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– sjá viðtal við Svanlaugu Guðnadóttur og Inga Þór Ágústsson,
nýkjörna bæjarfulltrúa í Ísafjarðarbæ á bls. 4 og 5.
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af flaki Ross Clevelandaf flaki Ross Clevelandaf flaki Ross Clevelandaf flaki Ross Clevelandaf flaki Ross Cleveland

skynja skjól í flakinu og hafa
verið að gera sig þar heima-
komna. Þarna mátti sjá þorsk
og rækjur og nokkuð af stein-
bít hefur hreiðrað um sig í

nesi en einn komst af.
Að sögn Hafsteins Ingólfs-

sonar hjá Sjóferðum Haf-
steins og Kiddýjar, sem sá
um að ferja tökumennina að
skipsflakinu, gekk mynda-
takan vel. „Við fundum
flakið strax þrátt fyrir að stað-
setningu þess skeiki um ca.
700 metra frá því sem stend-
ur í sjókortum. Við kræktum
í flakið og létum mynda-

Myndatökumenn frá
bresku sjónvarpsstöðinni
BBC voru á Ísafirði og úti á
Ísafjarðardjúpi um síðustu
helgi. Erindi þeirra var að
afla myndefnis í heimilda-
þátt um sjóslysið þegar
breski togarinn Ross Cleve-
land fórst. Slysið varð í
febrúar árið 1968 og fórust
átján menn með togaranum
þegar hann sökk út af Arnar-

vélina síga niður en hún er
fjarstýrð og með öllu sjálf-
virk. Togarinn sást vel, hann
situr þarna niðri og snýr í norð-
ur eins og hann hefur líklega
gert þegar hann sökk og hallar
ekki einu sinni.“

Hafsteinn segir að flakið sé
gróið og umkringt netum og
trollum og lóðalínum sem
hafa flækst í því  Fiskar af
ýmsum tegundum virðast Gert klárt fyrir myndatöku. Ljósm. Þorsteinn Tómasson.

kompásdollunni.  Vel er hægt
að lesa upphleypta stafina
með nafni togarans, bjarg-
hringur er ennþá fastur í hand-
riðinu og stýrishúsið er opið.
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Vestfirðir sumarið 2002Vestfirðir sumarið 2002Vestfirðir sumarið 2002Vestfirðir sumarið 2002Vestfirðir sumarið 2002
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.
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Umboðs-
aðilar BB

Hugmyndir um breytta tilhögun sveitarstjórHugmyndir um breytta tilhögun sveitarstjórHugmyndir um breytta tilhögun sveitarstjórHugmyndir um breytta tilhögun sveitarstjórHugmyndir um breytta tilhögun sveitarstjórnarkosninganarkosninganarkosninganarkosninganarkosninga

Betra að kjósa á haustin en vorinBetra að kjósa á haustin en vorinBetra að kjósa á haustin en vorinBetra að kjósa á haustin en vorinBetra að kjósa á haustin en vorin
– að mati Ólafs Kristjánssonar, bæjarstjóra í Bolungarvík

Ólafur Kristjánsson, fráfar-
andi bæjarstjóri Bolungarvík-
urkaupstaðar, sagði nýlega að
hentugra væri að sveitar-
stjórnarkosningar færu fram
að hausti til en ekki á vorin
eins og tíðkast hefur. Ólafur
segir í samtali við blaðið að
margar ástæður liggi að baki
þessari skoðun hans. Fyrst og
fremst sé hún þó tilkomin
vegna þess að honum þyki
núverandi fyrirkomulag henta
illa fyrir nýja bæjarfulltrúa og
bæjar- eða sveitarstjóra sem
þurfa að koma sér inn í krefj-
andi starf.

„Þegar nýtt fólk tekur við á
sumrin að loknum kosningum
er oft lítið svigrúm til þess að
kynna sér nýtt og krefjandi
starf. Fráfarandi bæjarstjórn
er þá yfirleitt búin að semja
fjárhagsáætlun næsta árs,
flestir verksamningar komnir
í höfn og lykilmenn í mikil-
vægum stofnunum og ráðu-
neytum eru komnir í sumar-
leyfi. Það myndast ákveðið
tómarúm þegar nýr sveitar-
stjóri tekur við og hefur ekki
aðgang ýmsum upplýsingum
og yfirleitt því sem er að ger-
ast“, segir Ólafur.

