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Aðstandendur sýningar-

innar „Perlan Vestfirðir“ eru
himinlifandi með þær við-
tökur sem sýningin fékk en
hún var sett í Perlunni í
Reykjavík kl. 15 síðasta
föstudag og var síðan opin
frá klukkan 11 til 17 laugar-
dag og sunnudag.

Að sögn Sigríðar Krist-
jánsdóttur, framkvæmda-
stjóra sýningarinnar, er talið
að um tuttugu þúsund gestir
hafi heimsótt sýninguna og
var Perlan troðfull af fólki
frá opnun til lokun báða dag-

ana.
Segir Sigríður ljóst að þörf

hefði verið á mun stærra hús-
næði en engu að síður hafi
gestir augljóslega verið mjög
ánægðir með þetta framtak og
sömuleiðis hafi sýnendur, sem
voru um hundrað, verið í sjö-
unda himni enda hafi allt
gengið samkvæmt áætlun. Þá
segir hún ekki síður mikilvæg
sú mikla og jákvæða umfjöll-
un sem Vestfirðir fengu meðan
á sýningunni stóð.

Svipmyndir frá sýningunni
birtast á bb.is í vikunni.

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, og Dorrit Moussaieff ásamt Hagerup Ísaksen
í bás ferðaþjónustunnar á norðanverðum Vestfjörðum.
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Þrettán á mótiÞrettán á mótiÞrettán á mótiÞrettán á mótiÞrettán á móti
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:
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FundarboðFundarboðFundarboðFundarboðFundarboð
Frambjóðendur Framsóknarflokksins í Ísa-

fjarðarbæ verða með opinn fund á Þingeyri
og á Suðureyri nk. fimmtudag (uppstigning-
ardag) 9. maí. Stefnuskrá flokksins í bæjar-
málum verður kynnt, umræður fara fram og
fyrirspurnum svarað.

Fundurinn verður haldinn á veitingastaðn-
um Tóka múnki á Þingeyri og hefst kl.
14:00. Fundurinn á Suðureyri verður haldinn
í félagsheimilinu og hefst kl. 17:00. Kaffi-
veitingar.

Framsóknarflokkurinn í Ísafjarðarbæ.

Umhverfisráðherra komst svo að orði í ,,Silfri Egils“ um helgina, að tuttugu
milljarða ábyrgðarheimild til handa Íslenskri erfðagreiningu hefði ekki verið
umdeildari en svo, að aðeins þrettán hefðu verið á móti. Svo ekki fari á
milli mála er hér átt við þingmenn, 27 þeirra samþykktu ábyrgðina, tólf
tóku ekki afstöðu og ellefu voru fjarverandi einhverra hluta vegna.

Þetta var sum sé öll andstaðan við þá ákvörðun stjórnvalda að ganga
í 20 milljarða ábyrgð fyrir Íslenska erfðagreiningu. Mótmæli ungliðahreyfinga
beggja stjórnarflokkanna, vaðandi andstaða hagsmuna samtaka, stofnana og
yfirgnæfandi meirihluta almennings, allt þetta núll og ekki neitt. Bara þrettán á
móti!!

 Afgreiðsla þingsins á ríkisábyrgðinni fyrir Íslenska erfðagreiningu, sem
samþykkt var með atkvæðum 27 þingmanna af 63 sem sæti eiga á Alþingi, er slá-
andi dæmi þar sem minnihluti þingmanna kemst upp með að ganga í berhögg við
augljósan vilja þjóðarinnar og lætur sem afstaða hennar komi þeim hreint ekkert
við.

Ríkisábyrgðin var síður en svo eina umdeilda málið sem afgreitt var á

lokaspretti þingsins þegar tímaþröngin var í algleymingi og svefngalsi þingmanna
yfir hættumörkum. Tuttugu og níu þingmenn létu sig hafa það að bæta enn einni

bótinni á stagbætt fiskveiðistjórnunarkerfi sem í engu hefur náð að skila
upprunalegu ætlunarverki, uppbyggingu fiskistofnanna.

Kvótakerfið er stórmál þar sem þingmenn hafa hvað eftir annað
látið yfirlýstan vilja þjóðarinnar lönd og leið, hafa neitað að horfast í

augu við staðreyndir og í stað þess klastrað upp á óburðinn með hverri sýndar-
lausninni á fætur annari til þess eins að þóknast einhverjum öðrum en réttmætum
eiganda auðlindarinnar, íslensku þjóðinni allri.

Íhugunarefni hlýtur það að vera þegar þingmenn ganga á jafn opinskáan hátt
gegn vilja þjóðarinnar og átti sér stað á hinu háa Alþingi á síðustu dögum þess
fyrir fríið langþráða til að þingmenn gætu farið að liðsinna félögum sínum í
sveitarstjórnarkosningunum. Því verður ekki trúað að þingmenn komist endalaust
upp með að henda frá sér afdráttarlausum skilaboðum almennings eins og hverj-
um öðrum ruslpósti.  Þegar sá dagur rennur upp munu þeir átta sig á því að það
voru fleiri en þrettán á móti. s.h.

Samþykkt var á ríkisstjórn-
arfundi í síðustu viku að til-
lögu Sólveigar Pétursdóttur
dómsmálaráðherra að ríkis-
stjórnin veiti hálfa milljón af
ráðstöfunarfé sínu til Gamla
apóteksins á Ísafirði þar sem
er rekið forvarnarverkefni
gegn vímuefnanotkun ungs
fólks.

Haldið er uppi margskonar
starfsemi þar sem ungt fólk
getur komið saman og sinnt
áhugamálum sínum án vímu-
efna.

Til viðbótar framlagi af ráð-
stöfunarfé ríkisstjórnarinnar
verður hálfri milljón varið til
stuðnings þessari starfsemi af
ráðstofunarfé ráðherra, að
sögn Yngva Hrafns Óskars-
sonar, aðstoðarmanns dóms-
málaráðherra.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Ríkið styrkirRíkið styrkirRíkið styrkirRíkið styrkirRíkið styrkir
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ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

GuðmundurGuðmundurGuðmundurGuðmundurGuðmundur
ráðinn yfir-ráðinn yfir-ráðinn yfir-ráðinn yfir-ráðinn yfir-

maður hafnamaður hafnamaður hafnamaður hafnamaður hafna
Guðmundur M. Kristjáns-

son hefur verið ráðinn yfir-
maður hafna Ísafjarðarbæjar.
Þetta var ákveðið á bæjar-
stjórnarfundi sl. fimmtudag
skv. tillögu hafnarstjórnar. Á
fundinum lögðu þrír fulltrúar
K-listans fram tillögu um að
ráðningu yfirmanns hafna Ísa-
fjarðarbæjar yrði frestað þar
til gengið hefði verið frá nán-
ari útfærslu á sameiningu um-
hverfis- og hafnarsviðs.

Í meðfylgjandi greinargerð
með tillögunni segir m.a.: „Á
118. fundi bæjarstjórnar var
samþykkt að sameina um-
hverfis- og hafnarsvið. Jafn-
framt var bæjarstjóra falið að
vinna tillögu að nýju skipuriti,
erindisbréfum nefnda og
starfslýsingu hins nýja sviðs.
Hafnarstjórn var ekki kunnugt
um þessar stjórnsýslubreyt-
ingar þegar hún mælti með
ráðningu yfirmanns hafna í
Ísafjarðarbæ á 63. fundi sínum
þremur klukkustundum áður.“

Þrjár umsóknir bárust
um stöðu skólastjóra
Grunnskólans á Ísafirði en
umsóknarfrestur um starf-
ið rann út 26. apríl sl.

Umsækjendur eru Guð-
bjartur Ólason, skólastjóri
Brúarárskóla, Jóna Bene-
diktsdóttir, kennari við GÍ
og Skarphéðinn Jónsson,
aðstoðarskólastjóri GÍ.
Fræðslunefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur falið forstöðu-
manni Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu að kalla
umsækjendur til viðtals
og er stefnt að því að til-
laga fræðslunefndar verði
tekin fyrir í bæjarráði Ísa-
fjarðarbæjar mánudaginn
13. maí.

Ráðgert er að nýr skóla-
stjóri taki til starfa 1. ágúst
nk.
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Aðalfundur Orkubús Vest-
fjarða hf. var haldinn föstu-
daginn 3. maí sl. í aðalskrif-
stofum fyrirtækisins á Ísafirði.
Fundinn sátu fulltrúar í stjórn
og varastjórn fyrirtækisins,
orkubússtjóri auk þriggja
deildarstjóra og Helgi Bjarna-
son, skrifstofustjóri í iðnaðar-
ráðuneytinu, fyrir hönd ríkis-
ins sem er nú eini hluthafinn.
Í ársskýrslu fyrir árið 2001
kemur fram að árið var mjög
gott fyrir rekstur Orkubús
Vestfjarða hf. og framleiðsla
vatnsaflsvirkjana í meðallagi.

Afkoman var samt heldur
lakari á árinu en áætlanir
gerðu ráð fyrir en rekstrar-
áætlun gerði ráð fyrir rekstrar-
tapi að upphæð 101,0 m.kr.
en samkvæmt rekstrarreikn-
ingi varð tap af rekstri um
112,7 m.kr. Afskriftir námu
alls 290,5 m.kr. og voru eignir
fyrirtækisins í árslok 2001 alls
4.662 m.kr. og heildarskuldir
363 m.kr. Eigið fé nam því
alls 4.299 m.kr., sem er um
92,2% af heildafjármagni.

Heildarorkuöflun Orkubús-
ins jókst um 1,3% frá fyrra ári
og nam alls 232,7 GWh. Eigin
orkuvinnsla var 87,5 GWh
eða 37,6% og orkukaup af
Landsvirkjun, Rafmagnsveit-
um ríkisins og Funa voru
145,2 GWh eða 62,4% af
heildarorkuöfluninni. Orku-
sala jókst um 0,8% frá fyrra
ári og nam alls 194,2
GWh. Til húshitunar voru
seldar 133,8 GWh sem er
68,9% af heildarorkusölu fyr-
irtækisins og er sá þáttur orku-
sölunnar nánast óbreyttur
milli ára.

Á árinu 2001 var 353,4
m.kr. varið til fjárfestinga og
var stærsta einstaka verkefnið
endurbygging Þverárvirkjun-
ar. Ný vél virkjunarinnar var

gangsett í lok árs 2001 og afl
hennar aukið í 2,2 MW og er
búist við að árleg orkufram-
leiðsla tvöfaldist og færist að
stórum hluta yfir á vetrartím-
ann. Af öðrum framkvæmdum
má nefna endurbætur á dreifi-
kerfi raforku í þéttbýli, stækk-
un dreifikerfis hitaveitu og
endurbyggingu ýmissa að-
veitulína.

Þá hélt Orkubú Vestfjarða
áfram rannsóknum á mögu-
leikum til frekari orkuöflunar
á Vestfjörðum. Unnið var að
virkjunarrannsóknum á
Glámuhálendinu og lokið við
gerð afrennslislíkans af svæð-
inu en tvær verkfræðistofur
vinna nú að endurskoðun á
eldri áætlunum á grundvelli
þessa nýja líkans og er reiknað
með að henni ljúki fljótlega.
Þykir ýmislegt benda til að

Glámuvirkjun muni verða
nokkuð dýrari en sambæri-
legir virkjunarkostir annars
staðar á landinu.

Sem kunnugt er urðu þær
breytingar á félagsformi
Orkubús Vestfjarða árið 2001
að fyrirtækinu var breytt úr
sameignarfélagi í hlutafélag.
Í framhaldi af því seldu sveit-
arfélögin ríkinu hlut sinn í
Orkubúinu en ríkið hafði áður
lagt fram tilboð um kaup á
hlut sveitarfélaganna miðað
við að virði fyrirtækisins væri
4,6 milljarðar króna. Í dag er
Orkubúið að fullu í eigu ríkis-
ins og í skýrslu orkubússtjóra,
Kristjáns Haraldssonar, kem-
ur fram að nýr eigandi hafi
ekki enn sem komið er óskað
breytinga á rekstraráherslum
fyrirtækisins og því starfaði
fyrirtækið með hefðbundnum

hætti allt síðastliðið ár. Telur
Kristján æskilegt að fyrirtæk-
ið verði eflt með útvíkkun á
starfssvæði þess og/eða sam-
runa við önnur fyrirtæki, en
hvernig svo sem verður staðið
að útvíkkun á starfseminni,
verði að hafa þá grunnfor-
sendu að leiðarljósi að það
verði starfsemi á Vestfjörðum
sem eflist til hagsbóta og
heilla fyrir vestfirskar byggðir.

Á aðalfundinum voru kosn-
ir í stjórn þeir Helgi Bjarnason
frá Reykjavík, stjórnarfor-
maður, Þorsteinn Jóhannes-
son frá Ísafirði, varaformaður,
Ólafur Þ. Benediktsson frá
Bolungarvík, Björgvin Sigur-
jónsson frá Tálknafirði og
Haraldur Jónsson frá Hólma-
vík.

Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða hf.
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Auglýsing um framboð vegna almennraAuglýsing um framboð vegna almennraAuglýsing um framboð vegna almennraAuglýsing um framboð vegna almennraAuglýsing um framboð vegna almennra
sveitarstjórnarkosninga 25. maí 2002sveitarstjórnarkosninga 25. maí 2002sveitarstjórnarkosninga 25. maí 2002sveitarstjórnarkosninga 25. maí 2002sveitarstjórnarkosninga 25. maí 2002

Eftirtaldir framboðslistar bárust yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar fyrir lok framboðsfrests vegna sveitarstjórnarkosninga er fram fara þann
25. maí 2002 og hafa verið úrskurðaðir gildir.

Ísafirði, 5. maí 2002,
Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar.

A listi Nýs aflsA listi Nýs aflsA listi Nýs aflsA listi Nýs aflsA listi Nýs afls B listi FramsóknarflokksB listi FramsóknarflokksB listi FramsóknarflokksB listi FramsóknarflokksB listi Framsóknarflokks D listi SjálfstæðisflokksD listi SjálfstæðisflokksD listi SjálfstæðisflokksD listi SjálfstæðisflokksD listi Sjálfstæðisflokks

F listi FrjálslyndraF listi FrjálslyndraF listi FrjálslyndraF listi FrjálslyndraF listi Frjálslyndra
og óháðraog óháðraog óháðraog óháðraog óháðra

  1. Magnús Reynir Guðmundsson, framkvæmdastjóri,
  Skipagötu 2, Ísafirði.

  2. Ásthildur Cesil Þórðardóttir, garðyrkjustjóri,
  Seljalandsvegi 100, Ísafirði.

  3. Kristján Andri Guðjónsson, sjómaður,
  Engjavegi 28, Ísafirði.

  4. Sigríður Inga Sigurjónsdóttir, dýralæknir,
  Urðarvegi 16, Ísafirði.

  5. Magnús Sigurðsson, verktaki,
  Hlíðargötu 44, Þingeyri.

  6. Vilhelmína H. Guðmundsdóttir, verslunarmaður,
  Hnífsdalsvegi 1, Ísafirði.

  7. Magnús Sigurður Jónsson, skólastjóri,
  Túngötu 17, Suðureyri.

  8. Kristín Auður Elíasdóttir, kennari,
  Fjarðargötu 16, Þingeyri.

  9. Þröstur Ólafsson, vélstjóri,
  Strandgötu 7a, Hnífsdal.

