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Tveir af fjölmörgum nýjum bæjarfulltrúum í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar, sjálfstæðiskonurnar Hildur Halldórsdóttir og Birna Lárusdóttir koma til
viðtals við fréttamenn sjónvarpsstöðvanna í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði á laugardagskvöld.

Sjálfstæðisflokkurinn í Ísafjarðarbæ missti einn bæjarfulltrúa

Höfuðandstæðingar með
fjóra bæjarfulltrúa hvor
Höfuðandstæðingarnir í

bæjarmálapólitíkinni í Ísa-
fjarðarbæ, Sjálfstæðisflokkur-
inn og K-listi Bæjarmálafé-
lags Ísafjarðarbæjar, sem er
sameiginlegt framboð Al-
þýðuflokks, Alþýðubanda-
lags, Kvennalista og óháðra,
fengu fjóra bæjarfulltrúa hvor
í sveitarstjórnarkosningunum
á laugardag og B-listi Fram-
sóknarflokks fékk einn bæjar-
fulltrúa kjörinn.

B-listi Framsóknarflokks
fékk 379 atkvæði eða 17,4%
greiddra atkvæða, sem er 60
atkvæðum meira en í kosn-
ingunum 1996, D-listi Sjálf-
stæðisflokks fékk 936 at-
kvæði eða 43,1%, sem er 13

atkvæðum meira en 1996 og
K-listi, Bæjarmálafélags Ísa-
fjarðarbæjar fékk 858 atkvæði
eða 39,5%, sem er 69 atkvæð-
um minna en flokkanir sem
stóðu að framboðinu fengu í
kosningunum 1996, en þá
buðu óháðir, Kvennalisti og
Alþýðubandalag saman en
Alþýðuflokkur sér. Sigurveg-
ari kosninganna 1996, Funk-
listinn, bauð ekki fram að
þessu sinni, en hann fékk 452
atkvæði og tvo menn kjörna í
síðustu kosningum. Þess ber
þó að geta að í kosningunum
1996 voru bæjarfulltrúar ell-
efu talsins en verða níu í nýrri
bæjarstjórn.

Nýja bæjarstjórn Ísafjarðar-

bæjar skipa eftirtaldir ein-
staklingar: Af B-lista Fram-
sóknarflokks, Guðni Geir
Jóhannesson. Af  D-lista Sjálf-
stæðisflokks, Birna Lárus-
dóttir, Ragnheiður Hákonar-
dóttir, Hildur Halldórsdóttir
og Pétur H.R. Sigurðsson. Af
K-lista Bæjarmálafélags Ísa-
fjarðarbæjar, Bryndís Frið-
geirsdóttir, Sigurður R. Ólafs-
son, Sæmundur K. Þorvalds-
son og Lárus G. Valdimars-
son. Á kjörskrá í Ísafjarðarbæ
voru 2.866 eða 200 færri en
fyrir tveimur árum. 2.343
neyttu atkvæðisréttar síns eða
81,76% en fyrir tveimur árum
var kjörsóknin 83,1%. Auðir
seðlar voru 155 og ógildir

voru 15. Sá frambjóðandi sem
var næstur því að ná inn í
bæjarstjórn var annar maður
af B-lista, Guðrún Hólm-
steinsdóttir, en hana vantaði
52 atkvæði til að fella fjórða
mann á K-lista.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins var nokkuð um út-
strikanir á kjörseðlum, sér-
staklega hjá Sjálfstæðisflokki
og K-lista Bæjarmálafélags
Ísafjarðarbæjar. Munu útstrik-
anir hafa verið 83 hjá K-lista,
12 hjá B-lista og 69 hjá D-
lista. Á K-lista mun nafn
Sigurðar R. Ólafssonar hafa
oftast verið strikað út en nöfn
Ragnheiðar Hákonardóttur og
Péturs H.R. Sigurðssonar hjá

D-lista. Fjölmargar vísur
munu hafa komið upp úr
kjörkössunum, misvel ortar,
en það sem vakti einna mesta
athygli af því sem kom upp úr
kjörkössunum, var atkvæða-
seðill vegna sameiningar-
kosninga Ísafjarðar og Eyrar-
hrepps, en um þá sameiningu
var kosið fyrir 26 árum eða
árið 1972.

Aðeins einn aðalbæjarfull-
trúi úr fráfarandi bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar mun gegna
störfum áfram en það er Sig-
urður R. Ólafsson. Þorsteinn
Jóhannesson, oddviti sjálf-
stæðismanna á síðasta kjör-
tímabili var í 5. sæti í ár og
náði ekki endurkjöri.

Ísafjörður

Kanadísk
lyfjaverk-
smiðja í
Norður-
tangann?

Viðræður hafa staðið
milli dr. Kára Stefánssonar
hjá Íslenskri erfðagrein-
ingu (eða deCode Gene-
tics, eins og fyrirtækið heit-
ir á alþjóðavísu), og for-
svarsmanna Atvinnuþró-
unarfélags Vestfjarða, um
að fyrirtækið komi upp
rannsóknarstofum (útibúi)
á Ísafirði.

Samkvæmt heimildum
blaðsins er málið á við-
kvæmu stigi og fjarri því
að það sé í höfn, enn sem
komið er. Hvort þetta verð-
ur að veruleika mun að ein-
hverju leyti byggjast nið-
urstöðum þess máls sem
nú er til umfjöllunar og
óvíst hvernig lyktar, hvort
ÍE fær aðgang að gagna-
grunni um heilsufar Íslend-
inga eða ekki.

Ef af þessu verður yrði
það gríðarleg vítamín-
sprauta fyrir atvinnulíf og
mannlíf á Ísafirði, enda
myndu einhverir tugir
meinatækna og annarra
sérfræðinga starfa við fyr-
irtækið hér.

Ekki hefur verið ákveðið
enn sem komið er hvar ÍE
yrði til húsa á Ísafirði, ef til
kæmi, en þar mun ekki
sérstaklega horft til húsa
Norðurtangans.

Hins vegar horfa menn
til Norðurtangahúsanna í
öðrum tilgangi því nú
munu vera að hefjast könn-
unarviðræður við lyfjafyr-
irtæki í Nova Scotia í Kan-
ada um að koma upp lyfja-
verksmiðju á Ísafirði og þá
í Norðurtanganum.
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Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.

Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er

óheimil nema heimilda sé getið.

Leiðari

Knattspyrna

Stórt tap hjá UMFB
Ísafjarðarbær

Fjölskyldudagur
Ísafjarðarbær

Blómasala SVFÍ

Forystuhlutverk
Fyrrum oddviti sjálfstæðismanna í Ísafjarðarbæ skilaði

hásetunum fjórum sem réru
í stafni og miðskips á land,
en sat sjálfur eftir á flokks-
þóftunni, sem enn hefur ekki
skilað flokknum ræðara í höfn í sveitarstjórnarkosningum.
Líkt og ýmsir fleiri leiðtogar lagði oddvitinn sig að veði.
Lukkunúmerið hans kom ekki upp. Nú má hann bíta í
það súra epli að vera ekki lengur aðalmaður í bæjarstjórn.

Af þeim bæjarfulltrúum sem harðast gengu fram í
skólamálinu á Ísafirði á síðasta kjörtímabili, málinu sem
splundraði meirihluta íhalds og krata og leiddi til
brotthlaups stjórnarformanns Samherja með meiru, situr
kratinn einn eftir.

Misvísandi yfirlýsingar leiðtoga framboðanna þriggja
fyrir kosningar benda ekki til að dregið hafi mikið úr
velgjunni í þessu aðalhitamáli innan fráfarandi
bæjarstjórnar. Í ljósi þess og ekki síður hins, að nú sitja
nýir menn undir flestum árum á bæjarfleyinu, er hætt við
að grunnskólamálið kunni enn um sinn að velkjast í
öldurótinu áður en tekst að fleyta því gegnum
brimgarðinn. Erum við kannski aftur komin á byrjunar-
reit?

Þegar þetta er skrifað er óvíst um meirihlutamyndun á
Ísafirði. Bæði D- og K-lista nægir að bjóða Framsókn í
dansinn. Hvort Framsókn líst betur á ljóskuna eða
hrafnhettu skal ósagt látið. Þriðji möguleikinn er
samvinna sjálfstæðismanna og K-listamanna.

Báðir leiðtogar hinna stærri fylkinga kváðu fyrir
kosningar það vera eitt megin verkefni næstu bæjarstjórn-
ar að vekja tiltrú fólks á Vestfjörðum, fá það til að
sannfærast um að hér væri gott að búa, hér væri gott að
ala upp börn og kveða niður í eitt skipti fyrir öll þann
útbreidda misskilning, að hér væri ekki búandi af
veðurfarslegum ástæðum.

Þetta er rétt. Og þetta verk bíður okkar sjálfra. Það
vinnur enginn fyrir okkur.

Hlutverk nýrrar bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar er að
snúa vörn í sókn. Það verður ekki gert nema með breiðri
samstöðu bæjarfulltrúa í góðri samvinnu við íbúana. Til
forystu í það hlutverk þarf kraftmikinn og áræðinn
stjórnanda í stól bæjarstjóra, mann sem er fær um að
halda um stýri og hefur tök á áralagi ræðaranna.

Ísafjarðarbær er stærsta sveitarfélagið á Vestfjörðum.
Vandi fylgir þeirri vegsemd. Forysta bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar í málum er varða hag allra Vestfirðinga
leiðir af sjálfu sér. Í því forystuhlutverki er samvinna við
önnur sveitarfélög kjölfestan.

Hvort heldur litið er til þrengsta sviðs bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar eða Vestfjarðakjördæmis er ljóst að mikið
starf bíður hinna nýkjörnu bæjarfulltrúa Ísafjarðarbæjar.

s.h.

Átta leikir fóru fram í 3. deild karla á Íslandsmótinu í
knattspyrnu um síðustu helgi. Ernir frá Ísafirði sótti  Hauka
í Hafnarfirði heim og lauk leiknum með sigri heimamanna
3-1. Bolvíkingar sóttu hins vegar Njarðvíkinga heim og
voru ,,teknir í bakaríið" ef svo má að orði komast. Heima-
menn sigruðu með 5 mörkum gegn einu.

Mánudaginn 1. júní nk., verður haldin uppskeruhátíð
Skíðafélags Ísafjarðar og verður hún haldin í Tunguskógi.
Hátíðin hefst kl. 14 við tjaldstæðið og er ætluð öllum þeim
sem æfðu og kepptu á vegum félagsins síðastliðinn vetur
sem og foreldrum. Farið verður í leiki, grillað og veittar
verða viðurkenningar fyrir framfarir og ástundun í vetur.

Kvennadeild Slysavarnafélags Íslands á Ísafirði verður
með sína árlegu blómasölu, fimmtudaginn 4. júní nk. Þá
munu slysavarnakonur ganga í hús og selja blóm og er það
einlæg von þeirra að bæjarbúar taki vel á móti þeim líkt og
verið hefur undanfarin ár. Ágóðinn af blómasölunni rennur
að sjálfsögðu til mikilvægra mála.

Frá undirritun lánasamningsins. F.v. Brynjólfur Þór Brynjólfsson, svæðisstjóri Landsbanka Íslands hf., á Vestfjörðum,
Kristinn Jón Jónsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og Þórir Sveinsson, fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar.

Ísafjarðarbær

Tekur 100 milljóna króna lán
Í síðustu viku var skrifað

undir samning milli Ísafjarð-
arbæjar og Landsbanka Ís-
lands hf., um 100 milljóna
króna lántöku. Lánið er í formi
verðtryggða skuldabréfa sem

greiðast með jöfnum afborg-
unum á næstu tuttugu árum
og bera lánin fasta 5% vexti.

Gengið var til samninga við
Landsbankann að undangeng-
nu útboði á almennum lána-

markaði innanlands. Þetta er
í annað sinn sem Ísafjarðarbær
býður út langtímalán á árinu
en í fyrra skiptið var tekið
tilboði í annað 100 milljóna
króna lán með ívið hærri vöxt-

um en nú. Lánin eru tekin í
samræmi við fjárhagsáætlun
ársins og eru notuð til að
greiða upp önnur óhagstæðari
lán og til að fjármagna fram-
kvæmdir ársins.

Ísafjörður

Veitingastaðurinn Á
Eyrinni  var í síðustu viku
sleginn Íslandsbanka á
Ísafirði á öðru og síðara
nauðungaruppboði á ná-
lægt tíu milljónir króna.
Kaupin ganga þó ekki
strax í gildi, heldur fékk
eigandi fimm vikna frest
til þess að ganga frá sínum
málum og semja við kröfu-
hafa.

Ef það tekst ekki mun
bankinn taka við staðnum
að þessum fimm vikum
liðnum. Bankinn hefur þó
ekki hug á því að standa í
veitingarekstri, heldur
mun hann setja staðinn í
sölu, ef til kemur, að sögn
Halldórs Margeirssonar,
útibússtjóra Íslandsbanka
á Ísafirði.

