaskólanum á ÍsafirðiOpið hús í Menntaskólanum á ÍsafirðiOpið hús í Menntaskólanum á ÍsafirðiOpið hús í Menntaskólanum á ÍsafirðiOpið hús í Menntaskólanum á Ísafirði

Námsframboð, stoð-Námsframboð, stoð-Námsframboð, stoð-Námsframboð, stoð-Námsframboð, stoð-
þjónusta og kynntþjónusta og kynntþjónusta og kynntþjónusta og kynntþjónusta og kynnt

Menntaskólinn á Ísafirði
býður Vestfirðingum að heim-
sækja skólann þriðjudaginn
7. maí nk. kl. 13:00 – 16:00.
Starfsfólk skólans mun kynna
gestum og gangandi náms-
framboð skólans, stoðþjón-
ustu hans og húsakynni. Boð-
ið verður upp á kaffiveitingar
í tilefni dagsins. Menntaskól-
inn á Ísafirði er nú að ljúka
sínu 32. starfsári. Í vetur hafa
um 350 nemendur verið við
nám í skólanum, þar af um
280 í dagskóla en um 70 í

kvöldskóla.
Bryddað hefur verið upp á

ýmsum nýjungum í skóla-
starfinu í vetur – meðal annars
hafa nemendur í líffræði feng-
ist við sérstakar rannsóknir á
atferli og lífsháttum rækjunn-
ar. Af því tilefni hefur verið
komið upp sérstöku rannsókn-
arbúri þar sem athuganir nem-
enda og kennara fara fram.

Um síðustu áramót var aftur
farið af stað með Grunndeild
tréiðna, en það nám hafði þá
legið niðri um skeið vegna

dræmrar aðsóknar. Er það von
skólastjórnenda að næg að-
sókn verði að náminu næsta
vetur, svo unnt verði að halda
því áfram. Þá er nú einnig
boðið upp á almennt meistara-
nám í kvöldskóla, og hefur
aðsókn verið góð í vetur.
Brautskráning skólans mun
fara fram 25. maí næstkom-
andi. Allar nánari upplýsingar
varðandi opinn dag í Mennta-
skólanum á Ísafirði veitir Jón
Reynir Sigurvinsson í síma
450 4400.

Óska eftir handsnúinni
handfærarúllu (Færeying-
ur). Uppl. í síma 456 6311.

Óska eftir rúmi 1.20x2m
eða 1.40x2m að stærð.
Uppl. í síma 456 5050.

Lítil einstaklingsíbúð er til
leigu á Hlíðarvegi. Upplýs-
ingar í síma 456 4186.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78. Sérinngang-
ur. Upplýsingar gefur Er-
lingur í símum 456 3928
og 456 4323.

Til sölu eru sumardekk,
stærð 195/65 R15 og fjórar
15" stálfelgur. Uppl. í síma
456 7348.

Sjálfvirkur sleppibúnaður
fyrir 4-6 manna björgunar-
bát til sölu. Einnig radar. Á
sama stað fást 33" BF-
Goodrich jeppadekk á nýj-
um sex gata álfelgum. Uppl.
í síma 456 1237.

Til sölu eða leigu er 3ja
herb. íbúð að Austurvegi
12, efri hæð. Upplýsingar í
síma 456 4181.

Hamstur og búr fást gefins.
Uppl. í síma 456 4055.

Strandamenn bjóða til
kaffisamsætis í Kiwanis-
húsinu á Skeiði, 9. maí kl.
15:00. Allir velkomnir.

Til sölu er Peugeot 405 árg.
1989 í ágætis standi. Skoð-
aður 2003. Uppl. í síma
456 3335 og 869 7557.

Til sölu er slöngubátur og
fellihýsi. Upplýsingar í
síma 864 1341.

Til sölu er Simo kerruvagn
og Chicco barnastóll. Upp-
lýsingar í símum 456 4212
og 698 4212.

Til sölu er 4 stk. Bridge-
stone sumarhjólbarðar,
stærð 185/70 R14, á álfelg-
um. Lítið notuð. Uppl. í
síma 894 6850.

Til sölu er Lada Sport árg.
1991. Verð kr. 40 þús.
Uppl. í síma 456 6163.

Sunnudaginn 5. maí kl. 15
mun söfnunin ,,Vel búin
fæðingardeild“ bjóða vel-
unnurum sínum að þiggja
kaffiveitingar auk þess sem
sýnd verða tækin sem hafa
verið keypt. Vonast er til
að sem flestir mæti.

ÚTBOÐ
Væntanlegt húsfélag Hlífar óskar eftir
tilboðum í utanhússviðgerðir á fjöl-
eignarhúsinu Hlíf, Torfnesi, Ísafirði.
Í verkinu felst m.a. að gera við steypu-
skemmdir, gera við þakklæðningu og
að mála allt húsið. Verkinu er áfanga-
skipt. Í fyrri áfanga, sem unnin skal á
árinu 2002 er gert ráð fyrir steypuvið-
gerðum og lagfæringum á þaki o.fl.
og í seinni áfanganum, sem unnin skal
á árinu 2003, er gert ráð fyrir málun
alls hússins o.fl.
Útboðsgögn verða seld hjá tæknideild
Ísafjarðarbæjar frá og með föstudegin-
um 3. maí 2002. Tilboð verða opnuð
á sama stað þriðjudaginn 14. maí
2002.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Glaðværir 10. bekkingar  í Grunn-Glaðværir 10. bekkingar  í Grunn-Glaðværir 10. bekkingar  í Grunn-Glaðværir 10. bekkingar  í Grunn-Glaðværir 10. bekkingar  í Grunn-
skóla Ísafjarðar fagna próflokumskóla Ísafjarðar fagna próflokumskóla Ísafjarðar fagna próflokumskóla Ísafjarðar fagna próflokumskóla Ísafjarðar fagna próflokum

Samræmdum prófum
10. bekkja grunnskóla

landsins lauk á hádegi í

gær þegar nemendur
skiluðu frá sér dönsku-

prófum sem þreytt voru

um morguninn, en einnig
hafa þeir flestir lokið

samræmdum prófum í
ensku, stærðfræði, nátt-
úrufræði og íslensku. Sú
venja hefur skapast víða
um land að foreldrafélög

margra grunnskóla skipu-
leggja dagskrá fyrir 10.

bekkinga á próflokadaginn
og svo er einnig í Grunn-

skólanum á Ísafirði. 10.
bekkingar við GÍ hófu

próflokafögnuð strax að
dönskuprófinu loknu, en
þá biðu foreldrar þeirra
eftir þeim með sjóðheita

lasagna rétti sem þeir
snæddu með nemendun-

um.  Eftir ljúfan málsverð
héldu nemendurnir í lík-

amsræktarstöðina Stúdíó

Dan í boði foreldrafé-
lagsins þar sem þeir púl-

uðu burt prófstressið hver
á sinn máta. Mátti þar

m.a. sjá nemendur boxa
frá sér gremju vegna

stærðfræðiprófanna, sem
margir sögðu ósanngjörn
og erfið, en einnig hlupu

þeir, hjóluðu og lyftu eins
og þeir ættu lífið að leysa.

Síðar um daginn héldu
nemendurnir í óvissuferð í

boði foreldra sinna, en
þegar þeir snéru þaðan

snæddu nemendur og for-

eldrar sameiginlegan
kvöldverð í Krúsinni.

Þaðan fóru þeir í Ísafjarð-
arbíó þar sem horft var á

nýjustu afurð poppstjörn-
unnar Britney Spears.
Svipaður háttur mun
hafa verið viðhafður í

Grunnskóla Bolungar-
víkur. Nemendur þar voru

dregnir eftir götum bæj-
arins með traktor að próf-
unum loknum og síðar um

daginn var á áætlun að
halda í fjallaferð í ná-
grenni Bolungarvíkur.

Hér má sjá tvo 10. bekkinga boxa burt prófstressið í líkams-
ræktarstöðinni Stúdíó Dan.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Gert viðGert viðGert viðGert viðGert við
minnismerkiminnismerkiminnismerkiminnismerkiminnismerki

sjómannasjómannasjómannasjómannasjómanna
Menningarmálanefnd

Ísafjarðarbæjar hefur farið
þess á leit við tæknideild
Ísafjarðarbæjar að hlutast
verði til um að unnin verði
kostnaðaráætlun vegna
viðgerðar á minnisvarða
ísfirskra sjómanna er
stendur á Eyrartúni á Ísa-
firði, svo hægt verði að
vinna að fjármögnun við-
gerðarinnar.

Þá munu loks vera kom-
nir ljóskastarar sem pant-
aðir voru til að lýsa upp
listaverkið „Í álögum“ sem
staðsett er á svæðinu fyrir
framan Fjórðungssjúkra-
húsið á Ísafirði. Verða þeir
settir upp og tengdir við
fyrsta tækifæri en kapall
var lagður að listaverkinu
síðasta sumar. Í júní verða
liðin tvö ár síðan listaverkið
var afhjúpað við hátíðlega
athöfn og hafa margir sakn-
að þess að verkið væri upp-
lýst í skammdeginu.
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„Kastaði upp að söng-„Kastaði upp að söng-„Kastaði upp að söng-„Kastaði upp að söng-„Kastaði upp að söng-
keppninni lokinni“keppninni lokinni“keppninni lokinni“keppninni lokinni“keppninni lokinni“

– segir Herdís Anna Jónasdóttir, annar helmingur tvíeykisins „Þór– segir Herdís Anna Jónasdóttir, annar helmingur tvíeykisins „Þór– segir Herdís Anna Jónasdóttir, annar helmingur tvíeykisins „Þór– segir Herdís Anna Jónasdóttir, annar helmingur tvíeykisins „Þór– segir Herdís Anna Jónasdóttir, annar helmingur tvíeykisins „Þórunnar og Dísu“ sem nýlega hlautunnar og Dísu“ sem nýlega hlautunnar og Dísu“ sem nýlega hlautunnar og Dísu“ sem nýlega hlautunnar og Dísu“ sem nýlega hlaut
þriðja sætið í Söngkeppni Framhaldsskólannaþriðja sætið í Söngkeppni Framhaldsskólannaþriðja sætið í Söngkeppni Framhaldsskólannaþriðja sætið í Söngkeppni Framhaldsskólannaþriðja sætið í Söngkeppni Framhaldsskólanna

Stöllurnar Þórunn Arna
Kristjánsdóttir og Herdís
Anna Jónasdóttir ættu að vera
flestum Ísfirðingum kunnar,
hvort heldur er fyrir virka þátt-
töku í leiklistarlífi bæjarins
síðustu árin eða tónlistarflutn-
ing við hin ýmsu tækifæri frá
blautu barnsbeini. Þær urðu
nýlega í þriðja sæti í árlegri
Söngkeppni framhaldsskól-
anna fyrir hönd Menntaskól-
ans á Ísafirði, en flutningur
þeirra á sönglaginu sígilda
„Hvítir mávar“ þótti bera af í
keppni sem einkenndist af titr-
andi stúlkum syngjandi mis-
vel þýdda texta við misgóð
erlend vellupopplög. Árangur
þeirra í söngkeppninni er sá
besti sem MÍ hefur hlotnast
til þessa þrátt fyrir að hafa oft
á tíðum sent þangað afburðar-
atriði (skemmst er að minnast
flutnings Jóns Geirs Jóhanns-
sonar á jólalaginu klassíska
„Er líða fer að jólum“ í keppn-
inni 1995) og hefur andrúms-
loftið í skólanum einkennst
öðru fremur af stolti vegna
sigursins undanfarnar vikur.
Stúlkurnar segjast vissulega
hafa orðið undrandi á úrslitun-
um, en ekki nærri því jafn
undrandi og þegar þær sigruðu
forkeppnina í sal Grunnskól-
ans á Ísafirði á liðinni Sólrisu-
hátíð, sem varð til þess að
þær voru sendar til keppni
sunnan heiða.

Söngkeppni MÍ aldreiSöngkeppni MÍ aldreiSöngkeppni MÍ aldreiSöngkeppni MÍ aldreiSöngkeppni MÍ aldrei
glæsilegri en í árglæsilegri en í árglæsilegri en í árglæsilegri en í árglæsilegri en í ár

„Það kom okkur eiginlega
meira á óvart að sigra í keppn-
inni hér heima, því að það var
svo mikið af hæfileikafólki
sem tók þátt þar. Ég held að
ég fari ekki með fleipur þegar
ég segi að atriðin hafi aldrei
verið glæsilegri en einmitt í
ár, þau voru hvert öðru betri
og við höldum að það stafi af
einhverju leyti af því góða
starfi sem unnið er í tónlistar-
skólanum hér, sem og góðu
leiklistarlífi bæjarfélagsins.
Leiklistin veitir fólki góða
þjálfun í því að koma fram á
keppnum sem þessari,“ segir
Þórunn og Herdís tekur undir.
„Ég held að við höfum líka
grætt mikið á því að syngja
klassískt íslenskt sönglag í
keppninni syðra,“ segir hún,
„Mér hefur fundist allt of
mikið um að fólk sé að taka
erlenda poppslagara og þýða

þá misvel yfir á íslenska
tungu, en slíkt felur ávallt í
sér mikla hættu á hallæris-
leika.

Keppnin hefur þróast á und-
anförnum árum yfir í það að
vera vettvangur fyrir ungl-
ingsstúlkur að taka einhverja
„divu“ takta, sem sást kannski
best á því hvað Celine Dion
lagið „My heart will go on“
var sungið af mörgum hér um
árið. Það er ágætis lag, en
þessi dramatíska ástarsorgar-
pæling er orðin dálítið þreytt
og leiðinlegt að fylgjast með
slíku til lengdar, því lögin eru
jú yfirleitt mjög róleg. Það
hefur vantað meiri hressileika
í þetta, maður á að vilja syngja
með keppendum þegar maður
situr heima í stofu og fylgist
með,“ segir Herdís.

Fengu ekkiFengu ekkiFengu ekkiFengu ekkiFengu ekki
verðlauninverðlauninverðlauninverðlauninverðlaunin

Stúlkurnar deildu þriðja
sætinu með Menntaskólanum
við Laugarvatn og segjast
ánægðar með það, þó að
vissulega hafi dregið nokkuð
úr sigurgleðinni að þurfa að
deila titlinum með öðrum.

„Það er svolítið eins og að
lenda í 3.-4. sæti,“ segja þær,
„Og svo var líka hálf súrt að
Laugvetningarnir tóku verð-
launin. Við fengum eitt páska-
egg til að skipta á milli okkar
tveggja, en þau tóku rest.
Dómnefndin skoraði hins
vegar í beinni sjónvarpsút-
sendingu á gefendur verðlaun-
anna að tvöfalda gjöf sína, og
það er vonandi að þeir geri
það. Svo er ML líka vinaskóli
MÍ og hefur heimsótt okkur
tvisvar, þannig að það var
nokkuð heppilegt að við
skyldum deila verðlaununum
með þeim“.

Tvíeykið segist hafa brugð-
ist á mismunandi hátt við
spennunni sem óumflýjanlega
fylgir því að taka þátt svo
stórri keppni sem varpað er
með beinni útsendingu inn á
öll heimili landsins. „Ég var
ekkert stressuð, ég var eigin-
lega bara spennt, iðaði öll allt
kvöldið og mér fannst alveg
æðislegt að fá að taka þátt í
svona sýningu,“ segir Þórunn.
Herdís segist ekki hafa brugð-
ist við á sama máta. „Ég var
nú eiginlega veik þetta
kvöldið. Ég hafði misst

af kvöldmatnum og þess
vegna var ég eitthvað skrýtin
í maganum vegna svengdar
framan af. Svo var ég auðvitað
dálítið stressuð, enda í þann
mund að fara að syngja
frammi fyrir alþjóð,“.