10. Kristín Þórisdóttir, skrifstofumaður,
  Aðalstræti 13, Ísafirði.

11. Júlíus Ólafsson, umferðaröryggisfulltrúi,
  Seljalandsvegi 22, Ísafirði.

12. Steinunn Einarsdóttir, nemi,
  Drafnargötu 6, Flateyri.

13. Halldór Helgason, beitningamaður,
  Túngötu 18, Ísafirði.

14. Ásta Dóra Egilsdóttir, húsmóðir,
  Hlíf II, Ísafirði.

15. Nína Óskarsdóttir, einkaþjálfari,
  Hrannargötu 3, Ísafirði.

16. Jens Kristmannsson, aðalbókari,
  Engjavegi 31, Ísafirði.

17. Halldór Hermannsson, skipstjóri,
  Mjógötu 3, Ísafirði.

18. Guðjón Arnar Kristjánsson, alþingismaður,
  Engjavegi 28, Ísafirði.

  1. Halldór Jónsson, fiskverkandi,
  Móholti 5, Ísafirði.

  2. Gylfi Þór Gíslason, lögreglumaður,
  Engjavegi 21, Ísafirði.

  3. Ingibjörg Snorradóttir, skrifstofumaður,
  Hafraholti 8, Ísafirði.

  4. Gróa Stefánsdóttir, fulltrúi,
  Kjarrholti 6, Ísafirði.

  5. Albert Haraldsson, yfirverkstjóri,
  Hlíðarvegi 29, Ísafirði.

  6. Eyrún Eggertsdóttir, flugnemi,
  Hafraholti 36, Ísafirði.

  7. Eiríkur Jóhannsson, verkstjóri,
  Stórholti 9, Ísafirði.

  8. Jóhanna Fylkisdóttir, hársnyrtinemi,
  Fjarðarstræti 15, Ísafirði.

  9. Hermann Óskarsson, rafvirki,
  Sundstræti 26, Ísafirði.

10. Þóra Baldursdóttir, húsmóðir,
  Tangagötu 22, Ísafirði.

11. Haraldur Konráðsson, skipstjóri
  Hafraholti 10, Ísafirði.

12. Jóhann B. Pálmason, stálsmiður,
  Móholti 2, Ísafirði.

13. Smári Helgason, framreiðslumaður,
  Strandgötu 3, Hnífsdal.

14. Sigurveig Bj. Harðardóttir, fulltrúi,
  Hlíðarvegi 5, Ísafirði.

15. Friðgerður Ómarsdóttir, menntaskólakennari,
  Fagraholti 3, Ísafirði.

16. Guðmundur Hrafnsson, verkstjóri,
  Engjavegi 17, Ísafirði.

17. Rögnvaldur Ólafsson, bifreiðastjóri,
  Smiðjugötu 11a, Ísafirði.

18. Grétar Þórðarson, aðst.forst.m. Hlífar,
  Urðarvegi 32, Ísafirði.

  1. Guðni Geir Jóhannesson, bæjarfulltrúi,
  Sunnuholti 6, Ísafirði.

  2. Svanlaug Guðnadóttir, hjúkrunarfræðinemi,
  Kjarrholti 2, Ísafirði.

  3. Björgmundur Örn Guðmundsson, byggingar.tæknifr.,
  Kirkjubóli, Valþjófsdal.

  4. Jón Reynir Sigurvinsson, aðstoðarskólameistari,
  Hafraholti 54, Ísafirði.

  5. Guðríður Sigurðardóttir, íþróttakennari,
  Brautarholti 11, Ísafirði.

  6. María Valsdóttir, húsmóðir,
  Brekkugötu 4, Þingeyri.

  7. Sigríður Magnúsdóttir, forstöðukona,
  Kirkjubóli, Valþjófsdal.

  8. Þorvaldur Þórðarson, bóndi,
  Stað, Súgandafirði.

  9. Elías Oddsson, framkvæmdastjóri,
  Fagraholti 2, Ísafirði.

10. Hildigunnur Guðmundsdóttir, bóndi,
  Auðkúlu, Arnarfirði.

11. Jón Reynir Sigurðsson, atvinnurekandi,
  Fjarðargötu 60, Þingeyri.

12. Ásvaldur Guðmundsson, umsjónarmaður,
  Núpi, Dýrafirði.

13. Gréta Gunnarsdóttir, leikskólaleiðbeinandi,
  Hlíðarvegi 45, Ísafirði.

14. Bergsveinn Gíslason, bóndi,
  Mýrum, Dýrafirði.

15. Hrafn Guðmundsson, umsjónarmaður,
  Hlíðarvegi 3, Ísafirði.

16. Steinþór Ólafsson, bóndi,
  Fremri-Hjarðardal, Dýrafirði.

17. Þröstur Óskarsson, framkvæmdastjóri,
  Skipagötu 17, Ísafirði.

18. Sigurður Sveinsson, útvegsbóndi,
  Hlíðarvegi 1, Ísafirði.

  1. Halldór Halldórsson, bæjarstjóri,
  Hafraholti 38, Ísafirði.

  2. Birna Lárusdóttir, fjölmiðlafræðingur,
  Urðarvegi 34, Ísafirði.

  3. Ragnheiður Hákonardóttir, svæðisleiðsögumaður,
  Urðarvegi 33, Ísafirði.

  4. Ingi Þór Ágústsson, sundþjálfari,
  Urðarvegi 68, Ísafirði.

  5. Elías Guðmundsson, ferðaþjónn,
  Hjallavegi 16, Suðureyri.

  6. Jón Svanberg Hjartarson, lögregluvarðstjóri,
  Hafnarstræti 14, Flateyri.

  7. Áslaug Jóhanna Jensdóttir, ferðaþjónn,
  Austurvegi 7, Ísafirði.

  8. Jónas Þór Birgisson, lyfjafræðingur,
  Bakkavegi 39, Hnífsdal.

  9. Bryndís Ásta Birgisdóttir, framkvæmdastjóri,
  Hjallabyggð 7, Suðureyri.

10. Sighvatur Jón Þórarinsson, bóndi,
  Höfða, Dýrafirði.

11. Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri,
  Pollgötu 4, Ísafirði.

12. Gísli Halldór Halldórsson, viðskiptafræðingur,
  Tangagötu 6, Ísafirði.

13. Grazyna María Okuniewska, hjúkrunarfræðingur,
  Eyrargötu 8, Ísafirði.

14. Hildur Halldórsdóttir, líffræðingur,
  Brimnesvegi 10, Flateyri.

15. Níels Ragnar Björnsson, matsveinn,
  Túngötu 3, Ísafirði.

16. Steinar Ríkharður Jónasson, stöðvarstjóri,
  Mjólkárvirkjun, Arnarfirði.

17. Friðbjörn Óskarsson, vélstjóri,
  Bakkavegi 37, Hnífsdal.

18. Kristján Kristjánsson, verkfræðingur,
  Skipagötu 14, Ísafirði.

S listi SamfylkingarS listi SamfylkingarS listi SamfylkingarS listi SamfylkingarS listi Samfylkingar U listi Vinstri hreyfingar-U listi Vinstri hreyfingar-U listi Vinstri hreyfingar-U listi Vinstri hreyfingar-U listi Vinstri hreyfingar-
innar – græns framboðsinnar – græns framboðsinnar – græns framboðsinnar – græns framboðsinnar – græns framboðs

  1. Lárus G. Valdimarsson, bæjarfulltrúi,
  Seljalandsvegi 50, Ísafirði.

  2. Bryndís Friðgeirsdóttir, bæjarfulltrúi,
  Hlíðarvegi 37, Ísafirði.

  3. Sæmundur Kr. Þorvaldsson, bæjarfulltrúi,
  Læk, Dýrafirði.

  4. Kolbrún Sverrisdóttir, verkakona,
  Fjarðarstræti 35, Ísafirði.

  5. Björn Davíðsson, kerfisfræðingur,
  Mánagötu 6, Ísafirði.

  6. Jónína Emilsdóttir, sérkennsluráðgjafi,
  Hafraholti 22, Ísafirði.

  7. Sturla Páll Sturluson, tollvörður,
  Túngötu 15, Ísafirði.

  8. Guðrún Anna Finnbogadóttir, sjávarútvegsfræðingur,
  Hlíðarvegi 26a, Ísafirði.

  9. Friðrik Hagalín Smárason, nemi,
  Miðtúni 33, Ísafirði.

10. Sigríður Bragadóttir, bæjarfulltrúi,
  Fjarðarstræti 59, Ísafirði.

11. Jóhann Bjarnason, fiskverkandi,
  Túngötu 6b, Suðureyri.

12. Helga Björk Jóhannsdóttir, leikskólasérkennari,
  Seljalandsvegi 22, Ísafirði.

13. Guðmundur Þór Kristjánsson, vélstjóri,
  Dalbraut 10, Hnífsdal.

14. Jóna Símonía Bjarnadóttir, sagnfræðingur,
  Faktorshúsi, Neðstakaupstað, Ísafirði.

15. Unnar Reynisson, tæknimaður,
  Hjallavegi 17, Suðureyri.

16. Jóna Kristín Kristinsdóttir, útgerðarmaður,
  Hjallavegi 29, Suðureyri.

17. Rögnvaldur Þór Óskarsson, bakari,
  Hlíðarvegi 48, Ísafirði.

18. Hansína Einarsdóttir, skrifstofumaður,
  Eyrargötu 3, Ísafirði.

  1. Lilja Rafney Magnúsdóttir, varaforseti ASV,
  Hjallavegi 31, Suðureyri.

  2. Elfar Logi Hannesson, leikstjóri,
  Túngötu 17, Ísafirði.

  3. Dorothee Katrin Lubecki, ferðamálafulltrúi,
  Sundstræti 14, Ísafirði.

  4. Anton Torfi Bergsson, bóndi,
  Felli, Dýrafirði.

  5. Ágústa Guðmundsdóttir, verkamaður,
  Bárugötu 4, Flateyri.

  6. Kjartan Halldór Ágústsson, kennari,
  Sundstræti 14, Ísafirði.

  7. Herdís Magnea Hübner, kennari,
  Sundstræti 19, Ísafirði.

  8. Björn Birkisson, bóndi,
  Botni, Súgandafirði.

  9. Guðrún Snæbjörg Sigurþórsdóttir, húsmóðir,
  Hlíðargötu 20, Þingeyri.

10. Björn Björnsson, bóndi,
  Þórustöðum, Önundarfirði.

11. Ragnheiður Baldursdóttir, stöðvarstjóri,
  Hrannargötu 1, Ísafirði.

12. Kristinn Orri Hjaltason, nemi,
  Stakkanesi 14, Ísafirði.

13. Gígja Sigríður Tómasdóttir, verkamaður,
  Sólgötu 5, Ísafirði.

14. Indriði Sveinn Ingjaldsson, markaðsstjóri,
  Fjarðarstræti 59, Ísafirði.

15. Pálína Kristín Garðarsdóttir, gjaldkeri,
  Hlíðarvegi 5, Ísafirði.

16. Gísli Sveinn Skarphéðinsson, skipstjóri,
  Kjarrholti 5, Ísafirði.

17. Jón Fanndal Þórðarson, garðyrkjufræðingur,
  Garðavegi 2, Hnífsdal.

18. Hjördís Hjörleifsdóttir, fv. skólastjóri,
  Mosvöllum, Önundarfirði.
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Dimission útskriftarDimission útskriftarDimission útskriftarDimission útskriftarDimission útskriftarnema Menntaskólans á Ísafirðinema Menntaskólans á Ísafirðinema Menntaskólans á Ísafirðinema Menntaskólans á Ísafirðinema Menntaskólans á Ísafirði

Teiknimyndakettir gerðuTeiknimyndakettir gerðuTeiknimyndakettir gerðuTeiknimyndakettir gerðuTeiknimyndakettir gerðu
víðreist um Ísafjarðarbævíðreist um Ísafjarðarbævíðreist um Ísafjarðarbævíðreist um Ísafjarðarbævíðreist um Ísafjarðarbæ
Hefðbundin dimission út-

skriftarnema við Menntaskól-
ann á Ísafirði var á föstudag
og venju samkvæmt klæddust
nemendur skrautlegum bún-
ingum til þess að fagna vænt-
anlegri brottskráningu. Und-
anfarin ár hafa „dimissingar“
klæðst samræmdum búning-
um við fögnuð sinn, og hafa

þeir þá m.a. verið í líki
strumpa, þvottabjarna og mið-
aldamunka, en nú var bryddað
upp á þeirri nýbreytni að iðn-
nemar á lokaári klæddust sér-
búningum. Voru þeir í gervi
„partý stuð gaura“ að sögn
eins þeirra, en nemar á bók-
námsbraut eru dulbúnir sem
teiknimyndakötturinn Grettir.

Eftir að snæddur hafði verið
morgunverður í boði Ólínu
Þorvarðardóttur, skólameist-
ara MÍ héldu nemarnir að
skólanum þar sem þeirra beið
nýútkomið hefti svívirðinga-
ritsins Cloöcu, sem inniheldur
jafnan misjafnlega þægilegar
upplýsingar um starfsfólk og
nemendur skólans. Eftir að

hafa rýnt í mis sönn skrif um
sjálfa sig voru nemarnir látnir
drekka görótt lýsi sem þriðju
bekkingar skólans brugguðu
og leysa ýmsar þrautir áður
en þeir stigu um borð í gáma-
bíl, sem ók með „dimissing-
ana“ um götur bæjarins.

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

 4-6 herb. íbúðir
Hafnarstræti 4: 176 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð ásamt rislofti og
helm. af geymslu í kjallara. Verð
7,5 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast

 3ja herb. íbúðir
Hlíf II:  65,7 m² íbúð á 4ju hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Áhv. ca.
5,2 m.kr.
Verð 7,3 m.kr.
Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1. hæð
til hægri í fjölbýlishúsi. Áhv. ca.
2,4 m.kr.
Verð 3,7 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)  Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju ásamt sér geym-
slu. Verð 4,5 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð á
2. hæð í nýju fjölbýlishúsi ásamt
31 fm. bílgemslu.
Verð 9,1 m.kr.

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

Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs. Áhv.
ca. 600 þ.kr.
Tilboð óskast
Sundstræti 22: 68 m² 2ja-3ja
herb. íbúð á jarðhæð í fjór-
býlishúsi. Verð 4 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.
Verð 4,5 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 2,7 m.kr.
Skoðum öll tilboð Verð 4,9 m.kr.

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

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

Suðureyri
Aðalgata 2: 136 m² 6 herbergja
sér íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr.
Verð 6,2 m.kr.
Aðalgata 2: 124,2 m² neðri hæð
í tvíbýlishúsi, fyrrverandi póst-
hús með öllum tilheyrandi inn-
réttingum. Verð 6 m.kr.

Fasteignir

í þessari

auglýsingu

eru aðeins

sýnishorn

af söluskránni.