Á Eyrinni
sleginn Ís-
landsbanka
á 10 millj.

Þingeyri, Bíldudalur og Tálknafjörður

Mikill uppgangur
hjá Rauðsíðu ehf.

Mikil umskipti hafa orðið í
atvinnulífi og afkomu á Þing-
eyri eftir að Rauðsíða ehf.
(Ketill Helgason og félagar)
tók þar við rekstri frysti-
hússins fyrir tæpu ári.

Fyrirtækið skilaði rúmlega
fimmtán milljóna króna hagn-
aði af rekstrinum á Þingeyri á
síðasta ári, en nokkurt tap varð
á dótturfélögunum Rauðfeldi
ehf. á Bíldudal og Rauðhamri
ehf. á Tálknafirði. Þegar
rekstur allra félaganna er
tekinn saman varð nær fimm
milljóna króna hagnaður sam-
kvæmt samstæðureikningi.

Eigið fé Rauðsíðu er 27
milljónir og eru horfur í
rekstrinum mjög góðar.
Vinnslan byggist fyrst og

fremst á Rússafiski og er í
stöðugum vexti. Reiknað er
með að veltan á yfirstandandi
ári verði allt að tveir milljarðar
króna.

Þess ber að gæta, að frysting
á Bíldudal hófst ekki fyrr en í
september og vinnslan á
Tálknafirði fer ekki í gang
fyrir en síðsumars. Miklar
endurbætur hafa verið gerðar
á frystihúsinu á Þingeyri og
eru þær fjármagnaðar til langs
tíma.

Unnið er að stofnun eignar-
haldsfélags um rekstur Rauð-
síðu og dótturfélaga þess og
stefnt er að sölu hlutabréfa
síðar á þessu ári.

Ketill Helgason, framkvæmdastjóri ,,Rauðu seríunnar".
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Skipstjóra- og
stýrimannafélagið
Bylgjan auglýsir:
Orlofshús á Bifröst í Borgarfirði er til útleigu

fyrir félagsmenn tímabilið 29. maí til 28. júní
nk.

Nánari upplýsingar veita Magnús eða
Jóhanna í síma 456 4797.

Frá Grunnskóla
Bolungarvíkur

Skólanum verður slitið föstudaginn 29.
maí á sal skólans.

Nemendur, foreldrar og aðrir velunnarar
skólans eru velkomnir. Nemendur 8.-10.
bekkjar fá einkunnir sínar afhentar á skóla-
slitunum.

Einkunnir nemenda 1.-7. bekkjar verða
afhentar sama dag kl. 10 árdegis.

Skólastjóri.

Ómar Benediktsson, framkvæmdastjóri Íslandsflugs skrifar um Ísafjarðarflug

Óvissa um 50-60 millj.kr. áfram-
haldandi sparnað fyrir Vestfirðinga?

Sem kunnugt er þá mun
Íslandsflug hf. hætta áætlun-
arflugi til Ísafjarðar og verður
síðasta flugið 1. júní n.k., ná-
kvæmlega 11 mánuðum frá
því að frjálsræði hófst í innan-
landsflugi.  Nokkrar ástæður
liggja að baki þessari ákvörð-
un og verða þær  helstu raktar
hér.

Aukin þjónusta

Áður en frjálsræðið hófst
hafði félagið flogið í mörg ár
á Holt í Önundafirði og frá
mars 1996 var gerð tilraun
um flug til Ísafjarðar í tengsl-
um við Bíldudalsflug þar sem
félaginu var ekki heimilt að
fljúga beint.  Alla virka daga
var Dornier flugvél yfir nótt á
Ísafirði og lagði því snemma
af stað á morgnana og lenti
rétt fyrir myrkur á kvöldin.
Þessi nýja þjónusta var mjög
vel séð af heimamönnum,
ekki aðeins vegna flugs til
Reykjavíkur heldur einnig
vegna byltingar í samgöngum
innan Vestfjarða.   Íslandsflug
var m.ö.o. í fararbroddi um
aukna flugþjónustu í fjórð-
ungnum.

Frá upphafi, eða í meira en
tvö ár hefur Íslandsflug aðeins
staðið til boða bráðabirgða-
aðstaða á Ísafjarðarflugvelli
og hefur það gert félaginu mun
erfiðara að sinna þjónustu
sinni. Þegar nýr aðili er að
koma sér fyrir á markaði er

mikilvægt að ákveðið jafn-
ræði gildi því trúverðugleiki
félags byggist að ákveðnu
marki á aðstöðu á jörðu niðri.

50-60 milljón kr.
sparnaður á ári

Þann 1. júlí lækkaði Ís-
landsflug stórlega flugverð
innanlands og sögðu forsvars-
menn félagsins ætíð að for-
sendan til að viðhalda þessu
lága verði væri ákveðin sæta-
nýting þannig að markaðurinn
réði þessu í raun sjálfur.

Hafa menn gleymt að fyrir
tæpu ári síðan var lægsta far-
gjald milli Ísafjarðar og
Reykjavíkur með Flugfélagi
Íslands kr. 7.930,-, hæsta
fargjald 12.930,- og algeng-
asta fargjald 9.230,-.

Lægsta fargjald var með
mjög takmörkuðu sætafram-
boði og lágmarksdvöl í 3
nætur.  Líklega hefur ferða-
kostnaður farþega á Ísafjarð-
arflugleiðinni lækkað um 30
milljónir á seinni hluta síðasta
árs og ef tekið er tillit til verð-
hækkana sem áttu sér stað í
byrjun árs má gera ráð fyrir
að sparnaður sé að meðaltali
1 millj. á viku frá því frjáls-
ræðið hófst.

Mesta kjarabót
landsbyggðar

Verðlækkun Íslandsflugs á

flugleiðum innanlands er
líklega einhver mesta kjarabót
sem landsbyggðin hefur feng-
ið á síðustu árum.  Það er því
sorglegt að upplifa að ekki
hafi verið meiri vilji til að
standa við bakið á þeim sem
stóðu fyrir þessari miklu
kjarabót.

Sérstaklega er þó athyglis-
vert hversu lítinn áhuga sveit-
arstjórnarmenn á Vestfjörðum
höfðu á þessum sparnaði.  Þeir
hvorki flugu með okkur né
studdu málið á neinn hátt eins
og t.d. bæjarstjórn Akureyrar
gerði á ögurstund með kaup-
um á fjölda farmiða og kynn-
ingu.

Metróatvikið
Dornier flugvél er þekkt

fyrir áreiðanleika og mikla
flugeiginleika einkum við erf-
iðar aðstæður eins og á Ísa-
firði.  Farþegum líkaði vel við
vélina en í ágúst var eins og
hendi væri veifað, allt í einu
snarminnkaði sá markaður
sem sáttur var við að fljúga
með 19 sæta flugvélum.

Eins ósanngjarnt og það er
þá er það því miður staðreynd
að Íslandsflug varð þolandinn
að alvarlegu atviki sem henti
Metró flugvél Flugfélags Ís-
lands því fólk setti vélar sömu
stærðar í einn flokk.  Þessar
vélar eru hins vegar mjög mis-
munandi.  Metró er byggð
fyrir langar vegalengdir og

langar brautir þar sem er mikið
rými.  Dornier er byggður fyrir
stuttar vegalengdir, stuttar
brautir og erfiðar landfræði-
legar aðstæður.  Dornier er án
efa öruggasta flugvél sem völ
er á til flugs til eða frá Ísafirði
og gætu gilt um hana önnur
veðurlágmörk en Metró,
Fokker og ATR.

Samkeppnin leiðir
til betri áætlunar FÍ

Í september og október
reyndum við aftur að hafa
Dornier yfir nótt á Ísafirði og
bjóða upp á morgun- og
kvöldflug og eitt flug um
miðjan daginn. Öll flugin voru
beint en millilending á Bíldu-
dal var það sem helst hafði
verið kvartað yfir veturinn á
undan. Metróatvikið ásamt
því að Flugfélagið gaf út
áætlun þar sem þeir eftir öll
þess ár ætluðu loks að fylgja
betur eftir myrkrinu varð til
þess að við gáfumst upp á
þessu og settum inn 46 sæta
ATR einu sinni á dag sem er
sambærileg við 50 sæta Fokk-
er.  Með því móti misstum við
hluta markaðarins en náðum
nýjum í staðinn.

Sorglegast var þó að upplifa
það dag eftir dag að þegar
félögin flugu á sama tíma þá
stigu 5 til 10 sinnum fleiri
farþegar um borð hjá keppi-
nautnum, jafnvel þó að fyrir

flesta hefði verið ódýrara að
kaupa miða aðra leið með
okkur og hina með keppinaut-
num ef það hafði ekki mögu-
leika á að ferðast báðir leiðir
með okkur.  Við gerðum okkur
aldrei of háar vonir með einu
flugi en að mismunurinn yrði
þessi áttum við aldrei von á.

Staðsetningu sjúkra-
flugvélar hætt

Um síðustu áramót féll úr
gildi samningur um sjúkraflug
á Vestfjörðum. Með smá
breytingu féllumst við á að
framlengja þeim samningi í
hálft ár en við treystum okkur
ekki til að framlengja þann
samning óbreyttan.

Við vonuðumst satt best að
segja til að fólk mundi meta
það við okkur að sinna sjúkra-
flugi en afkoman af því er
bágborin.  Íslandsflug mun
eins og áður sinna öllu sjúkra-
eða neyðarflugi um land allt
en treystir sér ekki lengur til
að staðsetja flugvél á Ísafirði.

Lokaorð
Að lokum vil ég f.h. Ís-

landsflugs og starfsfólki þess
þakka umboðsmanni ósér-
hlífni og mikinn áhuga svo og
þeim sem beindu viðskiptum
sínum til okkar.

Því miður tókst þessi tilraun
okkar ekki en við vonum að
ykkur takist að halda þeim
árangri sem náðst hefur, þ.e.
betri áætlun og betra verð.

Ómar Benediktsson,
framkvæmdastjóri.

Ísafjörður

D og K
ræða
saman
Þegar þetta er ritað síð-

degis á þriðjudegi, voru
viðræður hafnar milli D-
lista Sjálfstæðisflokks og
K-lista Bæjarmálafélags
Ísafjarðarbæjar um mynd-
un meirihluta í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar.

Áður hafði slitnað upp
úr viðræðum B og D-lista
og B og K-lista. Sam-
kvæmt upplýsingum blaðs-
ins eru það skólamál og
bæjarstjórastóllinn sem
aðallega hefur staðið í
framsóknarmönnum.

Atvinnuhúsnæði
til leigu

Vel staðsett, bjart húsnæði, sem hentar
vel til verslunarreksturs, sem skrifstofur eða
undir léttan iðnað. Góð aðkoma og bílastæði.

Allar upplýsingar eru gefnar í Pólnum hf.,
sími 456 3092 og fax 456 4592.

Suður-samískir með tónleika í Edinborgarhúsinu

Norski sendiherrann í heimsókn
Norsku sendiherrahjónin á

Íslandi, Knut Taraldseth og
kona hans, koma ásamt sendi-
ráðsritara í heimsókn til Ísa-
fjarðarbæjar um næstu helgi,
hvítasunnuhelgina. Í föruneyti
þeirra verður norska hljóm-
sveitin TransJoik (sem áður
hét JazzJoikEnsemble).

Sendiherrann og fylgdarlið

hans munu fara í kynnisferð
um héraðið undir leiðsögn
Sverris Hestnes, ræðismanns
Noregs á Ísafirði.

Síðdegis á laugardaginn
mun TransJoik verða með tón-
leika í Edinborgarhúsinu á
Ísafirði. Þeir hefjast kl. 17 og
er aðgangur ókeypis. Tónlistin
er byggð á hinni suður-sam-

ísku joik-tónlist og skipar
spuni þar stóran sess. Hún
miðlar einkum lífsþrótti,
geðhrifum og sterkum mynd-
um af fólki og náttúru. Notast
er við bæði rafmagnshljóðfæri
og frumstæðari hljóðfæri en
raddirnar eru þó meginstoðin.
Margbreytileikinn er gífurleg-
ur, að sögn Sverris Hestnes,
og spannar tónlistin allt frá

rólegri íhugun yfir í sefjandi
og taktfasta tóna og mega
áheyrendur vera við öllu búnir.

TransJoik (JazzJoikEns-
emble) hefur ferðast um og
spilað á klúbbum og hátíðum
um alla Skandinavíu. Nýlega
gaf hún út nýjan geisladisk,
Mahkalahke, en áður kom út
diskurinn Saajve Dans og
hlaut hann mikið lof.

Christian Dior
snyrtivörukynning
Christian Dior snyrtivörukynning verður í

Snyrtihúsi Sóleyjar á Ísafirði fimmtudag og
föstudag.

Hanna Hlíf kynnir m.a. nýjan sumarilm frá
Cristian Dior. Viðskiptavinir fá gjafir í kaupbæti.