Fór heim og kastaðiFór heim og kastaðiFór heim og kastaðiFór heim og kastaðiFór heim og kastaði
upp að keppni lokinniupp að keppni lokinniupp að keppni lokinniupp að keppni lokinniupp að keppni lokinni

Þrátt fyrir magakveisu Her-
dísar fór allt á besta veg þegar
stúlkurnar stigu upp á svið
við rækilegan fögnuð áhorf-
enda, en rúta full stuðnings-
manna fór frá MÍ til þess að
fylgjast með keppninni og
styðja við bak stúlknanna.
„Það var alveg æðislegt uppi
á sviði og okkur fannst eigin-
lega verst þegar við lukum
okkur af, helst hefðum við
viljað vera þar það sem eftir
lifði kvölds,“ segja þær. Ólíkt
flestum þátttakendum söng-
keppninnar héldu þær ekki í
hefðbundið söngkeppnispartý
að henni lokinni, heldur fór
Þórunn í heimsókn til vina-
fólks og Herdís beint heim
þar sem hún kastaði upp áður
en hún hélt til rekkju. „Þá var
ég nú eiginlega bara orðin
lasin. Svo tók þetta allt svo
á, mikið stress í gangi fyrir
keppnina og svo spennu-
fallið þegar hún var búin.
Ég var alveg dauðuppgef-
in á líkama og sál,“ segir
Herdís.

Kátir KrakkarKátir KrakkarKátir KrakkarKátir KrakkarKátir Krakkar
halda hátíðhalda hátíðhalda hátíðhalda hátíðhalda hátíð

Þær Þórunn og Herdís
fæddust með mánaðar milli-
bili árið 1983 og hafa verið
vinkonur nánast stanslaust
síðan. Fimm ára gamlar hófu
þær tónlistarnám saman og
síðan þá hafa þær verið sam-
taka í flestu því sem þær hafa
tekið sér fyrir hendur.
Snemma fóru þær að skemmta
ættingjum og vinum í flestum
fjölskylduboðum með heima-
smíðuðum leikatriðum og
sönglögum og öðluðust þá
reynslu fyrir margt af því sem
þær áttu eftir að taka sér
fyrir hendur síðarmeir.
Klúbburinn „Kátir Krakk-
ar” er meðal þess
sem stendur

hvað helst uppúr í æskuminn-
ingum þeirra, en nafnið á hann
var valið eftir mikla pælingar
og stíf fundarhöld klúbbmeð-
limanna.

„Við vorum yfirleitt bara
tvær í klúbbnum ásamt Ást-
rúnu vinkonu okkar og aðrir
krakkar komu og fóru. Klúbb-
urinn hélt sumarhátíð og
jólahátíð og á þeim
komum við fram
og fluttum
frumsamin
leikrit og
leikgerðir
á ýmsum
barnabók-
um. Þetta
þurftu for-
eldrar okk-
ar að horfa

á á hverju ári,” segja þær og
hlæja.

„Við höfum alltaf verið
ákaflega samrýmdar og þótt
ótrúlegt megi virðast hefur al-
drei soðið uppúr á milli okkar.
Að sjálfsögðu höfum við átt
okkar smárifrildi, eins og
flestar vinkonur, en aldrei hef-
ur aldrei andað köldu á milli

okkar og við erum

fljótar að fyrirgefa hvorri
annarri ef eitt-
hvað fer úr-
skeiðis”.
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okkur. Þetta er okkar stærsta
áhugamál ásamt leiklistinni
og því er ekki skrýtið að við
viljum stunda það við hvert
tækifæri. Það væri til lítils að
æfa sig og æfa ef maður gæti
síðan aldrei komið fram og
sýnt heiminum hvað maður
hefur verið að eyða tímanum
í,” segja stúlkurnar.

Ekki á leið-Ekki á leið-Ekki á leið-Ekki á leið-Ekki á leið-
inni í poppiðinni í poppiðinni í poppiðinni í poppiðinni í poppið

Aðspurðar hvort þær stefni
frekar á að verða poppstjörnur
að hætti Britney Spears og
Christinu Aguileru eða söng-
konur í klassíska geiranum er
fram líða stundir hlæja stúlk-
urnar dátt og segjast nú frekar
geta ímyndað sér að enda í
klassíkinni. „Ef ég ætlaði að
verða poppsöngkona þyrfti ég
nú líklegast að byrja á því að
fá mér sílíkonfyllingu í barm-
inn og stílista í fullri vinnu.
Þó að ég hafi oft gaman af
poppinu þá held ég að ég vildi
ekki leggja það fyrir mig enda
finnst mér oft eins og sá bransi
snúist meira um eitthvað ann-
að en tónlistina” segir Þórunn
og Herdís tekur undir.

„Áhugasvið mitt liggur nú
helst í klassískri tónlist þannig
að ég býst frekar við að enda
í þeim geiranum ef ég legg
tónlistina fyrir mig”.

Þórunn og Herdís segja
framtíð sína alveg óráðna og
að það eina sem víst sé er að
þær munu halda áfram að
rækta vinskapinn við hvora
aðra. „Það er svo margt
skemmtilegt í þessum heimi
og við viljum gera það allt,
helst í einu,” segja þær og
nefna að helstu markmið sín
þessa stundina séu að ljúka
Menntaskólanum á Ísafirði
tímanlega og sómasamlega,
auk þess að halda áfram þátt-
töku í leikritum og annarri
menningarstarfsemi sem
þrífst svo vel á Ísafirði.

Skemmtilegast aðSkemmtilegast aðSkemmtilegast aðSkemmtilegast aðSkemmtilegast að
syngja fyrir Hlífarbúasyngja fyrir Hlífarbúasyngja fyrir Hlífarbúasyngja fyrir Hlífarbúasyngja fyrir Hlífarbúa

Söngurinn hefur lengi verið
þeim hugleikinn og áður en
þær hófu söngnám fyrir um
fimm árum síðan æfðu þær
söng með barna- og unglinga-
kórum frá unga aldri. Ekki er
óvenjulegt að sjá þær
skemmta við ýmis tilefni í
bænum með ómþýðum rödd-
um sínum þegar eitthvað er
um að vera, enda auðvelt að
fá þær til verksins. „Við höf-
um verið að gera þetta alveg
frá því að við vorum litlar,
enda höfum við báðar æðis-
lega gaman af þessu. Svo er
oft auðveldara að fá okkur til
verksins með skömmum fyrir-
vara en marga aðra þar sem
við erum yfirleitt tilbúnar með
æft prógramm,” segja þær og
nefna jólahlaðborð SKG-
Veitinga, ýmis hóf á vegum
Ísafjarðarbæjar og skemmti-
þáttinn skammlífa „Þeyting”,
sem dæmi um uppákomur
sem þær hafa verið fengnar til
þess að koma fram á.

„Skemmtilegast þykir okk-
ur þó að syngja fyrir gamla
fólkið á Hlíf, en það höfum
við margoft gert í gegnum
tíðina. Það er svo gaman að
syngja fyrir fólk sem hlýðir á
af fullri athygli og kann vel
að meta lögin á efnisskránni.
Það er fátt skemmtilegra en
að horfa fram í fullan sal af
brosandi áhorfendum og vita
að maður á kannski örlítinn
þátt í því að brosin eru til
staðar. Það er svo gaman að
gleðja aðra,” segja þær.

Aðspurðar segjast þær al-
drei verða leiðar á því að koma
fram. „Við höfum svo gaman
af þessu að á meðan einhver
finnst enn til þess að hlusta á
okkur þá erum við tilbúnar að
syngja. Það er helst að við
höfum áhyggjur af því að fólk
verði leitt á því að hlýða á

„Það er eiginlega alveg
ótrúlegt hvað er mikið um að
vera hérna og stundum finnst
manni jafnvel of mikið að ger-
ast. Maður nær ekkert að
fylgjast með. Leikfélag MÍ
hefur verið á stöðugri uppleið
í mörg ár, Elfar Logi Hannes-
son kemur á koppinn hverri
sýningunni á fætur annarri,
Edinborgarhúsið er ákaflega
virkt og starfsemi Tónlistar-
skólans og Tónlistarfélags
Ísafjarðar blómstrar sem al-
drei fyrr. Við höfum stundum
rætt það okkar á milli að snið-
ugt væri ef allir þessir hópar
tækju sig saman að hausti og
stilltu strengi sína varðandi
dagskrá vetrarins svo að við-
burðir rekist ekki á og að
hreinlega þyrmi ekki yfir
fólk,” segja þær.

Stofna söng- ogStofna söng- ogStofna söng- ogStofna söng- ogStofna söng- og
leiklistarskóla í nafnileiklistarskóla í nafnileiklistarskóla í nafnileiklistarskóla í nafnileiklistarskóla í nafni

Kátra Krakka?Kátra Krakka?Kátra Krakka?Kátra Krakka?Kátra Krakka?
Herdís segist helst vilja

leggja leiklistina fyrir sig og
Þórunni dreymir um söngnám
á Ítalíu, en báðar eru þær sam-
mála að skóli sem sameinaði
þetta tvennt væri draumurinn.

„Þannig skólar eru það sem
okkur dreymir helst um og
aldrei er að vita nema en við
reynum við einhvern svoleiðis
í framtíðinni. Það er samt gíf-
urlega erfitt að komast að í
slíka skóla þannig að þó við
myndum sækja stíft í það um
árafjöld er ekkert víst að við
fengjum að vera með. Ætli
það endi bara ekki með því að
við stofnum sjálfar þannig
skóla þegar við verðum kom-
nar á sextugsaldurinn og
kennum hann við Káta
Krakka eins og í fyrndinni,”
segja þær Þórunn Arna og
Herdís Anna og skunda gal-
vaskar áleiðis í þýskutíma þar
sem óreglulegar sagnir bíða
þess að verða beygðar þvers
og kruss.

Unnur Brá og sambýlismaður hennar, Kjartan Þorkelsson sýslumaður á Hvolsvelli.

Unnur Brá kvödd sam-Unnur Brá kvödd sam-Unnur Brá kvödd sam-Unnur Brá kvödd sam-Unnur Brá kvödd sam-
starfsfélögum og vinumstarfsfélögum og vinumstarfsfélögum og vinumstarfsfélögum og vinumstarfsfélögum og vinum

Margt góðra gesta var
samankomið í kveðjuhófi

til heiðurs Unnar Brá
Konráðsdóttur, sem

gengt hefur starfi sýslu-
manns á Ísafirði um

fjögurra mánaða skeið,
er haldið var í golfskál-
anum í Tungudal á mið-

vikudag í síðustu viku.
Það var Unnur sjálf sem

efndi til hófsins til þess
að kveðja samstarfs-
menn og kunningja á

Ísafirði. Unnur heldur
brátt á slóðir Ólafs

Helga Kjartanssonar, fv.
sýslumanns á Ísafirði og

hefur störf við sýslu-
mannsembættið á Sel-

fossi þann 2. maí. Í hóf-
inu, sem stóð til miðnætt-
is, var boðið upp á léttar
veitingar að hætti Unnar

og sagði hún við tæki-
færið að hún ætti eftir að

sakna Ísafjarðar eftir
ánægjulega dvöl í bæn-

um. Bæjarins besta
þakkar Unni Brá gott
samstarf undanfarna

mánuði, og óskar henni
velfarnaðar í nýju starfi.

Sævar Gestsson, Birna Lárusdóttir og Eggert Jónsson
voru á meðal gesta í kveðjuhófinu.

Unnur Brá á spjalli við Geirþrúði Charlesdóttir, starfs-
mann Sýslumannsins á Ísafirði.

Jónas Guðmundsson sýslumaður í Bolungarvík og Erlingur Sigtryggsson, héraðsdóm-
ari voru á meðal þeirra sem kvöddu Unni Brá.

Það gerðu einnig þær
Arndís Baldursdóttir og
Hjördís Hjartardóttir,
starfsmenn sýslumanns-
embættisins á Ísafirði.
Fleiri myndir úr hófinu
verða birtar á svipmynd-
um á bb.is í vikunni.



8 MIÐVIKUDAGUR 1. MAÍ 2002

„Manneskjunni munu„Manneskjunni munu„Manneskjunni munu„Manneskjunni munu„Manneskjunni munu
alltaf fylgja ákveðin mál“alltaf fylgja ákveðin mál“alltaf fylgja ákveðin mál“alltaf fylgja ákveðin mál“alltaf fylgja ákveðin mál“

– segir Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Vestfjörðum og formaður félagsmálanefndar Ísafjarðarbæjar

Hjá Svæðisskrifstofu Vestfjarða
hefur til nokkurra ára verið unnið

markvisst eftir þeirri stefnu að
leggja niður sambýli og gefa fötl-

uðum einstaklingum kost á að búa
útaf fyrir sig og taka virkan þátt í
samfélaginu. Er nú svo komið að

heimild hefur fengist til að auglýsa
Bræðratungu til sölu, sambýli fatl-
aðra í Tungudal, þar sem þörfin á
slíku húsnæði er ekki lengur fyrir
hendi. Laufey Jónsdóttir er fram-

kvæmdastjóri Svæðisskrifstofu um
málefni fatlaðra á Vestfjörðum og

er hún beðin um að segja aðeins
frá umræddri stefnu sem undir
hennar stjórn hefur verið fram-

fylgt með góðum árangri.

Fatlaðir jafngildirFatlaðir jafngildirFatlaðir jafngildirFatlaðir jafngildirFatlaðir jafngildir
öðrum þjóðfé-öðrum þjóðfé-öðrum þjóðfé-öðrum þjóðfé-öðrum þjóðfé-
lagsþegnumlagsþegnumlagsþegnumlagsþegnumlagsþegnum

„Við eigum að vinna eftir
hugmyndafræðinni um að all-
ir búi við eðlilegar aðstæður
og í sinni heimabyggð. Það
eru ekki allir staðir sem geta
unnið eftir þessu enda fer það
dálítið eftir aðstæðum og er
t.d. auðveldara í framkvæmd
í fámenni eins og hér fyrir
vestan og á Austurlandi heldur
en t.d. í Reykjavík. Þar er þetta
einfaldlega ekki hægt vegna
þess að það eru svo margir á
biðlista að það þarf að hópa
fólki saman til þess að fleiri
fái þjónustu. Þannig að það er
mjög mismunandi hvernig
þessi hugmyndafræði er út-
færð en þetta er hægt hér og
þetta er hægt á Austurlandi,
og mögulega á fleiri stöðum
úti á landi.

Stefna okkar er sú að líta á
fatlaða sem hluta af samfélag-
inu með sínar sérþarfir en það
vill stundum gleymast. Það er
alltaf þessi tilhneiging að setja
fólk saman í hópa eftir því
hvar það er skilgreint og fatl-
aðir eru settir í hóp sem ein
heild. Þeir eiga allir að hafa
sömu þörfina en það er bara
ekki þannig. Sumum hentar
vel að búa með öðrum, sum-
um hentar það ekki. Við rekum
þessa stefnu að fatlaðir ein-
staklingar séu jafngildir öðr-
um þjóðfélagsþegnum og þó
þau þurfi þjónustu frá ríkinu
þá held ég að hún kosti ekki
meira en þjónusta við marga
ófatlaða sem þurfa að leita

aðstoðar í kerfinu. Ég lít á það
sem hluta af samfélagsþjón-
ustunni að veita þeim þessa
þjónustu til að þau geti virkað
í samfélaginu.