Allar frekari

upplýsingar

eru veittar  á

skrifstofunni að

Hafnarstræti 1

og  á heimasíðu

okkar

www.bb.is/tg



MIÐVIKUDAGUR 8. MAÍ 2002      5

smáarsmáarsmáarsmáarsmáarRafeindafyrirtækið Póls hf. á ÍsafirðiRafeindafyrirtækið Póls hf. á ÍsafirðiRafeindafyrirtækið Póls hf. á ÍsafirðiRafeindafyrirtækið Póls hf. á ÍsafirðiRafeindafyrirtækið Póls hf. á Ísafirði
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Póls hf. á Ísafirði afhenti
Byggðasafni Vestfjarða á
föstudag, þrjár vogir úr smiðju
fyrirtækisins, fyrstu rafeinda-
vogina sem smíðuð var á Ís-
landi auk tveggja yngri borð-
voga sem eiga það sameigin-
legt að hafa lagt grunninn að
því brautryðjendastarfi sem
fyrirtækið hefur staðið fyrir
síðustu áratugi. Það var Hörð-
ur Ingólfsson, stjórnarformað-
ur Póls sem afhenti Jóni Sig-
urpálssyni, forstöðumanni
Byggðasafnsins, vogirnar í
hófi sem haldið var til þess að
fagna því að Póls hefur tekið í
notkun nýtt húsnæði að Njarð-
arsundi 2 á Ísafirði undir hluta
starfsemi sinnar.

„Það hefur lengi staðið til
að afhenda safninu þessa
muni til varðveislu því að við
teljum þetta vera merkisgripi
og þeir voru sú lyftistöng sem
gerði fyrirtækinu kleift að
starfa sem slíkt. Vogirnar hafa
nú þegar talsvert sögulegt
gildi og það á væntanlega eftir
að aukast með tímanum, “
sagði Hörður í samtali við

blaðið.
Elsta vogin var framleidd á

vormánuðum ársins 1978 og
var sú fyrsta af mörgum raf-
eindavogum sem fyrirtækið
átti eftir að framleiða. Það var
Hraðfrystihúsið Norðurtangi
sem keypti hana og notaði í
fimm ár, en hún hefur verið í
geymslu síðan. Borðvogirnar
eru fyrsta varan sem Póls
framleiddi sem náðu umtals-
verðri útbreiðslu út um allt
land ásamt því sem þær auð-
velduðu þeim að hefja útflutn-
ing á vörum sínum. Eldri vog-
in er fyrsta gerð borðvoga sem
Póls framleiddi en sú yngri
var fyrsta borðvogin, jafnvel
á heimsvísu, sem hægt var að
tölvutengja.

Hið nýja húsnæði Póls, sem
er staðsett þar sem Hjólbarða-
verkstæði Ísafjarðar var áður
til húsa, verður notað til stál-
smíða og framleiðslu og mun
gera fyrirtækinu kleyft að
auka afkastagetuna til muna.
„Plássleysið var farið að há
okkur og það var svo komið
að við önnuðum ekki eftir-

Hörður Ingólfsson, stjórnarformaður Póls hf. og Jón Sigurpálsson, forstöðumaður
Byggðasafns Vestfjarða við vogirnar þrjár.
spurn. Með nýju húsnæði tvö-
faldast plássið hjá okkur og
við ættum að geta bætt við
allt að tíu starfsmönnum er á
líður. Ef allt gengur að óskum
vonumst við til þess að sú
verði raunin innan tveggja til
þriggja ára,“ sagði Hörður.

Í ávarpi sem hann flutti á
samkomunni vék hann að ál-

framkvæmdum í landinu og
störfum sem skapast í kring-
um þær. „Við reiknuðum til
gamans út að á bak við hvert
starf hjá Póls, en við erum nú
með 30 manns í vinnnu, eru
aðeins fimm milljónir króna
bundnar í fjárfestingum en í
fyrirhuguðu álveri á Reyðar-
firði yrði fjárbinding á hvern

starfsmann um 180 milljónir.
Það er athyglisvert að velta
því fyrir sér hve mörg störf
væri hægt að skapa á Ísafirði
fyrir aðeins brot þess fjár-
magns. Þetta sýnir kannski
best mismunandi viðhorf sem
liggja á bak við ýmsar fjárfest-
ingar þegar upp er staðið,“
sagði Hörður.

Er framtíð í þorkeldi!Er framtíð í þorkeldi!Er framtíð í þorkeldi!Er framtíð í þorkeldi!Er framtíð í þorkeldi!
Kynningarfundur um þorskeldi verður haldinn í Þróunarsetri Vest-

fjarða föstudaginn 10. maí nk. kl. 13:00 - 17:00.
Nánari upplýsingar á heimasíðu félagsins www.atvest.is og í

síma 450 3000.

Strandamenn bjóða til kaffisam-kaffisam-kaffisam-kaffisam-kaffisam-
sætissætissætissætissætis í Kiwanishúsinu á Skeiði,
9. maí kl. 15:00.

Vestfirðingar! Vestfirðingar! Vestfirðingar! Vestfirðingar! Vestfirðingar! Ef þið þurfið að
fara til Reykjavíkur, höfum við
góða íbúð í hjarta borgarinnar.
Upplýsingar í símum 568 3229
og 554 6396.

Til sölu er raðhúsraðhúsraðhúsraðhúsraðhús á Urðarvegi á
Ísafirði. Uppl. í síma 865 6461.

HandverksmarkaðurinnHandverksmarkaðurinnHandverksmarkaðurinnHandverksmarkaðurinnHandverksmarkaðurinn að
Mjallargötu 5 er opinn miðviku-
daga til föstudaga kl. 15-18.

Til leiguTil leiguTil leiguTil leiguTil leigu er 130m² nýtt einbýlis-
hús með öllum húsbúnaði. Leigð
í einn dag eða fleiri í sumar.
Uppl. í símum 456 4081 og
848 9262.

Til sölu er MMC L300MMC L300MMC L300MMC L300MMC L300, turbo
dísel, árg. 96 með mæli. Skipti
á ódýrari bíl mögulegt. Uppl. í
síma 862 4279.

Til sölu er Combi Camp tjald-tjald-tjald-tjald-tjald-
vagnvagnvagnvagnvagn (Family) með nýju for-
tjaldi. Vel með farinn. Uppl. í
síma 456 7688.

Til sölu er 22 kalibera Mosberg,
magnum riffill riffill riffill riffill riffill með kíki. Uppl.
í síma 897 4019.

Óska eftir barna rimlarúmirimlarúmirimlarúmirimlarúmirimlarúmi.
Verður að líta vel út og vera
ódýrt. Uppl. í síma 456 5906.

Til leiguTil leiguTil leiguTil leiguTil leigu er rúmgóð 3ja herb.
íbúð í efri bænum á Ísafirði.
Laus strax. Upplýsingar í síma
456 3372.

Til sölu Til sölu Til sölu Til sölu Til sölu er skemmtilegt 78m²
raðhús á Flateyri. Upplýsingar í
síma 866 1571.

Til sölu er prjónavélprjónavélprjónavélprjónavélprjónavél og sauma-
vél. Uppl. í síma 456 3316.

Til söluTil söluTil söluTil söluTil sölu er íbúð að Urðarvegi
78, Ísafirði. Sérinngangur. Upp-
lýsingar gefur Erlingur í símum
456 3928 og 456 4323.

Til sölu er einbýlishúsiðeinbýlishúsiðeinbýlishúsiðeinbýlishúsiðeinbýlishúsið að Hlíð-
arstræti 17 í Bolungarvík. Upp-
lýsingar í síma 456 7430 og
899 7430.

Til sölu er 18 kw rafmagnstúparafmagnstúparafmagnstúparafmagnstúparafmagnstúpa.
Upplýsingar í síma 456 7280
og 866 4661.

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

Óska eftir fiskumfiskumfiskumfiskumfiskum í fiskabúri.
Upplýsingar í símum 456 5054
og 897 5052.

Óska eftir að kaupa harmo-harmo-harmo-harmo-harmo-
nikkuhurðnikkuhurðnikkuhurðnikkuhurðnikkuhurð. Þarf að vera 2X1,30
að stærð. Upplýsingar í síma
456 4108.

Til söluTil söluTil söluTil söluTil sölu er lítið notaður sólbekk-
ur, hringlótt tréborð með fjór-
um áföstum sætum þar sem
tveir geta setið í hverju sæti og
lítið notuð prjónavél sem selst
ódýrt. Á sama stað fæst sauma-
vél gefins. Upplýsingar í síma
456 3397.

Til sölu eru 4 stk. 32" dekk32" dekk32" dekk32" dekk32" dekk á ál-
felgum undan Toyota Land-
cruiser. Uppl. í síma 456 4342.

GrunnvíkingafélagiðGrunnvíkingafélagiðGrunnvíkingafélagiðGrunnvíkingafélagiðGrunnvíkingafélagið heldur ár-
legt sólarkaffi (sumarkaffi) á
Hótel Ísafirði fimmtudaginn 9,
maí kl. 15. Grunnvíkingar eru
hvattir til að mæta og treysta
samstöðuna. Kaffi og með því
kostar kr. 850. Hálfvirði fyrir
börn 6-12 ára. Nefndin.

Námskeið í ungbarnasundiungbarnasundiungbarnasundiungbarnasundiungbarnasundi fer
að hefjast. Framhaldsnámskeið
er einnig í athugun. Eldri nem-
endur, hittumst í sundlauginni
á Flateyri kl. 13 á sunnudag.
Uppl. hjá Margréti í síma 456
5082 og 862 1855.

TapastTapastTapastTapastTapast hefur hjólasæti fyrir Baby
born dúkku ásamt hvítri tusku
kanínu. Sætið er merkt Hönnu
Láru. Finnandi hafi samband í
síma 456 3396.

Reiðnámskeið!Reiðnámskeið!Reiðnámskeið!Reiðnámskeið!Reiðnámskeið! Skráum enn á
námskeið 7-12 ára barna og á
kvennanámskeið. Uppl. í síma
456 4203 milli kl. 21 og 22 ,
8. og 9. maí.

Kvennareið! Kvennareið! Kvennareið! Kvennareið! Kvennareið! Laugardaginn 18.
maí boðar Hestamannafélagið
Hending til kvennareiðar. Nán-
ari uppl. og skráning hjá Finn-
boga s. 456 4686 og 896
6046, Palla s. 456 4328 og
Dodda í síma 892 1634.

Tveir framboðslistar til-
kynntu yfirkjörstjórn Súða-
víkurhrepps þátttöku sína í
komandi sveitastjórnarkosn-
ingum áður en framboðsfrest-
ur til þeirra rann út, T-listi
ungs fólks og H-listi. Oddviti
H-listans er Jón Grétar Krist-
jánsson, fjármálafulltrúi, en í
öðru sæti er sveitastjóri Súða-
víkurhrepps, Friðgerður Bald-
vinsdóttir og Salvar Baldurs-
son, oddviti, er í þriðja sæti.

Aðrir á listanum eru þau
Guðjón Kjartansson, skip-
stjóri, Valgeir Scott, pípulagn-
ingameistari, Barði Ingibjarts-
son, skipstjóri, Þráinn Ágúst
Garðarsson, sjómaður, Arn-
þór Kristjánsson, verktaki,
Ingunn Ósk Sturludóttir, tón-
listarkennari og Björn Jóns-

son, húsasmiður.
Skipan T-listans hafði áður

verið gerð opinber en síðan
þá hafa orðið einhverjar breyt-
ingar á henni og er listinn því
birtur nú í breyttri mynd. Al-
bert Heiðarsson, smiður, er
oddviti listans og annað sætið
skipar Sigurdís Samúelsdóttir,
verkakona. Næstu sæti skipa
eftirtaldir einstaklingar: Hall-
dór Már Þórisson, sölufulltrúi,
Helga Sigurjónsdóttir, sjúkra-
liði, Karl G. Kjartansson,
skipstjóri, G. Harpa Halldórs-
dóttir, leikskólakennari,
Trausti Sigurgeirsson, vél-
stjóri, Sigríður R. Jónsdóttir,
húsmóðir, Jón Sigmundsson,
bóndi og Guðný Hanna Jónas-
dóttir, húsmóðir.

SúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppur

Tveir listar bjóða framTveir listar bjóða framTveir listar bjóða framTveir listar bjóða framTveir listar bjóða fram

HúsafriðunarsjóðurHúsafriðunarsjóðurHúsafriðunarsjóðurHúsafriðunarsjóðurHúsafriðunarsjóður

Þrjár styrkveiting-Þrjár styrkveiting-Þrjár styrkveiting-Þrjár styrkveiting-Þrjár styrkveiting-
ar til Vestfjarðaar til Vestfjarðaar til Vestfjarðaar til Vestfjarðaar til Vestfjarða

Gamla sjúkrahúsið á Ísa-
firði fær hæsta styrkinn sem
úthlutaður er úr Húsafriðunar-
sjóði í ár, eða sjö milljónir
króna. Alls voru veittir 157
styrkir að upphæð rúmlega 81
milljón króna og komu þrír
styrkir til Vestfjarða.

Auk gamla sjúkrahússins
fékk Þingeyrarkirkja 2,5 millj-
óna króna styrk og Riishús á
Borðeyri fékk 1,5 milljónir.

Styrkir úr Húsafriðunarsjóði
eru aðallega veittir til endur-
bygginga og viðhalds friðaðra
húsa um land allt og húsa sem
talin eru hafa menningarsögu-
legt og listrænt gildi.

Önnur hús sem fengu háa
styrki í ár eru Syðstabæjar-
húsið í Hrísey sem fékk 4
milljónir og Reykholtskirkja
sem fékk 2,5 milljónir sem og
Maðdömuhús á Siglufirði.

Rúmlega 50 félagsmenn
í Félagi yfirmanna eldhúsa
heilbrigðisstofnana voru
staddir á Ísafirði undir lok
síðustu viku til að halda
aðalfund, sitja fyrirlestra,
heimsækja fyrirtæki, skoða
vestfirska framleiðslu og
heimsækja nágranna-
byggðirnar.

Félagið var stofnað árið

1998 með það að leiðarljósi
að rjúfa einangrun og auka
tengsl milli forstöðumanna
við hinar ýmsu heilbrigðis-
stofnanir víðsvegar um landið
sem og til að auka skilning á
mikilvægi gæðaeftirlits í eld-
húsum, auka þekkingu starfs-
fólks og auka skilning á mikil-
vægi þess að hafa góða mat-
seðla, næringaútreikninga og

markvissa innkaupastýr-
ingu.

Fyrsti formaður félagsins
var Birgir Jónsson, for-
stöðumaður eldhúss FSÍ en
núverandi formaður er
Borghildur María Berg-
vinsdóttir, forstöðumaður
eldhúss FSA, en hún var
áður forstöðumaður eld-
húss FSÍ.