Hann telur að betra væri að
kjósa á haustmánuðum og
nefnir þá október sem dæmi.

„Þá gæti septembermánuð-
ur farið í ýmsan kosninga-
undirbúning og eftir kosning-
ar gæti ný sveitarstjórn tekið
við búinu í fullu fjöri með
fullan aðgang að stofnunum
og bæjarstarfsmönnum. Einn-
ig gæti ný stjórn samið fjár-
hagsáætlun í samræmi við
stefnuskrá sína og auðveldara
yrði fyrir hana að koma öllum
sínum málum í farveg. Þetta
eru mín helstu rök fyrir því að
betra væri að kjósa að hausti

til og margir hafa tekið undir
þau. Ég vil biðja fólk að íhuga
þessi mál vandlega, nú þegar
taugatitringur kosninganna er
frá.“

Ólafur bætti því við að
helsti gallinn á hugmyndinni
væri sá, kæmi hún til fram-
kvæmda, að haustkosningar
Alþingis gætu skarast við
sveitarstjórnarkosningar.

„Það má finna galla í öllum
málum en ég tel þennan
lítilvægan þar sem þingrof
getur komið til hvenær sem
er“, sagði Ólafur.

Ólafur Kristjánsson.

ÍsafjarðarhöfnÍsafjarðarhöfnÍsafjarðarhöfnÍsafjarðarhöfnÍsafjarðarhöfn

981 tonn á981 tonn á981 tonn á981 tonn á981 tonn á
land í maíland í maíland í maíland í maíland í maí

Landaður afli í Ísafjarðar-
höfn í maí var 981 tonn.
Þorskur var 445 tonn og mun-
ar þar mest um 350 tonn sem
ísfisktogarinn Páll Pálsson ÍS
landaði úr fimm veiðiferðum.
Af rækju komu á land 407
tonn, af ufsa 33 tonn og af
steinbít 27 tonn. Hlutur ann-
arra tegunda var óverulegur.

Af minni bátum var Guð-
björg ÍS með mestan afla eða
72 tonn í 19 veiðiferðum.
Næstur kom Lúkas ÍS með 20
tonn í 12 veiðiferðum.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

LyflæknarLyflæknarLyflæknarLyflæknarLyflæknar
héldu þinghéldu þinghéldu þinghéldu þinghéldu þing

Félag íslenskra lyflækna
hélt þing sitt í Menntaskólan-
um á Ísafirði um helgina. Um
170 gestir komu í bæinn vegna
þinghaldsins, tæpur helm-
ingur þeirra félagsmenn en
auk þess makar þeirra og full-
trúar lyfjafyrirtækja. Á þing-
inu voru kynntar á sjöunda
tug nýlegra vísindarannsókna,
auk þess sem lyfjafyrirtæki
kynntu nýjustu vörur sínar á
sýningu í íþróttahúsinu á Torf-
nesi.

Runólfur Pálsson, formaður
Félags íslenskra lyflækna,
sagði að þing félagsins væru
ávallt haldin utan höfuðborg-
arsvæðisins þar sem flestir fé-
lagsmenn starfa. „Fjarlægðin
frá vinnustaðnum skapar
ákveðið frelsi og gefur fólki
tækifæri til þess að skoða sig
um á stöðum sem það hefði
ella ef til vill ekki heimsótt.“

Ísafjarðarhöfn.