Snyrtihús Sóleyjar, sími 456 5280.
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Ísafjarðarbær

50 ára ferming-
arsystkini hittast

Um síðustu helgi kom
saman á Ísafirði hópur
fermingarsystkina sem

fermdust á hvíta-
sunnudag og 2. í hvíta-

sunnu árið 1948 eða fyrir
fimmtíu árum. Hópurinn,

sem samanstóð af 79
einstaklingum, var

fermdur af sr. Sigurði
Kristjánssyni, en það var

einmitt dóttir hans sr.
Agnes Sigurðardóttir,

sóknarprestur í Bolung-
arvík, sem hélt helgi-

stund með fermingar-
systkinunum í Ísafjarð-

arkirkju á laugardag.
Samkvæmt upplýs-

ingum blaðsins munu
fjórtán fermingarsyst-

kinanna vera látin, en 36
þeirra sáu sér fært að
mæta til Ísafjarðar af

þessu tilefni. Meðal
þess sem hópurinn

gerði sér til skemmtunar
var að skoða Ísafjörð og
nágrenni auk þess sem

þau komu saman tvö
kvöld með og án maka.

Tvö fermingarsystkin-
anna eru hjón í dag en

það eru þau Sigríður
Ágústsdóttir, systir

Úlfars í Hamraborg og
Hörður Árnason. Ljós-
myndari blaðsins náði
mynd af hópnum áður

en hann hélt til helgi-
stundar í Ísafjarðarkirkju.

Fremsta röð frá vinstri: Guðmunda Gestsdóttir, Sigríður Ágústsdóttir, Hulda Jónsdóttir, Bjarney Össurardóttir, Helga
Valdimarsdóttir, Ingibjörg Sigurjónsdóttir, Anna Kristjánsdóttir, Helga Steinarsdóttir, Helga Guðrún Sigurðardóttir og
Sólveig Jónsdóttir. Miðröð frá vinstri: Sólveig Sörensen, Birgir Magnússon, Birna Björnsdóttir, Bára Magnúsdóttir,
Guðrún Halldórsdóttir, Þorgerður Hermannsdóttir, Bára Vernharðsdóttir, Garðar Svavar Hannesson, Guðmundur
Finnbogason, Hörður Árnason, Sigurður Jóhann Jóhannsson, Haukur Eggertsson, Óskar Eggertsson, Guðný Antonsdóttir,
Friðrik Björnsson, Maríus Hjálmar Björnsson og Erna Agnarsdóttir. Aftasta röð frá vinstri: Gunnur Guðmundsdóttir,
Snorri Hermannsson, Birgir Valdimarsson, Hörður Þorsteinsson, Helgi Geirmundsson, Haukur Helgason, Árni
Höskuldsson, Þórður Ásgeirsson og Halldór Hermannsson.

Landsbankahlaupið

Góð þátttaka
Góð þátttaka var í hinu

árlega Landsbankahlaupi
sem efnt var til á laugardag.
Á Ísafirði tóku 146 krakkar,
fæddir 1985 til 1987 þátt í
hlaupinu og komu þeir frá
flestum sveitarfélögum á
norðanverðum Vestfjörðum.

Í flokki stúlkna fæddar
1985 og 1986 sigraði Anna
Sigurðardóttir, önnur varð
Ester Sturludóttir og Heiða
Guðjónsdóttir var þriðja. Í
flokki stúlkna fæddar 1987

og 1988 sigraði Birna Ketils-
dóttir, önnur varð Edith Guð-
mundsdóttir og þriðja varð
Ásrún Sigurjónsdóttir.

Í flokki drengja fæddir 1985
og 1986 sigraði Sigurjón R.
Rögnvaldsson, annar varð
Bjarni Jónsson og þriðji varð
Ásgeir Guðmundsson.

Í flokki drengja fæddir 1987
og 1988 sigraði Jón Örn Guð-
laugsson, annar varð Matthías
Vilhjálmsson og þriðji varð
Ingi Þór Stefánsson.

Þátttakendur í Landsbankahlaupinu fyrir framan útibú bankans á Ísafirði að hlaupi loknu. Eftir að myndin var tekin
nutu þau veitinga í boði bankans.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI

456 3940 & 456 3244 • 456 4547 • Netfang: tryggvi@snerpa.is

  Fasteignaviðskipti

Hnífsdalsv. 27

182 m² glæsileg íbúð
með parketi og

harðviðarinnrétting-
um. Einnig:  415 m²
iðnaðar-viðgerðar-
og lagerhúsnæði.

 Tilboð óskast

Verð: 7,800.000,-
Fjarðarstræti 11: 131 m² 4ra
herbergja íbúð á e.h. í tvíb.húsi
Verð: 6,800,000,-
Fjarðarstræti 38: 130 m² 4 herb.
íbúð á tveimur hæðum í þrí-
býlishúsi. Verð: 7,000,000,-
Hjallavegur 12: 113,9m² 4-5
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð: 5.500.000,-
Seljalandsvegur 20: 161,2 m²
5-6 herb. íbúð á e.h. í tvíb.húsi,
ásamt bílskúr. Íbúðin er mikið
uppgerð. Verð: 10,700,000.-
Stórholt 9: 164,3 m² 6 herbergja
íbúð á 1. hæð t.v. ásamt kjallara
m/sér inngangi. Hægt er að
ganga í garð af svölum. Verð:
8,000,000,-
Stórholt 13: 123 m² íbúð á 3ju
hæð í fjölbýli  ásamt bílskúr. Verið
er að gera íbúðina upp. Verð:
7,800,000,-
Túngata 12: 99 m² 4ra herb.
íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi
ásamt bílskúr. Verð: 7,900,000,-
Túngata 18: 89,2 m² 4ra
herbergja íbúð í góðu standi á
3ju hæð í nýuppgerðu
fjölbýlishúsi. Möguleg skipti á
minni eign. Verð: 6,900,000,-

Árholt 12 - Úlfsá: 183,5 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
uppgert að mestu. Verð:
10,800,000,-
Brautarholt 9: 140m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
11.000.000,-
Góuholt 1: 142m² einbýlishús í
góðu standi á einni hæð ásamt
bílskúr. Verð: 11,600.000,-
Góuholt 3:140,7m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð: 12,000,000,-
Hafraholt 10: 144 m² enda raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.

Verð: 9,300,000,-
Hafraholt 22:144,4 m² enda
raðhús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Verð: 9,500,000,-
Hjallavegur 19: 242 m²
einbýlishús á 2 hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Sér íbúð
á neðri hæð Ýmis skipti
möguleg.  Verð: 11,500,000,-
Hlíðarvegur  43: 186 m² raðhús
á þremur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti á minni eign möguleg.
Verð: 8,800,000,-
Kjarrholt 2: 173,6m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt góðum
tvöföldum bílskúr. Verð:
13,200,000,-
Lyngholt 8: 138m² einbýlishús

2ja herbergja íbúðir

að mestu. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 3,900.000,-
Túngata 18: 53,4m² íbúð á 1.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Verð:
5,500,000,-
Túngata 20: 53,4 m² íbúð í góðu
standi á 3ju hæð f.m. í
fjölbýlishúsi. Verð: 4,900,000,-
Urðarvegur 78:  73,2 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Verð:
5,400,000,-

Aðalstræti 20: 98m² íbúð á 2.
hæð t.h. í fjölbýlishúsi  ásamt sér
geymslu. Verð: 7,200.000,-
Brunngata 12a: 68 m² íbúð á
efri hæð í tvíbýlishúsi, íbúðin að
hluta undir risi Verð aðeins:
2,900,000,-
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi.
Verð: 5,800,000,-
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð t.h. í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð: 6,000,000,-
Túngata 21: 84,9m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi  ásamt bílskúr.
Verð: 6,500,000,-
Urðarvegur 80: 82m² íbúð á
jarðh. í fjölb.húsi ásamt sér
 geymslu. Verð: 6,000,000,-

 Einbýlishús / raðhús

 3ja herbergja íbúðir

Atvinnuhúsnæði
Austurvegur 1: 103,4 m²
skrifstofuhúsnæði á 3. hæð.
Fallegt útsýni. Laust fljótlega.
Verð: 5,500.000,-

 4-6 herbergja íbúðir

á einni hæð ásamt 31m² bílskúr.
Skipti möguleg. Verð:
10.800.000,-
Móholt 9: Einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr. Laust strax.
Skipti á minni eign möguleg.
Verð: 11,900,000,-
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Verð:
12,700,000,-
Seljalandsvegur 69: 180,6 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti áminni
eign mögul. Verð: 9,500,000,-
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum.
Verð: 8,500,000,-
Silfurgata 9: 150m² einbýlishús
á 2 hæðum á besta stað á Eyrinni
ásamt geymslu, kjallara og skúr.
Verð:  6,900,000,-
Stakkanes 12: 144,5 m²
glæsilegt raðhús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr og
sólstofu. Laust fljótlega. Ver'ð:
11,800,000,-
Sundstræti 39: 227,2 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr og kjallara.
Verð : 10,000,000,-
Tangagata 15b: 103 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
uppgerðum  geymsluskúr. Laust
fljótlega Verð:  6,200,000,-
Urðarvegur 58: 209 m²t raðhús,
byggt 1980.Innbyggður bílskúr.
Fallegt útsýni.Hagstæð  lán og
góð  kjör. Húsið er laust 1. júní.
Verð: 10,500,000,-

Bakkavegur 39
201 m²einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr

Verð: 11,000,000,-

        Fyrirtæki
Vídóleigan Vídeóhöllin:
Fyrirtæki í fullum rekstri
ásamt 3ja ára leigusamningi.
Verð kr. 4,000,000,-Aðalstræti 20: 94 m² íbúð á 4.

hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
2. hæð í Dvalarheimili aldraðra.
Verð: 6,200,000,-
Túngata 12: 62m² íbúð á
jarðhæð í þríbýlishúsi, uppgerð

        Bolungarvík
Stigahlíð 2: 60 m² 2ja herbergja
íbúð á 2. hæð í fjölbýli. Íbúðin er
í góðu standi. Tilboð óskast

Engjavegur 31: 92 m² 4ra
herb. íbúð á n.h. í tvíb.húsi. Mikið
uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5,500,000,-
Eyrargata 3: 100m² 4ra herb.
íbúð á 2. hæð í þríb.húsi ásamt
helm. bílskúrs. Skipti möguleg.
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HÁSKÓLINN Á AKUREYRI

Fjarkennsla
í hjúkrunarfræði

á Ísafirði
Á haustmisseri 1998 mun Háskólinn á

Akureyri hefja fjarkennslu í hjúkrunarfræði á
Ísafirði. Kennsla fer fram í húsnæði Fram-
haldsskóla Vestfjarða með aðstoð gagnvirks
sjónvarps og annarra fjarskiptamiðla sem
nýtast náminu.

Með umsókn á að fylgja staðfest afrit af
prófskírteinum. Ef prófum er ekki lokið skal
senda skírteini um leið og þau liggja fyrir. Við
innritun ber að greiða staðfestingargjald kr.
6.000.- sem er óafturkræft fyrir þá nemendur
sem veitt er skólavist. Bent er á að auðveldast
er að leggja þessa upphæð inn á ávísana-
reikning Háskólans á Akureyri, í Landsbanka
Íslands, reikningsnúmer 0162-26-610 og
láta kvittun fyrir greiðslunni fylgja umsókn.
Gjalddagi eftirstöðva skrásetningargjalds er
1. ágúst 1998.

Skilyrði fyrir innritun í háskólann er stúd-
entspróf eða annað nám sem stjórn háskól-
ans metur jafngilt. Á fyrsta ári í hjúkrunarfræði
er gert ráð fyrir að fjöldatakmörkunum verði
beitt.

Umsóknir auðkenndar með ,,fjar-
kennsla í hjúkrunarfræði á Ísafirði" skulu
sendar Háskólanum á Akureyri fyrir 1.
júní 1998.

Umsóknareyðublöð liggja frammi í Fram-
haldsskóla Vestfjarða, á skrifstofu Fjórð-
ungssambands Vestfirðinga og á skrifstofu
Háskólans á Akureyri, Sólborg, 600 Akureyri,
sími 463 0900.

Háskólinn á Akureyri.

Ávarp til kjósenda
í Bolungarvík

Frambjóðendur D-listans, Sjálfstæðis-
flokksins í Bolungarvík, þakka þann mikla
stuðning, vinnu og traust sem kjósendur í
Bolungarvík sýndu okkur á kjördegi 23. maí
síðastliðinn.

Um leið viljum við þakka mótframbjóð-
endum okkar drengilega og málefnalega
kosningabaráttu.

Höfnum svartsýni, verum raunsæ og látum
bjartsýni og samstöðu leiða okkur til sóknar
og nýrra tækifæra. ,,Þá verður í Bolungar-
víkinni björgulegt lífið".

Frambjóðendur D-listans.