Við höfum verið að byggja
utan um þetta hér fyrir vestan
með góðum árangri og nú er
komin heimild til að auglýsa
Bræðratungu til sölu. Svo er
bara spurning hvort einhver
vill kaupa og ég vona það því
þetta er gott húsnæði en ein-
faldlega orðið alltof stórt fyrir
þær fimm manneskjur sem
þarna búa. Þörfin er engin því
foreldrar fatlaðra barna vilja
eitthvað annað heldur en
svona úrræði og það er bara í
takt við tíðarandann. Það hafa
þrjár konur flutt úr Bræðra-
tungu og eru núna að kaupa
sitt eigið húsnæði í fjölbýlis-
húsi þar sem þær munu fá
sömu þjónustu og áður. Breyt-
ingin á lífi þessara kvenna er
ótrúleg og líðan þeirra hefur
gjörbreyst, þær eru að taka
þátt í samfélaginu og því sem
er í boði af fullum krafti, bara
eins og hver annar, en hafa
reyndar alltaf með sér aðstoð.

Þetta hefur líka þau já-
kvæðu áhrif í för með sér að
skapa stöðugleika í starfs-
mannahaldi, þ.e. starfsmenn
stoppa lengur og við lendum
síður í því að vera stöðugt að
ráða nýtt fólk. Það oft talað
um að eftir því sem einingar-
nar eru smærri, því dýrari
verður þjónustan en í þessum
tilvikum er þetta ódýrara
vegna þess að á meðan allir
bjuggu á einum stað þá vorum
við stöðugt að ráða nýtt fólk.
Álagið var mikið, miklir erfið-

leikar og veikindi en þetta
þekkist varla í dag. Það er því
ljóst að eftir því sem einingin
er minni, þeim mun betur líður
fólkinu. Það er meira jafnvægi
og einstaklingarnir ráða sjálfir
meiru heldur en þegar þeir
eru í hópi með fullt af fólki.
Það hefur verið vandamál að
þau hafa ekki haft val eins og
við hin, en því viljum við
breyta.

Fyrirmynd okkar er Austur-
land þar sem búið er að loka
Vonarlandi sem var stór stofn-
un fyrir fatlaða. Það fólk var
flutt á Neskaupsstað og Egils-
staði þar sem þau búa nú ein
eða tvö saman í íbúð. Þetta
fyrirkomulag hefur gengið
rosalega vel sem segir okkur
að þetta er hægt og á að vera
svona að mínu mati. Auðvitað
koma upp spurningar og alls
konar athugasemdir frá fólki,
sem er mjög eðlilegt þegar
það þekkir ekki hlutina, en
okkur hefur tekist að svara
því og fólk hefur skilning á
því sem við erum að gera“.

Fékk bakteríunaFékk bakteríunaFékk bakteríunaFékk bakteríunaFékk bakteríuna
í Höfðaskólaí Höfðaskólaí Höfðaskólaí Höfðaskólaí Höfðaskóla

Laufey er Snæfellingur að
ætt og uppruna, fædd í Grund-
arfirði árið 1956 og næstelst
af átta börnum hjónanna Jóns
Beck Elbergssonar og Jónínu
Guðrúnu Kristjánsdóttur. Hún
er menntuð sem þroskaþjálfi
og hefur lungann af sinni
starfsævi unnið með fötluð-
um. En hvað varð til þess að
hún ákvað mennta sig á þessu
sviði?

„Ég hafði eins og svo marg-
ar aðrar ungar stúlkur áhuga á
hjúkrun og ákvað að mennta
mig á því sviði þegar ég hafði
lokið skyldunámi. Í hjúkrun-
arnáminu voru gerðar kröfur
um að við færum í starfsnám
og ætlast til þess að við klædd-
umst þar slopp og nælon-
sokkabuxum, en það átti ekki
við mig. Ég beit það í mig
þegar ég var lítil stelpa að
vilja ekki ganga í pilsi og þar
sem ég er frekar þver að eðlis-
fari áttu kennararnir í mestu
vandræðum með mig því ég
gaf mig ekki með það að ég
vildi ekki ganga í sloppi og
nælonsokkabuxum. Þá var
reynt að finna fyrir mig ein-
hvern annan vettvang og ég
var send í Höfðaskóla sem
var skóli fyrir þroskahefta. Ég
var þarna í eina eða tvær vikur
og dugði það til þess að ég
fékk bakteríuna. Þarna mátti
ég líka ganga í buxum þannig
að kannski má segja að fatn-
aðurinn hafi orðið til þess að
ég varð aldrei hjúkka.

Eftir þetta gerði ég hlé á
náminu og var næstu tvö árin
að vinna. Ég fór heim til
Grundarfjarðar og vann þar í
fiski, ekki bara við hreinsun
og flökun heldur einnig upp-
skipun og fleira skemmtilegt
en mér hefur alltaf þótt gaman
að vinna í fiski og langar oft
til þess að fara að vinna í fiski
aftur. Síðan lá leiðin í Reyk-
holt þar sem ég hafði verið í
skóla í tvö ár eftir grunnskól-
ann og ég vann þar í sjoppu
einn vetur. Þá fór ég suður til
Reykjavíkur og fór að vinna í
Lyngási sem er dagheimili fyr-
ir þroskahefta en þar fékk ég
það gott uppeldi að það varð
ekki aftur snúið og haustið
1977 sótti ég um í Þroska-
þjálfaskólanum og komst inn.
Þegar ég var búinn með skól-
ann fór ég aftur heim til
Grundarfjarðar og starfaði þar
á leiksskóla í einhverja mán-
uði, fór svo aftur suður og
starfaði í eitt ár á Lyngási.
Eftir það lá leiðin í Borgarnes
þar sem ég fór að vinna á
leikfangasafni og hafði um-
sjón með öllu Vesturlandi
hvað varðaði ráðgjöf og stuðn-
ing við foreldra, þjálfun á
börnum og ráðgjöf á leikskóla
o.s.frv. Þarna starfaði ég í tíu
ár, eða frá 1981 til 1991“.

Tókst straxTókst straxTókst straxTókst straxTókst strax
að finna miðbæinnað finna miðbæinnað finna miðbæinnað finna miðbæinnað finna miðbæinn

Laufey segist hafa kunnað
ágætlega við sig í Borgarnesi
en hún hafi saknað þess að
enginn bæjarkjarni var þar.

„Þetta er bær sem allir fara
í gegnum og ég var að sjá ný
andlit á hverjum degi. Mér
fannst vanta þarna einhvern
fastan kjarna og að mínu mati
er of stutt til Reykjavíkur.
Fólkið var reyndar yndislegt
og vinnan skemmtileg og fjöl-
breytt, þannig að yfir höfuð
líkaði mér vel að búa í Borg-
arnesi og keypti mér meira að
segja íbúð þar. Sú staðreynd
að ég bjó þarna í tíu ár segir
líka sitt.

En síðan kom þessi til-
hneiging að vilja breyta til.
Mig langaði að fara í skóla og
í áframhaldandi nám en þegar
fregnaðist að ég væri að hætta
á Vesturlandi, komin með
mikla reynslu og hefði staðið
mig vel, þá fór ég að fá tilboð
víða frá og í framhaldi af því
sendi ég upplýsingar um mig
á allar svæðisskrifstofurnar,
m.a. á Ísafjörð. Þar var mér
boðið starf framkvæmdastjóra
og mér fannst vera næsta skref
að prófa það. Ég fékk það líka
á tilfinninguna að Ísafjörður

væri meiri bær heldur en
Borgarnes og það var nokkuð
sem ég sóttist eftir en aldrei
kom til greina að fara til
Reykjavíkur.

Ég kom vestur 2. september
1991 og þekkti þá ekkert til á
svæðinu enda varla hægt að
segja að ég hefði komið hing-
að áður. Ég þekkti heldur eng-
an nema hvað ein skólasystir
mín úr Reykholti var héðan.
Reyndar hafði ég áður komið
vestur um sumarið, einn dag í
júlímánuði, þegar verið var
að ganga frá ráðningu minni í
starfið og það var nú svona
frekar skelfileg upplifun,
a.m.k. til að byrja með því ég
þurfti að fljúga og er afskap-
lega flughrædd. Ég vaknaði
of seint í Reykjavík og þar
sem ég hafði aldrei flogið inn-
anlands vissi ég ekki hvert
átti að fara og fór niður á Loft-
leiðir en ekki á Reykjavíkur-
flugvöll. Ég var mjög sein fyr-
ir og ofsalega stressuð og
kvíðin fyrir fluginu og ekki
batnaði ástandið þegar mér
var sagt að ég væri á vitlausum
flugvelli. Ég hafði ekki hug-
mynd um hvar Reykjavíkur-
flugvöllur var og þegar ég loks
komst á réttan stað var vélin
orðin stútfull og ég var með
þeim síðustu inn. Mér finnst
mjög óþægilegt að vera sein
og var þarna farin að halda að
þetta væri mitt síðasta og ör-
lögin farin að grípa í taumana.
En viti menn, vélin komst
áfallalaust vestur á Ísafjörð
og ég lifði þetta af. Það var
mjög góð tilfinning að stíga
út úr vélinni, þetta var á fall-
egum sumardegi, logn og sól,
bærinn fullur af fólki og mér
tókst strax að finna miðbæinn.

Hins vegar leist mér ekki á
blikuna þegar ég keyrði vestur
um haustið. Deginum áður
hafði ég keypt mér nýjan bíl
sem ég kunni lítið á og lagði
síðan af stað örþreytt eftir til-
standið í kringum flutningana.
Eftir að hafa glímt við vest-
firska vegi í nokkra klukku-
tíma gafst ég upp og þurfti að
láta sækja mig inn að Múla í
Ísafirði þar sem ég treysti mér
bara ekki lengra. Það verður
að segjast eins og er að fyrstu
tveir mánuðurnir hér fyrir
vestan voru erfiðir og mér
dauðleiddist. Ég sá í fyrstu
eftir öllu saman vegna þess
að ég var komin í svo framandi
umhverfi og þekkti engan en
síðan tók ég mig sjálf á og fór
að kynnast fólki, sem gekk
bara ágætlega“.

ÞjónustanÞjónustanÞjónustanÞjónustanÞjónustan
að þyngjastað þyngjastað þyngjastað þyngjastað þyngjast

Laufey er spurð að því hvað
felist í starfi hennar sem fram-
kvæmdastjóri og hvernig
starfsemi Svæðisskrifstofunn-
ar sé háttað.

„Starf mitt er fólgið í því að
stýra Svæðisskrifstofu um
málefni fatlaðra og ég sé m.a.
um fjármálin, að koma á þjón-
ustu, skipuleggja hana, ráða
starfsfólk og halda utan um
starfsemina að öllu leyti, bæði
hvað varðar stefnumótun og
starfsmannahald. Svæðis-
skrifsstofan veitir fötluðu
fólki sambýlisþjónustu en það
eru sambýli hér á Ísafirði og
vottur af slíkri þjónustu á Patr-
eksfirði. Síðan erum við með
skammtímavistanir á Ísafirði,
Patreksfirði og Hólmavík og
veitum auk þess fólki það sem
við köllum frekari liðveislu.
Hún er svona álíka og lið-
veisla sveitarfélaganna og
unnin í samvinnu við þau, en
þarna er um að ræða fatlað
fólk sem býr heima hjá sér og
fær einhverja þjónustu á hverj-
um degi. Við útvegum einnig
stuðningsfjölskyldur fyrir
fötluð börn, sjáum um styrki
og veitum fólki styrki til að
kaupa sér t.d. tölvur, fara á
námskeið o.s.frv. Þetta er í
rauninni sú þjónusta sem við
erum að veita ásamt því auð-
vitað að veita ráðgjöf og
stuðning við fatlaða, foreldra,
starfsmenn, stofnanir, fyrir-
tæki, skóla og leikskóla. Hjá
Svæðisskrifstofunni starfa um
63 starfsmenn í 38 stöðugild-
um og eru þeir staðsettir víða
um Vestfirði. Langflestir
þeirra, eða um 80%, eru samt
í Ísafjarðarbæ þar sem mesta
þjónustan er.

Við höfum getað sinnt þeirri
þörf sem er fyrir hendi á svæð-
inu og það eru engir biðlistar.
Við reynum að haga starfinu
eftir aðstæðum hverju sinni
og erum mjög sveigjanleg
þannig að segja má að í raun-
inni séum við að gera breyt-
ingar á hverjum degi af því að
þarfir fólks eru svo breytilega.
Reksturinn hjá okkur hefur
hingað til gengið mjög vel og
staðist fjárhagsáætlun fram að
þessu. Það er hins vegar að
breytast enda er þjónustan að
þyngjast og þeir sem við veit-
um þjónustu þurfa meira. Við
höfum þurft að forgangsraða
verkefnum sem við höfum al-
drei þurft að gera áður og jafn-
vel skera niður þjónustu eða
fara í halla. Núna erum við í
smá halla sem nemur reyndar
ekki nema um 3% af fjárveit-
ingu og er viðráðanlegt, en
fram til þessa hefur stofnunin
alltaf verið rekin innan ramma
fjárhagsáætlunar.
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Það stóð alltaf til að færa
þennan málaflokk yfir til
sveitarfélaganna og þau voru
móttækileg fyrir því en svo
hætti félagsmálaráðherra við
og í kjölfarið er komin upp
svipuð togstreita um fjár-
magnið eins og var 1991 þegar
að ég byrjaði fyrst sem fram-
kvæmdastjóri. Ég hélt að þessi
togstreita væri horfin en þetta
gerist óhjákvæmilega meðan
það eru tvö stjórnsýslustig
sem stýra þessu. Þetta snýst
um það hversu mikið ríkið á
að borga og hversu mikið
sveitarfélögin eiga að borga
og mjög eðilegt að einhver
togstreita skapist, en þarna
finnst mér að hafi verið farið
skref afturábak. Ég hef alltaf
verið á þeirri skoðun að þessi
málaflokkur eigi að fara til
sveitarfélaganna og mun
halda því á lofti áfram hver
sem endanleg stefna stjórn-
valda verður“.

BarnaverndarmálinBarnaverndarmálinBarnaverndarmálinBarnaverndarmálinBarnaverndarmálin
umfangsmestumfangsmestumfangsmestumfangsmestumfangsmest

Laufey hefur átt sæti í fé-
lagsmálanefnd Ísafjarðarbæj-
ar undanfarin fjögur ár og ver-
ið formaður hennar síðustu
tvö árin.

„Það má segja að það sé öll
flóran sem komi inn á borð
félagsmálanefndar. Þarna er
verið að fjalla um fjárhagsað-
stoð, barnaverndarmál, dag-
mæður og gæsluvelli, þjón-
ustu við fatlaða, jafnréttismál,
vímuvarnir og almenn málefni
barna og ungmenna. Þetta eru
mjög viðamikil verkefni sem
nefndin hefur á sinni könnu
en þó eru barnaverndarmálin
umfangsmest og taka stærstan
hluta af tíma nefndarinnar.
Barnaverndin snýst fyrst og
fremst öryggi barna og eftirlit
með þeim frá 0-18 ára aldri.
Þarna er verið að taka á marg-
víslegum málefnum sem við-
koma manneskjunni og ég get
í rauninni ekki sagt hvers kon-
ar mál þetta eru enda eru allir
nefndarmenn bundnir algjör-
um trúnaði. Þarna er þó verið
að ræða mál eins og forvarnir,
slysahættu og forræðismál en
ekki bara heimilisofbeldi eða
vanrækslu á börnum, sem
betur fer. En þetta er lang-
viðamesti málaflokkurinn og
við verðum að fara mjög ná-
kvæmlega eftir ákveðnum
lögum og reglugerðum í þessu
sambandi, sérstaklega ef við
neyðumst til að beita þving-
unaraðgerðum, og það tekur
mjög mikinn tíma. Þá geta
forræðisdeilur sömuleiðis ver-
ið mjög tímafrekar líka“.

Laufey neitar því ekki að
nefndin fær stundum til sín
mál sem sýni dekkri hliðar
mannlífsins og eru mjög erfið
og slítandi fyrir sálina. En
hvernig takast nefndarmenn
á við slíkt?