Fimm tilboð í gatnagerð á SuðureyriFimm tilboð í gatnagerð á SuðureyriFimm tilboð í gatnagerð á SuðureyriFimm tilboð í gatnagerð á SuðureyriFimm tilboð í gatnagerð á Suðureyri

Garðplöntustöð Ást-Garðplöntustöð Ást-Garðplöntustöð Ást-Garðplöntustöð Ást-Garðplöntustöð Ást-
hildar átti lægsta boðhildar átti lægsta boðhildar átti lægsta boðhildar átti lægsta boðhildar átti lægsta boð

Fimm tilboð bárust í gatna-
gerð í Sætúni og Skipagötu á
Suðureyri. Lægsta tilboð var
liðlega 11,6 milljónir króna
og kom frá Garðplöntustöð
Ásthildar, sem nú heitir Ásel.
Hæsta tilboðið átti Úlfar ehf.

og nam það 12,7 milljónum
króna. Kostnaðaráætlun var
rúmlega 12,2 milljónir. Tígur
ehf. gerði frávikstilboð sem
var ekki tekið gilt en þar var
gert ráð fyrir að einum verk-
þætti yrði sleppt.

Verktaki skal leggja regn-
vatnslagnir, niðurföll og til-
heyrandi í göturnar. Einnig
skal hann klæða akvegi og
leggja gangstéttir. Bæjarráð
Ísafjarðarbæjar leggur til að
tilboði Ásel ehf. verði tekið.
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Eðlilegur fjöldi barnaEðlilegur fjöldi barnaEðlilegur fjöldi barnaEðlilegur fjöldi barnaEðlilegur fjöldi barna
á biðlista á Ísafirðiá biðlista á Ísafirðiá biðlista á Ísafirðiá biðlista á Ísafirðiá biðlista á Ísafirði

Þrjátíu og eitt barn er á bið-
lista eftir leikskólavist í Ísa-
fjarðarbæ. Þar af eru 23 á Ísa-
firði og 8 á Þingeyri, flest fædd
2001. Þetta kom fram á síðasta
fundi fræðslunefndar. For-
stöðumaður Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu segir að

fjöldi barna á biðlistum á Ísa-
firði sé eðlilegur og að flest
þeirra 23 barna sem þar eru
fái inni á leikskóla strax í
haust. Ellefu þessara barna eru
í niðurgreiddri vistun hjá dag-
mæðrum.

Á Þingeyri eru hins vegar

óeðlilega mörg börn sem bíða
eftir vistun á leikskóla.

Ástæðan er sú, að sögn for-
stöðumannsins, að ekki fást
þar starfsmenn á leikskólann.
Hins vegar er húsnæði og að-
staða fyrir hendi.

Ný símsvörunarþjónustaNý símsvörunarþjónustaNý símsvörunarþjónustaNý símsvörunarþjónustaNý símsvörunarþjónusta

Símsvörunarþjónusta
Fjölmenningaseturs á Vest-
fjörðum fyrir fólk af erlend-
um uppruna var formlega
tekin í notkun í síðustu viku.
Þjónustan er rekin í sam-
starfi við Rauða kross Ís-
lands. Hún fer fram á lands-
vísu en markmið hennar er
að koma í veg fyrir að fólk
af erlendum uppruna sé
misnotað. Í fyrstu verður
símsvörunarþjónusta á pól-
sku í síma 470 4708 og á
serbnesku og króatísku í
síma 470 4709 en þjónusta

á fleiri tungumálum bætist
við.

Við opnunarathöfnina,
sem fór fram í Þróunarsetri
Vestfjarða kynntu þær
Dragana Zastavnikovic og
Barbara Gunnlaugsson
þjónustuna. Þá fluttu ávörp
þeir Hörður Högnason,
stjórnarmaður í Rauða
krossi Íslands, og Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar. Að lokum
var gestum boðið upp á
kaffiveitingar að hætti Pól-
verja, Serba og Króata.

Miðstöð á ÍsafirðiMiðstöð á ÍsafirðiMiðstöð á ÍsafirðiMiðstöð á ÍsafirðiMiðstöð á Ísafirði
fyrir allt landiðfyrir allt landiðfyrir allt landiðfyrir allt landiðfyrir allt landið

Ferðablaðið Vestfirðir sumarið 2002 kemur út í þessari viku. Sem fyrr er H-
prent ehf. á Ísafirði útgefandi og er þetta áttundi árgangur blaðsins, sem vaxið
hefur jafnt og þétt með hverju ári.