Hélt aðalfund á ÍsafirðiHélt aðalfund á ÍsafirðiHélt aðalfund á ÍsafirðiHélt aðalfund á ÍsafirðiHélt aðalfund á Ísafirði
Félag yfirmanna eldhúsa heilbrigðisstofnanaFélag yfirmanna eldhúsa heilbrigðisstofnanaFélag yfirmanna eldhúsa heilbrigðisstofnanaFélag yfirmanna eldhúsa heilbrigðisstofnanaFélag yfirmanna eldhúsa heilbrigðisstofnana
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– segir Magnús Reynir Guðmundsson, oddviti F-lista frjálslyndra og óháðra
Bæjarstjórnarkosningarnar þann 25. maí
nálgast óðfluga og íbúar Ísafjarðarbæjar

velta því nú vandlega fyrir sér hvaða flokk
skuli kjósa þegar á hólminn er komið í

kjörklefanum. Nokkur spenna ríkir vegna
kosninganna þar sem töluverðra sviptinga
má vænta í þeim eins og sjá mátti á niður-

stöðum nýlegrar netkönnunar á bb.is, en
þar hugðust aðeins tæp 35% þátttakenda

könnunarinnar kjósa sama lista og þeir
kusu í síðustu kosningum. Einn þeirra sem

reyna nú eftir fremsta mætti að sannfæra
kjörgenga bæjarbúa um að eftirláta sér sitt
atkvæði er Magnús Reynir Guðmundsson,

oddviti F-lista frjálslyndra og óháðra. Póli-
tíska ferilinn hóf hann á sínum tíma með
Alþýðuflokknum, en starfaði lengst af á
vegum Framsóknarflokksins og var þá

meðal annars bæjarritari Ísafjarðarkaup-
staðar. Magnús hætti afskiptum af stjórn-

málum á sínum tíma til þess að einbeita sér
að rekstri Togaraútgerðar Ísafjarðar hf.,

sem gerði út rækjutogarann Skutul ÍS. Eftir
rúm tíu ár sem óbreyttur borgari hefur

Magnús nú ákveðið að snúa aftur á vettvang
bæjarpólitíkur. Hann segir aðspurður að

ráðandi þáttur í þeirri ákvörðun sé óánægja
með  frammistöðu núverandi bæjarstjórnar
í atvinnumálum, og þá sérstaklega varðandi

sjávarútveginn.

„Horfum fram á„Horfum fram á„Horfum fram á„Horfum fram á„Horfum fram á
skelfilegt ástand”skelfilegt ástand”skelfilegt ástand”skelfilegt ástand”skelfilegt ástand”

 „Ég hef fylgst grannt með
gangi mála í bænum síðustu
tíu árin og séð þau með nokk-
uð öðrum augum en þegar ég
var bæjarritari,” segir Magnús.

„Það hefur verið um margt
fróðlegt að fylgjast með bæj-
armálunum á þessum tíma,
en að sama skapi ekki ánægju-
legt. Það er mín skoðun að
bæjarstjórnin sem lætur af
störfum nú í vor hafi staðið
sig einstaklega illa í því að
efla og halda utan um atvinnu-
vegina hérna í bænum. Ég sé
og veit að það er hægt að gera
betur og ég býð mig fram til
þeirrar baráttu.

Mín skoðun er sú að lands-
byggðin á Íslandi standi það
illa núna að fólkið sem byggir
hana þurfi að gera úrslitatil-
raun til þess að ná vopnum
sínum og til þess að við náum
einhverjum árangri í því þá
verður að hverfa frá núverandi
fiskveiðistjórnunarkerfi. Það
hefur fjötrað okkur og dregið
úr okkur máttinn og nú er svo
komið að þessar byggðir,
meðal annars Ísafjarðarbær,

horfa fram á skelfilegt ástand
ef ekki fæst leiðrétting á þess-
um málum hið fyrsta”.

Óháður frambjóðandiÓháður frambjóðandiÓháður frambjóðandiÓháður frambjóðandiÓháður frambjóðandi
-Þú ert ekki skráður í Frjáls-

lynda flokkinn. Hvernig stóð
á því að þú ákvaðst að bjóða
þig fram undir þeirra merkjum
í kosningunum nú?

„Ég kaus Frjálslynda flokk-
inn í alþingiskosningunum
síðast vegna þess að ég vildi
að raddir Guðjóns Arnars
Kristjánssonar og Sverris Her-
mannssonar fengju að hljóma
á Alþingi Íslendinga því að
þeir hafa verið mjög skeleggir
í því að gagnrýna fiskveiði-
stjórnunarkerfið, boða breyt-
ingar á því og vekja athygli á
því ranglæti sem það hefur
leitt yfir Íslendinga. Afstaða
flokksins til þessara mála og
annarra olli því að ég og hópur
fólks sem ýmist hefur starfað
á vegum annarra flokka eða
er með öllu óflokksbundið
ákvað að fylkja liði með
Frjálslynda flokknum fyrir
sveitarstjórnarkosningarnar
nú og bjóða fram lista frjáls-
lyndra og óháðra,” segir
Magnús og ítrekar þá skoðun

það á meðan Samherji var að
semja við eigendur Guðbjarg-
arinnar um samruna. Þá var
því lofað að Guðbjörgin yrði
gerð héðan út, sem reyndist
að sjálfsögðu tómt bull, enda
vita allir hvernig það ævintýri
fór. Mér finnst algjör trúnað-
arbrestur hjá Kristjáni Þór að
hafa verið stjórnarformaður
Samherja á sama tíma og hann
átti að gæta hagsmuna Ísa-
fjarðarkaupstaðar, það var
bæði siðleysi og dómgreind-
arskortur að segja sig ekki úr
annarri hvorri stöðunni. Það
jaðrar við siðblindu að leyfa
sér það að standa fyrir flutn-
ingi fleiri þúsund þorskígildis-
tonna úr Ísafjarðarbæ til Ak-
ureyrar og vera á sama tíma
helsti trúnaðarmaður bæjar-
búa”.

„Ekki sök bæjar-„Ekki sök bæjar-„Ekki sök bæjar-„Ekki sök bæjar-„Ekki sök bæjar-
yfirvalda að fólkiyfirvalda að fólkiyfirvalda að fólkiyfirvalda að fólkiyfirvalda að fólki
fækkar á lands-fækkar á lands-fækkar á lands-fækkar á lands-fækkar á lands-

byggðinni”byggðinni”byggðinni”byggðinni”byggðinni”

ekki eða skorti vilja til þess
að halda fyrirtækinu eða að
minnsta kosti einhverjum
hluta þess í bænum. Þarna
held ég að bæjastjórnin hefði
þurft að taka allt öðruvísi á
málum, sérstaklega þar sem
hún gat virkilega haft áhrif á
gang mála ásamt verkalýðs-
hreyfingunni hefði vilji verið
fyrir hendi. Stjórnendur bæj-
arins hefðu getað reynt að
kaupa fyrirtækið með aðstoð
lánastofnana og þá hefðu þeir
haft ráðstöfunarrétt á skipum
og aflaheimildum þess. Þetta
hefði getað farið á allt annað
veg. Hins vegar er nú ekki eitt
einasta af Básafellsskipunum
eftir í kaupstaðnum, þau fóru
öll í burtu ásamt tólf til þrettán
þúsund þorskígildistonnum
sem þeim fylgdu.

Síðan má nefna það að fyrr-
verandi bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar, Kristján Þór Júlíusson,
var stjórnarformaður Sam-
herja hf. á sama tíma og hann
var hér bæjarstjóri og helsti
trúnaðarmaður Ísfirðinga og

um gömlu flokksbræðrum í
Framsóknarflokknum, hefur
varla þorað að andmæla neinu
sem frá ríkisstjórninni hefur
komið. Jafnvel þótt þeir séu í
hjarta sínu sannfærðir um að
ríkisstjórnin sé að gera rangt
hafa þeir einhverra hluta
vegna látið illt yfir sig ganga
af sinni eigin flokksforystu.
Ég tel að það sé mjög nauð-
synlegt að sveitarstjórnin hér
í Ísafjarðarbæ láti í sér heyra
um þessi mál. Við verðum að
fá breytingar, við verðum að
fá aðgang að fiskimiðunum
okkar því annars lifum við
ekki af”.

Hrun Básafells ogHrun Básafells ogHrun Básafells ogHrun Básafells ogHrun Básafells og
siðblinda Kristjánssiðblinda Kristjánssiðblinda Kristjánssiðblinda Kristjánssiðblinda Kristjáns

Þórs JúlíussonarÞórs JúlíussonarÞórs JúlíussonarÞórs JúlíussonarÞórs Júlíussonar
„Auk þess tel ég að bæjar-

stjórnin hafi staðið sig ein-
staklega illa í atvinnumálum.
Ég nefni sem dæmi upplausn
Básafells þar sem Ísafjarðar-
bær átti afgerandi hlut en tókst

sína að bæjarstjórn síðustu
fjögurra ára hafi staðið sig
illa í því að tryggja atvinnu-
öryggi skjólstæðinga sinna.

Ekki í ófrægingarher-Ekki í ófrægingarher-Ekki í ófrægingarher-Ekki í ófrægingarher-Ekki í ófrægingarher-
ferð á hendur sitjandiferð á hendur sitjandiferð á hendur sitjandiferð á hendur sitjandiferð á hendur sitjandi

bæjarstjórnbæjarstjórnbæjarstjórnbæjarstjórnbæjarstjórn
Aðspurður hvað hann telji

að hefði betur mátt fara í
stjórnun bæjarins undanfarin
ár, þá segir Magnús að vissu-
lega hafi margt gott verið gert
á þessum tíma. „Við viður-
kennum fúslega það sem vel
hefur verið gert og erum ekki
í neinni herferð til þess að
ófrægja það ágæta fólk sem
hefur farið með stjórn bæjar-
ins síðasta kjörtímabil. Í stuttu
máli sagt þá finnst mér að
bæjarstjórnin hafi verið alltof
lin í því að herja á ríkisvaldið
um nauðsynlegar breytingar
til þess að þessi byggð geti
lifað. Meirihluti bæjarstjórn-
arinnar, sem samanstendur af
sjálfstæðismönnum og mín-
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Greinilegt er á þessu að
Magnús Reynir er ekki alls
kostar sáttur við störf Krist-
jáns Þórs Júlíussonar. En hvað
skyldi honum finnast um
frammistöðu Halldórs Hall-
dórssonar, sem tók við af
Kristjáni og hefur starfað sem
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
undanfarin ár?

„Hún er hvorki betri né verri
heldur en við mátti búast.
Hann, eins og bæjarstjórn öll,
hefur ekki verið afgerandi í
því að reka mál af mikilli
hörku gagnvart ríkisvaldinu,
ef undan er skilið félagslega
íbúðakerfið þar sem Halldór
hefur unnið ágætis starf sem
nú er að skila árangri. Hann á
mikið hrós skilið fyrir þann
málarekstur, en ég hefði þó
talið að bæjaryfirvöld hér
hefðu átt að gera ríkisvaldið
ábyrgara í því máli í stað þess
að ábyrgðinni væri velt yfir á
sveitarfélögin. Þegar þessar
félagslegu íbúðir voru byggð-
ar á sínum tíma var það til
þess að leysa mikinn vanda.
Það skorti hér íbúðir því að
fólk var fleira á þessum slóð-
um þá en nú. Það er ekki sök
bæjaryfirvalda að fólki fækkar
á landsbyggðinni heldur er
það, eins og áður sagði, fyrst
og fremst sök ríkisvaldsins og
bein afleiðing af þeirri stefnu
sem hefur verið rekin í sjávar-
útvegsmálum”.

Þurfti ekki að standaÞurfti ekki að standaÞurfti ekki að standaÞurfti ekki að standaÞurfti ekki að standa
í stappi við ríkis-í stappi við ríkis-í stappi við ríkis-í stappi við ríkis-í stappi við ríkis-

stjórn á árum áðurstjórn á árum áðurstjórn á árum áðurstjórn á árum áðurstjórn á árum áður
-Gagnrýni þín á bæjaryfir-

völd beinist nær einvörðungu
að samskiptum þeirra við rík-
isstjórn. Stóðst þú sjálfur í
miklu stappi við þáverandi
forsætisráðherra og félaga
hans á þeim tíma sem þú starf-
aðir að bæjarmálum?

„Á þessum árum var staða
landsbyggðarinnar miklu
sterkari. Við höfðum miklu
öflugari menn í forystu, menn
eins og Matthías Bjarnason
sem hélt ávallt vöku sinni og
var einhver besti málsvari sem
að Vestfirðingar hafa átt, að
ónefndum Steingrími Her-
mannssyni. Það reyndi ekki
eins mikið á sveitarstjórnar-
menn að þessu leyti þá, þegar
við höfðum svona geysiöfluga
menn til þess að tala okkar
máli á Alþingi. Þessir menn
gleymdu ekki landsbyggðinni
og gleymdu ekki Vestfjörðum.
Núna virðist svo vera að
stjórnarflokkunum sé ná-
kvæmlega sama um lands-
byggðina og að þá skipti engu
þótt henni blæði út.

Fólkið má ekki bjarga sér.
Það má ekki sækja fisk úr sjó
þrátt fyrir að allir flóar og firðir
iði af lífi heldur er Hafrann-
sóknarstofnun látin ráða því
hvað megi veiða mikið og af-
leiðingin er sú að byggðirnar
flosna upp, fólkið stendur
uppi varnarlaust og getur ekki
selt sínar íbúðir þótt það vildi
fara - það er í algerri sjálf-
heldu. Þetta er ekki hægt að
búa við og okkar forystumenn
eiga að hafa meiri sjálfsvirð-
ingu en svo að þeir ímyndi sér
að ekki verði tekið mark á
þeim ef þeir láta í sér heyra”.

-En hvað um byggðaáætl-
unina sem Valgerður Sverris-
dóttir, iðnaðarráðherra, lagði
fram síðla vetrar. Margir
myndu segja að forsvarsmenn
bæjarins hefðu brugðist fljótt
og vel við þeim hugmyndum
sem þar komu fram með því
að endurskrifa áætlunina og
leggja hana fyrir ráðherra í
gjörbreyttri mynd.

„Þessi svokallaða byggða-
áætlun sem að Valgerður
Sverrisdóttir lagði fram var
þess eðlis að Vestfirðir voru
þar ekki inn á kortinu. Það var
ekkert tekið á því að byggðin
hér á undir högg að sækja.
Þetta sá bæjarstjórnin, þó seint
væri, og lagði þá til að reynt
yrði að bæta í brestina og úr
því sem komið var þá tel ég
að rétt hafi verið brugðist við.
Ég þykist samt sjá það að ekki
verði orðið við þeim óskum á
afgerandi máta. Það hvarflar
til dæmis ekki að mér að rík-
isstjórnin eigi eftir að standa
að stofnun kvótasjóðs fyrir
Vestfirði undir stjórn sjávarút-
vegsráðherra. Það og margt
annað í breytingartillögunum
finnst mér óraunhæft. En þó
er ýmislegt þarna sem er at-
hyglisvert og margt sem er
sjálfsagt að styðja, svo sem
hugmyndir um fiskeldi og
veiðafærarannsóknir. Fiskeld-
ið er afar athyglisvert við-
fangsefni og ég held að það
eigi eftir að færa okkur stór
og mikil tækifæri í framtíð-
inni. Það er mál sem bæjar-
stjórnin verður að styðja eftir
því sem þörf er á. Eitthvað
verður að gera til þess að létta
af þeim hörmungum sem
kvótakerfið hefur leitt yfir
okkur,” segir Magnús og
heldur áfram gagnrýni á fisk-
veiðistjórnunarkerfið, enda er
vera hans í efsta sæti F-listans
að mestu tilkomin vegna ó-
ánægju hans með það.