„Við ræðum auðvitað við-
komandi mál á fundum og
síðan höfum við tækifæri,
hver og einn nefndarmaður,
að ræða þau frekar við starfs-
mennina sem sjá um þessi mál
á Skóla- og fjölskylduskrif-
stofunni. Það er í rauninni það
eina sem við gerum en satt
best að segja verða nefndar-
menn að læra að brynja sig

svolítið þó að það sé stundum
jafnvel mikil þörf fyrir að fá
að ræða líðanin þegar teknar
eru erfiðar ákvarðanir sem eru
íþyngjandi fyrir fólk. Þetta
venst samt eins og margt ann-
að og ég hef reynt að læra að
skilja þetta eftir í vinnunni og
taka þetta ekki of mikið inn á
mig. En ég neita því ekki að
það koma stundir þegar mér
tekst það ekki og verð jafnvel
andvaka af þeim sökum“.

Margir á lág-Margir á lág-Margir á lág-Margir á lág-Margir á lág-
markslaunummarkslaunummarkslaunummarkslaunummarkslaunum

Vegna umræðna um fátækt
á höfuðborgarsvæðinu liggur
beinast við að spyrja formann
félagsmálanefndar hvort það
sé fátækt í Ísafjarðarbæ?

„Ég veit það ekki, en hér
eru mjög margir á lágmarks-
launum sem eru um 70 þúsund
krónur á mánuði og miðað
við okkar lifnaðarhætti þá lifir
enginn á þeirri upphæð. Þetta
er fólk sem þarf að borga hús-
næði, framfærslu barna, hita,
rafmagn, mat o.s.frv. og það
einfaldlega getur það ekki,
þannig að ef hægt er að skil-
greina það sem fátækt, þá er
fátækt í Ísafjarðarbæ. Nokkuð
er um að fólk komi og sæki
um fjárhagsaðstoð en það eiga
að vera sjálfsögð réttindi fólks
að fá slíka aðstoð. Við erum
þá ekki að tala um fjárhags-
aðstoð til lengri tíma heldur
aðstoð til að komast í gegnum
einhverja tímabundna erfið-
leika. Sumir líta mjög nei-
kvæðum augum á fjárhags-
aðstoð og það er þetta gamla
viðhorf að fólk sé að segja sig
á sveit. Eftir því sem mér telst
til var kostnaðurinn í fyrra 4,7
milljónir króna í fjárhagsað-
stoð en árið á undan 6,3 millj-
ónir króna þannig að ekki er
hægt að tala um aukningu
heldur frekar að þetta sé mis-
munandi eftir árferði og at-
vinnuástandi. Það koma topp-
ar í lífi fólks og er þá meiri
þörf á fjárhagsaðstoð en ann-
ars, t.d. á jólum og þegar þarf
að ferma börnin.

Hitt er staðreynd að um-
sóknum hefur fækkað milli
ára og skýringin á því held ég
að sé að eftir að Skóla-og fjöl-
skylduskrifstofa Ísafjarðar-
bæjar tók til starfa, þá er veitt
meiri ráðgjöf til þeirra sem
sækja um aðstoð. Fólk er bent
á leiðir við að leita réttar síns
annars staðar, t.d. í Trygginga-
stofnun, ýmsum öðrum opin-
berum stofnunum og bönkum
þar sem fólk getur fengið
aðstoð. Sumir koma með allt
í óefni, fá ráðgjöf og þurfa
jafnvel ekki fjárhagsaðstoð
því það kemur í ljós að það
eru næg önnur kerfi sem geta
aðstoðað og veitt úrræði. Ég
veit að fjárhagsaðstoðin hjá
Ísafjarðarbæ er í góðri sam-
vinnu við Ráðgjafamiðstöð
heimilanna og hefur gott sam-
starf verið þar á milli. Fólk
fær góða ráðgjöf og það hefur
haft þau áhrif að færri sækja
um og jafnvel þá í styttri tíma
vegna þess að flestir leggja
metnað sinn í að geta bjargað
sér sjálfir. Þetta hefur breyst
og það finnst mér jákvætt,
ekki endilega að upphæðin
hafi minnkað heldur frekar að
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ráðgjöfin er meiri og fólk eygir
fleiri möguleika út úr vand-
ræðum sínum“.

VímuefnavandinnVímuefnavandinnVímuefnavandinnVímuefnavandinnVímuefnavandinn
ákveðið áhyggjuefniákveðið áhyggjuefniákveðið áhyggjuefniákveðið áhyggjuefniákveðið áhyggjuefni

Aðspurð um hvort hún telji
einhvers sérstök mál vaxandi
áhyggjuefni, þá segist Laufey
ekki geta nefnt neitt sérstakt í
því sambandi og yfirleitt finn-
ist henni hlutirnir í nokkuð
eðlilegum farvegi.

„Auðvitað munu alltaf
fylgja manneskjunni ákveðin
mál, hvort sem við köllum
það vandamál eða eitthvað
annað. Þau eru hins vegar
breytilegt og það sem er gott í
dag og jákvætt, getur orðið
erfitt á morgun vegna þess að
við förum ekki eftir neinum
einum staðli. Ef ég á þó að
nefna eitthvað sérstakt þá hlýt
ég að nefna vímuefnavandann
sem er ákveðið áhyggjuefni,
jafnt hér sem annars staðar.
Það hefur þó orðið breyting
til batnaðar með tilkomu mjög
öflugra málsvara vímuvarna
og það er kraftmikill hópur
sem vinnur að þessum málum.
Ætti ég hins vegar að nefna
eitthvað sem mér finnst mjög
jákvætt, þá er það þessi skipu-
lega uppbygging á félagsþjón-
ustunni sem er forsenda fyrir
því að hægt sé að vinna að
verkefnum og auka vellíðan
fólks. Þegar ég byrjaði að
starfa í félagsmálanefnd var
Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Ísafjarðarbæjar ekki komin til
sögunnar og er óhætt að segja
að margt hafi breyst með
tilkomu hennar. Áður var bara
einn félagsmálastjóri sem
þurfti að sinna öllu og hann
réð einfaldlega ekki við það
allt saman, þetta eru þung og
erfið verkefni og það var ekki
hægt að bjóða einni mann-
eskju upp á þetta. Svo var
einhver annar með fræðslu-
málin og það var jafnerfitt í
rauninni og sá pakki þungur
líka. Með stofnun Skóla- og
fjölskylduskrifstofu tókst að
safna saman sérfræðingum á
einn stað og óhætt er að segja
að öll vinna hafi gjörbreyst.
Það er einn yfirmaður og
nokkrir starfsmenn starfandi
á hvoru sviði, félagsmálasviði
og fræðslusviði, sem er mjög
jákvætt. Ég vil sjá þessa starf-
semi byggða áfram upp enda
er þetta er allt annað starfs-
umhverfi fyrir nefndina og
jafnvel þrír starfsmenn sem
vinna með henni. Vinnubrögð
eru mjög fagleg og góð, sér-
staklega í barnaverndarmálum
þar sem nefndin er nokkuð
trygg með það starf sem er
unnið og þar er allt á hreinu“.

Fædd og uppalin íFædd og uppalin íFædd og uppalin íFædd og uppalin íFædd og uppalin í
mjög rauðu umhverfimjög rauðu umhverfimjög rauðu umhverfimjög rauðu umhverfimjög rauðu umhverfi

Pólitíkin er Laufeyju ofar-
lega í huga þessa dagana enda
skipar hún nú 11. sæti á fram-
boðslista Sjálfstæðisflokksins
fyrir komandi sveitarstjórnar-
kosningar. Sjálf segist hún
hafa verið mjög dreifð í pólitík
í gegnum árin.

„Ég er fædd og uppalin í
mjög rauðu umhverfi, pabbi
var í Alþýðubandalaginu og

A l þ ý ð u b a n d a l a g s f é l a g
Grundarfjarðar var stofnað í
stofunni heima. Hin sósíalíska
hugsun var snemma innprent-
uð í okkur og við fórum mjög
sterkt eftir henni enda er hef
ég alla tíð verið róttæk í skoð-
unum mínum og hugsunum.
Síðan hef ég flakkað svolítið
á milli flokka og kosið þá alla,
eða því sem næst. Ég hef starf-
að fyrir Alþýðuflokkinn,
Kvennalistann, Þjóðvaka og
núna undanfarin ár hef ég
starfað fyrir Sjálfstæðisflokk-
inn í félagsmálanefndinni.
Mér hefur líkað það mjög vel
og er núna komin í framboð
og tek þátt í allri þeirri vinnu
af heilum hug enda sé ég heil-
mikinn neista í þessu fram-
boði.

Hvernig leggst svo kosn-
ingabaráttan í frambjóðand-
ann?

„Ég veit það ekki, það eru
náttúrulega fleiri flokkar í
framboði núna heldur en voru
fyrir fjórum árum síðan og
því má búast við að atvæðin
dreifist og í bæjarstjórn verði
líklega meira einn frá hverju
flokki. Ég hef áhyggjur af því
að það verði til þess að erfiðara
verður að mynda heilsteypta
stjórn en það á bara eftir að
koma í ljós. Ég lít aftur á móti
á þetta sem hluta af lýðræðinu
og réttindum okkar, þ.e. að
stofna flokka til að hafa áhrif.
Mér hefur alltaf fundist erfitt
að sætta mig við að þeir sem
vilja hafa áhrif í sínu bæjarfé-
lagi komast ekki í nefndir
nema vera til þess kjörnir í
gegnum pólitík og pólitíska
flokka. Það er jafnvel mjög

gott og hæft fólk sem veigrar
sér nefndarsetu vegna þess að
það vill ekki binda sig við
einhvern einn flokk. Mér
finnst þurfa að breyta þessu
stjórnkerfi aðeins þannig að
fleirum gefist kostur á að
starfa fyrir sitt bæjarfélag án
þess að þurfa að stimpli sig
einhvers staðar í pólitík“.

Æfingarnar ekkiÆfingarnar ekkiÆfingarnar ekkiÆfingarnar ekkiÆfingarnar ekki
alltaf dans á rósumalltaf dans á rósumalltaf dans á rósumalltaf dans á rósumalltaf dans á rósum
Hvað um önnur áhugamál?

Eitthvað hefur heyrst af því
að hún sé söngfugl mikill en
Laufey hlær bara að slíku og
þvertekur fyrir það.

„Ég er ekki einsöngvari og
ég mundi aldrei nokkurn tím-
ann syngja ein fyrir nokkurn,
og varla fyrir sjálfa mig, en
mér finnst gaman að vera í
kór. Ég hef verið í Sunnukór-
num síðan 1992, reyndar með
hléum, en það var mín leið til
að kynnast fólki. Ég hafði áður
sungið í Kveldúlfskórnum í
Borgarnesi og kór í Reykholti
en sem krakki var ég alltaf
syngjandi og gekk jafnvel í
fyrirtæki og söng. Þar seldi
ég sönginn minn við misjafnar
undirtektir en fékk smá vasa-
pening út úr þessu. En mér
finnst þessi félagsskapur í
Sunnukórnum mjög skemmti-
legur og hef átt þarna góðar
stundir, auk þess sem ég hef
eignast þar marga góða vini.
Þá hafa allir kórstjórarnir verið
skemmtilegir og þótt æfing-
arnar séu ekki alltaf dans á
rósum, stundum hundleiðin-
legar og erfiðar, þá er afrakst-
urinn alltaf mjög skemmtileg-

ur.
Ég hef líka látið dálítið að

mér kveða í leiklistinni hérna
þótt ég hafi ekki gaman af því
að leika. Mér finnst óþægilegt
að koma fram og þykir ekki
þægilegt að vera á leiksviði.
Mig langaði hins vegar til að
starfa í leikfélagi þannig að
ég fór bara í skipulagið. Ég er
mjög góð í því og var mjög
oft framkvæmdastjóri leikrita
og leikverka og nálgaðist leik-
listina frá þeirri hlið. Ég neita
því ekki að stundum blóðlang-
aði mig að fara á svið en ég er
feimin og á ekki auðvelt með
að ota mér fram. Ég vil það
heldur ekki því mér finnst
betra að vinna í grasrótinni,
það hefur hentað mér og þar
er ég góð þannig að ég er
ekkert að hafa áhyggjur af
hinu“.

Byrjaði á toppnumByrjaði á toppnumByrjaði á toppnumByrjaði á toppnumByrjaði á toppnum
í skíðagönguí skíðagönguí skíðagönguí skíðagönguí skíðagöngu

„Ég hef líka lagt stund á
heilsurækt og finnst það af-
skaplega gaman. Ég byrjaði á
því fyrir tveimur árum síðan
og það verður svona ákveðin
fíkn en ég hef verið dugleg að
fara í spinning í Stúdeó Dan
og hef fengið þar markvissa
leiðsögn, en þar fyrir utan er
ég dugleg að ganga. Ég reyndi
við skíðagönguna stuttu eftir
að ég kom vestur og til að
gera langa sögu stutta þá má
segja að ég hafi byrjað á
toppnum og endað á botnin-
um. Ég keypti mér göngu-
skíði, dreif mig af stað og
Beata Joó, vinkona mín,
hjálpaði mér að setja þau á

mig því ég vissi ekkert hvern-
ig ég átti að bera mig að. Síðan
renndi ég mér óhrædd um allar
brekkur á svæðinu og fannst
ég svo góð og klár að ég gæti
tekið þátt í Fossavatnsgöng-
unni.

Ég ætlaði að skrá mig í
lengstu gönguna, en var góð-
fúslega bent á að líklega væri
skynsamlegra að taka sjö kíló-
metrana. Allt í lagi, ég ákvað
að prufa, hálffúl reyndar, en á
leiðinni lenti ég auðvitað í
brekku og beygju sem ég
kunni ekkert að fara í þannig
að ég stakkst á hausinn. Þegar
ég stóð upp aftur, þá sá ég
stjörnur og fugla eins og í
teiknimyndum, en ég komst
niður á þrjóskunni og það var
ótrúlega góð tilfinning þegar
kynnirinn sagði „Og nú kemur
Laufey Jónsdóttir í mark“. Ég
fékk medalíu fyrir að vera með
en varð síðan að fara til læknis
þar sem kom í ljós að ég hafði
tognaði svo í hálsi að ég þurfti
að ganga með hálskraga í
langan tíma á eftir. Þetta var
minn ferill í keppnisíþróttum
á skíðum og ég hef varla þorað
að stíga á gönguskíði síðan
því að ég er svo hrædd um að
þetta komi fyrir aftur og hef
eiginlega fælst“.

SælureiturinnSælureiturinnSælureiturinnSælureiturinnSælureiturinn
í Tunguskógií Tunguskógií Tunguskógií Tunguskógií Tunguskógi

„Á sumrin fer ég á fjöll en
ég er í gönguhópi sem í eru
vinir af öllu landinu og við
förum í fimm daga ferðir með
allt á bakinu. Síðast þegar ég
fór með þessum hópi þá löbb-
uðum við Jökulsárgljúfrin

sem var mjög gaman, en í
fyrra fór ég í gönguferð norður
á Strandir með þeim Úlfari
Ágústssyni, Gísla Hjartar og
Jóni Reyni Sigurvinssyni.
Þetta var trússferð og var hún
mjög eftirminnileg í alla staði
því þarna fékk ég tækifæri til
að skoða Hornstrandir með
allt öðrum hætti en venjulega
og við góða leiðsögn. Þarna
var siglt, gengið, sofið í húsum
og Úlfar var alltaf búinn að
grilla þegar hópurinn kom á
áfangastað. Við fórum alla leið
niður að Dröngum og á Horn-
bjarsvita þar sem við hittum
Óla komma, sem mér er mjög
minnisstætt“.

Ekki er hægt að láta hjá líða
að nefna nýjasta áhugamál
Laufeyjar sem er sumarbú-
staðurinn í Tunguskógi sem
hún keypti síðasta haust.