Meirihlutinn féll í Vesturbyggð

Sjálfstæðisflokkurinn og
Samstaða í viðræðum

Meirihluti Sjálfstæðis-
manna og óháðra féll í Vestur-
byggð í sveitarstjórnarkosn-
ingunum á laugardag þar sem
óháðir buðu ekki fram sérlista
að þessu sinni. Í kosningunum
á laugardag fékk D-listi Sjálf-
stæðisflokks 266 atkvæði eða
37% greiddra atkvæða og
fjóra menn kjörna, sem er
sami bæjarfulltrúafjöldi og
flokkurinn hafði fyrir í bæjar-

stjórn Vesturbyggðar.
Listi Samstöðu fékk 284

atkvæði eða 39% og fjóra
menn kjörna, Vesturbyggðar-
listinn fékk 127 atkvæði eða
18% og einn mann kjörinn og
Broslistinn fékk 47 atkvæði
eða 6% greiddra atkvæða og
engan mann kjörinn. Nýja
bæjarstjórn í Vesturbyggð
skipa því eftirtaldir einstakl-
ingar af D-lista: Jón B. G.

Jónsson, Heba Harðardóttir,
Jóhann Magnússon og Skúli
Berg. Af S-lista Samstöðu
skipa eftirtaldir einstaklingar
bæjarstjórn: Haukur Már Sig-
urðsson, Jón Þórðarson, Hil-
mar Össurarson og Ólafur
Baldursson. Af V-listanum,
Vesturbyggðarlistanum er
nýkjörinn bæjarfulltrúi, Guð-
brandur Stígur Ágústsson.

Næsti frambjóðandi inn í

bæjarstjórn er Kolbrún Páls-
dóttir af V-lista, en hana vant-
aði aðeins sjö atkvæði til að
fella fjórða mann af D-lista,
Skúla Berg. 724 atkvæði
reyndust gild í kosningunum
í Vesturbyggð. Samkvæmt
upplýsingum blaðsins, hófust
þegar viðræður um meiri-
hlutasamstarf á milli Sjálf-
stæðisflokks og Samstöðu.

Súðavíkurhreppur

H-listinn bar sigur úr býtum
H-listinn bar sigur úr býtum

í sveitarstjórnarkosningunum
í Súðavíkurhreppi á laugar-
dag. Listinn fékk 126 atkvæði
eða 80,3% greiddra atkvæða
og fjóra menn kjörna í sveit-
arstjórn og F-listi Umbóta-

sinna fékk 31 atkvæði eða
19,7% og einn mann kjörinn.

Nýja sveitarstjórn í Súða-
víkurhreppi skipa því eftir-
taldir einstaklingar af H-lista:
Salvar Baldursson, Friðgerður
Baldvinsdóttir, Anna Lind

Ragnarsdóttir og Guðjón
Kjartansson. Af F-lista náði
Valsteinn Heiðar Guðbrands-
son kjöri í sveitarstjórn. Fjalar
Gunnarsson, fimmti maður á
H-lista þurfti aðeins 30 at-
kvæði til að fella fulltrúa F-

listans úr sveitarstjórn.
Á kjörskrá í Súðavíkur-

hreppi voru 188, atkvæði
greiddu 161 eða 85,63%. Auð-
ir seðlar voru þrír og einn
kjörseðill reyndist ógildur.

Tálknafjarðarhreppur

Sjálfstæðismenn töpuðu manni
D-listi sjálfstæðismanna

fékk 59 atkvæði eða 35,8%
greiddra atkvæða í kosning-
unum í Tálknafjarðarhreppi á
laugardag og tapaði einum
manni frá kosningunum 1994.

H-listi fékk 39 atkvæði eða
23,6% og einn mann kjörinn,
L-listi fékk 41 atkvæði eða
24,8% og einn mann kjörinn
og T-listi fékk 26 atkvæði og
einn mann kjörinn.

Nýja sveitarstjórn í Tálkna-
fjarðarhreppi skipa því eftir-
taldir einstaklingar: Björgvin
Sigurjónsson (D), Finnur
Pétursson (L), Kristín Ólafs-
dóttir (H), Kolbeinn Pétursson

(D) og Arnar Geir Níelsson
(T). Sá frambjóðandi sem var
næstur inn í sveitarstjórn var
Heiðar Jóhannsson af L-lista
en honum vatnaði 12 atkvæði
til að fella T-lista manninn.

Patreksfjörður. Meirihlutaviðræður munu vera hafnar á milli Sjálfstæðisflokks og lista Samstöðu.
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Ólafur Kristjá
björg Sólrún B

Ólafur Kristjánsson hefur gegnt
mörgum nöfnum gegnum tíðina. Á

Vestfjörðum er það gömul venja, sem
enn er rík, að gefa fólki viðurnefni af

ýmsum toga og hefur Ólafur borið
 fleiri en flestir aðrir. Hann var

þekktur sem Óli Böddu, kenndur við
móður sína eins og altítt er hér. Hann

er þekktur sem Óli málari, þó að hann
hafi tæpast snert á pensli í fjölda ára.
Hann er nefndur Óli Kitt. Og hann er

Ólafur Kristjánsson bæjarstjóri
í Bolungarvík.

Óli málari var í fjórða sæti,
baráttusætinu, á lista Sjálf-
stæðisflokksins við kosning-
arnar um daginn, enda þótt
hann hafi unnið góðan sigur í
prófkjöri flokksins. Hann
ákvað að leggja höfuð sitt í
hendur kjósenda, og hélt því
með frækilegum hætti. Þar fór
hann að alveg eins og Ingi-
björg Sólrún í Reykjavík og
niðurstaðan varð hin sama.
Hann er Ingibjörg Sólrún
Bolungarvíkur, eins og ein-
hver sagði.

Og meira en það. Í gamla
daga vann þessi sama Ingi-
björg Sólrún eitt sumar hjá
Óla málara í Bolungarvík og
málaði báta. Í öllum litum.

Ólafur og Suharto
Óli Kitt á lengri feril í sveit-

arstjórnarmálum en flestir
Íslendingar. Nú eru 32 ár frá
því að hann var fyrst kosinn í
hreppsnefnd Hólshrepps í
Bolungarvík. Þar var hann í
átta ár og síðan í beinu
framhaldi í bæjarstjórn Bol-
ungarvíkur, eftir að bærinn
hlaut kaupstaðarréttindi árið
1974. Hann tók við starfi bæj-
arstjóra haustið 1987, þegar
Guðmundur Kristjánsson lést,
langt um aldur fram, en hafði
áður leyst hann af. Í Bolung-
arvík hefur íhaldið verið
lengur við völd en elstu menn
muna, ýmist eitt og sér í meiri-
hluta eða í samstarfi við aðra.

Það eru einnig 32 ár liðin
frá því að Suharto Indónesíu-
forseti komst til valda í sínu
plássi, en hann var settur af
núna um daginn, rétt í þann
mund sem Bolvíkingar endur-
kusu Ólaf Kristjánsson eina
ferðina enn. Enda mun Ólafur
vera betur látinn af sínum
þegnum en Suharto var í sín-
um hreppi.

Dettur ekki í
hug að yngja upp

Ólafur gekkst undir hjarta-
aðgerð árið 1995 og hefur
aldrei verið brattari en eftir
það. „Ég var svo brattur að
konan hélt að ég færi jafnvel
að yngja upp. En það hefur
mér ekki dottið í hug, einfald-
lega vegna þess að ég á svo
góða konu“, segir Ólafur.

Eiginkona Ólafs heitir Her-
dís Ágústa Eggertsdóttir,
systir Konna Eggerts, en fæst-
ir þekkja hana undir öðru nafni
en Lillý. Jafnvel bar svo við
eitt sinn þegar hún átti stóraf-
mæli, að góðvinur þeirra
hjóna, sem staddur var á öðru
landshorni og ætlaði að senda
henni skeyti, hringdi í undir-
ritaðan í öngum sínum og
spurði hvað hún Lillý héti
eiginlega. Hann hafði aldrei
vitað það.

Eins og margir fleiri kynnt-
ist Ólafur konunni sinni í
Húsmæðraskólanum Ósk á
Ísafirði. Lillý er reyndar
Bolvíkingur og það er ein
ástæðan fyrir því að hann
gerðist sjálfur Bolvíkingur.

„Það er alveg ljóst, að mér
hefði verið ómögulegt að taka
svona mikinn þátt í félags-
starfi og pólitík og öllu þessu
vafstri, ef ég hefði ekki notið
stuðnings og skilnings konu

minnar“, segir Ólafur.
Börn Lillýar og Ólafs eru

þrjú. Kristján er rekstrarhag-
fræðingur og fjármálastjóri
hjá Olís, Davíð Steinþór er
blásarakennari að mennt og
nam einnig píanósmíð hjá
Steinway í Þýskalandi. Edda
Borg rekur Tónlistarskóla
Eddu Borg.

Var ekki viss um sigur

Ég spyr Ólaf hvort hann hafi
búist við þeim mikla sigri sem
íhaldið vann í kosningunum
um daginn...

„Ég gerði það nú reyndar
ekki. Ég reiknaði alltaf með
að það yrði mjótt á munum,
en mér fannst straumurinn
liggja með okkur síðustu daga
og átti von á því að við hefðum
einhver atkvæði fram yfir
hina.“

– En þú hefur ekki verið
viss?

„Nei, ég var aldrei viss.“
– Hver er ástæðan fyrir

þessum mikla sigri?
„Það verður ekki annað sagt

en stefnumál listanna tveggja
hafi verið afskaplega svipuð.
Þess vegna hugsa ég að Bol-
víkingar hafi treyst betur þeirri
reynslu sem í boði var á okkar
lista, til þess að koma þeim
stefnumálum í framkvæmd.“

Persónukjör
frekar en pólitík

– Hvernig var kosningabar-
áttan? Var hún málefnaleg, var
hún óvægin, var hún illvíg?

„Ég er afskaplega stoltur af
Bolvíkingum fyrir það, að
þetta var málefnaleg barátta
og fór fram á drengilegan hátt.
Efnistökin voru svipuð hjá
listunum, eins og ég sagði, og
ég hygg að hér hafi miklu
fremur verið um persónukjör
að ræða en pólitísk átök.“

– Nú hefur þú starfað í
bæjarstjórn með öllum þeim
þremur sem kosningu hlutu
af R-lista. Hver er reynsla þín
af því samstarfi og hvernig
heldur þú að það verði fram-
vegis?

Betri sem hásetar
en skipstjórar

„Það hefur verið ákaflega
góður andi innan bæjarstjórn-
arinnar á liðnu kjörtímabili
og ég á ekki von á öðru en það
verði áfram. Ég leyfi mér að
fullyrða að við höfum ekki
beitt fulltrúa minnihlutans
neinu ofríki, heldur tekið fullt
tillit til skoðana þeirra, en
auðvitað höfum við stjórnað
skútunni í helstu atriðum. Ég
get ekki sagt nema allt gott
um þá sem ágæta starfsmenn
í bæjarmálum, en þeir eru betri
sem hásetar en skipstjórar!

Einn góður kjósandi hér í
Bolungarvík sagði við mig um
daginn, að ef hann ætti að
dveljast á eyðieyju og mætti
velja milli okkar sem vorum í
fjórða sætinu á listunum, þ.e.
mín og Öldu Jónu, þá myndi
hann kjósa hana sem félaga á
eyjunni, en hins vegar myndi
hann kjósa mig frekar til starfa
í bæjarmálum.“

– Ef meirihlutinn hefði

tapast og þú hætt sem bæjar-
stjóri, hvað hefðirðu farið að
gera? Farið í tónlistina, eða
farið að mála báta...?

„Ég hefði getað farið að
mála báta. Ég hefði getað farið
í tónlistarkennslu. Að minnsta
kosti hefði ég ekki lagst í kör.“

Ísfirðingur segir Bol-
víkingum fyrir verkum
Óli Kitt er Ísfirðingur að

uppruna, en ekki Bolvíkingur.
Þegar hann fluttist þangað
ungur maður og fór að taka
þátt í hreppsmálunum, sögðu
heimamenn að Bolvíkingar
þyrftu ekki Ísfirðing til að
segja sér fyrir verkum.

Á bernskuárum Ólafs átti
fjölskyldan heima í Felli við
Hafnarstræti á Ísafirði, en var
nýlega flutt úr því húsi þegar
það brann. Síðan áttu þau
heima í Brunngötu 20.

Skemmst er frá því að segja,
að Ólafur var búsettur á Ísa-
firði fyrstu tvo áratugi ævinn-
ar, utan vistar á sumrum á
Höfða á Höfðaströnd í Jökul-
fjörðum og hjá afa sínum sem
þá var í Súðavík.