Óþolandi að fá ekkiÓþolandi að fá ekkiÓþolandi að fá ekkiÓþolandi að fá ekkiÓþolandi að fá ekki
notið nálægðarinnarnotið nálægðarinnarnotið nálægðarinnarnotið nálægðarinnarnotið nálægðarinnar

við fiskimiðinvið fiskimiðinvið fiskimiðinvið fiskimiðinvið fiskimiðin
„Fiskveiðistjórnunarkerfið

er ónýtt og það þarf að hugsa
algjörlega upp á nýtt. Fólkið í
sjávarbyggðunum verður að
geta lifað. Mér fannst það há-
mark ósvífninnar þegar átti
að fara að leggja peninga í
einhvern  sjóð til þess að fólk-
ið sem hefur stundað hér sjó-
sókn og fiskvinnslu um ár og
tíð gæti snúið sér að einhverju
öðru. Þetta fólk, sem eru
sérfræðingar í því að draga
fisk úr sjó og verka hann, það
á að fara að pína það með
einhverjum mútum eða gjafa-
fé til þess að snúa sér að öðr-
um störfum. Af hverju megum
við ekki stunda okkar stóriðju
hér og okkar störf sem að við
höfum sinnt gegnum tíðina.
Það er nú einu sinni þannig
að sjávarútvegurinn er og
verður sá grunnur sem við
Vestfirðingar eigum eftir að
byggja á ef við ætlum að lifa
hér og hrærast í þessum fjórð-
ungi, eins og Styrmir Gunn-
arsson, ritstjóri Morgunblaðs-
ins, sagði réttilega á fundi í
Hömrum síðastliðið haust, og
þó að nokkur störf hafi orðið
hér til í öðrum greinum, þá

Auglýsing um framboð vegna almennraAuglýsing um framboð vegna almennraAuglýsing um framboð vegna almennraAuglýsing um framboð vegna almennraAuglýsing um framboð vegna almennra
sveitarstjórnarkosninga 25. maí 2002sveitarstjórnarkosninga 25. maí 2002sveitarstjórnarkosninga 25. maí 2002sveitarstjórnarkosninga 25. maí 2002sveitarstjórnarkosninga 25. maí 2002
Eftirtaldir framboðslistar bárust yfirkjörstjórn Bolungarvíkur fyrir lok framboðsfrests

vegna sveitarstjórnarkosninga er fram fara þann 25. maí 2002 og hafa verið úrskurðaðir
gildir. Bolungarvík, 4. maí 2002

Yfirkjörstjórn Bolungarvíkur.

K listi BæjarmálafélagsK listi BæjarmálafélagsK listi BæjarmálafélagsK listi BæjarmálafélagsK listi Bæjarmálafélags
BolungarvíkurBolungarvíkurBolungarvíkurBolungarvíkurBolungarvíkur

D listi SjálfstæðisflokksD listi SjálfstæðisflokksD listi SjálfstæðisflokksD listi SjálfstæðisflokksD listi Sjálfstæðisflokks

  1. Elías Jónatansson, framkvæmdastjóri,
  Grænihlíð 19, Bolungarvík.

  2. Daðey S. Einarsdóttir, rekstrarfræðingur,
  Hólastíg 5, Bolungarvík.

  3. Ragna Jóhanna Magnúsdóttir, húsmóðir,
  Hólastíg 1, Bolungarvík.

  4. Sölvi R. Sólbergsson, tæknifræðingur,
  Hlíðarstræti 8, Bolungarvík.

  5. Finnbogi Bjarnason, þjónustufulltrúi,
  Skólastíg 6, Bolungarvík.

  6. Jenný Hólmsteinsdóttir, viðskiptafræðingur,
  Völusteinsstræti 14, Bolungarvík.

  7. Anna Sigríður Jörundsdóttir, snyrtifræðingur,
  Miðstræti 16, Bolungarvík.

  8. Baldur Smári Einarsson, viðskiptafræðingur,
  Holtastíg 18, Bolungarvík.

  9. Signý Þorkelsdóttir, fiskvinnslukona,
  Traðarstíg 3, Bolungarvík.

10. Ólafur Jens Daðason, sjómaður,
  Völusteinsstræti 10, Bolungarvík.

11. Anna Guðrún Edvardsdóttir, skólastjóri,
  Hjallastræti 22, Bolungarvík.

12. Helgi Jónsson, rafeindavirki,
  Hafnargötu 117, Bolungarvík.

13. Halldór Jón Hjaltason, húsasmiður,
  Traparlandi 6, Bolungarvík.

14. Ólafur Kristjánsson, bæjarstjóri,
  Vitastíg 20, Bolungarvík.

 1. Bergur Karlsson, verkamaður,
  Hlíðarvegi 14, Bolungarvík.

 2. Soffía Vagnsdóttir, tónmenntakennari,
  Þjóðólfsvegi 9, Bolungarvík.

 3. Ketill Elíasson, sjómaður,
  Traðarstíg 1, Bolungarvík.

 4. Kristrún Hermannsdóttir, húsmóðir,
  Grundarhóli 1, Bolungarvík.

 5. Magnús Hávarðarson, tölvu- og kerfisfræðingur,
  Traðarlandi 1, Bolungarvík.

 6. Sólveig Sigurðardóttir, sundþjálfari,
  Hlíðarstræti 3, Bolungarvík.

 7. Jóhann Hannibalsson, bóndi,
  Hanhóli, Bolungarvík.

 8. Lárus Benediktsson, form. Verkal.- og sjómf. Bolv.
  Holtabrún 17, Bolungarvík.

 9. Sigurgeir Sigurgeirsson, athafnamaður,
  Brúnalandi 7, Bolungarvík.

10. Gunnar Sigurðsson, starfsmaður Póls hf,
  Hólsvegi 6, Bolungarvík.

11. Ragnheiður A. Arnarsdóttir, verkakona,
  Þuríðarbraut 7, Bolungarvík.

12. Guðmundur Reynisson, verkamaður,
  Skólastíg 14, Bolungarvík.

13. Renata Nowak, verkakona,
  Stigahlíð 2, Bolungarvík.

14. Karvel Pálmason,
  Traðarstíg 12, Bolungarvík.

eiga þau aðeins að vera hrein
viðbót við það sem fyrir er.
Það hefur ekkert slegið á það
sem tekið hefur verið af okkur.
Hér hefur verið lokað fjöldan-
um öllum af frystihúsum og
rækjuvinnslum, skuttogurum
hefur fækkað og það hefur
ekkert teljandi komið í stað-
inn.

Það er þetta sem við í F-
listanum viljum að sé leiðrétt
og í því skyni höfum við sett
það í okkar stefnuskrá að Ísa-
fjarðarbær leiti samstarfs við
önnur hliðstæð sveitarfélög
um að fá færa lögfræðinga til
að leita réttar okkar varðandi
fiskveiðistjórnunarkerfið og
við viljum að það mál verði
rekið allt til alþjóðadómstóls-
ins í Haag ef að með þarf til

þess að fá úr því skorið hvort
ekki er verið að brjóta á okkar
rétti”.

Vill stofna kvótasjóðVill stofna kvótasjóðVill stofna kvótasjóðVill stofna kvótasjóðVill stofna kvótasjóð
fyrir hluta ágóðans affyrir hluta ágóðans affyrir hluta ágóðans affyrir hluta ágóðans affyrir hluta ágóðans af

sölu Orkubúsinssölu Orkubúsinssölu Orkubúsinssölu Orkubúsinssölu Orkubúsins
Sala Ísafjarðarbæjar á Or-

kubúi Vestfjarða er annað mál
sem er Magnúsi Reyni hug-
leikið. Hann segir að flestir
sem skipi F-listann hafi verið
mótfallnir sölunni þar sem
Orkubúið hafi að þeirra mati
verið stöndugt fyrirtæki með
góða framtíðarmöguleika un-
dir stjórn Vestfirðinga og
ónýttir virkjunarkostir á Vest-
fjörðum hefðu getað bætt
stöðu þess enn frekar. Úr því

sem komið er segist Magnús
þó vilja að hluti af því fé sem
fékkst fyrir sölu fyrirtækisins
verði notaður til þess að
mynda kvótasjóð sem gæti
orðið til þess að efla smábáta-
útgerð í Ísafjarðarbæ. „Við
værum ekki að kasta fé á glæ
þarna heldur værum við að
mynda sjóð sem myndi ávaxta
sig með leigu á kvóta úr sjóð-
num. Byggðastofnun hefur
nýverið lagt um 80 milljónir
til stofnunar kvótasjóðs í
Vesturbyggð og því teljum við
að auðsótt verði að leita við-
líka þátttöku hennar í slíku
verkefni hér.

Við hjá F-listanum göngum
bjartsýn til kosninga. Ég hef í
þessu viðtali nær eingöngu
fjallað um sjávarútvegsmálin

vegna þess að þau eru grunn-
urinn að flestu öðru hér á
Vestfjörðum. Ef okkur tekst
að styrkja grunninn þá fylgir
allt annað á eftir, skólar, menn-
ing, afþreying, allt byggir
þetta á því að við náum vopn-
um okkar í sjávarútvegsmál-
unum og fáum stóraukinn
aðgang að fiskimiðunum við
bæjardyrnar.

Eftir kosningar verða allir
bæjarfulltrúar að leggjast á eitt
við að efla Ísafjarðarbæ og
Vestfirði því við höfum ekki
leyfi til þess að tvístra kröftun-
um. Ég hef trú á því að við
náum vel saman á komandi
kjörtímabili,” segir Magnús
Reynir Guðmundsson að lok-
um.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Skýrari pólitískar línur?Skýrari pólitískar línur?Skýrari pólitískar línur?Skýrari pólitískar línur?Skýrari pólitískar línur? NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

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

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

Spurt var:

Alls svöruðu 447.
Já sögðu 285 eða 63,76%
Nei sögðu 162 eða 36,24%

Starf við aðhlynninguStarf við aðhlynninguStarf við aðhlynninguStarf við aðhlynninguStarf við aðhlynningu
Laust er í vaktavinnu, starf við sumarafleys-

ingar við aðhlynningu á Hjúkrunarheimilinu
Sólborg á Flateyri.

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Jónsdóttir,
forstöðumaður í símum 456 7718 og 868
6927.

Starf í þvottahúsiStarf í þvottahúsiStarf í þvottahúsiStarf í þvottahúsiStarf í þvottahúsi
Laust er starf við afleysingar í þvottahúsi

FSÍ frá 21. maí fram í endaðan ágúst. Óskað
er eftir áreiðanlegum starfskrafti, helst ekki
yngri en 18 ára.

Upplýsingar veitir Elísabet Guðbjartsdóttir,
deildarstjóri í síma 450 4500.

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

dagana 13.-17. maí nk.
Tímapantanir eru frá og með 8. maí í síma

450 4500, á milli kl. 08:00 og 16:00 alla
virka daga.

Til söluTil söluTil söluTil söluTil sölu
Til sölu er merkjaþjónustan Áberandi ehf.

við Sindragötu 14 á Ísafirði.
Nánari uplýsingar á staðnum, sími 456

4195, eða hjá Guðmundi Kjartanssyni í
síma 456 4066.

Guðni Marinó Ingibjartsson
Hlíf, Ísafirði

Guðrún Veturliðadóttir,
börn og tengdabörn

Eiginmaður minn, faðir og tengdafaðir

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði sunnudaginn 5. maí

Ertu búin(n) aðErtu búin(n) aðErtu búin(n) aðErtu búin(n) aðErtu búin(n) að
taka ákvörðuntaka ákvörðuntaka ákvörðuntaka ákvörðuntaka ákvörðun
um hvað þúum hvað þúum hvað þúum hvað þúum hvað þú
ætlar að kjósaætlar að kjósaætlar að kjósaætlar að kjósaætlar að kjósa
25. maí nk.?25. maí nk.?25. maí nk.?25. maí nk.?25. maí nk.?

Nú er það orðið ljóst að framboð verða hvorki fleiri né færri en sex í Ísafjarð-
arbæ. Halldóri Jónssyni tókst hið boðaða ætlunarverk sitt að koma fram fram-
boðslista. Hefur hann beðið um að fá úthlutað listabókstafnum A. Eins og
kunnugt er var það bókstafur Alþýðuflokksins, kratanna á Íslandi. Af því tilefni
er rétt að rifja tvennt upp. Hið fyrra er sú sögulega staðreynd að Ísafjarðarkaup-
staður var höfðuðvígi Alþýðuflokksins á Íslandi áratugum saman og til þess
litu kratar um allt land eftir fyrirmynd. Hið síðara er að á listanum með Halldóri
sitja menn, karlar og konur sem eru þekkt af vinnu sinni fyrir
og stuðningi við Alþýðuflokkinn.

Auk hins uppvaxandi ,,krata” Halldórs Jónssonar, sem boðað
hefur úrsögn sína úr Sjálfstæðisflokknum, og fylgismanna
hans bjóða fram Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Vinstri
grænir og Frjálslyndir og óháðir. Spurningin vaknar um það hvort línur í
stjórnmálum Ísafjarðarbæjar hafi skýrst nokkuð? Svarið liggur ekki á lausu.

Hin áratuga gömlu framboð Framsóknar- og Sjálfstæðisflokka þekkja flestir
sem komnir eru til vits og ára. Samfylkingin byggir að mestu á gömlum grunni.
Hann er fenginn frá Alþýðuflokki og að nokkru frá Alþýðubandalagi, áður
sósíalistum og enn fyrr kommúnistum. Vinstri grænir virðast eins konar þjóð-
ernisflokkur, sem ef til vill er of gróft að kalla þjóðernisöfgamenn. En límið
sem heldur þeim saman byggir að mestu á andstöðu við stóriðju og virkjanir og

að örlitlu leyti á andstöðu við herinn. Þó er sú andstaða orðin nokkuð
vandfundin á Íslandi almennt séð. Famsæknari stefnumið þeirra hafa að mestu
fallið í skuggann af baráttunni fyrir óbreyttu hálendi. Þar með sjáum við fyrir
okkur gamla fjórflokkinn sem svo var oft nefndur. Þeir tveir fyrstnefndu eru að
mestu óbreyttir, en Samfylking tók við af krötum og Vinstri grænir af sósíalistum
og kommúnistum.
Framsóknarflokkurinn, hann fær alltaf einn að sögn Sigurðar Sveinssonar frá

Góustöðum eins og Gísli Hjartason hefur rifjað upp í 4. hefti
Vestfirskra þjóðsagna. Spurningin nú snýr að áhrifum fram-
boðs Vinstri grænna á fylgi Samfylkingar og Nýs afls Halldórs
og fyrrverandi kratanna á fylgi Sjálfstæðisflokksins. Að auki

kynni það að hafa áhrif ef Frjálslyndi flokkurinn næði áhrifum. Þar stýrir hins
vegar fyrrverandi varaþingmaður Framsóknarflokks, Magnús Reynir Guð-
mundsson. Vinstri grænum og frjálslyndum er ekki spáð miklu fylgi nú. Þó
kynnu þeir síðarnefndu að eiga meiri möguleika. Sprenigframboð Halldórs og
kratanna kynni að sækja fylgi, einkum til ungs fólks samanber Fönklistann,
sællar minningar og skerða kosti frjálslyndra um leið. Framsókn gæti farið
bresku leiðina og borið fram borgarstjóraefni í mannapabúningi án skaða.
Sjálfstæðisflokkurinn er hins vegar sá er allir sækja að. Kjarni málsins er sá að
pólitískar línur eru enn óskýrar og enginn veit hvað bíður.

Á ég að gæta bróður mínsÁ ég að gæta bróður mínsÁ ég að gæta bróður mínsÁ ég að gæta bróður mínsÁ ég að gæta bróður míns

Ásthildur Cesil Þórðardóttir skrifar

,,Ofbeldið gengur
sína leið þegjandi og
hljóðalaust...“

Það er svo skrítið að í hverj-
um byggðakjarna hringinn í
kringum landið í dag sitja ein-
hverjir sem eru í „náðinni“
hjá yfirvöldum. Þessir útvöldu
stjórna raunverulega lífi hinna
og limum. Þeir geta kippt til-
verunni undan þeim sem eru
ekki þóknanlegir, og hyglað
þeim sem þeir vilja. Þetta er
ekki ævintýri, þetta er blá-
kaldur raunveruleiki á Íslandi
á því herrans ári 2002. Og við
köllum okkur lýðræðisríki.