Sem fyrr er tilgangurinn með útgáfunni tvíþættur. Í fyrsta lagi að
vekja athygli á Vestfjörðum sem góðum kosti til ferðalaga og stuðla að
því að ferðafólk leggi leið sína til Vestfjarða. Í öðru lagi er blaðinu
ætlað að vera ferðafólki til gagns og gamans og auðvelda gestum að njóta þeirra
margvíslegu tækifæra, sem í boði eru hér vestra.

Vestfirðir sumarið 2002 kemur nú út í stærra upplagi en nokkru sinni áður og
mun ekki af veita þar sem blaðið „hefur verið rifið út til agna“ á hverju sumri, ef
svo má að orði komast. Að þessu sinni verður blaðinu dreift á um 400
afgreiðslustaði og mun það liggja frammi, ókeypis, á bensínafgreiðslum,
ferðaskrifstofum, hótelum, upplýsingastöðum fyrir ferðafólk og í verslunum.
Með öðrum orðum verður blaðið að finna á nánast öllum þeim stöðum á landinu
þar sem hugsanlegt er að ferðafólk detti inn í leit að upplýsingum.

Frá upphafi hafa útgefendur lagt metnað sinn í að gera blaðið sem veglegast úr
garði. Vandað hefur verið til efnis og útlits. Fjöldi greina og mynda um hina

ýmsu staði á Vestfjörðum hafa jafnan prýtt blaðið jafnframt því sem þar hefur
mátt finna upplýsingar um alla þætti þjónustu við ferðamenn á Vestfjörðum. Að
sjálfsögðu er reynt að rísa undir þessu aðalsmerki blaðsins að þessu sinni sem

frekast er kostur. Þar hefur komið að verki fólk, sem er gagnkunnugt
staðháttum vítt og breitt um fjórðunginn. Án þessara liðsmanna hefði
ferðablaðið aldrei náð því flugi, sem það vissulega hefur náð í að stuðla

að kynningu á Vestfjörðum sem paradís ferðamannsins.
Atvinnuvegasýningin Perlan Vestfirðir, sem haldin var í Reykjavík dagana 3.

til 5. maí, vakti verðskuldaða athygli þeirra fjölmörgu gesta er hana sóttu.
Vestfirðir hafa fengið góða einkunn hjá ferðafólki, sem hingað hefur komið.
Mikill meirihluti þess hefur löngun til að endurnýja kynnin. Erlend
ferðamálasamtök hafa útnefnt Vestfirði sem áhugaverðan stað heim að sækja.
Allt er þetta lóð á vogarskálina.
Það er von útgefenda ferðablaðsins Vestfirðir sumarið 2002 að blaðið nái sem
fyrr að vekja athygli á Vestfjörðum og fólkinu sem þar býr, fegurðinni sem þar
er að finna í stórbrotinni náttúru, mannlífinu og menningunni sem þar blómstrar.

s.h.



MIÐVIKUDAGUR 12. JÚNÍ 2002      3

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr sölu-
skrá okkar, leitið nánari upplýsinga á skrifstofu.

PATREKSFJÖRÐUR:
Stekkjar 14: 173m² tvílyft ein-
býlishús. Verð 4.700.000,-. Laust.

ÞINGEYRI:
Fjarðargata 34a: rúmlega 100m²
parhús. Húsið er laust.
Verð kr. 1.700.000,-

SUÐUREYRI:
Hjallavegur 7: Húsið er 176m². Á
jarðhæð er séríbúð ca 60 fm. Selst í
einu lagi. Húsið er laust.
Sætún 8: 190 m² raðhús.

Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 800.000,-
Suðurtangi 2: 160 m² iðnaðarhús-
næði á jarðhæð, 123 m² íbúð á 2.
hæð og 64,5 m² íbúð á jarðhæð.
Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.
Verð kr. 6.900.000,-
Urðarvegur 70: Raðhús með innb.
bílskúr alls um 195m². Laust eftir
samkomulagi. Verð tilboð.