„Já, ég keypti mér bústað
þarna í fyrra, það var nú bara
ákveðið mjög snögglega en
ég er mjög ánægð að hafa
tekið þessa ákvörðun og
hlakka til að dveljast þar í
sumar. Ég hef ekki enn gist í
bústaðnum en er að fara að
vinna í honum enda eitt og
annað smávegis sem þarf að
gera. Ég þarf  aðeins að læra
inn á hvernig á að eiga bústað
en vonandi flyt ég þarna inn-
eftir áður en langt um líður og
slæst í hóp þeirra sumarbú-
staðaeigenda sem flytjast bú-
ferlum í Tunguskóg yfir sum-
artímann“, segir Laufey að
lokum og það gætir tilhlökk-
unar í rómnum þegar hún
minnist á ljúfu sumardagana
sem framundan eru í sælu-
reitinum í Tungudal.



MIÐVIKUDAGUR 1. MAÍ 2002      11

Ölgerðin – bílstjóriÖlgerðin – bílstjóriÖlgerðin – bílstjóriÖlgerðin – bílstjóriÖlgerðin – bílstjóri
Ölgerðin Egill Skallgrímsson ehf. óskar eftir

að ráða metnaðarfullan og hugmyndaríkan
starfsmann til starfa í útibúi Ölgerðarinnar á
Ísafirði. Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði
og geta unnið sjálfstætt.

Áhugasamir sendi greinargóðar upplýsingar
um menntun, reynslu og fyrri störf til afgreiðslu
Ölgerðarinnar, Sindragötu 14 á Ísafirði, merkt-
ar „Ölgerðin – bílstjóri“ fyrir 15. maí eða
hafa samband við svæðisstjóra í síma 456
5108 eða 821 9033.

Kristjáns J. M. Jónssonar
Hlíf I, Ísafirði

Jóna Örnólfsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn og langafabörn

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
vinarhug við andlát og útför eiginmanns míns,

föður okkar, tengdaföður, afa og langafa

Svæðisskrifstofa
málefna fatlaðra

Áhugaverð ogÁhugaverð ogÁhugaverð ogÁhugaverð ogÁhugaverð og
gefandi störf!gefandi störf!gefandi störf!gefandi störf!gefandi störf!

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra óskar eftir
starfsfólki í eftirtalin störf:

· Stuðningsfulltrúa á sambýlum. Starf stuðn-
ingsfulltrúa er fólgið í aðstoð og stuðningi við
fatlað fólk sem býr á sambýlum. Um er að
ræða vaktavinnu, framtíðarstörf og afleysing-
ar.

· Stuðningsfulltrúa í hæfingarstöð. Starf
stuðningsfulltrúa er fólgið í að aðstoða fatlað
fólk sem vinnur á hæfingarstöðinni. Um er að
ræða dagvinnu.

· Frekari liðveisla. Starfið felst í aðstoð og
stuðningi við fatlað fólk sem býr sjálfstætt.
Um er að ræða hlutastarf í sumar.

Nánari upplýsingar veita Sigfríður og Ingi-
björg í síma 456 5224.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á Svæðis-
skrifstofu, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Umsóknar-
frestur er til 13. maí 2002. Laun eru samkvæmt
kjarasamningum SFR.

Orlando – FlórídaOrlando – FlórídaOrlando – FlórídaOrlando – FlórídaOrlando – Flórída
Ventura Country ClubVentura Country ClubVentura Country ClubVentura Country ClubVentura Country Club

Hús og íbúð til leigu, 2-3 svefnherbergi og
stofa. Allt fylgir. Golf, sund, tennis og fleira á
staðnum. Erum í 20 mínútna fjarlægð frá
flugvellinum.

Upplýsingar í síma 553 0097 eða á net-
fanginu hinrsab@aol.com.

Geymið auglýsinguna!
Björg Vacchiano.

Félagslega húsnæðis-Félagslega húsnæðis-Félagslega húsnæðis-Félagslega húsnæðis-Félagslega húsnæðis-
kerfið – Orkubú Vestfjarðakerfið – Orkubú Vestfjarðakerfið – Orkubú Vestfjarðakerfið – Orkubú Vestfjarðakerfið – Orkubú Vestfjarða

Bryndís Friðgeirsdóttir, bæjar-
fulltrúi í Ísafjarðarbæ skrifar

,,Fjármagnið sem
kemur frá ríkinu
dugir ekki til“

Nú hefur loks verið fest nið-
ur á blað í formi þingsálykt-
unartillögu lausn á vanda fé-
lagslega húsnæðiskerfisins á
landsvísu. Um er að ræða til-
lögu að lausn á sameiginleg-
um vanda ríkis og sveitarfé-
laga þó ríkisvaldið hafi oftast
látið sem sveitarfélögin ein
beri ábyrgð á honum. Laga-
ramminn sem settur er utan
um félagslega húsnæðiskerfið
er samþykktur á Alþingi og
þar af leiðandi hafa sveitarfé-
lög ekki geta aðhafst neitt ein
og sér, nema þá að borga brús-
ann.

Sveitarfélögin hafa undan-
farin ár knúið á um að ríkið
viðurkenni sinn þátt í vand-
anum með því að leggja til
fjármagn á móti því sem sveit-
arfélögin hafa lagt fram úr
sveitasjóðum. Í Ísafjarðarbæ
var lögð rík áhersla á að lausn
fyndist á vandanum á lands-
vísu áður en kæmi til sölu á
eignarhlut sveitarfélaganna í
Orkubúi Vestfjarða. Var það
gert vegna þess að ríkisvaldið
tengdi söluna við fjárhags-
vandann í félagslega húsnæð-
iskerfinu.

Undirrituð ásamt félögum
sínum í Samfylkingunni lagð-
ist gegn sölunni vegna þess-
arar tengingar. Ástæðan var
mjög einföld; það kom ekki
til greina að samþykkja að

ríkið héldi eftir hluta af sölu-
andvirðinu (sem síðan var lagt
inn á biðreikning) og greiddi
skuldir fyrir hönd sveitarfé-
lagsins. Við töldum að bæjar-
fulltrúar í Ísafjarðarbæ væru
að afsala sér sjálfsforræði yfir
fjármálum sveitarfélagsins
með því að láta ríkið reikna út
og greiða skuldir þess. Meiri-
hluti Sjálfstæðis- og Fram-
sóknarflokks (ég gleymi ekki
Guðna í þetta sinn) samþykkti
þennan gjörning þrátt fyrir há-
vær mótmæli íbúanna og
varnaðarorða minihlutans.
Orkubúið var selt til greiðslu
skulda í félagslega húsnæðis-
kerfinu! Sjálfstæðismenn hafa
hins vegar reynt að breiða yfir
þessa tengingu með því að
segja að Vestfirðingar hafi
fengið okurverð fyrir Orku-
búið. Já, það er auðvelt að
semja við þann sem er illa
staddur því hann tekur það
sem að honum er rétt ef hann
á ekki annarra úrkosta völ.
Þetta vissu fulltrúar ríkis-
valdsins. Tímasetningin var
engin tilviljun og ekki heldur
tímasetningin á lausninni á
vanda félagslega húsnæðis-
kerfisins á landsvísu. En lítum
nánar á þá lausn. Ekki er hún
enn eitt þrekvirkið sem sjálf-
stæðismenn í bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar hafa unnið gegn
ríkisvaldinu.

Í grein sem bæjarstjórinn í
Ísafjarðarbæ ritar í blaðið
þann 17. apríl sl. kemur fram
að miklum áfanga hefur verið
náð í máluefnum félagslega
húsnæðiskerfisins á landsvísu
en eins og fram kemur í grein-
inni átti hann sjálfur sæti í
henni. Nefndin starfaði eitt og
hálft ár og hvorki gekk né rak
fyrr en búið var að ganga frá
sölunni á Orkubúinu. Hér er
ekki verið að tortryggja störf
bæjarstjórans heldur koma því
á framfæri að enn einu sinni
hallar á landsbyggðina í að-
gerðum ríkisvaldsins. Engin
þrekvirki hafa verið unnin í
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar til
að rétta þann halla.

Þó sitthvað megi finna í
frumvarpinu sem hentar
landsbyggðinni (þó það nú
væri) eins og t.d. heimild til
að rífa ónýt hús þá er lausnin
sniðin að þörfum suðvestur-

hornsins og fjármagn sem á
að fylgja lausninni er ekki
nægjanlegt. Heildarlausnin
felur m.a. í sér að eigendur
geta nú selt félagslega hús-
næðið á frjálsum markaði þó
enn hvíli kaupskylda á sveit-
arfélögum. Þá er gert ráð fyrir
að húsnæðið færist niður á
markaðsverð (en upp á suð-
vesturhorninu) og ríki og
sveitarfélög borga í samein-
ingu þann mismun. Fjármagn-
ið sem kemur frá ríkinu dugir
ekki til. Sá mismunur sem
myndast í sölu íbúða á á suð-
vesturhorninu er í formi hagn-
aðar sem fer í vasa eigand-
anna. Lausnin er sem sagt
sniðin að þörfum suðvestur-
hornsins og landsbyggðin fær
molana sem hrökkva af borð-
inu.

Bryndís Friðgeirsdóttir,
bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ.

PPPPPerlan Vestfirðir í Perlan Vestfirðir í Perlan Vestfirðir í Perlan Vestfirðir í Perlan Vestfirðir í Perlunnierlunnierlunnierlunnierlunni

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar skrifar

,,Sýningin undirstrik-
ar mikilvægi ferða-
þjónustu á svæðinu“

Perlan í Öskjuhlíð í Reykja-
vík mun hýsa atvinnuvega-
sýningu Vestjarða 3.– 5. maí
n.k. Heiti sýningarinnar, Perl-
an Vestfirðir, er viðeigandi
vegna nafns sýningarstaðar og
þess sem augljóst er, en Vest-
firðir eru mikil perla, hvort
heldur horft er til óviðjafnan-
legrar náttúru eða mannlífs.
Þarna verður að sjá sýnishorn
úr atvinnulífi Vestfjarða og
kynningu á þeim fjölbreyttu
möguleikum sem ferðaþjón-
usta svæðisins býður upp á.

Innan Ísafjarðarbæjar starfa
framsækin hátæknifyrirtæki
tengd sjávarútvegi sem hafa
heiminn allan sem sitt mark-
aðssvæði. Öflugir frumkvöðl-
ar hafa skapað þessi fyrirtæki.
En slík fyrirtæki þurfa líka á
réttum aðstæðum að halda.
Ísafjarðarbær er gott dæmi um
öflugan kjarna (cluster) þar
sem sterkar grunneiningar í
sjávarútvegi og vinnslu, skapa
kröfuhart umhverfi sem vett-
vang fyrirtækja með fram-
leiðsluvörur sem standast hörðustu kröfur.

Ísafjarðarbær verður kynnt-
ur sérstaklega á sýningunni
en sveitarfélagið er í hópi
stærri sveitarfélaga landsins
og býður upp á góða þjónustu
á öllum sviðum mannlífsins.
Ísafjarðarbær verður kynntur
sem áhugaverður kostur til
ferðalaga, viðskipta og bú-
setu.

Það er von aðstandenda
sýningarinnar, Perlan Vest-
firðir, að hún verði til þess að
auka enn frekar áhuga al-
mennings á Vestfjörðum sem
ferðamannasvæði og til bú-
setu. Sýningin mun byggja á
bjartsýni, frumkvæði, fram-
sýni og skemmtun. Hún er
mikilvægur liður í jákvæðri
kynningu á Vestfjörðum en í
samkeppni um fólk og fyrir-
tæki skiptir máli að vera sýni-

legur með jákvæðum og um
leið raunsæjum hætti. Það er
fátt sem getur verið jákvæðara
en um leið raunsætt að fá fyrir-
tæki svæðisins til að kynna
fjölbreytta þjónustu sína og
framleiðslu. Það sýnir styrk
okkar samfélags hversu marg-
breytilegt atvinnulífið er.

Sýningin undirstrikar mik-
ilvægi ferðaþjónustu á svæð-
inu sem sífellt er að aukast, ár
frá ári. Þar hefur markviss
stefna, markviss uppbygging
á þjónustu og aðstöðu markað
hvert skrefið á fætur öðru við
að gera ferðaþjónustuna að
stærri atvinnuvegi á Vestfjörð-
um. Tækifærin eru okkar og
við erum sífellt að nýta þau
betur.

Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

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
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Ungir kjósendur og Gamla ApótekiðUngir kjósendur og Gamla ApótekiðUngir kjósendur og Gamla ApótekiðUngir kjósendur og Gamla ApótekiðUngir kjósendur og Gamla Apótekið 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:Spurt var:Spurt var:Spurt var:Spurt var:

Alls svöruðu  647.Alls svöruðu  647.Alls svöruðu  647.Alls svöruðu  647.Alls svöruðu  647.
Já sögðu 102 eða 15,47%Já sögðu 102 eða 15,47%Já sögðu 102 eða 15,47%Já sögðu 102 eða 15,47%Já sögðu 102 eða 15,47%
Nei sögðu 530 eða 81,92%Nei sögðu 530 eða 81,92%Nei sögðu 530 eða 81,92%Nei sögðu 530 eða 81,92%Nei sögðu 530 eða 81,92%
Veit ekki sögðu 15 eða 2,32%Veit ekki sögðu 15 eða 2,32%Veit ekki sögðu 15 eða 2,32%Veit ekki sögðu 15 eða 2,32%Veit ekki sögðu 15 eða 2,32%

SnjóflóðavarnirSnjóflóðavarnirSnjóflóðavarnirSnjóflóðavarnirSnjóflóðavarnir
í Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvík
– Traðarhyrna– Traðarhyrna– Traðarhyrna– Traðarhyrna– Traðarhyrna

Ný gögn og framlenging athugasemdafrests
um mat á umhverfisáhrifum – athugun Skipu-
lagsstofnunar.

Kynningartími tillögu að ofangreindri fram-
kvæmd og skýrslu um mat á umhverfisáhrifum
hennar hefur verið framlengdur til 14. maí
2002. Líkan af snjóflóðavarnarmannvirkjum
hefur verið búið til og er til sýnis á skrifstofu
Bolungarvíkurkaupstaðar. Matsskýrslan, ásamt
nýju myndefni, liggja frammi á eftirtöldum
stöðum: Á skrifstofu Bolungarvíkurkaupstaðar,
bókasafni Bolungarvíkur, einnig í Þjóðarbók-
hlöðunni og hjá Skipulagsstofnun í Reykjavík.
Matsskýrslan er aðgengileg á heimasíðu Nátt-
úrustofu Vestfjarða www.snerpa.is/nv/.

Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina
og leggja fram athugasemdir. Athugasemdir
skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 14.
maí 2002 til Skipulagsstofnunar, Laugavegi
166, 150 Reykjavík. Þar fást ennfremur nánari
upplýsingar um mat á umhverfisáhrifum.

Birt samkvæmt lögum um mat á umhverfis-
áhrifum nr. 106/2000.

Skipulagsstofnun.

Frummynd ehf.Frummynd ehf.Frummynd ehf.Frummynd ehf.Frummynd ehf.
Til sölu er 1/3 hlutur í versluninni Frummynd

ehf. (Vídeóhöllinni) á Ísafirði sem er í nýju
húsnæði í hjarta bæjarins.

Allar nánari upplýsingar gefur Fjölnir í síma
456 5096.

Við þurfum nýjan reiðskjóta!Við þurfum nýjan reiðskjóta!Við þurfum nýjan reiðskjóta!Við þurfum nýjan reiðskjóta!Við þurfum nýjan reiðskjóta!