Fólkið hrópar á frið í útlönd-
um, en hér fyrir vestan er verið
að skera menn niður við trog,
heilu fjölskyldurnar. Þeir sem
berast á banaspjótum eru til
dæmis smábátasjómenn og
útgerðarmenn. Frændur eru
frændum verstir þegar aurinn
glepur sýn. Við mótmælum
fjöldaaftökum í Kína og ann-
ar staðar en þegar nokkrum
smábátasjómönnum blæðir
út, þá segir enginn neitt. Of-
beldið gengur sína leið þegj-
andi og hljóðalaust vegna þess
að fólkið í landinu er með
lokuð augun. Heyrandi heyrið
þér ekki, sjáandi sjáið þér

ekki. Allir þegja, þeir sem vita
hvísla, hinir bara fljóta sof-
andi. Er nema von að valdið
drottni? Hver byrjaði svo þetta
stríð?  Jú, það var ríkistjórn
Íslands.

Um daginn var Ellert B.
Scram hótað grímulaust fyrir
að hafa skoðanir, án þess að
nokkur hlypi upp til handa og
fóta. Hann spjarar sig sjálfur
hugsuðu menn.  En er það
svo? Á ég ekki að gæta bróður
míns.

En réttlætið mun sigra að
lokum. Ef gröfturinn fær að
vella nógu lengi, þá endar það
venjulega með því að kýlið
springur. Það er lítil huggun
þeim manni sem getur haft
allt eins og hann vill hér á
jörðinni ef að logar vítis bíða
hans hinu megin. Þeir sem að
dansa í dag munu ekki hlusta
á þetta raus, en trúið mér, sá
dagur mun koma að hver sá
sem með valdi hyglar sjálfum
sér á kostnað annarra, mun að
lokum brenna upp í eigin
græðgi og sálin mun deyja.

Það skrítnasta við þetta allt
saman er að ég er venjulega

mjög friðelskandi manneskja
en það gengur svo fram af
mér óréttlætið við úthlutun á
svokölluðum landsbyggðar-
kvóta að ég sest niður og
skrifa.

Ég ákæri ekki neinn en ég
segi bara. Það er til annað
vald en mannanna, það er vald
náttúrunnar og lögmálsins.
Lögmálið leitar alltaf réttlæt-
isins. Réttlæti til handa þeim
sem nú eru nauðbeygðir. Ég
veit að í innsta kjarna hvers
einasta manns er ljós kærleik-
ans sem gaf þeim þetta líf og
sálin skilur það sem hugurinn
meðtekur ekki og sálin grætur.
Þessi skrif eru ætluð sálum
sem eru blindaðar af græðgi

og þyrstir í völd, sálum sem
kannski má bjarga ef þær sjá
að sér, sálum sem sofandi
dansa kringum gullkálfinn
fræga og hafa gleymt samúð,
réttlæti og góðvild. Hafa
gleymt því sem þær ætluðu
sér hér á jörðinni og eru villtar
og siðlausar. Hafa gleymt að
hamingjan felst í því að gefa
öðrum fremur en að taka sjálf-
um sér til handa.

En sennilega loka þessar
sálir bara blaðinu, hlæja og
segja: Sjáið þessa vitleysu
sem kerlingin setur á blað ha
ha ha. En ég skal gráta með
þér græðgisfulla sál.

Ásthildur Cesil
Þórðardóttir.

UngUngUngUngUnglingaráð BÍ-88 og Íslandsbanki hf. á Ísafirðilingaráð BÍ-88 og Íslandsbanki hf. á Ísafirðilingaráð BÍ-88 og Íslandsbanki hf. á Ísafirðilingaráð BÍ-88 og Íslandsbanki hf. á Ísafirðilingaráð BÍ-88 og Íslandsbanki hf. á Ísafirði

Gera með sér samstarfssamningGera með sér samstarfssamningGera með sér samstarfssamningGera með sér samstarfssamningGera með sér samstarfssamning
Unglingaráð BÍ-88 og Ís-

landsbanki hf. á Ísafirði undir-
rituðu á fimmtudag í síðustu
viku samstarfssamning til
þriggja ára. Felur samningur-
inn í sér skuldbindingar af
hálfu BÍ-88 gegn árlegum
styrkgreiðslum frá Íslands-
banka til félagsins, en í fyrstu
munu þær nýttar til kaupa á
nýjum búningum fyrir leik-
menn í yngri flokkum félags-
ins. Meðal þess sem felst í
samningnum er að auglýsing-
ar frá Íslandsbanka munu
prýða búninga 3., 4. og 6.

flokks karla og 2., 3., 4. og 5
flokks kvenna.

Magnús Hallgrímur Sigur-
jónsson, þjónustustjóri Ís-
landsbanka, sagði það afar
ánægjulegt að gea stutt blóm-
lega við æskulýðsstarfsemi í
bænum á þennan máta. Hann
sagðist vænta þess að sam-
starf bankans við íþróttafé-
lagið ætti eftir að verða farsælt
og gerði ráð fyrir því að samn-
ingurinn yrði endurnýjaður.
Forsvarsmenn BÍ-88 og Íslandsbanka hf. við undirritun samningsins. F.v. Hallgrímur
Magnús Sigurjónsson, Halldór Margeirsson, Rúnar Guðmundsson, Kristján Pálsson,
Pétur Jónsson og Ásdís Pálsdóttir.
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Nýtt afl, bæjarmálafélag stofnað í ÍsafjarðarbæNýtt afl, bæjarmálafélag stofnað í ÍsafjarðarbæNýtt afl, bæjarmálafélag stofnað í ÍsafjarðarbæNýtt afl, bæjarmálafélag stofnað í ÍsafjarðarbæNýtt afl, bæjarmálafélag stofnað í Ísafjarðarbæ

Halldór JónssonHalldór JónssonHalldór JónssonHalldór JónssonHalldór Jónsson
í fyrsta sætií fyrsta sætií fyrsta sætií fyrsta sætií fyrsta sæti

Nýtt afl, bæjarmálafélag
Halldórs Jónssonar fiskverk-
anda á Ísafirði og fleiri aðila,
kynnti á föstudag framboðs-
lista sinn fyrir komandi sveit-
arstjórnarkosninga auk helstu
áhersluatriða félagsins og
listabókstaf þess, sem er A.

Efsta sæti listans skipar
Halldór Jónsson og í öðru sæti
er Gylfi Þór Gíslason, lög-
reglumaður. Ingibjörg Snorra-
dóttir, skrifstofumaður er í því
þriðja og Gróa Stefánsdóttir,
fulltrúi situr í fjórða sæti A-
lista Nýs afls.

Í næstu sætum koma eftir-
taldir einstaklingar: Albert
Haraldsson yfirverkstjóri,
Eyrún Eggertsdóttir flugnemi,
Eiríkur Jóhannson verkstjóri,
Jóhanna Fylkisdóttir hár-
snyrtinemi, Hermann Ósk-
arsson rafvirki, Þóra Bald-
ursdóttir húsmóðir,
menntaskólakennari,
Haraldur Konráðs-
son skipstjóri,
Jóhann Bæring
P á l m a s o n

stálsmíðanemi, Smári Helga-
son framreiðslumaður, Sigur-
veig Bj. Harðardóttir fulltrúi,
Friðgerður Ómarsdóttir
menntaskólakennari, Guð-
mundur Hrafnsson verkstjóri,
Rögnvaldur Ólafsson bif-
reiðastjóri og heiðurssætið
skipar Grétar Þórðarson að-
stoðarforstöðumaður Hlífar,
íbúða aldraðra á Ísafirði.

Á blaðamannafundinum
voru einnig kynnt til helstu
áherslumál félagsins en
stefnuskrá mun liggja fyrir
fljótlega. Meðal helstu
áhersluatriða félags-
ins eru að rekst-
ur bæjarins

verði endurskoðaður og
skuldasöfnun stöðvuð, að
aukin áhersla verði lögð á að
nýjar stöður sem ríkið skapi,
verði á landsbyggðinni, að
bætt verði fyrir þann álits-
hnekk er bæjarfélagið hlaut
vegna undirbúnings lands-
móts UMFÍ og að vakin verði
upp skipulögð umræða meðal
íbúa um hagsmuni bæjarfé-
lagsins, m.a. með skipulögð-
um samskiptum við hags-
munafélög íbúa.

Tveir efstu menn á framboðslista Nýs afls, bæjarmálafélags í Ísafjarðarbæ, Gylfi Þ. Gísla-
son og Halldór Jónsson.

Krílið skiptir um eigendurKrílið skiptir um eigendurKrílið skiptir um eigendurKrílið skiptir um eigendurKrílið skiptir um eigendur
Bílasjoppan Krílið á Ísafirði er nú að skipta

um eigendur en nokkuð er síðan verslunin
var fyrst auglýst til sölu. Margrét

Karlsdóttir, sem rekið hefur ferða-
þjónustuna Reykjanes við

Ísafjarðardjúp, staðfesti í
samtali við blaðið að

verið væri að ganga
frá kaupum henn-
ar á rekstri Kríl-

isins ásamt
meðfylgjandi

húsnæði.
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

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

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 11. maí kl. 10:50

Formúla 1: Bein útsending frá tímatöku í Austurríki
Sunnudagur 12. maí kl. 11.30

Formúla 1: Bein útsending frá kappakstrinum í Austurríki

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 8. maí kl. 18:45

Enski boltinn: Manchester United – Arsenal
Föstudagur 10. maí kl. 00:15

Úrslitakeppni NBA: Leikur óákveðinn
Laugardagur 11. maí kl. 12:00

Enski boltinn: Stoke City – Brentford

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Breytileg átt 3-8m/s og
dálítil rigning eða skúrir.
Hiti 5 til 12 stig.
Horfur á föstudag:
Norðan og norðaustan
5-10 m/s, en 10-15 m/s
við austurströndina. Létt-
skýjað sunnan og vestan-
lands, en smáskúrir eða
slydduél austanlands. Hiti
3-12 stig, hlýjast syðst.
Horfur á laugardag:
Norðan og norðaustan
5-10 m/s, en 10-15 m/s
við austurströndina. Létt-
skýjað sunnan og vestan-
lands, en smáskúrir eða
slydduél austanlands. Hiti
3-12 stig, hlýjast syðst.
Horfur á sunnudag:
Fremur hæg breytileg átt
og víða léttskýjað. Heldur
hlýnandi veður.
Horfur á mánudag:
Fremur hæg breytileg átt
og víða léttskýjað. Heldur
hlýnandi veður.

Föstudagur 10. maí
17.05 Mæðgurnar (7:22)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir
18.30 Falda myndavélin
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Brettagellurnar. (Rip Girls) Æv-
intýramynd um 13 ára stúlku sem erfir
landareign á Hawaii, eignast þar vini og
lærir að bruna á brimbretti. Aðalhlutverk:
Camilla Belle, Dwier Brown, Stacie Hess
og Brian Stark.
21.40 Nýja stúlkan. (New Waterford
Girl) Bandarísk bíómynd frá 1999. Ungl-
ingsstelpa í smábæ lætur sig dreyma um
að kynnast lífinu utan heimabæjarins.
Nýjar hugmyndir vakna með henni þegar
stelpa frá New York flyst í næsta hús.
Aðalhlutverk: Liane Balaban og Tara
Spencer-Nairn.
23.15 Glæpur og refsing. (Crime and
Punishment) Bandarísk bíómynd frá
1997 gerð eftir sögu Fjodors Dostojev-
skís um mann sem fremur morð og þjáist
af samviskubiti á eftir. e. Aðalhlutverk:
Patrick Dempsey, Julie Delphy og Ben
Kingsley.
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 11. maí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (86:90)
09.30 Maja (5:52)
09.37 Albertína ballerína (9:26)
09.45 Litlu skrímslin (44:52)
09.54 Kattalíf (2:6)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (8:40)
10.25 Pokémon (45:52)
10.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í Austur-
ríki.
12.10 Kastljósið
12.35 Snjókrossið 2002
13.05 Markaregn
14.00 Setning Listahátíðar. Bein út-
sending frá setningu Listahátíðar í
Reykjavík í Borgarleikhúsinu.
15.00 Miles Davis.
16.40 Ástríkur á Bretlandi
18.00 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (12:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Valshjarta. (Falkehjerte) Dönsk
fjölskyldumynd frá 1999 um danska
stúlku sem er í fríi á Ítalíu og leitar að
týndum fálka. Aðalhlutverk: Fanny
Bernth, Stefan Jürgens, Alessandro
Haber og Loris Tocci.
21.25 Hermikrákan. (Copycat)
Spennutryllir frá 1995 þar sem fylgst er
með tveimur lögregluþjónum ásamt
sérfræðingi í leit þeirra að trufluðum
fjöldamorðingja.  Aðalhlutverk: Sigour-
ney Weaver, Holly Hunter, Dermot Mul-
roney, William McNamara og Harry
Connick.
23.25 Óvinur óvinar míns. (Enemy of
My Enemy) Bandarísk spennumynd frá
1999 um leyniþjónustumenn og herfor-
ingja sem reyna að frelsa sendiráð úr
klóm serbneskra hryðjuverkamanna.
Aðalhlutverk: Peter Weller, Daryl Hann-
ah og Tom Berenger.
00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 12. maí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.57 Andarteppa (7:26)
10.10 Gleymdu leikföngin (4:13)
10.23 Ungur uppfinningamaður
10.45 Svona erum við
11.30 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Austurríki.
14.10 Kastljósið
14.30 Skjáleikurinn
17.00 Geimferðin (21:26)
17.50 Táknmálsfréttir (2:30)
18.00 Jenný og Ramitz (1:3)
18.30 Drengurinn sem vildi ekki þvo

sér (1:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Tyrkjaránið (1:3) 1. þáttur: Náð-
arkjör Heimildarmynd í þremur þáttum
um einn sérstæðasta atburð Íslandssög-
unnar. Að baki myndinni liggur margra
ára undirbúningur. Myndin er tekin á
söguslóðum á Íslandi og í tíu öðrum
löndum til að lýsa atburðunum og eftir-
málum þeirra frá sem flestum hliðum.
Fimmtudaginn 9. maí verður opnaður
vefur um efni þáttanna á ruv.is.
20.50 Hálandahöfðinginn (7:11)
21.45 Helgarsportið
22.10 Lífið til þessa. (The Life Before
This) Sjömenningar eru staddir á kaffi-
húsi þegar gerð er árás sem engin þeirra
lifir af, eða hvað? Dagurinn upp að árás-