Ólafur fæddist 7. desember
1935, sonur Bjarnveigar Ja-
kobsdóttur frá Skarði á Snæ-
fjallaströnd og Kristjáns Frið-
björnssonar frá Steinólfs-
stöðum í Veiðileysufirði. Afar

Ólafs voru báðir bændur norð-
an Djúps. Kristján faðir Ólafs
missti ungur móður sína, var
settur í fóstur í Hnífsdal og
lærði síðan málaraiðn hjá Jóni
Ólafi, föður Sigurðar (Búbba)
prentara á Ísafirði. Síðan dreif
Kristján sig til framhaldsnáms
í iðninni í Kaupmannahöfn,
og þótti það nokkur framtaks-
semi hjá ungum pilti á Ísafirði
á þeim tíma.

Erfið uppvaxtarár
 og oft féllu tár

Fyrstu ár ævinnar voru Ólafi
Kristjánssyni nokkuð erfið.
„Ég fæddist holgóma, með
skarð í vör og skakkt nef. Það
féllu oft tár á kvöldin yfir því
að vera ekki eins og hinir
krakkarnir. Mér var oft strítt á
málfari mínu og útliti. Líklega
hefur þessi lífsreynsla mótað
viðhorf mitt til þeirra sem
minna mega sín. Ég gekkst
undir skurðaðgerð þegar ég
var tólf ára. Hún varð mjög til
bóta og eftir það var miklu
skárra að skilja mig, þótt
málfarið væri enn óskýrt.

Þegar ég var kominn undir
tvítugt fór ég svo í Málleys-
ingjaskólann til Brands Jóns-
sonar, og honum á ég mest að
þakka. Þar lærði ég loksins
almennilega að tala. Þegar ég
kom aftur frá Brandi, þá

heyrði fólkið best hvernig ég
hafði talað áður. Nú orðið held
ég að það beri furðu lítið á
málhelti minni.“

Húsamálun og tónlist
Óli Kitt lærði málaraiðn á

Ísafirði hjá föður sínum. Þá
fór hann reyndar víða til að
vinna, var á Suðureyri, í Súða-
vík og í Bolungarvík og dvald-
ist þar jafnvel svo vikum skipti
í senn. En þótt faðir Ólafs
væri meistarinn, þá vann hann
mest með vini sínum, Friðriki
heitnum Bjarnasyni, sem
einnig lærði iðnina hjá Krist-
jáni.

Samhliða málningarvinn-
unni sótti Ólafur tónlistartíma
hjá Ragnari H. og spilaði jafn-
framt í danshljómsveit hjá
Villa Valla, mest á píanó, en
einnig á víbrafón. „Tveir
menn eru mér minnisstæðastir
frá unglingsárunum, þeir
Ragnar H. og Martinus Sim-
son. Ragnar var kominn frá
Ameríku og kenndi okkur
bókmenntasögu. Hann hafði
mikil áhrif á mig. Það hlaut
eitthvað merkilegt að vera á
seyði, þegar maður með Moz-
art-nef og Beethoven-hár var
kominn frá Ameríku og farinn
að spássera um götur Ísafjarð-
ar!“

Ragnar H. og Simson

„Einhvern veginn tókst
Ragnari að glæða skilning
okkar á lífinu fyrir utan hið
daglega amstur. Honum tókst
að lyfta anda okkar ungling-
anna í Gagnfræðaskólanum á
hærra plan en venjulega og
fylla okkur eldmóði. Við
áttum það til á þessum tíma
að fara upp í Stórurð til að
liggja þar í rigningunni og
smíða loftkastala um glæsta
framtíð sem skáld og lista-
menn. Í þessum hópi voru m.a.
Haraldur J. Hamar og Njörður
P. Njarðvík.

Martinus Simson var maður
sem lét lítið yfir sér. Hann var
mikill heimspekingur. Ég sótti
fyrirlestra hjá honum, ásamt
Samúel á Bjargi, Óskari Aðal-
steini og Nonna Bjarna ljós-
myndara. Simson fjallaði um
trúarbrögð og heimspeki, lífið
og tilveruna. Hann lagði mikið
upp úr mannkærleika, hrein-
um tilfinningum og virðingu
fyrir sérhverjum meðbróður.
Hann mótaði mjög afstöðu
mína til mannlegra sam-
skipta.“

Neyddist til að
spila fyrir sunnan

Síðar fór Ólafur suður til
Reykjavíkur til vinnu við
húsamálun og ætlaði þá alveg
að hætta að spila. En honum
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nsson er Ingi-
Bolungarvíkur

Ólafur Kristjánsson bæjarstjóri í Bolungarvík ásamt eiginkonu sinni Herdísi Eggertsdóttur.

brugðust loforð sem hann
hafði fengið um mikla vinnu,
og peningaleysið neyddi hann
til að fara aftur að spila. Hann
lék fyrir dansi á Keflavíkur-
flugvelli og var einnig undir-
leikari hjá Þjóðdansafélagi
Reykjavíkur í tvo vetur.

Árið 1964, þegar Ólafur
stóð á þrítugu, komu hann og
fjölskylda hans síðan alkomin
vestur og settust að í Bolung-
arvík og þá stofnaði hann Tón-
listarskóla Bolungarvíkur. Á
meðan hann var syðra, hafði
hann alltaf verið fyrir vestan
á sumrin að mála. Það var
grunnurinn að málningar-
rekstri hans í Bolungarvík. Þá
var enginn lærður málari í
plássinu, en hann fékk ágæta
menn til starfa sem útskrifuð-
ust síðan frá honum. En nú er
víst langt síðan nokkur maður
hefur séð Óla málara mála.

Árið 1966 var Ólafur beð-
inn að taka sæti á sameigin-
legum lista allra flokka í Bol-
ungarvík. Þá voru öll dýrin í
skóginum vinir. Frá þeim tíma
hefur Ólafur verið í pólitík-
inni, tók við oddvitastarfi í
Hólshreppi af Jónatan Einars-
syni og varð forseti bæjar-
stjórnar þegar bærinn hlaut
kaupstaðarréttindi árið 1974.

Óli kommi
„Þegar Lúðvík Jósefsson

vildi ráða mig sem tónlistar-
kennara á Neskaupstað í
gamla daga“, segir Ólafur, „þá
dreymdi mig undarlegan
draum. Mér fannst ég leggja
að bryggjunni hér í Bolungar-
vík á skipi, ég var í hvítum
klæðum og orðinn páfi og
fólkið bað mig að blessa
börnin. Og ég sagði við kon-
una mína: Við skulum heldur
fara til Bolungarvíkur. Guð-
mundur Bjarnason bæjarstjóri
á Neskaupstað, góður vinur
minn, hefur sagt við mig, að
hefði svo atvikast að ég hefði
sest að þar, þá hefði ég verið
nefndur Óli kommi.“

Ingibjörg Sólrún í
vinnu hjá Óla málara

Hér var áður minnst á Ingi-
björgu Sólrúnu Gísladóttur.
Eitt sumar vann hún hjá Ólafi
vestur í Bolungarvík og mál-
aði báta. Alla tíð síðan hefur
verið vinskapur með þeim.
,,Hún var þá í menntaskóla,
líklega sautján eða átján ára,
og skólasystir hennar var dótt-
ir Guðmundar heitins Jóhann-
essonar læknis, sem hér var,
en hún var trúlofuð frænda
konu minnar. Þannig atvikað-
ist það að Ingibjörg kom vest-
ur í sumarvinnu".

– Manstu hvort hún var
pólitísk á þeim tíma?

„Nei, það held ég ekki. Hún
var afskaplega indæl og skipti
engu þó að hún væri ekki að
mála með rauðri málningu.“

Hjartagóður maður
Það er oft sagt um Ólaf

Kristjánsson, að hann sé
hjartagóður maður, og er þá
ekki verið að vísa til þess
hversu vel sú aðgerð gekk sem
áður var nefnd. Samferða-
menn hans lýsa honum af
hlýju og vináttu. Um daginn
gáfu Sjálfstæðismenn í Bol-
ungarvík út blað fyrir kosn-
ingarnar, og hafði Ólafur eng-
in afskipti af efni þess önnur
en að rita greinargerð um
störfin á liðnu kjörtímabili.
Síðan rakst hann inn í prent-
smiðjuna, þar sem verið var
að vinna blaðið, og fór að lesa
það sem aðrir höfðu skrifað.
Þá kom heldur betur vand-
ræðasvipur á minn mann,
þegar hann fór að lesa lýsing-
arnar á sjálfum sér.

Vinstri menn og vináttan

„Það er vissulega fróðlegt
að líta yfir farinn veg í mál-
efnum Bolungarvíkur“, segir
Ólafur. „Það er gaman að hafa
tekið þátt í öllu þessu, að hafa
átt þátt í djörfum ákvörðunum
og miklum framfaramálum.

En mesta ánægju í þessu bæj-
armálastarfi hef ég haft af því
að geta orðið einstaklingum
að liði, hvar í pólitík sem þeir
hafa verið. Það er svo merki-
legt, að flestir bestu vinir mínir
eru vinstri menn.“

– Hlynur Þór Magnússon.

Úrslit kosninga
Kosið var 23. maí síðast liðinn og fátt kom á óvart. Úrslit í

Reykjavík voru í samræmi við niðurstöður skoðanakannanna. Í raun
var ekki verið að kjósa um tvo framboðslista heldur annars vegar um
Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur og hins vegar framboðslista
Sjálfstæðisflokksins. Ingibjörg hafði betur og skipti þá engu máli
þótt einn frambjóðenda nyti lítilla vinsælda kjósenda vegna ferils
síns í fjármálum. Alls breyttu 8598 kjósendur R listans atkvæði sínu,
flestir strikuðu út nafn Hrannars Björns Arnarssonar. Kosningalögin
eru þannig gerð að vilji 25% kjósenda listans hefur engin bein áhrif.

Hins vegar kom í ljós, að strax 9. maí hafði borgarstjóri gert
samkomulag við umræddan frambjóðanda þess efnis að hann gegndi
ekki trúnaðarstörfum að loknum kosningum fyrr en lok væru komin
í skattamál hans. Þetta samkomulag er eftirtektarvert og sýnir að vilji
kjósenda og virðing frambjóðenda fyrir þeim eru aukatriði. Það er
mikill misskilningur borgarstjóra að um rógsherferð hafi verið að
ræða af hálfu Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Nú eru þeir menn
sem bera ábyrgð á því að skila ekki virðisaukaskatti eða
staðgreiðslu ákærðir og dæmdir fyrir verknað sinn.
Menn kunna að hafa á því misjafnar skoðanir hvort
þau lög séu rétt sem mæla svo fyrir. Hitt er hollt
að rifja upp að ýmsir þeir alþingismenn af
vinstri vængnum, sem hátt hafa nú um
rógsherferð hafa líka haft hátt á Alþingi
um að refsa bera þeim, sem ekki
skila nefndum sköttum.

Úrslit á Vestfjörðum

Í stærsta sveitarfélaginu á Vest-
fjörðum, Ísafjarðarbæ, urðu úrslit
með fyrirsjáanlegum hætti. Sjálf-
stæðisflokkur fékk fjóra fulltrúa, listi
Bæjarmálafélags Ísafjarðarbæjar
fékk einnig fjóra og Framsókn-
arflokkur einn. Allt var þetta
hefðbundið. Bæjarfulltrúum var
fækkað í 9 eftir að hafa verið 11
í tvö ár frá fyrstu kosningum
eftir sameiningu 6 sveitarfélaga í
Ísafjarðarbæ. Það sem var nýtt var sameiginlegt framboð vinstri
manna. Nánast var formsatriði að kjósa, en með þessum orðum er
ekki átt við að það hafi verið óþarft. Lýðræðið er dýrmætur réttur.
Þess vegna er minnkandi kjörsókn áhyggjuefni. Til þess geta legið
margar skýringar en það er framboðunum verðugt umhugsunarefni
að komast að því hvers vegna kjörsókn minnkar.

Skoðanakönnun, sem birtist skömmu fyrir kosningar og sýndi að
Sjálfstæðisflokkur fengi 4 fulltrúa, Bæjarmálafélagið 3 fulltrúa og
Framsóknarflokkur 2, var fremur ósennileg. Ýmsir höfðu talið að
mikið yrði um auð atkvæði. Þau reyndust vera 155 eða 7,13%, sem
verður að teljast all nokkuð.
Fyrstu viðbrögð voru þau, að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknar-
flokkur hófu viðræður um myndun meirihluta. Þær skiluðu engu og
í gær, þriðjudag, stóðu fyrir dyrum viðræður D og K lista. Sá
möguleiki hefur ýmsa spennandi kosti. Að vísu má aldrei gleyma
því, að samningar þýða eftirgjöf frá ýtrustu markmiðum. En takist
þetta verður myndaður nýr meirihluti með 5 nýjum bæjarfulltrúum.
Í meirihlutanum verða einnig allar konurnar í bæjarstjórninni 4 að
tölu. Yfirbragðið verður nýtt og ferskt og stór meirihluti sýnir breiða
samstöðu. Ætla verður að samstaða náist um stóru málin, einkum
skólamál. En þar er tvennt sem er brýnt, að leysa til nánustu
framtíðar húsnæðismál grunnskóla og gera vandaða framtíðaráætlun.
Með góðum vilja á þetta tvennt að geta farið vel saman.
Í Vesturbyggð voru einnig þrjú framboð, Sjálfstæðisflokkur, auk
tveggja nýrra, S lista, sem myndaður var af vinstri flokkunum, þar á
meðal Framsóknarflokki, og eitt sérframboð, sem hlaut einn fulltrúa.
Hin fengu 4 menn hvort og munu vera langt komin að mynda
meirihluta.