Lilja Rafney Magnúsdóttir, efsti maður
á lista Vinstri grænna í Ísafjarðarbæ

,,Það er nauðsynlegt að
Sjálfstæðisflokkur og
framsókn fái skýr
skilaboð“

Vinstri hreyfingin grænt
framboð býður nú fram til
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar
í fyrsta sinn enda nýtt stjórn-
málaafl á landsvísu sem vill
koma góðri stefnu sinni til
skila jafnt í landsmálum sem
og í sveitarstjórnum. Málefna-
grunnur okkar í sveitarstjórn-
armálum hefur verið unninn
af fjölda fólks og er aðgengi-
legur á heimasíðu okkar vg.is
Stefnumörkunin er að sjálf-
sögðu í stöðugri endurskoðun
og áherslur mótast af því hvað
brennur á fólki í hverju sveitar-
félagi.

Vinstri grænir í Ísafjarðar-
bæ munu kynna sínar áherslur
í bæjarmálum nú í aðdraganda
kosninganna og verður þá
gerð ýtarleg grein fyrir mál-
efnaáherslum okkar sem
byggist á öflugri sókn í að
fjölga atvinnutækifærum og
að byggðin njóti nálægðar við
fiskimiðin, ásamt því að við
séum  samkeppnisfær um fólk
til búsetu hér og getum boðið
upp á góða skóla og íþrótta-
aðstöðu og fjölbreytta mögu-
leika í húsnæðismálum fyrir
eldri íbúa og styðja þá sem
vilja og geta búið heima með

samræmdri þjónustu heilsu-
gæslu og heimaþjónustu.

Eitt af því sem við viljum
vinna að er öflugt íbúalýðræði
og hvetja íbúa til að vera virka
þátttakendur í að hafa áhrif
og móta sitt umhverfi og sam-
félag. Íbúasamtök eru til þess
góður vettvangur og nú þegar
eru þau til á Þingeyri og Flat-
eyri og hafa verið virk og
nauðsynlegt að stofna fleiri
t.d á Ísafirði – Hnífsdal og á
Suðureyri. Hlutverk þeirra er
að draga fram hvað þau telja
helst úrbóta þörf í sínu nánasta
umhverfi og forgangsraða því
og koma á framfæri til bæjar-
stjórnar fyrir gerð fjárhags-
áætlunar hvers árs. Við mun-
um leggja áherslu á að íbúar
eigi greiðan aðgang að stjórn-
un bæjarfélagsins með reglu-
legum viðtalstímum við bæj-
arfulltrúa og embættismenn á
öllum þjónustuskrifstofum
bæjarins. Einnig að opnir
fundir verði um þau mál sem
snerta íbúana hverju sinni.

Bæjarstjórn má aldrei ein-
angrast í fílabeinsturni heldur
þarf hún stöðugt að vera með
puttann á púlsi bæjarfélagsins
og taka tillit til skoðana íbúa,

oft  fara ekki fram fundir um
átakamál fyrr en niðurstaða
liggur fyrir í málinu og nefni
ég þar sölu á hlut bæjarins í
Orkubúi Vestfjarða þar sem
mikil andstaða bæjarbúa var
við söluna.

Meirihluti Sjálfstæðis og
Framsóknarflokks virðist ekki
hafa haft nein áhrif inn í sína
flokka við gerð tillögu að
byggðaáætlun sem fyrst lág
fyrir og varla var minnst á
Vestfirði nema að þar verði
áfram fólksfækkun. Þá þurftu
sveitarfélögin að semja sína
eigin byggðaáætlun vegna
þess að við gleymdust eða
vorum afskrifuð. Auðvitað
áttu sveitarstjórnir að koma

að málinu frá upphafi með
sínar áherslur.

Það er nauðsynlegt að Sjálf-
stæðisflokkur og framsókn fái
skýr skilaboð frá kjósendum í
kosningunum í vor um að
byggðastefna þeirra hefur
brugðist staðreyndir tala sínu
máli. Sjálfstæðismenn tala um
að engu megi breyta og að allt
sé svo gott og ekki eigi að
skipta um hest í miðri á! En ef
hrossið er að niðurlotum
komið eins og meirihluta sam-
starfið í bæjarstjórn og ríkis-
stjórn þá er farsælla að skipta
um gæðing og veðja á annan
hest.

Lilja Rafney Magnúsdóttir.

Er aðlilegt aðEr aðlilegt aðEr aðlilegt aðEr aðlilegt aðEr aðlilegt að
ganga í 20ganga í 20ganga í 20ganga í 20ganga í 20
milljarða krónamilljarða krónamilljarða krónamilljarða krónamilljarða króna
ábyrgð fyrirábyrgð fyrirábyrgð fyrirábyrgð fyrirábyrgð fyrir
atvinnu örlítilsatvinnu örlítilsatvinnu örlítilsatvinnu örlítilsatvinnu örlítils
hluta vinnuaflshluta vinnuaflshluta vinnuaflshluta vinnuaflshluta vinnuafls
í Reykjavík?í Reykjavík?í Reykjavík?í Reykjavík?í Reykjavík?

Ertu orðin(n) áskrifandi?

Sú þarfa og athyglisverða nýjung hefur verið tekin upp að kynna stefnumál
framboðanna í Ísafjarðarbæ fyrir ungum kjósendum í Gamla Aptekinu. Þegar
þessi orð ber fyrir lesendur hafa ungir kjósendur væntanlega orðið einhvers
vísari og eiga þar af leiðandi auðveldara með að gera upp hug sinn en áður.
Vissulega er það til fyrirmyndar að gera unga fólkinu auðveldara að rata í gegn-
um frumskóg framboðanna fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. En skyldi
ekki fleirum en hinum ungu ganga illa að átta sig á því hvað kosið verður um
á Vestfjörðum. Í raun ættu kosningar til sveitarstjórna á Vest-
fjörðum að snúast um framtíð byggðar og þær lausnir sem
boðnar eru í þeim efnum. En hverjar eru þær?

Seint verður bæjarstjórn þakkað frumkvæðið að því að færa
út hugmynd iðnaðarráðherra um byggðakjarna á landsbyggðinni. Akureyri
hefur stöðu allra yfirburða utan höfuðborgarinnar og sveitarfélaganna í nágrenni
hennar. Þau njóta svo sannarlega nábýlisins. Á Akureyri byggir menntun á
gömlum merg, Menntaskólanum, og við hafa bæst Verkmenntaskólinn og Há-
skólinn á Akureyri. Forskotið liggur þar. Hvert á að verða frumkvæði Ísafjarðar?
Snöggra viðbragða er þörf áður en fólki fækkar hér enn frekar. Vonandi hafa
frambjóðendur sem kynntu málefni og stefnu sinna framboða í gær í Gamla
Apótekinu spurt unga fólkið hver væru þeirra hugðarefni um framtíðina á
Ísafirði og á Vestfjörðum. Vonandi skilur unga fólkið gildi samstöðunnar og

gildi þess að dreifa ekki kröftunum eins og gert er með tilvist margra smárra
sveitarfélaga.

Hvert er vitið á bak við þrjú sveitarfélög við Ísafjarðardjúp, sem eiga öll sam-
eiginlegra hagsmuna að gæta varðandi uppbyggingu atvinnulífs og menntunar.
Hið sama er að segja  um félagslíf og aðra menningu. Engu að síður virðist ekki
vera inni í myndinni að sameina Ísafjarðrbæ, Bolungarvík og Súðavíkurhrepp.
Stjórnsýsla sveitarfélaganna geldur þess að kröftum er dreift og eykur líkurnar

á því að hún hverfi úr héraði. Sérhæfing og verkaskipting
þrífst ekki við núverandi aðstæður. Samt grillir hvergi í hug-
myndir um sameiningu og betri nýtingu mannafla og fjármuna.

Gamla Apótekið er einkar vel heppnað fyrirtæki og
vekur eftirtekt langt út fyrir Ísafjörð og Vestfirði. Fleiri slíkar hugmyndir þurfa
ð koma upp og byggja á því að ungt fólk fái tækifæri til að sýna frumkvæði. Hér
með er þeirri hugmynd komið áleiðis að hið unga og fríska fólk sem stendur að
starfinu í Gamla taki sig til og safni í hugmyndabanka þeirrar stefnuskrár sem
myndi duga þeim til að kjósa 25. maí hinn næsta. Hvernig vilja þau sjá Vestfirði
eftir 10 ár, nú eða 25 ár? Hvert er þeirra markmið fyrir Vestfirðinga næstu ára-
tugina? Svörin kunna að verða mun forvitnilegri en stefnuskrá offramboðsins
í Ísafjarðarbæ. Ekki drægi úr gildi þeirra að hafa unga kjósendur úr Strandasýslu,
Bolungarvík og Barðstrandarsýslu með í ráðum. Þeirra allra er jú framtíðin.

Menntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á ÍsafirðiMenntaskólinn á Ísafirði

Nemendur fögn-Nemendur fögn-Nemendur fögn-Nemendur fögn-Nemendur fögn-
uðu vorkomunniuðu vorkomunniuðu vorkomunniuðu vorkomunniuðu vorkomunni

Það var glatt á hjalla hjá nemendum Menntaskólans á
Ísafirði í hádeginu á föstudag, er nemendafélag skólans
bauð félagsmönnum sínum upp á grillveislu og sumarhátíð
í tilefni vorkomunnar. Þó svo að sólin hafi skinið á unglingana
þurfti að hætta við að bjóða þeim upp á vatnskælingu í kari
þar sem kalt er í veðri. Þrátt fyrir vonbrigði nemendanna
með að geta ekki hreinsað af sér uppsafnaðan vetrarskítinn,
létu þeir það ekki á sig fá og skófluðu pylsum hratt og
örugglega í sig milli þess sem þeir léku sér í hefðbundnum
sumarleikjum. Nú hefur vetur konungur kynnt sig á nýjan
leik og þá er bara spurning um að endurtaka grillveisluna. Menntskælingar hópast fullir eftirvæntingar um grillið.
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Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 4. maí kl. 13:25

Þýski boltinn: Bein útsendin frá lokaumferðinni
Laugardagur 4. maí kl. 15:50

Íslandsmótið í handbolta karla: Leikur óákveðinn

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 1. maí kl. 18:30

Meistaradeild Evrópu: Real Madrid – Barcelona
Miðvikudagur 1. maí kl. 20:45

Enski boltinn: Cardiff City – Stoke City
Föstudagur 3. maí kl. 00:15

Úrslitakeppni NBA: Leikur óákveðinn

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðlæg átt, 5-13 m/s og
él, en víða léttskýjað
sunnan- og vestanlands.
Hiti 0-7 stig að deginum,
hlýjast sunnanlands.
Horfur á föstudag:
Austlæg eða breytileg átt,
5-10m/s, skýjað með
köflum og úrkomulítið.
Hlýnar lítillega í veðri, hiti
5-10 stig sunnanlands.
Horfur á laugardag:
Austlæg átt, skýjað að
mestu og þurrt norðan- og
norðvestanlands, en dálítil
rigning í öðrum landshlut-
um, einum suðaustantil.
Hlýnandi veður.
Horfur á sunnudag:
Austlæg átt, skýjað að
mestu og þurrt norðan- og
norðvestanlands, en dálítil
rigning í öðrum landshlut-
um, einum suðaustantil.
Hlýnandi veður.
Horfur á mánudag:
Austlæg átt, skýjað að
mestu og þurrt norðan- og
norðvestanlands, en dálítil
rigning í öðrum landshlut-
um, einum suðaustantil.
Hlýnandi veður.

Föstudagur 3. maí
17.05 Mæðgurnar (2:22)
17.50 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (84:90)
18.30 Falda myndavélin (36:60)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Á ferð og flugi. (Up, Up and
Away) Gamanmynd um fjölskyldu sem
virðist vera ósköp venjuleg en í raun er
fólkið ofurhetjur, nema Scott sem er 14
ára. Hann verður þó að koma skyldmenn-
um sínum til bjargar þegar þau lenda í
klóm glæpamanns. Aðalhlutverk: Mic-
hael J. Pagan og Sherman Hemsley.
21.45 Lúlú á brúnni. (Lulu on the
Bridge) Djassleikarinn Izzy verður fyrir
slysaskoti á tónleikum og getur ekki
spilað framar. Hann finnur dularfullan
pakka úti á götu og eftir það taka undar-
legir atburðir að gerast.  Lúlú á brúnni er
bráðskemmtileg og hrífandi ástarsaga
sem situr lengi eftir í huganum. Meðal
leikenda: Harvey Keitel, Mira Sorvino,
Vanessa Redgrave, Mandy Patinkin,
David Byrne, Lou Reed og Willem Dafoe.
23.30 Heiðurskonur. (Honest) Bresk
spennumynd í léttum dúr um þrjár systur
sem eru smákrimmar í London á hippa-
tímanum. e. Aðalhlutverk leika Nicole
og Natalie Appleton úr Alls Saints,
Melanie Blatt og Peter Facinelli.
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 4. maí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (85:90)
09.30 Maja (4:52)
09.37 Albertína ballerína (8:26)
09.45 Litlu skrímslin (43:52)
09.54 Kattalíf (1:6)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (7:40)
10.25 Pokémon (44:52)
10.45 Gestir í myndveri Disneys
12.00 Kastljósið
12.35 Markaregn
13.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í lokaumferð úrvalsdeildarinnar.
15.20 Snjókrossið 2002
15.50 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá öðrum leik í úrslitum karla.
18.00 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (11:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Kappar í körfubolta. (Blue
Chips) Bandarísk bíómynd frá 1994.
Þjálfari körfuboltaliðs í háskóla á í
vandræðum með að fá góða leikmenn
og grunar önnur lið um að beita belli-
brögðum í baráttunni. Aðalhlutverk: Nick
Nolte, Mary McDonnell, J. T. Walsh og
Alfre Woodard.
21.50  Morðin í Badgers Drift. (Mid-
somer Murders: The Killings at Badger’s
Drift) Bresk sakamálamynd byggð á
sögu eftir Caroline Graham þar sem
Barnaby lögreglufulltrúi glímir við dul-
arfull morð í ensku þorpi. Aðalhlutverk:
John Nettles, Daniel Casey, Jane Wy-
mark, Laura Howard, Elizabeth Spriggs,
Jonathan Firth og Richard Grant.
23.35 Dash og Lilly. (Dash and Lilly)
Bandarísk sjónvarpsmynd um rithöfund-
inn Dashiell Hammett og samband hans
við Lillian Hellman. e. Aðalhlutverk:
Sam Shephard, Judy David, Bebe
Neuwirth, Laurence Luckinbill og David
Paymer.
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 5. maí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.57 Andarteppa (6:26)
10.10 Gleymdu leikföngin (3:13)
10.23 Ungur uppfinningamaður
10.45 Svona erum við. Þáttaröð um
börn á Norðurlöndum. Eyrún Halldórs-
dóttir í Vestmannaeyjum segir frá sjálfri
sér.
11.05 Nýjasta tækni og vísindi
11.20 Kastljósið
11.45 Maður er nefndur
12.20 Skjáleikurinn
14.00 Kosningakastljósið 2002. Bein
útsending frá borgarafundi í Ráðhúsinu
í Reykjavík þar sem fulltrúar framboðs-
listanna sitja fyrir svörum.
16.15 Markaregn
17.00 Geimferðin (20:26)
17.50 Táknmálsfréttir (1:30)
18.00 Stundin okkar
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.30 Hálandahöfðinginn (6:11)
21.25 Helgarsportið
21.50 Síðasta lestin. (Le dernier métro)
Bíómynd frá 1980 eftir François Truff-
aut. Myndin fjallar um lífið og listina í
París í seinna stríði. Gyðingurinn Lucas