inni er svo endurtekinn og gleggri mynd
fæst af sjömenningunum, í stuttum
sögum, líkt og í “Short Cuts” Altmans.
Ný smáatvik breyta lífi persónanna og
valda því að afleiðingar árasárinnar á
kaffihúsið verða aðrar. Þetta er ágætis-
mynd um hvort forlög eða hvort allt sé
tilviljunum háð. Aðalhlutverk: Catherine
O’Hara, Joe Pantoliano, Sarah Polley
og Stephen Rea.
23.40 Kastljósið
00.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 10. 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 (e)
13.05 The Last Days of Disco
15.05 Andrea (e)
15.30 NBA Action
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (e)
18.05 Friends (15:24) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Pokémon. (The Movie 2000)
Hörkuspennandi teiknimynd um hina
vinsælu Pokémona en varla er til það
barn á Íslandi sem hefur ekki safnað
myndum af þessum hetjum. Pokémonar
lenda iðulega í tvísýnum aðstæðum en
bjargast jafnharðan. Að þessu sinni blasa
við endalok heimsins og nú reynir á Ash
Ketchum sem aldrei fyrr.
21.10 Smallville (5:22)
22.00 Shriek If You Know what I Did
(Gargaðu bara) Sprenghlægileg hryll-
ingsmynd sem kemur verulega á óvart.
Raðmorðingi gengur laus og íbúar í
bandarískum miðskóla óttast um líf sitt.
Hin kynþokkafulla blaðakona Hagitha
Utslay fylgist grannt með málinu sem
tekur sífellt nýja stefnu. Aðalhlutverk:
Tiffani-Amber Thiessen, Tom Arnold,
Coolio, Majandra Delfino.
23.25 U.S. Marshals. (Laganna verðir)
Hörkuspennandi mynd sem enginn ætti
að láta fram hjá sér fara. Við hefðbundna
rannsókn á umferðarslysi kemur í ljós
að ökumannsins er leitað vegna tveggja
morða. Morðinginn er fluttur í fangaflugi
til New York en eitthvað fer úrskeiðis og
flugvélin hrapar og fanginn sleppur. Nú
er það undir Samuel Gerard komið að
klófesta glæpamanninn og koma honum
á bak við lás og slá.  Aðalhlutverk: Robert
Downey Jr., Tommy Lee Jones, Wesley
Snipes.
01.30 The Last Days of Disco. (Síðustu
dagar diskósins) Mynd um ungt fólk
sem sækir í næturlífið til að fylla upp í
tómarúmið í lífinu. Áhrifavaldarnir eru
kynlíf og eiturlyf.  Aðalhlutverk: Chris
Eigeman, Chloe Sevigny, Kate Beckin-
sale.
03.20 Ísland í dag
03.45 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 11. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.20 Gullbrá og birnirnir þrír
11.50 Bold and the Beautiful
13.15 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn. Bein útsending.
16.05 60 Minutes (e)
16.55 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg (10:24)
20.00 Friends (16:24)
20.30 Blast from the Past. (Fortíðarást)
Rómantísk gamanmynd um Adam sem
alist hefur upp í sprengjuskýli ásamt for-
eldrum sínum og aldrei séð umheiminn.
Þegar hann er orðinn 35 ára fær hann að
fara upp á yfirborðið í fyrsta skipti og
ekki líður á löngu þar til hann fellur fyrir
hinni fögru Eve. En geta veraldarvön
stúlka og óreyndur strákur fundið ham-
ingjuna saman?  Aðalhlutverk: Brendan
Fraser, Christopher Walken, Sissy Spac-
ek, Alicia Silverstone.
22.25 Charlie´s Angels. (Englar Char-
lie) Natalie, Dylan og Alex eru hörku-
kvendi sem hræðast ekki neitt. Þær starfa
hjá spæjaraþjónustu Charlies og glíma
við óþokka af öllum stærðum og gerðum.
Næsta verkefni þeirra er að bjarga tækni-
séníinu Eric Knox úr höndum mannræn-
ingja og koma í veg fyrir að dýrmætur
hugbúnaður hans verði misnotaður.  Að-
alhlutverk: Cameron Diaz, Drew Barry-
more, Lucy Liu, Bill Murray.
00.00 When Trumpets Fade. (Herlúðr-
ar þagna) David Manning hefur gefist
upp á stríðsátökum seinni heimsstyrjald-
arinnar og þráir að hverfa af vettvangi.

En þá er hann óvænt hækkaður í tign og
er falið að leiða hóp óreyndra hermanna
um blóði drifinn vígvöllinn. Hann fær
síðan gullið tækifæri til að komast heim
en til þess þarf hann að fórna lífi fjölda
fólks. Aðalhlutverk: Ron Eldard, Zak
Orth.
01.30 Shadow Run. (Skuggaleiðin)
Drengur sem lagður er í einelti í skólan-
um verður vitni að glæp og horfist í augu
við einn glæpamannanna. Honum er
borgað fyrir að þegja yfir því sem hann
sá en atburðurinn mun hafa djúpstæð
áhrif á hann. Þegar leiðir hans og glæpa-
mannsins liggja saman á ný verður
drengnum ljóst að líf hans verður aldrei
samt. Aðalhlutverk: Michael Caine,
James Fox, Kenneth Colley.
03.05 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 12. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.35 60 Minutes II (e)
14.25 Mótorsport (e)
15.00 The Borrowers
16.25 The Simpsons (2:21) (e)
16.45 Andrea (e)
17.10 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The Education of Max Bickford
20.20 Sjálfstætt fólk.
20.50 Mansfield Park. Fanny Price er
ung og hæfileikarík stúlka sem er send
til dvalar hjá frændfólki sínu í Mansfield
Park. Bertram-fjölskyldan er vel efnum
búin og þar kynnist Fanny nýjum heimi.
Byggt á sögu eftir Jane Austen.  Aðalhlut-
verk: Embeth Davidtz, Johnny Lee Miller,
Alessandro Nivola, Frances O´Connor.
22.40 60 Minutes
23.30 Afterglow. (Kvöldskíma) B-kvik-
myndaleikkonan fyrrverandi Phyllis
Mann býr með eiginmanni sínum, pípar-
anum Lucky sem er ekki við eina fjölina
felldur. Einn daginn þegar hann er í hús-
vitjun kynnist hann einmana stúlku að
nafni Marianne sem á í hjónabandserfið-
leikum. Athyglisverð kvikmynd enda
ekki við öðru að búast af leikstjóranum
Alan Rudolph sem er ekki þekktur fyrir
að fara troðnar slóðir í Hollywood.  Aðal-
hlutverk: Nick Nolte, Julie Christie,
Johnny Lee Miller, Lara Flynn Boyle.
01.20 Cold Feet (3:6) (e)
02.10 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 10. maí
18.00 Leiðin á HM
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Alltaf í boltanum
20.00 Gillette-sportpakkinn
20.30 South Park (13:14)
21.00 City of Industry. (Auga fyrir
auga) Wade, Skip, Roy og bróðir hans
Lee eru smákrimmar sem fremja gim-
steinarán en þegar kemur að því að skipta

fengnum grípur Skip til vopna og drepur
Lee og Wade. Roy hyggur á hefndir
ásamt kærustu bróður síns.  Aðalhlutverk:
Harvey Keitel, Stephen Dorff, Timothy
Hutton, Famke Janssen.
22.35 The Maker. (Víti að varast) Sjón-
varpsmynd um nemanda í miðskóla sem
lendir í slæmum félagsskap. Josh og vinir
hans eru þjófóttir og verði ekkert að gert
endar framferði þeirra með ósköpum.
Fósturforeldrar Josh verða svo enn
áhyggjufyllri þegar eldri sonur þeirra,
Walter, snýr aftur heim. Líferni Walters
er ekki til fyrirmyndar og það væri Josh
fyrir bestu að hafa sem minnst samneyti
við hann. Aðalhlutverk: Matthew Mod-
ine, Mary-Louise Parker, Jonathan
Rhys-Meyers, Michael Madsen.
00.15 NBA. Bein útsending.
03.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 11. maí
17.00 Toppleikir

18.50 Lottó
19.00 Highlander (13:22)
20.00 MAD TV
21.00 Doctor Dolittle. (Dagfinnur dýra-
læknir) Sem barn var Dagfinnur dýra-
læknir þeim gáfum gæddur að geta rætt
við dýrin. Á fullorðinsárum öðlast hann
þennan hæfileika á ný, vinnuveitendum
sínum og fjölskyldu til mikillar skelfing-
ar en dýrin hafa gagn og gaman af.  Aðal-
hlutverk: Eddie Murphy.
22.25 Frivolous Lola. (Léttlynda Lola)
Erótísk kvikmynd um stúlkuna Lolu en
hegðun hennar er ekki alltaf til eftir-
breytni.
00.05 Trinidad - Hopkins. Útsending
frá hnefaleikakeppni í Madison Square
Garden í New York.
01.30 Hnefaleikar - Felix Trinidad.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í
Púertóríkó. Á meðal þeirra sem mætast
eru millivigtarkapparnir Felix Trinidad
og Hacine Cherifi.
04.30 Dagskrárlok og skjáleikur

SumarstörfSumarstörfSumarstörfSumarstörfSumarstörf
Starfsfólk óskast til sumarafleysinga.
Upplýsingar veitir Áslaug.

Hótel Ísafjörður hf.

Englar
Charlies

Englar Charlies, eða Char-Englar Charlies, eða Char-Englar Charlies, eða Char-Englar Charlies, eða Char-Englar Charlies, eða Char-
lie´s Angel er hasargrín-lie´s Angel er hasargrín-lie´s Angel er hasargrín-lie´s Angel er hasargrín-lie´s Angel er hasargrín-

mynd  frá árinu 2000 semmynd  frá árinu 2000 semmynd  frá árinu 2000 semmynd  frá árinu 2000 semmynd  frá árinu 2000 sem
Stöð 2 sýnir kl. 22:25 áStöð 2 sýnir kl. 22:25 áStöð 2 sýnir kl. 22:25 áStöð 2 sýnir kl. 22:25 áStöð 2 sýnir kl. 22:25 á

laugardagskvöld. Natalie,laugardagskvöld. Natalie,laugardagskvöld. Natalie,laugardagskvöld. Natalie,laugardagskvöld. Natalie,
Dylan og Alex eru hörku-Dylan og Alex eru hörku-Dylan og Alex eru hörku-Dylan og Alex eru hörku-Dylan og Alex eru hörku-
kvendi sem hræðast ekkikvendi sem hræðast ekkikvendi sem hræðast ekkikvendi sem hræðast ekkikvendi sem hræðast ekki
neitt. Þær starfa hjá spæj-neitt. Þær starfa hjá spæj-neitt. Þær starfa hjá spæj-neitt. Þær starfa hjá spæj-neitt. Þær starfa hjá spæj-

araþjónustu Charlies ogaraþjónustu Charlies ogaraþjónustu Charlies ogaraþjónustu Charlies ogaraþjónustu Charlies og
glíma við óþokka af öllumglíma við óþokka af öllumglíma við óþokka af öllumglíma við óþokka af öllumglíma við óþokka af öllum

stærðum og gerðum. Næstastærðum og gerðum. Næstastærðum og gerðum. Næstastærðum og gerðum. Næstastærðum og gerðum. Næsta
verkefni þeirra er að bjargaverkefni þeirra er að bjargaverkefni þeirra er að bjargaverkefni þeirra er að bjargaverkefni þeirra er að bjarga

tölvuséníinu Eric Ktölvuséníinu Eric Ktölvuséníinu Eric Ktölvuséníinu Eric Ktölvuséníinu Eric Konx úronx úronx úronx úronx úr
höndum mannræningja oghöndum mannræningja oghöndum mannræningja oghöndum mannræningja oghöndum mannræningja og

koma í veg fyrir að dýr-koma í veg fyrir að dýr-koma í veg fyrir að dýr-koma í veg fyrir að dýr-koma í veg fyrir að dýr-
mætur hugbúnaður hansmætur hugbúnaður hansmætur hugbúnaður hansmætur hugbúnaður hansmætur hugbúnaður hans

verði misnotaður. Aðalhlut-verði misnotaður. Aðalhlut-verði misnotaður. Aðalhlut-verði misnotaður. Aðalhlut-verði misnotaður. Aðalhlut-
verk leika Cameron Diaz,verk leika Cameron Diaz,verk leika Cameron Diaz,verk leika Cameron Diaz,verk leika Cameron Diaz,

Drew Barrymore , Lucy LiuDrew Barrymore , Lucy LiuDrew Barrymore , Lucy LiuDrew Barrymore , Lucy LiuDrew Barrymore , Lucy Liu
og Bill Murray.og Bill Murray.og Bill Murray.og Bill Murray.og Bill Murray.

Á vísindavef Háskóla
Íslands, visindavefur.
hi.is, má finna svör við
flestu því sem Íslendinga
fýsir að vita og fróðleiks-
fúsir geta brynnt þekk-
ingarþörf sinni á auðveld-
an máta með reglulegum
heimsóknum þangað.
Vefurinn fjallar um öll
vísindi, allt frá stjörnu-
fræði til handrita, og eru
nokkrir starfsmenn í fullu
starfi sem sinna því að
svara spurningum frá
lesendum hans, sem þeir
geta lagt fram á auðveld-
an máta. Sem dæmi um
spurningum sem hefur
verið svarað þar undan-
farið má nefna að einn
lesandi vildi vita hver
munurinn á holarktískum,
nearktískum og paleark-
tískum svæðum væri og
annar var forvitinn um
hvernig nafnið Sigþór
væri beygt. Mörgu er þó
enn ósvarað og því ekki
seinna vænna að heim-
sækja vefinn.

bb.is
– góð auglýsingaleið
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Guðsþjónusta sunnudag-
inn 12. maí kl. 14:00.

Aðalsafnarðarfundur að
messu lokinni.

Fjölskyldubíóið á Stöð 2 þessa vikuna er hörkuspennandi teikni-Fjölskyldubíóið á Stöð 2 þessa vikuna er hörkuspennandi teikni-Fjölskyldubíóið á Stöð 2 þessa vikuna er hörkuspennandi teikni-Fjölskyldubíóið á Stöð 2 þessa vikuna er hörkuspennandi teikni-Fjölskyldubíóið á Stöð 2 þessa vikuna er hörkuspennandi teikni-
mynd um hina vinsælu Pokémona er varla er til það barn á Íslandimynd um hina vinsælu Pokémona er varla er til það barn á Íslandimynd um hina vinsælu Pokémona er varla er til það barn á Íslandimynd um hina vinsælu Pokémona er varla er til það barn á Íslandimynd um hina vinsælu Pokémona er varla er til það barn á Íslandi

sem hefur ekki safnað myndum af þessum hetjum. Pokémonarsem hefur ekki safnað myndum af þessum hetjum. Pokémonarsem hefur ekki safnað myndum af þessum hetjum. Pokémonarsem hefur ekki safnað myndum af þessum hetjum. Pokémonarsem hefur ekki safnað myndum af þessum hetjum. Pokémonar
lenda iðulega í tvísýnum aðstæðum og bjargast jafnharðan. Aðlenda iðulega í tvísýnum aðstæðum og bjargast jafnharðan. Aðlenda iðulega í tvísýnum aðstæðum og bjargast jafnharðan. Aðlenda iðulega í tvísýnum aðstæðum og bjargast jafnharðan. Aðlenda iðulega í tvísýnum aðstæðum og bjargast jafnharðan. Að

þessu sinni blasa við endalok heimsins og nú reynir á Ash Kþessu sinni blasa við endalok heimsins og nú reynir á Ash Kþessu sinni blasa við endalok heimsins og nú reynir á Ash Kþessu sinni blasa við endalok heimsins og nú reynir á Ash Kþessu sinni blasa við endalok heimsins og nú reynir á Ash Ketc-etc-etc-etc-etc-
hum sem aldrei fyrr. Myndin er sýnd kl. 19:30 á föstudagskvöld.hum sem aldrei fyrr. Myndin er sýnd kl. 19:30 á föstudagskvöld.hum sem aldrei fyrr. Myndin er sýnd kl. 19:30 á föstudagskvöld.hum sem aldrei fyrr. Myndin er sýnd kl. 19:30 á föstudagskvöld.hum sem aldrei fyrr. Myndin er sýnd kl. 19:30 á föstudagskvöld.