Sú breiða samstaða sem nú er möguleiki að mynda í tveimur
stærstu sveitarfélögum á Vestfjörðum mun, ef vel tekst til, skapa
nýrri og betri ímynd af Vestfjörðum og Vestfirðingum, en þá sem við
hefur blasað við síðustu misserin. Það er nauðsynlegt og brýnt.

Söguleg úrslit í Bolungarvík
En stóru tíðindin eftir kosningarnar á laugardaginn eru úr

Bolungarvík. Þar voru tvö framboð í kjöri, D listi Sjálfstæðisflokks
og R listi Bolungarvíkurlistans. Það var sameinað vinstra framboð,
þar á meðal Framsóknarflokks. Sjálfstæðisflokkurinn undir forystu
Ólafs Kristjánssonar bæjarstjóra hlaut meira en 53% atkvæða, sem
verður að teljast stór sigur. Án þess að á nokkurn sé hallað er um að
ræða mikinn persónulegan sigur Ólafs Kristjánssonar, sem orðinn er
einn af reyndustu sveitarstjórnarmönnum á Íslandi.

Kjósendur í Bolungarvík völdu einfaldlega betri kostinn, reyndan
bæjarstjóra, sem hefur sýnt að hjartað slær í Bolungarvík, fram yfir
framboð annars ágætra vinstri manna, sem komu fremur illa fyrir á
útvarpsfundi. Rétt er að nota tækifærið og þakka Svæðisútvarpi
Vestfjarða fyrir vel heppnaða framboðsfundi í útvarpi, sem voru
nauðsynlegt innlegg í kosningabaráttuna. Án þeirra hefði hún orðið
mjög bragðdauf. Fundunum var prýðilega stýrt og þeir voru mjög
upplýsandi.

Þar kom reynsla Ólafs Kristjánssonar prýðilega í ljós. Hann var
gagnrýndur af mótframboðinu og fékk tækifæri til að svara fyrir sig.
Mótframboðið á þannig sinn þátt í góðu gengi Ólafs. Honum og
Bolvíkingum er óskað til hamingju með árangurinn.

-Stakkur.
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Brynjólfur Þór Brynjólfsson skrifar

Leiðrétting vegna skrifa
Bryndísar Friðgeirsdóttur

Í síðasta tölublaði BB gat
að líta grein skrifaða af Bryn-
dísi Friðgeirsdóttur sem skipt-
ar fyrsta sæti á K-lista. Voru
þar fullyrðingar settar fram í
18 töluliðum og báru yfir-
skriftina ,,Átján góðar ástæður
til þess að kjósa ekki íhaldið.”

Undirritaður hefur ástæður
til þess að mótmæla tveimur
liðum í þessum skrifum, en
það eru liðir númer 15 og 16.
Sú fullyrðing sem sett er fram
í fyrri spurningunni um að
Landsbankinn hafi lánað
íhaldinu (D-lista) húsnæði að
Hafnarstræti 18 (daglega

nefnt Gamla Apótekið) er
röng. Landsbankinn hefur
árum saman leigt húsnæðið
sama aðila og hefur hann
húsið enn á leigu. Landsbank-
inn hefur ekkert yfir húsinu
að ráða og ekki af því lykla-
völd.

Hvað síðari liðinn varðar
þá er að dómi undirritaðs látið
í það skína, að K-listinn hafi
óskað eftir þessu húsnæði en
ekki fengið. Í símtali við fram-
bjóðandann kom hins vegar í
ljós að ekki var um það að
ræða, heldur að ung athafna-
og verslunarkona hér í bæ,

hefði ekki fengið að opna
verslun í húsnæðinu, og auk
þess hefðu framhaldsskóla-
nemar haft áhuga á að opna
kaffihús í fyrrnefndu húsnæði.

Hvað það kemur framboðs-
málum við er ekki ljóst, en
Landsbankinn hefur ekki
ákveðið hvað gert verður við
húsnæði þetta þegar núver-
andi leigusamningi lýkur.

Virðingarfyllst,
Brynjólfur Þór Brynjólfsson,

svæðisstjóri Landsbanka
Íslands h.f., á Vestfjörðum.

Brynjólfur Þór Brynjólfsson.

Ólafur Helgi Kjartans-

son sýslumaður skrifar

Þakkir til Ísfirð-
inga og Bolvíkinga

Að lokinni heimsókn
Margrétar Danadrottningar
og fylgdarliðs hennar til
Ísafjarðarbæjar og Bolung-
arvíkur 14. maí 1998 eru
öllum þeim sem tóku þátt í
undirbúningi og móttöku
þjóðhöfðingjanna færðar
sérstakar þakkir fyrir þeirra
þátt.

Fyrst og fremst er þeim
fjölmörgu íbúum, sem tóku
á móti Drottningu, Hinrik
prins og forsetahjónum, þar
sem þau stöldruðu við,
þakkað fyrir áhugann og
virðinguna sem þeir sýndu
hinum tignu gestum með
viðveru sinni.

Bæjarstjórum í Bolungar-
vík og Ísafjarðarbæ, sýslu-
manni í Bolungarvík, fjöl-
miðlafólki, sóknarpresti og
kirkjukór á Þingeyri og
sóknarpresti og frú í Holti,
lögreglu, starfsfólki Hótels
Ísafjarðar, lúðrasveit Tón-
listarskóla Bolungarvíkur og
öllum þeim öðrum sem
lögðu hönd á plóginn er
þökkuð vinna og alúð við
móttökuna.

Skólastjórum og nemend-
um grunnskólanna í Ísafjarð-
arbæ og í Bolungarvík eru
færðar þakkir fyrir áhugann
á heimsókninni. Ekki verða
allir tæmandi taldir í stuttu
máli. En þegar svo margir

Ólafur Helgi Kjartansson.

komu að máli, sem raun bar
vitni til dæmis á Silfurtorgi,
þar sem vart fannst auður
lófastór b lettur, svo vel
mætti almenningur, er
óvinnandi vegur að telja
alla.

Það er okkur Vestfirðing-
um mikill heiður að erlendur
þjóðhöfðingi sæki okkur
heim þótt heimsóknin sé
ekki opinber. Þýðing þess-
arar heimsóknar er ómetan-
leg, ekki sízt vegna þess
mikla samhugar og sam-
stöðu meðal íbúanna, sem
kom glöggt í ljós.

Mér er einnig ofarlega í
huga þakklæti til gestanna
fyrir hlýhug í garð okkar
Vestfirðinga.

Ólafur Helgi Kjartansson,
sýslumaður á Ísafirði.

Framhaldsskóla Vestfjarða
verður slitið við athöfn í
Ísafjarðarkirkju kl. 13 á laug-
ardag. Væntanlega verða
brautskráðir fjórir nemendur
með vélstjórnarpróf af 2. stigi,
og þrír með iðnpróf. Þá hafa
fáeinir lokið verslunarprófi og
um 20 fá stúdentsskírteini.

Tónlistarflutningur fer fram
á athöfninni og ávörp verða

flutt, m.a. af hálfu afmælis-
árganga, sem brautskráðust á
sínum tíma frá Menntaskól-
anum á Ísafirði. Gera má ráð
fyrir að athöfnin standi yfir í
eina og hálfa klukkustund.
Það skal ítrekað að skólaslitin
fara nú fram á öðrum stað en
áður og hefjast fyrr á degi en
oft hefur verið.

Skólaslit á
laugardag

Framhaldsskólinn
Ísafjarðarkirkja.

Mánudaginn 1. júní verður
Hreinn Pálsson, Brautar-
holti 7 Ísafirði 60 ára.

Hann og eiginkona
hans, Kristín Össurar-
dóttir, taka á móti ættingj-
um og vinum í Oddfellow-
húsinu, Aðalstræti 35,
Ísafirði, föstudaginn 29.
maí kl. 20:00.

60 ára
Afmæli

Um þrjátíu manns skráðu
sig í Framfarafélag Bolung-
arvíkur á opnunarfundi þess
sem haldinn var fyrir
skömmu. Tilgangur félagsins
er að efla og styrkja fyrirtæki
sem starfa í Bolungarvík, auka
fjölbreytni atvinnutækifæra
og stuðla að blómlegu íþrótta-
og menningarlífi í bænum.
Segja má, að stefnumið fé-
lagsins séu mjög í sama anda
og stefnuskrár beggja fram-
boðslistanna fyrir bæjarstjórn-

arkosningarnar, enda munu
Bolvíkingar mjög einhuga um
það sem brýnast er í málefnum
byggðarlagsins, hvar í pólitík
sem þeir standa.

Félagið var stofnað í febrúar
sl. og voru þau Gunnar Torfa-
son, Hjördís Sigurðardóttir,
Magnús Pálmi Örnólfsson,
Sveinn Bernódusson og Þóra
Hansdóttir þá kjörin til þess
að undirbúa opnunarfund, þar
sem félagið yrði opnað al-
menningi. Á þeim fundi var

framantalið fólk síðan kjörið
í stjórn félagsins til eins árs.
Stjórnin tekur á móti hug-
myndum og tillögum og fær
þær sérstökum starfshópum
til úrvinnslu.

Framfarafélag Bolungar-
víkur er öllum opið og er óháð
stjórnmálaflokkum, fyrir-
tækjum og stofnunum. Skrán-
ingarfresti í félagið lýkur í
dag, miðvikudag og má fá
skráningarblöð hjá stjórnar-
mönnum.

Tilgangurinn að efla
og styrkja fyrirtæki

Framfarafélag stofnað í Bolungarvík

Rúmlega þrjátíu manns í Bolungarvík skráðu sig í Framfarafélag Bolungarvíkur á stofnfundi þess sem haldin var fyrir
skömmu.
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Svipmyndir frá
kjördegi á Ísafirði
Svipmyndir frá
kjördegi á Ísafirði

Oddviti framsóknarmanna, Guðni Geir Jóhannesson
kemur ríðandi á kjörstað.

Aðstandendur Funklist-
ans á Ísafirði buðu gest-
um og gangandi upp á
,,kosningaveitingar" í
þessu tjaldi sem þeir
höfðu sett upp í miðbæ
Ísafjarðar. Ástæðan var
ekki sú að listinn væri að
bjóða fram, heldur var hér
um einskonar erfidrykkju
að ræða eins og einn að-
standenda listans komst
að orði. Funklistinn, sem
hefur verið í bæjarstjórn
um tveggja ára skeið,
hverfur nú á brott úr bæj-
armálunum, um stundar
sakir að minnsta kosti.

Hluti kjörstjórnar að störfum í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.
F.v. Aðalbjörg Sigurðardóttir, Björn Jóhannesson, formaður
yfirkjörstjórnar, Benedikt Bjarnason og Sveinn Guðbjarts-
son.

Þrír dyggir stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins á kosn-
ingavöku flokksins. F.v. Laufey Jónsdóttir, Eiríkur Finnur
Greipsson, sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Önundarfjarðar
og eiginkona hans Guðlaug Auðunsdóttir.

Stuðningmenn og frambjóðendur K-listans voru hressir
á kosninganóttina. F.v. Sæmundur K. Þorvaldsson, Már
Óskarsson, eiginmaður Bryndísar Friðgeirsdóttur, Lárus
Valdimarsson og Rögnvaldur Óskarsson.

Einn af hinum nýju bæjarfulltrúum, Lárus Valdimars-
son af K-lista kemur hér á kjörstað ásamt eiginkonu
sinni Sigríði Þrastardóttur.

Hjónin Jóhanna Friðriksdóttir og Högni Sturluson voru
fyrst til að kjósa á Ísafirði.

Á föstudag buðu framsóknarmenn gestum og gangandi
upp á grillaðar pylsur og gos við höfuðstöðvar sínar við
Hafnarstræti.

Stutt frá eða við Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði mættu síðan
sjálfstæðismenn á sama tíma og buðu upp á sömu veitingar
og framsóknarmennirnir.