Steiner er flúinn og konan hans rekur
leikhús fjölskyldunnar eftir bestu getu.
En Lucas er kannski ekki svo langt und-
an. Aðalhlutverk: Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu, Jean Poiret, Heinz
Bennent, Andréa Ferréol.
00.00 Kastljósið
00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 3. maí
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 Murphy Brown (2:79) (e)
13.05 Still Crazy
14.35 Andrea (e)
15.00 NBA Action
15.30 Britney Spears
16.00 Barnatími Stöðvar 2
18.05 Friends (14:24) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Litla risaeðlan 5.
20.50 Smallville (4:22)
21.40 Resurrection. (Upprisan) John
Prudhomme í morðdeild Chicago-
lögreglunnar er á hælunum á fjöldamorð-
ingja sem virðist vera að endurskapa
líkama Krists úr fórnarlömbum sínum.
Aðalhlutverk: Christopher Lambert,
David Cronenberg.
23.25 The Mummy. (Múmían) Ævin-
týramynd sem gerist á fyrri hluta 20.
aldar. Harðjaxlinn Rick O´Connell er
kominn til hinnar fornu borgar Hamun-
aptra í Egyptalandi. Hlutverk hans er að
aðstoða fornleifafræðinga sem eru að
kynna sér sögulegt grafhýsi. Þar er m.a.
að finna háttsettan klerk sem var lokaður
inni lifandi fyrir mörgum öldum í kjölfar
ástríðuglæps. Svo illa vill til að múmían
vaknar til lífsins þegar Rick og félagar
eru að sinna sínum störfum og í kjölfarið
verður fjandinn laus. Aðalhlutverk:
Brendan Fraser, Rachel Weisz, John
Hannah, Arnold Vosloo.
01.25 Still Crazy. (Sama steypan) Tutt-
ugu árum eftir að breska rokkhljóm-
sveitin Strange Fruit hætti með miklum
látum er kominn tími til að koma saman
að nýju. Einn meðlima hljómsveitarinnar
er ákveðinn í að ná hljómsveitinni saman
fyrir lokatónleika. En margt hefur breyst
á tveimur áratugum og þar á meðal liðs-
menn hljómsveitarinnar.  Aðalhlutverk:
Jimmy Nail, Stephen Rea, Billy Connolly,
Timothy Spall.
02.55 Ísland í dag
03.20 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 4. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.40 Tumi bjargar málunum
11.50 Bold and the Beautiful
13.20 Segemyhr (30:34) (e)
13.45 FA Cup 2002. Bein útsending frá
úrslitaleik Arsenal og Chelsea í bikar-
keppninni.
16.05 60 Minutes (e)
16.55 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg (9:24)
20.00 Friends (15:24)
20.30 Bootmen. (Á tánum) Það eru ekki
fjölbreytt atvinnutækifæri í Newcastle í
Ástralíu. Eins og fleiri ungir menn á
þessum slóðum vinnur Sean Okden í
stáliðju. Í frístundum á dansinn hug hans
allan en Sean er hörkugóður steppdans-
ari. Hann fær spennandi hlutverk í dans-
sýningu í Sydney en klúðrar tækifærinu
og snýr heim aftur. Við blasir tilbreyt-
ingarlaus verkmannavinna en Sean hefur
annað og meira í huga.  Aðalhlutverk:
Adam Garcia, Sam Worthington, Sophie
Lee, William Zappa.
22.10 Coyote Ugly. Rómantísk mynd
um ungan söngalagahöfund sem freistar
gæfunnar í New York. Violet Sanford
fær vinnu á veitinga- og skemmtistaðn-
um Coyote Ugly. Staðurinn er rekinn af
konum sem beita frumlegum aðferðum
til að krækja í viðskiptavini. Myndin er
byggð á sannri sögu.  Aðalhlutverk: Piper
Perabo, Adam Garcia, John Goodman,
Maria Bello.
23.55 Chasing Amy. (Vonbiðlar Amy)
Holden og Banky eru góðir vinir og höf-
undar vinsællar teiknimyndabókar. Þeg-
ar þeir kynnast ungri listakonu sem
einnig er myndabókahöfundur verður
Holden yfir sig ástfanginn. Því miður er
það ekki gagnkvæmt en stúlkan vill
gjarnan að þau séu vinir. En getur Holden
sætt sig við að vera bara vinur hennar?
Banky efast stórlega um að það geti

gengið.  Aðalhlutverk: Ben Affleck, Joey
Adams, Jason Lee.
01.45 Last Rites. (Dauðadæmdur)
Spennutryllir. Jeremy Dillion er sakfelld-
ur fyrir morð og dæmdur til dauða. Hann
er kominn í rafmagnsstólinn og bíður
örlaga sinna þegar tæknileg vandamál
veita honum gálgafrest. Jeremy þarf því
að setjast aftur í stólinn en glæpasálfræð-
ingurinn maldar í móinn og segir að
hinn dæmdi morðingi sé nýr og betri
maður. Yfirvöld eru tvístígandi en al-
menningur vill að réttlætinu verði full-
nægt. Aðalhlutverk: Randy Quaid, Em-
beth Davidtz, A Martinez, Paul Benjamin.
03.10 Tónlistarmyndbönd
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.30 Christina Aguilera
13.50 60 Minutes II (e)
14.35 Mótorsport (e)
15.00 Inspector Gadget. (Lási lögga)
Gamanmynd fyrir alla fjölskylduna um
ævintýralegar persónur. Gadget er lög-
regluvarðstjóri sem kallar ekki allt ömmu
sína þegar glæpamenn eru annars vegar.
Hann hefur nú öðlast nýjan kraft í barátt-
unni við óþokkana sem ættu að halda sig
á mottunni. Sjónvarpsþættir um sam-
nefnda persónu nutu mikilla vinsælda á
árum áður. Aðalhlutverk: Matthew
Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher.
16.20 The Simpsons (4:21) (e)
16.45 Andrea (e)
17.10 Sjálfstætt fólk (e). Hinn ástsæli
sjónvarpsmaður, Jón Ársæll Þórðarson,
heldur áfram að kynna okkur áhugaverða
samborgara í nýjum myndaflokki sem
er vikulega á dagskrá. Jón Ársæll heim-
sækir konur og karla á öllum aldri og
kynnir landsmönnum nýja hlið á þeim
sem eru í eldlínunni.
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The Education of Max Bickford.
(Max Bickford) Óskarsverðlaunahafinn
Richard Dreyfuss leikur Max Bickford,
prófessor sem er með allt sitt á hreinu.
Um árabil hefur hann kennt við kvenna-
skóla og telur sig eiga víst sæti í skóla-
stjórninni. Hann hreppir hins vegar ekki
hnossið og við tekur alvarleg naflaskoð-
un. Vandaðir þættir sem hafa vakið mikla
athygli.
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Rebel Heart (1:4) (Með uppreisn
í hjarta) Hörkuspennandi framhalds-
mynd sem gerist á Írlandi 1916-1922.
Ernie Coye, 18 ára piltur í Dyflinni, tek-
ur þátt í baráttunni gegn yfirráðum Breta.
Hann gengur til liðs við IRA og kynnist
stórmennum eins og Michael Collins.
Ástin gerir líka vart við sig og Ernie fell-
ur fyrir Itu Feeney. Hún er frá Belfast en
ólíkur bakgrunnur þeirra gerir þeim erfitt
fyrir. Aðalhlutverk: James D´Arcy, Pal-
oma Baeza, Vincent Regan, Bill Pater-
son.
22.30 60 Minutes
23.15 Civil Action. (Málsóknin) Hörku-
spennandi lögfræðidrama sem byggt er
á sannsögulegum atburðum. Jan Schli-
chtmann er hörkuduglegur lögfræðingur

sem er ekki vanur að gefa þumlung eftir
í réttarsalnum. Jan mætir þó ofjarli sínum
þegar hann tekur að sér mál nokkurra
fjölskyldna sem ásaka stórfyrirtæki um
að hafa valdið eituráhrifum sem leiða til
hvítblæðis.  Aðalhlutverk: John Travolta,
Robert Duvall, Tony Shalhoub, William
H. Macy.
01.05 Cold Feet (2:6) (e)
01.55 Tónlistarmyndbönd
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18.00 Heklusport
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 Gillette-sportpakkinn HM2002
20.30 South Park (12:14)
21.00 Route 9. (Illur fengur) Löggurnar
Booth og Swayne koma á vettvang þar
sem viðskipti með eiturlyf hafa endað
með skelfingu. Lík glæpamannanna
liggja eins og hráviði um allt en peninga-
taskan er á sínum stað. Freistingin er of
mikil og löggurnar óheiðarlegu yfirgefa
staðinn með á aðra milljón dala í fórum
sínum. Þær telja sig hafa falið slóð sína
vandlega en fljótlega kemur annað á
daginn.  Aðalhlutverk: Kyle Maclachlan,
Peter Coyote.
22.45 Game of Death. (Leikur dauðans)
Þriggja stjarna hasarmynd. Bardaga-

meistarinn Billy Lo er myrtur og bróðir
hans, Bobby, ætlar að koma fram hefnd-
um.  Aðalhlutverk: Bruce Lee, Jang Lee
Hwang, Tong Lung.
00.15 NBA. Bein útsending.
03.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 4. maí

13.00 Enski boltinn. Bein útsending frá
úrslitaleik Arsenal og Chelsea í bikar-
keppninni.
16.30 Leiðin á HM. (Tyrkland og Kosta-
ríka) Myndaflokkur þar sem þátttöku-
þjóðirnar á HM í sumar eru kynntar til
sögunnar.  Kastljósinu er beint að tveimur
þjóðum í hverjum þætti. Rætt er við
þjálfarana og helstu stjörnur liðanna.
17.00 Toppleikir
18.50 Spænski boltinn. Bein útsending.
21.00 Price Of Glory. (Frægðin er fall-
völt) Arturo Ortega var snjall boxari sem
hefði getað náð langt. Synir hans, Sonny,
Jimmy og Johnny, iðka allir íþróttina og
eiga framtíðina fyrir sér. Árin líða og
bræðurnir eru hársbreidd frá stóra tæki-
færinu. Pabbi þeirra stjórnar öllu en
kannski er ráðríki hans einmitt þeirra
versti óvinur. Aðalhlutverk: Jimmy Smits,
Jon Seda, Clifton Collins, Jr..
23.00 Hnefaleikar. Útsending frá hnefa-
leikakeppni í New York. Á meðal þeirra
sem mætast eru þungavigtarkapparnir
Jameel McCline og Shannon Briggs.
01.00 While the Cat´s Away. (Allt á
fullu) Erótísk kvikmynd.  Stranglega
bönnuð börnum.
02.20 Dagskrárlok og skjáleikur

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Vef-Þjóðviljinn er málgagn
nokkurra frjálshyggju-
manna og eru skrifin þar
yfirleitt hárbeitt og
skemmtileg aflestrar, en
þess má geta að Vef-
Þjóðviljinn er nánast alltaf
á öndverðum meiði við
vefritið Múrinn, sem var til
umfjöllunar í þessum dálki
í síðasta tölublaði BB,
enda pólitískar andstæður
þar á ferð. Margir góðir
pennar leggja vefritinu lið
og fara þeir oft á tíðum á
kostum í umfjöllunum um
lögleiðingu fíkniefna,
gagnrýni á stjórnarand-
stöðuflokkana og meinta
mannvonsku Halldórs
Laxness, sem þeir fyrir-
gefa seint lofsyrði um
Jósef Stalín á fyrri hluta
síðustu aldar. Athygli vakti
að á afmælisdegi Nóbels-
skáldsins nýverið minnt-
ust Vef-Þjóðviljamenn og -
konur ekki einu orði á
afmæli skáldsins heldur
birtu langa grein um
rithöfundinn Gunnar
Gunnarsson. www.
andriki.is

www.bb.is

Coyote Ugly
Coyote Ugly er rómantískCoyote Ugly er rómantískCoyote Ugly er rómantískCoyote Ugly er rómantískCoyote Ugly er rómantísk

gamanmynd frá árinugamanmynd frá árinugamanmynd frá árinugamanmynd frá árinugamanmynd frá árinu
2000 um ungan söng-2000 um ungan söng-2000 um ungan söng-2000 um ungan söng-2000 um ungan söng-

lagahöfund sem freistarlagahöfund sem freistarlagahöfund sem freistarlagahöfund sem freistarlagahöfund sem freistar
gæfunnar í New York.gæfunnar í New York.gæfunnar í New York.gæfunnar í New York.gæfunnar í New York.

Violet Sanford fær vinnuViolet Sanford fær vinnuViolet Sanford fær vinnuViolet Sanford fær vinnuViolet Sanford fær vinnu
á veitinga- og skemmti-á veitinga- og skemmti-á veitinga- og skemmti-á veitinga- og skemmti-á veitinga- og skemmti-

staðnum Coyote Ugly.staðnum Coyote Ugly.staðnum Coyote Ugly.staðnum Coyote Ugly.staðnum Coyote Ugly.
Staðurinn er rekinn afStaðurinn er rekinn afStaðurinn er rekinn afStaðurinn er rekinn afStaðurinn er rekinn af

konum sem beita frum-konum sem beita frum-konum sem beita frum-konum sem beita frum-konum sem beita frum-
legum aðferðum til aðlegum aðferðum til aðlegum aðferðum til aðlegum aðferðum til aðlegum aðferðum til að
krækja í viðskiptavini.krækja í viðskiptavini.krækja í viðskiptavini.krækja í viðskiptavini.krækja í viðskiptavini.

Myndin er byggð á sannriMyndin er byggð á sannriMyndin er byggð á sannriMyndin er byggð á sannriMyndin er byggð á sannri
sögu. Aðalhlutverk leikasögu. Aðalhlutverk leikasögu. Aðalhlutverk leikasögu. Aðalhlutverk leikasögu. Aðalhlutverk leika

Piper Perabo, AdamPiper Perabo, AdamPiper Perabo, AdamPiper Perabo, AdamPiper Perabo, Adam
Carcia, John GoodmanCarcia, John GoodmanCarcia, John GoodmanCarcia, John GoodmanCarcia, John Goodman
og Mario Bello. Myndinog Mario Bello. Myndinog Mario Bello. Myndinog Mario Bello. Myndinog Mario Bello. Myndin

er sýnd á Stöð 2 kl.er sýnd á Stöð 2 kl.er sýnd á Stöð 2 kl.er sýnd á Stöð 2 kl.er sýnd á Stöð 2 kl.
22:10 á laugardagskvöld.22:10 á laugardagskvöld.22:10 á laugardagskvöld.22:10 á laugardagskvöld.22:10 á laugardagskvöld.
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Ísafjarðarkirkja:

 Fermingarmessa á
sunnudag kl. 14:00.