Pokémon

LAUST STARF
Laust er til umsóknar starf vaktstjóra
við sorpbrennsluna Funa. Leitað er
eftir starfsmanni með vélstjóra- eða
rafvirkjamenntun. Vaktstjóri þarf að
hafa frumkvæði og geta unnið sjálf-
stætt. Vaktstjóri er staðgengill stöðv-
arstjóra. Unnið er á vöktum allan sól-
arhringinn. Launakjör eru samkvæmt
samningum F.O.S.Vest.
Nánari upplýsingar veitir stöðvarstjóri
í síma 894 9-5959. Umsóknir berist
bæjarskrifstofu á Ísafirði merktar
„Vaktstjóri Funi“. Umsóknarfrestur
er til mánudagsins 27. maí nk.

Stöðvarstjóri.
ÚTBOÐ: TÚNGATA 17-27 SUÐUREYRI

Tæknideild Ísafjarðarbæjar óskar eftir
tilboðum í utanhússviðhald á raðhús-
um að Túngötu 17-27 á Suðureyri.
Helstu verkþættir eru háþrýstiþvottur,
viðgerðir og endurnýjun á steinflötum
og tréverki ásamt málun.
Útboðsgögn verða seld á bæjarskrif-
stofunum á Ísafirði frá og með föstu-
deginum 10. maí nk. á kr. 5.000.- ein-
takið.
Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstof-
unum á Ísafirði, þriðjudaginn 21. maí
kl. 11:00.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.
ÚTBOÐ: URÐUN VIÐ KLOFNING

Tæknideild Ísafjarðarbæjar óskar eftir
tilboðum í urðun óbrennanlegs sorps
á sorpurðunarstað Ísafjarðarbæjar á
Klofningi utan Flateyrar.
Verkið felst í urðun á sorpi ásamt efn-
isflutningum innan vinnusvæðisins.
Gerðar verða miklar kröfur til væntan-
legs verktaka um að rekstur svæðisins
verði þannig að ákvæði í starfsleyfi
verði uppfyllt.
Útboðsgögn verða seld á bæjarskrif-
stofunum á Ísafirði frá og með mánu-
deginum 13. maí nk. á kr. 2.000.- ein-
takið.
Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstof-
unum á Ísafirði föstudaginn 24. maí
nk. kl. 11:00.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Sunnudagur 12. maí
09.40 Hnefaleikar - Felix Trinidad.
Útsending frá hnefaleikakeppni í Púertó-
ríkó sl. nótt. Á meðal þeirra sem mættust
voru millivigtarkapparnir Felix Trinidad
og Hacine Cherifi.
12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.00 Saga HM
17.00 Meistaradeild Evrópu
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 NBA. Bein útsending.
22.05 Dark City. (Myrkraöfl) Dularfull-
ar verur ráða ríkjum í myrkum undir-
heimum þar sem skilin milli raunveru-
leika og ímyndunar eru óljós. Frábær
mynd sem aðdáendur vísindaskáldsagna
ættu ekki að láta fram hjá sér fara. Maltin
gefur þrjár stjörnur.  Aðalhlutverk: Rufus
Sewell, William Hurt, Kiefer Sutherland,
Jennifer Connelly.
23.45 Tina Turner - One Last Time
(Tina Turner á tónleikum) Rokkdrottn-
ingin Tina Turner hefur verið í fremstu
röð söngkvenna í áraraðir. Hér fylgjumst
við með henni á tónleikum sem teknir
voru upp í fyrrasumar. Óhætt er að lofa
góðri skemmtun.
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

bb.is – dagblað á netinu!

Föstudagur 10. 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 ráð-
lagt að reyna ekki að leika vitleysuna
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
sprenghlægilegir 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 Will & Grace (e)
00.00 CSI (e)
00.50 Law & Order SVU (e)
01.40 Jay Leno(e)
02.20 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 11. 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
21:00 Íslendingar.
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
slyssins.
22.50 Ladies Man (e)
23.20 Profiler (e)
00.10 Tvöfaldur Jay Leno (e)
01.40 Muzik.is

Sunnudagur 12. 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
21.0 The Practice
21.45 Silfur Egils
23.30 Íslendingar(e)
00.30 Survivor IV (e)
01.20 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Gísli Úlfarsson, fram-
kvæmdastjóri Hamra-

borgar á Ísafirði svarar:

,,Ég byrja alla
daga á því að

fara inn á
bb.is og verð

stundum
svekktur ef að

sömu fréttir
eru á vefnum þegar ég

vakna og áður en ég fer
að sofa. Mbl.is skoða ég

einnig á morgnana til þess
að afla mér fregna af

umheiminum og li.is nota
ég til þess að stunda mín

bankaviðskipti úr vinnunni.
Ef mér fer að leiðast skoða

ég amazon.com og sé
hvað er að gerast í dvd út-
gáfu og þegar ég vinn við

bókhaldið þá hlusta ég
alltaf á Létt Fm 96.7 á
netinu, en útsendingar

stöðvarinnar er hægt að
nálgast á simnet.is og

stytta daginn umtalsvert.
Heimasíða slökkviliðsins í

Ísafjarðarbæ er líka
nokkuð góð, hana má

finna á isafjordur.is/is/
slokkvilid.“

helginhelginhelginhelginhelgin
Víkurbær í Bolungarvík:

Hinir árlegu vortónleikar
Kvennakórsins í Bolung-

arvík verða haldnir í
Víkurbæ laugardaginn 11.
maí kl. 17. Á efnisskránni

eru fjölbreytt lög úr
ýmsum áttum. Kórinn tók
þátt í landsmóti kvenna-

kóra sem haldið var í
Reykjanesbæ helgina 3.-

5. maí sl en Kvennakór
Suðurnesja var gestgjafi

mótsins. Alls tóku 13
kórar með um 400 konum

þátt í landsmótinu.

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

Raddtæknifyrirtækið VoiceEra í BolungarvíkRaddtæknifyrirtækið VoiceEra í BolungarvíkRaddtæknifyrirtækið VoiceEra í BolungarvíkRaddtæknifyrirtækið VoiceEra í BolungarvíkRaddtæknifyrirtækið VoiceEra í Bolungarvík

Færir BlindrafélaginuFærir BlindrafélaginuFærir BlindrafélaginuFærir BlindrafélaginuFærir Blindrafélaginu
tuttugu talgervla að gjöftuttugu talgervla að gjöftuttugu talgervla að gjöftuttugu talgervla að gjöftuttugu talgervla að gjöf

Raddtæknifyrirtækið Vo-
iceEra færði Blindrafélag-
inu 20 talgervla að gjöf við
opnun sýningarinnar Perlan
Vestfirðir í Perlunni í
Reykjavík á föstudag. Verð-
mæti gjafarinnar er um 300
þúsund krónur. Unnið hefur
verið að þróun talgervilsins

um all langt skeið en hann
byggir á grunni eldri talgervils
sem hefur verið í notkun hér-
lendis undanfarin ár.

Upphaflega stóð sænska
fyrirtækið Infovox að þróun
talgervilsins en Infovox var
síðan keypt af Babel Techno-
logies, belgískum samstarfs-

aðila VoiceEra. Þau stóðu síð-
an sameiginlega fyrir upp-
færslu á talgervlinum sem
byggir nú á nýrri og nákvæm-
ari tækni en áður.

VoiceEra hefur haslað sér
völl sem öflugt frumkvöðla-
fyrirtæki í þjónustu við fatlaða
og gjöfin til Blindrafélagsins

er liður í að efla samstarf
fyrirtækisins við viðskipta-
vini sína. Blindrafélagið og
VoiceEra munu í samein-
ingu hefja tilraunauppsetn-
ingar á nýja talgervlinum
og mun vinnuhópur leitast
við að koma með tillögur
um frekari þróun hans.

SigSigSigSigSigling Maritol (áður Fagranes) til vesturstrandar Bandaríkjannaling Maritol (áður Fagranes) til vesturstrandar Bandaríkjannaling Maritol (áður Fagranes) til vesturstrandar Bandaríkjannaling Maritol (áður Fagranes) til vesturstrandar Bandaríkjannaling Maritol (áður Fagranes) til vesturstrandar Bandaríkjanna

Ferðinni lýkur í SanFerðinni lýkur í SanFerðinni lýkur í SanFerðinni lýkur í SanFerðinni lýkur í San
Francisco á sunnudagFrancisco á sunnudagFrancisco á sunnudagFrancisco á sunnudagFrancisco á sunnudag

Ferð skipsins Maritol vestur
um haf til San Francisco í
Bandaríkjunum gengur vel en
það siglir nú á tíu sjómílna
hraða á klst. meðfram vestur-
strönd Bandaríkjanna eftir að
hafa farið gegnum Panama-
skurðinn fræga í síðustu viku.

Maritol var sem kunnugt er
gert út undir nafninu Fagranes
á sínum tíma og gegndi þá
störfum bílaferju í Ísafjarðar-
djúpi, en var á síðasta ári selt
frá Ísafirði eftir að hafa legið
lengi ónotað í Ísafjarðarhöfn.
Það var fyrirtækið Álasund
ehf. í Njarðvík sem gerðist
milligönguaðili bandarísks
fyrirtækis við kaupin á skipinu
og sá um að gera það upp
áður en það hélt áleiðis til
San Francisco þar sem það
mun gegna hlutverki skrif-
stofu fyrir arkitektastofu þar í
borg.

Að sögn Einars Aðalsteins-
sonar, sölumanns hjá Ála-
sundi, hafa ekki orðið miklar
tafir á ferð skipsins til nýrrar
heimahafnar þrátt fyrir að
ýmis smávægileg vandræði
hafi komið upp frá því að það

lagði upp frá Njarðvíkurhöfn
þann 21. mars síðastliðinn.
Fyrsti viðkomustaður Maritol
var Harbor Grace á Nýfundna-
landi, en þar þurfti áhöfnin að
dvelja um vikuskeið yfir pásk-
ana á meðan gengið var frá
tryggingamálum skipsins.

Þegar þau mál voru frá-
gengin hélt skipið áfram ferð

sinni um úthöfin, en nauð-
synlegt reyndist að dvelja
einnig um vikuskeið í Panama
á meðan beðið var eftir vara-
hlutum frá Noregi í olíudælu.

Áætlað er að skipið ljúki
för sinni og leggist við höfn í
San Francisco nk. sunnudag,
12. maí, en þó gamla Fagra-
nesið eigi ekki eftir að standa

í miklum farþegaflutningum
héðan af á það samt eftir að
sigla áfram því samkvæmt
bandarískum lögum verður
það að sanna haffæri sitt með
því að sigla fjórum sinnum á
ári út fyrir Golden Gate brúna,
auk þess sem eigendurnir hafa
hug á að skreppa á því til
Hawaii endrum og eins.

Fagranesið eins og það leit út þegar það kom úr slipp í Njarðvík, nýmálað og frágengið til
siglingar vestur um haf.

SveitarstjórSveitarstjórSveitarstjórSveitarstjórSveitarstjórnarkosningar 2002 á Vestfjörðumnarkosningar 2002 á Vestfjörðumnarkosningar 2002 á Vestfjörðumnarkosningar 2002 á Vestfjörðumnarkosningar 2002 á Vestfjörðum

Sex framboðslistar í ÍsafjarðarbæSex framboðslistar í ÍsafjarðarbæSex framboðslistar í ÍsafjarðarbæSex framboðslistar í ÍsafjarðarbæSex framboðslistar í Ísafjarðarbæ
Sex framboðslistar bjóða

fram í sveitarstjórnarkosning-
unum sem fram fara 25. maí
nk., en frestur til að skila inn
framboðslistum rann út á há-

degi á laugardag. Það eru B-
listi Framsóknarflokks, D-listi
Sjálfstæðisflokks, F-listi
Frjálslyndra og óháðra, U-listi
Vinstri hreyfingarinnar –

græns framboðs, S-listi Sam-
fylkingarinnar og listi Nýs
afls, bæjarmálafélags sem
nota mun bókstafinn A.

Í Ísafjarðarbæ eru átján

frambjóðendur á hverjum lista
og er hver listi með 40-80
meðmælendur. Flestir listarnir
munu hafa skilað inn um 80
meðmælendum. Íbúar sveitar-
félagsins eru um 3.200 og má
því segja að stór hluti kosn-
ingabærra manna sé annað
hvort í framboði eða meðmæl-
endur á listunum.

Í Vesturbyggð verða tveir
listar í framboði, D-listi Sjálf-
stæðisflokks og óháðra og S-
listi Samstöðu. Í Súðavíkur-
hreppi verða tveir listar í boði,
T-listi Framboðs ungs fólks
og H-listinn. Í Bolungarvík
verða tveir framboðlistar í
boði, K-listi Bæjarmálafélags
Bolungarvíkur og D-listi
Sjálfstæðisflokks. Óbundnar
kosningar fara fram í Tálkna-
fjarðarhreppi . Allir kjósendur
eru því í kjöri nema þeir sem
löglega eru undanþegnir
skyldu til að taka kjöri og hafa
fyrir fram skorast undan því.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

PizzasendillPizzasendillPizzasendillPizzasendillPizzasendill
í vandræðumí vandræðumí vandræðumí vandræðumí vandræðum

Annríki var hjá lögregl-
unni á Ísafirði um helgina
og talsvert var um ölvun í
bænum. Loka þurfti tveim-
ur veitingastöðum í Ísa-
fjarðarbæ kl.01 aðfaranótt
laugardags vegna þess að
rekstraraðilum þeirra hafði
láðst að ganga frá tilskyld-
um leyfum til skemmtana-
halds. Þurftu gestir stað-
anna að halda til síns heima
til að gera sér glaðan dag.

Á fjórða tímanum sömu
nótt barst lögreglu símtal
frá manni sem hafði orðið
vitni að því að ungur maður
sparkaði niður og braut
rúðu í verslunarmiðstöð-
inni Neista. Vitnið hafði elt
brotamanninn er hann flýði
af vettvangi glæpsins og
gat því gefið lögreglu grein-
argóðar upplýsingar um
staðsetningu hans. Er lög-
reglan hafði upp á mannin-
um viðurkenndi hann verk-
naðinn.

Á tíunda tímanum að
morgni laugardagsins barst
tilkynningu um að bátur
væri strandaður á Flateyrar-
odda. Engin slys urðu á
fólki og þegar lögregla kom
á staðinn skömmu síðar
hafði tekist að koma bátn-
um á flot aftur og sigla
honum áleiðis á áfanga-
stað. Síðar um daginn þurfti
lögreglan að veita pizzu-
sendli aðstoð við að finna
bifreið sína, en hana hafði
hann skilið eftir í gangi á
meðan hann skilaði af sér
pizzum í Stórholtinu. Svo
virðist sem óprúttnir ein-
staklingar hafi gripið tæki-
færið og tekið bifreiðina
frjálsri hendi, en hún fannst
skömmu síðar óskemmd í
Sunnuholti.