Frá kosningakaffi K-listans sem haldið var í veitingahúsinu Krúsinni á Ísafirði.
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HELGAR  sjónvarpið HELGAR   veðrið HELGAR   sportið

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á laugardag,
sunnudag og mánudag:

Norðaustan og austan
kaldi. Skýjað og víða
súld um norðan- og

austanvert landið en þurrt
og víðast léttskýjað á

Suðvestur- og
Vesturlandi.  Hiti 2-15

stig, hlýjast
Suðvestanlands

Horfur á fimmtudag
og föstudag:

 Hæg breytileg átt,
skýjað með köflum en

þurrt að mestu.
Hiti 2-15 stig, hlýjast

síðdegis.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Gunnólfur frá Þumbaragerði skrifar um kosningarnar 

Leikmannsþankar um ú
Það er auðveldara að ljúga

með tölum en orðum, þótt
undarlegt megi virðast. Það
er líka auðveldara að túlka
tölur með hverjum þeim
hætti sem menn vilja, eink-
um staðtölur og þó alveg
sérstaklega kosningatölur,
eins og kunnugt er. Sjald-
gæft er, að flokkar eða fram-
boð viðurkenni ósigur, því
að alltaf má túlka úrslitin
sem sigur með einhverjum
hætti, allt eftir því við hvað
er miðað. Sölvi Helgason
(Sólon Íslandus) var svo
mikill reikningsmaður, að
hann gat jafnvel reiknað
tvíbura í konu og annan
svartan en hinn hvítan. Sölvi
hefði verið góður í því að
fjalla um úrslit kosninga.

Í kosningunum í Ísafjarð-
arbæ á laugardaginn unnu
öll framboðin sigur. Í viðtali
í Ríkisútvarpinu nefndi
sjálfur forsætisráðherrann
Ísafjarðarbæ sem eitt af
þeim sveitarfélögum þar
sem Sjálfstæðisflokkurinn
hefðu unnið „glæsilegan
sigur“. Hvað mætti þá segja
um hin framboðin?

Vissulega er það rétt, að
Sjálfstæðisflokkurinn í Ísa-
fjarðarbæ fékk nú 43,1% at-
kvæða og fjóra menn kjör-
na, en við kosningarnar fyrir
tveimur árum fékk hann
37,2% atkvæða og fimm
menn. Þessa hækkuðu pró-
sentu má út af fyrir sig túlka
sem sigur. Það er líka sigur
með vissum hætti að fá

meira fylgi en hin framboðin.
En fyrir tveimur árum fékk
Framsókn 12,8% atkvæða og
einn mann, en núna fékk hún
17,4% og var ekki langt frá
því að bæta við sig manni..
Það er hlutfallslega miklu
meiri viðbót. Og þriðja fram-
boðið, Bæjarmálafélag Ísa-
fjarðarbæjar, fékk nú 39,5%
atkvæða og fjóra menn, en
framboðin tvö við síðustu
kosningar, sem nú runnu
saman í Bæjarmálafélagið,
þ.e. A-listi og F-listi, fengu
þá samtals 31,8% atkvæða og
aðeins þrjá menn. Þess ber að
gæta, að bæjarfulltrúum fækk-
aði nú úr ellefu í níu.

Það sem skekkir myndina
og villir væntanlega um fyrir
sjálfum forsætisráðherranum
og eflaust fleirum er sú stað-
reynd, að Fönklistinn bauð
ekki fram nú. Síðast fékk hann
18,2% og tvo menn. Það fylgi
hefur nú dreifst á hin fram-
boðin og miðað við heildarat-
kvæðamagn hvers lista hefur
Sjálfstæðisflokkurinn fengið
hlutfallslega minnst af því
fylgi.

Hitt er ljóst, að D-listinn í
Ísafjarðarbæ fékk núna nánast
sama fylgi og Sjálfstæðis-
flokkurinn fékk á landsvísu,
og má vissulega þokkalega
við það una, í ljósi þess að
synd væri að segja að allir
fráfarandi bæjarfulltrúar hans
hafi stutt hann núna, frekar
venju.

Ekki verður annað sagt, en
þeir sem skipa nýja bæjar-

stjórn Ísafjarðarbæjar séu
góður og traustvekjandi hóp-
ur. Þó munu margir sakna þar
sérstaklega eins manns, Þor-
steins Jóhannessonar, sem við
síðustu kosningar var í efsta
sæti hjá Sjálfstæðisflokki en
skipaði nú fimmta sætið,
baráttusætið fyrir hreinum
meirihluta. Slíkt gafst vel
bæði hjá R-listanum í Reykja-
vík og D-listanum í Bolung-
arvík, en sá er helsti munurinn,
að þar voru það sitjandi
borgarstjóri og bæjarstjóri
sem voru í baráttusætunum.

Þótt undarlegt megi virðast
við fyrstu sýn, eru það marg-
víslegir yfirburðir Þorsteins
læknis sem spilla fyrir honum.
Það er ekki algengt, að maður
sem á að baki glæsilegan
námsferil og starfsferil á
erlendri grund snúi aftur í sinn
fæðingarbæ á ysta hjara ver-
aldar með doktorsgráðu frá
virtri vísindastofnun og fari
að segja fyrir verkum í hrepps-

nefndinni. Þeir sem fyrir eru
og heima hafa setið finna til
vanmetakenndar og telja sér
ógnað. Svo einfalt er það.

Síðan er hinu ekki að
gleyma, að það er gróin venja
er hjá Sjálfstæðisflokknum á
Ísafirði að hafna þeim sem
skara fram úr með einhverjum
hætti. Hæfir menn eru einnota
í pólitíkinni, ef svo má segja.
Sumir fara í endurvinnslu, rétt
eins og áldósir eða tómar
mjólkurfernur, og koma aftur
út úr endurvinnslumaskínunni
sem sýslumenn eða hver veit
hvað. Aðrir hverfa einfaldlega,
kalnir á hjarta.

Framsókn má vel við úrslit-
in í Ísafjarðarbæ una. Flokk-
urinn hlaut meira fylgi en
flestir bjuggust við, aðrir en
efsti maðurinn, Guðni G. Jó-
hannesson, sem margir töldu
fáránlega bjartsýnan og staf-
fírugan fyrir kosningar. Það
var skynsamlegt af Framsókn
að bjóða fram sér, en vera

Til sölu er Nissan Sunny árg.
1995, ekinn 31þús. km. Tilboð
óskast. Skipti á ódýrari bíl
kemur til greina. Upplýsingar í
síma 456 7251.

Til leigu er 4ra herb. íbúð á efri
hæð að Vitastíg 11 í Bolungar-
vík. Uppl. í síma 456 7251.

Til leigu er stórt einbýlishús
m/bílskúr á Þuríðarbraut 9 í
Bolungarvík frá 1. ágúst. Upp-
lýsingar í síma 456 7409.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í
Stórholti, mjög falleg. Uppl.
gefur Lilja í síma 456 3424.

Til sölu er tjaldvagn sem þarfn-
ast lagfæringar. Verð kr. 20 þús.
Uppl.  í síma 456 3102.

Óska eftir að kaupa Hokus Pokus
barnastól eða annan sambæri-
legan.  Uppl. í síma 456 3014.

Íbúð til sölu.  2ja herb. íbúð á
3 hæð fyrir miðju í Túngötu 18
er til sölu.  Skemmtileg íbúð í
góðu standi í góðu húsi.  Tilboð
óskast.  Uppl. í síma 456 5135.

Harmonikka til sölu.  Til sölu
er góð Borsini harmonikka,
kassi fylgir ásamt burðargrind.
Möguleg skipti á góðu hljóm-
borði.  Upplýsingar í síma 456
5135 eftir kl. 17.

Mosatætari er til útleigu í
Vélsmiðjunni Þristi. Upplýsing-
ar í síma 456 4750.

Vatnsrúm til sölu, selst ódýrt.
Upplýsingar í síma 456 4125.

Brúnt seðlaveski tapaðist á
föstudaginn 15. maí, á leiðinni
frá Björnsbúð að Fjarðarstræti.
Skilvís finnandi skili því til
Lögreglunnar á Ísafirði eða
hringi í síma 456 3484.

Stórt og rúmgott raðhús m/
bílskúr er til leigu á Ísafirði.
Upplýsingar í síma 567 8121.

Óska eftir aukavinnu er 18 ára
stelpa. Uppl. í síma 456 4669.

Til sölu er nýlegur hornsófi.
Upplýsingar í síma 456 3658.

Til sölu er 5,5 - 6mm, frekar
lítið notuð fiskilína, c.a. 250
lóðir.  Selst á mjög hagstæðu
verði.  Upplýsingar í símum 456
7470, 456 7482 og 893 3278.

Til sölu er Volvo 245, árg. 1980.
Verð kr. 60 þús, einnig Toyota
Tersel árg. 1986 í mjög góðu
standi. Verð kr. 200 þús.
Upplýsingar í síma 456 3030.

Fjórir 6 vikna kettlingar fást
gefins.  Uppl. í síma 456 3030.

Til sölu er Camplet tjaldvagn.
Upplýsingar fást að Fjarðar-
stræti 19 og í síma 456 3598.

Tapast hefur svört mittisúlpa
nr. 16.  Uppl. í síma 456 4156.

Nýju svargrænu Daimond Sa-
hara kvennmannshjóli var
stolið aðfararnótt 16. maí, við
Mjógötu 5.  Vinsamlegast hafið
samband í síma 456 4156.

Til leigu eða sölu er einbýlis-
húsið að Hjallavegi 7 á Suður-
eyri. Gott hús á góðum stað.
Upplýsingar gefur Brynja í síma
554 6233.

Til sölu er falleg, sjálfskipt Toy-
ota Corolla, árg. 1990.  Reyklaus
dekurbíll. Upplýsingar í síma
456 7567.

Óska eftir að fá að passa 1-2ja
ára börn í vagni eða kerru.  Ég
er 14 ára. Nánari upplýsinar
gefur Erla síma 456 3696.

Tilboð óskast í húseignina að
Hjallavegi 4 á Ísafirði.  Gott hús
á góðum stað.  Mjög gott útsýni.
Upplýsingar gefa Guðmundur
eða Þorgerður í síma 456 3107.

Einbýlishúsið að Dísarlandi 6
í Bolungarvík er til leigu, það er
rúmgott, með tvöföldum bílskúr
og sólskála. Sanngjörn leiga.  Er
laust. Upplýsingar gefur Jón
Bæring í vinnusíma 455 4557
eða heimasíma 453 6374.

Gleraugu  töpuðust á Ísafirði
s.l. laugardag. Vinsamlegast
hringið í síma 456 4721.

Óska eftir ódýrum notuðum
ísskáp og þvottavél. Upplýsingar
í síma 456 4453.

Skilaðu spænska fánanum
strax!  Spænski fáninn hvarf af
sýningu í Framhaldskóla Vest-
fjarða. Sá sem tók fánann er
beðinn um að skila honum
strax. Þeir sem geta veitt ein-
hverjar upplýsingar um hvarfið
eru beðnir um að hafa samband
við verkefnastjóra.

FIMMTUDAGUR

13.45 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Krói (4:21)
18.30 Grímur og Gæsamamma
19.00 Loftleiðin (8:36)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Frasier (10:24)
21.00 Saksóknarinn (14:22)
22.00 Leiðin til Frakklands (14:16)
22.30 Melónur og vínber fín (3:3)
23.00 Ellefufréttir
23.15 Skjáleikur

FÖSTUDAGUR

13.45 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (42:65)
18.30 Úr ríki náttúrunnar
19.00 Fjör á fjölbraut (1:14)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Stóra eikin
22.10 Meðan ljúfan mín sefur
23.45 Saksóknarinn (5:22)
00.30 Útvarpsfréttir
00.40 Skjáleikur

FIMMTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaður
13.00 Sakleysi (e)
14.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.00 Smith og Jones (12:13)
15.30 Mótorsport (e)
16.00 Eruð þið myrkfælin?
16.25 Guffi og félagar
16.50 Með afa
17.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ljósbrot (31:33)
20.40 Systurnar (25:28)
21.35 Sundur og saman
22.30 Kvöldfréttir
22.50 New York löggur (4:22)
23.40 Sakleysi (e)
01.10 Brostin bönd (e)
02.45 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaður
13.00 New York löggur (4:22)
13.50 Læknalíf (7:14) (e)
14.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.10 NBA tilþrif
15.35 Ellen (24:25) (e)
16.00 Skot og mark
16.25 Guffi og félagar
16.50 Töfravagninn

17.15 Glæstar vonir
17.35 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Ljósbrot (31:33) (e)
18.30 Punktur.is (3:10) (e)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Hættulegt hugarfar (12:17)
21.05 Týnd í stórborginni
22.40 Hetjudáð

(Courage Under Fire)
00.40 Hinir heimilislausu (e)
02.25 Baráttan gegn Gotti (e)
03.55 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Með afa
09.50 Smásögur
10.05 Bíbí og félagar
11.00 Ævintýri á eyðieyju
11.30 Heljarslóð
12.00 Beint í mark með VISA
12.30 NBA molar
13.00 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.30 Kapphlaup við tímann (1:2)
15.00 Hættulegir hugir (e)
16.40 Glæstir tímar (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Simpson-fjölskyldan (15:24)
20.35 Bræðrabönd (6:22)
21.10 Fjögur herbergi