Prófessorinn Max Bickford

Sunnudagur 5. maí
12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
14.55 Enski boltinn. Bein útsending.
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 Heiðurstónleikar Janet Jackson
20.10 Hoffa. Stórmynd um verkalýðs-
foringjann Jimmy Hoffa sem barðist með
kjafti og klóm fyrir bættum kjörum um-
bjóðenda sinna en var um margt umdeild-
ur. Hann átti stóran þátt í því að gera
samtök flutningabílstjóra að öflugasta
verkalýðsfélagi Bandaríkjanna. Þetta var
á kreppuárunum þegar almenningur bjó
við kröpp kjör og mikið óöryggi ríkti í
atvinnumálum. Aðalhlutverk: Jack Nic-
holson, Danny De Vito, Armand Assante.
22.25 NBA. Bein útsending.
01.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 3. maí
16.30 Muzik.is
17.30 Two Guys and a Girl (e)
18.00 Everybody loves Raymond (e)
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
sprenhlægilegir gamaþættir
21:00 Undercover. Bandarísk spennu-
þáttaröð um sérsveit flugumanna á veg-
um lögreglunnar sem gengur milli bols
og höfuðs á glæpasamtökum. Bandarísk
spennuþáttaröð um sérsveit flugumanna
á vegum lögreglunnar sem gengur milli
bols og höfuðs á glæpasamtökum Don-
ovan gerir bandalag við herforingja er
hann leitar eiturlyfjabaróns í Bólivíu.
22.00 Djúpa laugin. Þórey Eva og
Júlíus Hafstein koma Íslendingum á
stefnumót.
23:00 Malcolm in the middle (e)
23.30 CSI (e)
00.20 Law & Order SVU (e)
01.10 Jay Leno(e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 4. maí
12.30 48 Hours(e)
13.30 Law & Order(e)
14.30 Jay Leno(e)
15.30 Djúpa laugin (e)

16.30 Survivor IV (e)
17.30 Fólk (e)
18.30 Undercover (e)
19.30 Two Guys and Girl (e)
20.00 Powerplay. Bandarísk þáttaröð
um Brett Parker er flytur aftur til heima-
bæjar síns til að stjórna hokkíliði. Brett
reynir að leyna því að nýliði í liðinu hafi
meitt sig í höndinni er hann lamdi löggu
en vitni var að atburðinum. Michelle að-
stoðar Duff við að ákveða hvort hann eigi
að selja liðið. Colleen og Brett festast í
lyftu.
21:00 Íslendingar. Spurninga- og spjall-
þáttur í umsjón Fjalars Sigurðarsonar,
tröllapabba með meiru.
22:00 Total Recall. Geimskip á leið til
Mars fellur til jarðar en í því var hinn
forni Brancusi-steinn. Þrír af sex áhafnar-
meðlimum deyja en ekki af völdum slyss-
ins. Svo virðist sem áhöfnin hafi gert
uppreisn og myrt yfirmenn sína. Válynd
veður verða til þess að Hume og Farve
þurfa að dveljast um borð í skipinu með
áhöfninni og Minacon-starfsmönnum.
Allir nema Farve þjást af ofskynjunum
með óvæntum afleiðingum.
22.50 Living in fear (e)
00:20 Tvöfaldur Jay Leno (e)
01.50 Muzik.is

Sunnudagur 5. maí
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 Ladies Man
20.30 Will & Grace
21.00 The Practice
21.45 Silfur Egils
23.30 Íslendingar(e)
00.30 Survivor IV (e)
01.20 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist

Óskarsverðlaunahafinn Richard Dreyfuss leikur aðalhlutverkið íÓskarsverðlaunahafinn Richard Dreyfuss leikur aðalhlutverkið íÓskarsverðlaunahafinn Richard Dreyfuss leikur aðalhlutverkið íÓskarsverðlaunahafinn Richard Dreyfuss leikur aðalhlutverkið íÓskarsverðlaunahafinn Richard Dreyfuss leikur aðalhlutverkið í
nýjum myndaflokki, The Education of Max Bickford, sem hefurnýjum myndaflokki, The Education of Max Bickford, sem hefurnýjum myndaflokki, The Education of Max Bickford, sem hefurnýjum myndaflokki, The Education of Max Bickford, sem hefurnýjum myndaflokki, The Education of Max Bickford, sem hefur
göngu sína á Stöð 2 kl. 19:30 á sunnudagskvöld. Prófessorinngöngu sína á Stöð 2 kl. 19:30 á sunnudagskvöld. Prófessorinngöngu sína á Stöð 2 kl. 19:30 á sunnudagskvöld. Prófessorinngöngu sína á Stöð 2 kl. 19:30 á sunnudagskvöld. Prófessorinngöngu sína á Stöð 2 kl. 19:30 á sunnudagskvöld. Prófessorinn

Max Bickford er maður með allt sitt á hreinu. Um árabil hefur hannMax Bickford er maður með allt sitt á hreinu. Um árabil hefur hannMax Bickford er maður með allt sitt á hreinu. Um árabil hefur hannMax Bickford er maður með allt sitt á hreinu. Um árabil hefur hannMax Bickford er maður með allt sitt á hreinu. Um árabil hefur hann
kennt við kvennaskóla og telur sig eiga víst sæti í skólastjórninni.kennt við kvennaskóla og telur sig eiga víst sæti í skólastjórninni.kennt við kvennaskóla og telur sig eiga víst sæti í skólastjórninni.kennt við kvennaskóla og telur sig eiga víst sæti í skólastjórninni.kennt við kvennaskóla og telur sig eiga víst sæti í skólastjórninni.
Hann hreppir hins vegar ekki hnossið og við tekur alvarleg nafna-Hann hreppir hins vegar ekki hnossið og við tekur alvarleg nafna-Hann hreppir hins vegar ekki hnossið og við tekur alvarleg nafna-Hann hreppir hins vegar ekki hnossið og við tekur alvarleg nafna-Hann hreppir hins vegar ekki hnossið og við tekur alvarleg nafna-

skoðun. Þetta eru vandaðir þættir sem hafa vakið verðskuldaðaskoðun. Þetta eru vandaðir þættir sem hafa vakið verðskuldaðaskoðun. Þetta eru vandaðir þættir sem hafa vakið verðskuldaðaskoðun. Þetta eru vandaðir þættir sem hafa vakið verðskuldaðaskoðun. Þetta eru vandaðir þættir sem hafa vakið verðskuldaða
athygli.athygli.athygli.athygli.athygli.

Laugardagur 4. maí kl. 13:00
Enski boltinn: Arsenal Chelsea

Sunnudagur 5. maí kl. 12:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn

Sunnudagur 5. maí kl. 17:55
Spænski boltinn: Malaga – Valencia

Sunnudagur 5. maí kl. 21:30
Úrslitakeppni NBA: Leikur óákveðinn

Miðvikudagur 8. maí kl. 18:45
Enski boltinn: Manchester United – Arsenal

 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2
Laugardagur 4. maí kl. 13:00

Enski boltinn: Arsenal – Chelsea

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Gísli Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Straums

ehf. á Ísafirði svarar:

,,Ég kíki mjög
oft á http://

hraun.vedur.is/
ja/skjalftar/
index.html,

þar sem gefur
að líta kort

yfir skjálftavirkni á Íslandi.
Stöku sinnum fer ég á

gamehippo.com til að ná
í leiki fyrir krakkana eða

þá ég kíki á pcworld.com
og kanna hvað er á seyði í
tölvuheiminum. Quicken.
com er fjármálasíða sem

ég kíki reglulega á, en þar
má sjá gengi bandarískra

hlutabréfa. Bankavið-
skiptum sinni ég á einka

banki.is, nb.is eða isb.is.
Stundum fer ég á theyr.
com og tékka á veður-

spánni. Svo fer ég helst
daglega eða jafnvel miklu
oftar á bb.is og mbl.is til

að athuga fréttir. Einnig lít
ég af og til á fréttirnar á

nytimes.com eða
washingtonpost.com,

þar sem stundum má sjá
gjörólíka mynd af sama

heiminum.“

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir
Nýr upplýs-Nýr upplýs-Nýr upplýs-Nýr upplýs-Nýr upplýs-

ingavefuringavefuringavefuringavefuringavefur
Stefnt er að því að nýr

upplýsingavefur Ísafjarðar-
bæjar verði opnaður form-
lega á bæjarstjórnarfundi
á morgun, fimmtudaginn

2. maí nk. Nokkrar tafir
hafa orðið á því að hægt

yrði að opna vefinn þar
sem vinnsla upplýsinga og

ýmislegt annað tók lengri
tíma en búist var við, en
upphaflega átti að opna

vefinn í lok janúar.
Það er tölvuþjónustan

Snerpa ehf. á Ísafirði sem
hannar vefinn sem kemur í

staðinn fyrir vef sem
notaður hefur verið um

þriggja ára skeið.
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Ísfirskir meðlimir sam-
takanna Ísland-Palestína
munu næstu daga ganga
milli húsa í Ísafjarðarbæ og
selja blöð og merki til styrkt-
ar stríðshrjáðum Palestínu-
mönnum, en einnig munu
þeir láta sjá sig á hátíðar-
höldunum þann 1. maí og
verða með söfnunarbauka í

verslunum bæjarins.
Nú þegar hefur neyðar-

söfnun félagsins skilað
16.000 Bandaríkjadölum til
læknasamtaka og sjúkrahúsa
í Palestínu og meira fé bíður
sendingar, en aðstoð við bág-
stadda í landinu hefur verið
með erfiðara móti undanfarið
vegna lyfjaskorts og erfiðra

aðstæðna sem skapast hafa
þar. Sjálfboðaliðarnir vænta
þess að Ísfirðingar taki vel í
söfnunarumleitanir þeirra,
en hafi einhver áhuga á því
að aðstoða við söfnunina
getur sá hinn sami haft sam-
band við Árna Þór í síma
456 5198 eða 456 5197.
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bb.is
– öflugur frétta- og
upplýsingamiðill!

ÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúp
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ur brann tilur brann tilur brann tilur brann tilur brann til
kaldra kolakaldra kolakaldra kolakaldra kolakaldra kola
Sumarbústaður innst í

Laugardal í Ísafjarðardjúpi
brann til kaldra kola á
sunnudag. Tvennt var í bú-
staðnum þegar eldurinn
kom upp og reyndu þau
árangurslaust að slökkva
eldinn. Þau tæmdu slökk-
vitækin og fóru síðan fót-
gangandi að sækja aðstoð
á næsta bæ, en þegar þau
komu aftur til baka um
tveimur tímum síðar var
húsið brunnið til kaldra
kola.

Að sögn lögreglunnar á
Ísafirði kom eldurinn upp
um kl. 13:30. Sumarhúsið
er á afskekktum stað og
ekki síma- eða vegasam-
band. Fólkið var rúman
klukkutíma að ganga að
næsta bæ til að láta vita af
brunanum. Ekki er vitað
um eldsupptök en málið
er í rannsókn.

Fólksbifreið fór útaf
veginum um Óshlíð á
fimmta tímanum á sunnu-
dag og lenti ofan vegar.

Að sögn lögreglunnar á
Ísafirði virðist sem öku-
maður bifreiðarinnar hafi
misst stjórn á henni í hálku
með þeim afleiðingum að
hún rann út af veginum.

Engin slys urðu á fólki
og reyndist hægt að aka
bifreiðinni á brott eftir að
henni hafði verið komið
aftur á veginn.

Að sögn lögreglu hefur
stormur helgarinnar ekki
valdið teljandi vandræð-
um í umferðinni þrátt fyrir
að talsvert sé um að fólk
sé búið að skipta út vetrar-
dekkjunum lögum sam-
kvæmt. Í sunnudag var þó
nokkuð um að aðstoða
þyrfti fólk við að losa bif-
reiðar sínar úr snjósköfl-
um og  koma því til og frá
vinnu.
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Í síðustu viku undirrituðu
forsvarsmenn Kambs ehf., á
Flateyri og Íslandssögu ehf.,
á Suðureyri, samning um kaup
á nýrri gerð af snyrtilínum frá
3X-Stál ehf., á Ísafirði. Hér er
um að ræða stærsta samning
sem fyrirtækin hafa gert til
þessa. Undirritun kaupsamn-
ingsins fór fram á sjávarút-
vegssýningunni í Brüssel í
Belgíu að viðstöddum sjávar-
útvegsráðherra, Árna M. Mat-
hiesen.

Bæði þessi sjávarútvegsfyr-
irtæki hafa allt frá stofnun,
unnið með 3X-Stáli ehf., að
þróun á nýjum vinnslubúnaði
fyrir bolfisk- og saltfisk-
vinnslu. Má þar nefna kara-
lausnir, glasseringskerfi og nú
snyrtilínu. Þessi nýja gerð
snyrtilínu er afrakstur þróun-
arferlis sem farið hefur fram
hjá 3X-Stáli í samvinnu við
þessu tvö vestfirsku fyrirtæki
undanfarin misseri. Hin nýja
snyrtilína byggir á tækni sem
þróuð hefur verið hjá 3X-Stáli
og samanstendur af nýjum

Frá undirritun samningsins í Brüssel. F.v. Jóhann Jónasson, framkvæmdastjóri 3X-Stál,
Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri Íslandssögu ehf., Hinrik Kristjánsson, framkvæmda-
stjóri Kambs ehf., og Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra.
vélbúnaðar- og hugbúnaðar-
lausnum sem verða grunnur-
inn að nýjum vörulínum hjá
fyrirtækinu.

„Framangreind fyrirtæki

hafa um árabil verið ein af
framsæknustu fyrirtækjum á
Vestfjörðum. Með undirritun
samningsins í gær stíga þau
enn eitt skrefið til framtíðar.

Samvinna þessara fyrirtækja
er dæmi um þann árangur þeg-
ar þekking og reynsla úr vest-
firskum sjávarútvegi samein-
ast,“ segir í frétt frá 3X-Stál.
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Helga Bára Bragadóttir,
kennari við Menntaskólann á
Ísafirði, er í hópi sjötíu fyrstu
friðarstyrkþega Rótarýsjóðs-
ins, mannúðar- og menningar-
sjóðs alþjóða Rótaýhreyfing-
arinnar.

Tilkynnt var í aðalstöðvum
Sameinuðu Þjóðanna í New
York þann 18. apríl sl. hverjir
hefðu hlotið þessa eftirsóttu
styrki, en þeir hafa ekki verið
veittir áður. Helga Bára mun
því hverfa frá störfum við MÍ
í haust, þar sem hún hefur
m.a. kennt félagsfræði, stærð-
fræði, efnafræði og lífsleikni
undanfarin tvö árin, til þess
að hefja tveggja ára meistara-
nám í alþjóðasamskiptum
með áherslu á friðarmál við
Bradford-háskóla í Englandi.
Helga Bára er jafnframt önnur
tveggja úr hópi friðarstyrk-
þeganna sjötíu sem valdir hafa
verið til að flytja erindi á alls-

arýfélagar lagt yfir hálfa millj-
ón Bandaríkjadala til sjóðsins
á undanförnum árum.  Með
þessum nýju friðarstyrkjum
vill Rótarýsjóðurinn stuðla
enn frekar að eflingu friðar í
heiminum. Komið hefur verið
á samstarfi við sjö virta há-
skóla víða um heim um
tveggja ára meistaranám í hin-
um ýmsu þáttum alþjóðasam-
starfs og friðargæslu. Styrkir-
nir, sem eiga að standa undir
öllum náms- og dvalarkostn-
aði, eru alþjóðlegir sam-
keppnisstyrkir og má hvert
hinna 530 umdæma Alþjóða
Rótarýhreyfingarinnar senda
eina umsókn.

Nú þegar hefur verið aug-
lýst eftir umsóknum um styrki
fyrir skólaárin 2003-2005 og
má nálgast nánari upplýsingar
um þá á heimasíðu Rotary
International og á skrifstofu
Rótarýumdæmisins á Íslandi.

herjarþingi Rótarýhreyfingar-
innar, sem haldið verður í
Barcelona í júní n.k.

Rótarýsjóðurinn stendur
fyrir umfangsmiklu mannúð-
ar- og menningarstarfi um all-
an heim og hafa íslenskir rót-

Helga Bára Bragadóttir,
kennari við Menntaskólann
á Ísafirði.
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Stór borgarísjaki
strandaði um síðustu helgi
út af Sauðanesi við minni
Önundarfjarðar.

Að sögn Þórs Jakobs-
sonar hjá Veðurstofu Ís-
lands bárust nokkrar til-
kynningar um jakann og
telur hann sig geta sagt
með nokkurri visssu að
jakinn sé upphaflega úr
jöklum Grænlands og hafi
rekið þaðan frá Græn-
landssundi.

Hann segir að jakinn
muni fljótlega leysast upp
en bendir fiskiskipum
sem eru á ferð á þessum
slóðum að sýna fulla að-
gát, sérstaklega þar sem
ísjakinn sést illa úr ratsjá.
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