(Four Rooms)
Óvenjuleg gamanmynd þar sem fjórir
leikstjórar og enn fleiri leikarar koma
við sögu. Það er gamlárskvöld og
mikil spenna í loftinu. Á Chateu
Marmont hótelinu er fjöldi gesta sem
fagnar nýju ári með ýmsu móti. Við
fylgjum eftir einum hótelþjónanna
sem fær margvísleg verkefni til
úrlausnar á sinni fyrstu vakt. Í fyrstu
gengur allt óhappalaust en þegar líður
á nýársnóttina ferþjónninn að íhuga
að trúlega væri honum betur borgið í

öðru hættuminna starfi.
22.55 Skríðandi fjör

(Joe’s Apartment)
Gamansöm kvikmynd um náunga frá
Iowa sem sest að í New York. Joe er
ekki maður sem lætur slá sig auðveld-
lega út af laginu. Í stórborginni fær
hann ekki vinnu og er á hrakhólum
með húsnæði. Þegar Joe finnur
loksins íbúð kemur á daginn að fyrri
leigjendur eru tregir að yfirgefa
vistaverurnar. Joe er eilítið brugðið
og ekki bætir úr skák að „liðið“ er
uppvöðslusamt og ófyrirleitið. Það
býr hins vegar yfir vitneskju sem
gæti komið Joe til góða

00.25 Dauðs manns hefnd (e)
01.55 Varðsveitin (e)
03.20 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Sesam opnist þú
09.30 Tímon, Púmba og félagar
09.50 Andrés Önd og gengið
10.15 Svalur og Valur
10.40 Andinn í flöskunni
11.05 Náttúran sér um sína (e)
11.30 Madison (35:39) (e)
11.55 Húsið á sléttunni (2:22)
12.40 Lois og Clark (1:22) (e)
13.25 Gillette sportpakkinn
14.15 Kapphlaup við tímann
15.40 Húsbóndinn á heimilinu (e)
17.15 Þytur í laufi
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ástir og átök (12:22)
20.35 Rýnirinn (2:23)
21.00 Leyndarmál og lygar
23.25 Forfallakennarinn
01.25 60 mínútur
02.15 Óþekktar aðstæður (e)
03.45 Dagskrárlok
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CANAL+ GULUR

Fimmtudagur 28. maí kl. 23:35
NHL Íshokkí

Föstudagur 29. maí kl. 00:10
Úrslitakeppni NBA

Laugardagur 30. maí kl. 21:00
U.S. PGA Golf

Laugardagur 30. maí kl. 23:35
NHL Íshokkí

Sunnudagur 31. maí kl. 18:05
NHL Íshokkí

Sunnudagur 31. maí kl. 21:05
U.S. PGA Golf

TV2 - NOREGUR

Miðvikudagur 27. maí kl. 16:45
Noregur - Saudi-Arabía knattspyrna

GERVIHNATTA  sjónvarpið
TV2

NORGE
TV3

D+N+S
TV

DANMARK
KANAL 5
SVERIGE

MTV
EUROPE

DR2
DANMARK

CANAL+
NORGE

DANMARK

BBC PRIME
ENGLAND

NRK 1
NORGE

NRK 2
NORGE

CNN
USA

CARTOON
TNT - USA

Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)
Mikið úrval af myndum og góð þjónusta!

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

Opnunartími í Vídeóhöllinni

Vandaðu
til verks...

... verslaðu í
Vídeóhöllinni
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TV3 - SVÍÞJÓÐ

Föstudagur 29. maí kl. 16:00
Svíþjóð - Þýskaland (handbolti)

Föstudagur 29. maí kl. 21:20
Ringside - Boxmagasín

Laugardagur 30. maí kl. 14:00
Svíþjóð - Frakkland (handbolti)

DR1

Fimmtudagur 28. maí, Föstudagur 29. maí,
Laugardagur 30. maí og Sunnudagur

31. maí kl. 13:25
Giro d´Italia hjólreiðar

CANAL+ FINNLAND

Mánudagur 1. júní kl. 16:00
Finnski boltinn

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

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðvaBeinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva

r í Ísafjarðarbæ

úrslitin
ekki í bandalagi við vinstri
menn. Guðni komst í þá
aðstöðu, sem hann stefndi
að, að geta hallað sér hvort
sem væri til hægri eða
vinstri og haft hlutfallslega
miklu meiri áhrif en í
sameiginlegu framboði.

Framsóknarflokkurinn
væri áhrifameiri í Reykja-
vík, ef hann hefði haft sama
hátt á þar og hér í Ísafjarð-
arbæ.

Telja verður undarlegt, að
Sjálfstæðisflokkurinn í Ísa-
fjarðarbæ skyldi ekki reyna
að nýta sér persónufylgi,
vinsældir og sveitarstjórn-
arreynslu framsóknar-
mannsins og varaþing-
mannsins fyrrverandi, Pét-
urs Bjarnasonar.

Kosningabaráttan að
þessu sinni var öllu dauf-
legri, leiðinlegri og frið-
samlegri en síðast. Tvennt
mun einkum valda því: Nú
vantaði bæði Fönklistann
og Gísla Hjartarson í slag-
inn.

Hvað sem öllu þessu
líður, þá má leyfa sér, í ljósi
þess sem fram kom í kosn-
ingabaráttunni frá efstu
mönnum allra framboða, að
vonast eftir og búast við
meiri samheldni og friði í
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
á næsta kjörtímabili en
verið hefur um langan
aldur. Oft var þörf, en nú er
nauðsyn.

– Gunnólfur frá
 Þumbaragerði.

Fasteignir til sölu
Ísafjörður:

Til sölu er 3ja-4ra herbergja íbúð á fjórðu hæð í fjölbýlishúsinu
nr. 20 við Aðalstræti á Ísafirði. Íbúðin er u.þ.b. 100 m² að stærð,
ásamt tilheyrandi hlutdeild í sameign og lóðaréttindum. Vönduð
íbúð á góðum stað í miðbæ Ísafjarðar.

Þingeyri:
Til sölu er lítil íbúð á neðstu hæð í þríbýlishúsinu nr. 19 við

Aðalstræti á Þingeyri. Íbúðin þarfnast töluverðra lagfæringa við en
selst á mjög góðu verði.

Flateyri:
Til sölu er 3ja herbergja íbúð á efri hæð í fjölbýlishúsinu nr. 3 við

Hjallaveg á Flateyri. Íbúðin er u.þ.b. 85 m² að stærð.
Til sölu er 3ja herbergja íbúð á efri hæð í fjölbýlishúsinu nr. 1 við

Hjallaveg á Flateyri. Íbúðin er u.þ.b. 85 m² að stærð.
Allar nánari upplýsingar um eignirnar gefur Björn Jóhannesson

hdl., Aðalstræti 24, Ísafirði í síma 456 4577 frá kl. 10:00-12:00
og 13:00-16:00.

Aðalstræti 20, Ísafirði.

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Skjáleikur
12.55 Leiðin til Frakklands (1-4:16)
14.45 Auglýsingatími
15.00 Heimssigling
16.00 Íþróttaþátturinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (35:39)
18.30 Hafgúan (23:26)
19.00 Strandverðir (4:22)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.40 Georg og Leó (5:22)
21.10 Guð gaf mér eyra

(Children of a Lesser God)
Bandarísk bíómynd frá 1986 byggð
á verðlaunaleikriti eftir Mark Medoff
um ástarsamband heyrnarlausrar
stúlku og kennara hennar.

23.10 Svikamylla
(Triple Cross)
Bandarísk spennumynd frá 1995.
Alríkislögreglumaður fær fanga til
þess að hjálpa sér að klófesta gim-
steinaræningja en snurða hleypur á
þráðinn. Leikstjóri er Jeno Hodi og
aðalhlutverk leika Michael Paré, Billy
Dee Williams, Patrick Bergin og
Ashley Laurence.

00.45 Útvarpsfréttir
00.55 Skjáleikur

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.50 Skjáleikur
14.10 Riverdance
15.05 Það varð til bær
17.20 Leiðin til Frakklands (15:16)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Kóngsríki Símonar
18.15 Tómas og Tim (5:10)

18.30 Þrettándi riddarinn (4:6)
19.00 Geimstöðin (25:26)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Skúmurinn - þrjótur eða hetja
21.00 Emma í Mánalundi (5:26)

(Emily of New Moon)
Kanadískur myndaflokkur fyrir alla
fjölskylduna gerður eftir sögum
Lucy Maud Montgomery um ævin-
týri Emmu og vina hennar á Játvarð-
areyju við strönd Kanada.

21.50 Helgarsportið
22.10 Gagnvegir

(Safe Passage)
Bandarísk bíómynd frá 1994 um
sálarkreppu móður sem óttast að
sonur hennar hafi farist í sprengingu
og bíður eftir opinberri tilkynningu
um atburðinn. Leikstjóri er Robert
Allen Ackerman og aðalhlutverk
leika Susan Sarandon, Sam Shep-
hard og Robert Sean Leonard.

23.50 Riverdance
Heimildarmynd um tilurð og upp-
setningu Riverdance-sýningarinnar
en sýningin sjálf er á dagskrá annað
kvöld.

00.40 Útvarpsfréttir
00.50 Skjáleikur

Stórútsala
á vídeó-
spólum
Rosalegt

úrval
Verð kr.
100-2000

Stórútsala
á vídeó-
spólum
Rosalegt

úrval
Verð kr.
100-2000

STÓR
ÚTSALA



Bæjarins besta
ÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐ

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

BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

Sjálfstæðisflokkurinn heldur meirihluta í bæjarstjórn Bolungarvíkur

Persónulegur sigur Ólafs
Kristjánssonar bæjarstjóra
Sjálfstæðisflokkurinn var

sigurvegari sveitarstjórnar-
kosninganna í Bolungarvík.
Flokkurinn fékk 292 atkvæði
eða 53% greiddra atkvæða og
fjóra bæjarfulltrúa kjörna og
hefur aukið fylgi sitt um tæp
8% frá kosningunum 1994.
R-listinn, Víkurlistinn, sem er
sameiginlegur listi Alþýðu-
flokks, Framsóknarflokks, Al-
þýðubandalags og óflokks-

bundinna fékk 255 atkvæði
eða 46% greiddra atkvæða og
þrjá menn kjörna.

Ljóst er að sigur sjálfstæðis-
manna í Bolungarvík er ekki
síður persónulegur sigur Ólafs
Kristjánssonar bæjarstjóra,
sem ákvað að taka fjórða sæti
listans og láta reyna á hvort
bæjarbúar vildu hann áfram
til starfa fyrir bæjarfélagið.
Nýja bæjarstjórn í Bolungar-

vík skipa eftirtaldir einstakl-
ingar af D-lista Sjálfstæðis-
flokks: Örn Jóhannsson, Ás-
geir Þór Jónsson, Elísabet
Hálfdánardóttir og Ólafur
Kristjánsson. Af R-lista, Vík-
urlistanum, skipa eftirtaldir
einstaklingar bæjarstjórn Bol-
ungarvíkur: Valdemar Guð-
mundsson, Ketill Elíasson og
Hafliði Elíasson. Sá frambjóð-
andi sem var næstur því að

komast í bæjarstjórn Bolung-
arvíkur var Alda Jóna Ólafs-
dóttir af R-lista sem þurfti 41
atkvæði til viðbótar til að fella
Ólaf Kristjánsson bæjarstjóra.

Gild atkvæði í kosningun-
um í Bolungarvík reyndust
vera 547 og auðir og ógildir
seðlar voru 44. Sjá einnig
viðtal við sigurvegara kosn-
inganna, Ólaf Kristjánsson
bæjarstjóra í miðopnu. Ólafur Kristjánsson.

Ísafjörður

Komu
ríðandi á
kjörstað
Tugir hestamanna í Ísa-

fjarðarbæ komu ríðandi á
kjörstað á laugardag og
vakti uppákoma þeirra
mikla athygli vegfarenda.
Meðfylgjandi mynd var
tekin af hestafólkinu er
það áði á gamla sjúkra-
hústúninu áður en haldið
var um götur bæjarins. Á
myndinni eru frá vinstri
Bergljót Jónsdóttir, skóla-
stjóri í Súðavík, Ragn-
heiður Hákonardóttir,
bæjarfulltrúi og Snorri
Grímsson.

Íslandsflug hættir flugi til Ísafjarðar um næstu mánaðarmót

Lítil sætanýting ástæða breytinganna
Forsvarsmenn Íslands-

flugs hf., hafa ákveðið að
hætta flugi til Ísafjarðar frá
og með næstu mánaðarmót-

um. Ákvörðun þessi var tekin
á aðalfundi félagsins sem
haldinn var á þriðjudag í
síðustu viku.

Ástæða þessarar ákvörðun-
ar mun vera léleg sætanýting
á flugleiðinni milli Ísafjarðar
og Reykjavíkur en hún mun

hafa verið um 30% af farþega-
fjölda. 46,9 milljóna króna tap
varð á rekstri félagsins á síð-
asta ári og ákvað stjórn félags-

ins að hækka flugfargjöld á
flugleiðum félagsins frá 1.
júní um 300 krónur. Þetta er
önnur hækkunin á árinu.