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð.
Fjarðarstræti 13: Rúml. 73m² 3ja
herb. íbúð á 1. hæð. Verð tilboð.
Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð á
1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m². Verð kr.
5.800.000,-
Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð. Verð kr.
3.000.000.- Laus.
Hlíðarvegur 14: Einbýlishús -
kjallari, hæð og óinnréttað ris.
Grunnflötur ca. 90m². Húsið er

nýuppgert að mestu. Verð tilboð.
Hlíðarvegur 16: Lítil 3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja.
Mjallargata 1: 70m² 2ja-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari
ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 7: 3ja herb. íbúð á 2. hæð
f.m. Verð kr. 3.800.000. Laus.
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.500.000,-

BOLUNGARVÍK:
Heiðarbrún 2, Bolungarvík: Rúml.
140m² einbýlishús ásamt bílskúr.
Laust samkv. samkomulagi.
Höfðastígur 6: Rúmlega 170m² íbúð
á efri hæð og séríbúð í kjallara. Getur
selst sitt í hvoru lagi.
Ljósaland 6: 256,7m² einbýlishús
með innb. bílskúr. Laust. Verð kr.
4.000.000,-
Traðarland 29: Tvílyft steinhús 182
m2 með innb. bílskúr. Húsið er byggt
1982. Frágangi þess að öllu lokið.
Nýjar eldhúsinnréttingar, fallegur
garður og sólpallur. Húsið getur
losnað fljótlega. Verð kr. 8.600.00.
Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einb.húsi koma til gr.

Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.
Þjóðólfsvegur 16: 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð. Laus. Verð kr.
1.300.000,-

BÍLDUDALUR:
Dalbraut 12:113m² einb.hús. Laust.

FLATEYRI:
Ólafstún 14: 113 m² einbýlishús.
Laus. kr. 2.000.000,-.

Seljaland 9: Einbýlishús, byggt úr lerki 1995, 154,8 m2 auk bílskúrs, garðhúss
og svala. Verð tilboð.

Austurvegur 13: Efri hæð og ris. Verð kr. 5.800.000,-. Íbúðin er laus.

Fjórir af fimmtán styrkjum
úr sjóðnum Þekking stúdenta
í þágu þjóðar renna til verk-
efna á Vestfjörðum, þar af þrír
til verkefna í Ísafjarðarbæ og
einn til verkefnis á Tálkna-
firði. Þessa fjóra styrki hljóta
Björg A. Jónsdóttir, Vilborg
Davíðsdóttir, Brynja Dögg
Friðriksdóttir og Jón Gunnar
Schram. Sjóðurinn er tilrauna-
verkefni til eins árs í samstarfi
Stúdentaráðs, Byggðastofn-
unar, Rannsóknaþjónustu
Háskólans, Sambands ísl-
enskra sveitarfélaga og tíu
sveitarfélaga sem ákváðu þátt-
töku. Markmið hans er að
auka rannsóknastarf á lands-
byggðinni og vekja athygli
stúdenta á rannsóknatæki-
færum og aðstöðu til rann-
sókna á landsbyggðinni. Stúd-
entaráð Háskóla Íslands átti
frumkvæði að stofnun sjóðs-
ins sem byggir á þriggja
milljón króna framlagi
Byggðastofnunar og 200.000
króna framlagi frá hverju
sveitarfélaganna tíu sem tóku
þátt í verkefninu eða alls 5
milljónum króna.

Hér á eftir er greint nánar
frá þeim fjórum verkefnum á
Vestfjörðum sem sjóðurinn
styrkir.

Björg A. Jónsdóttir hlýtur
166.667 króna styrk vegna
verkefnisins Hefur framboð
fjarnáms á háskólastigi haft
jákvæð áhrif á búsetuskil-

Styrkir úr sjóðnum „Þekking stúdenta í þágu þjóðar“Styrkir úr sjóðnum „Þekking stúdenta í þágu þjóðar“Styrkir úr sjóðnum „Þekking stúdenta í þágu þjóðar“Styrkir úr sjóðnum „Þekking stúdenta í þágu þjóðar“Styrkir úr sjóðnum „Þekking stúdenta í þágu þjóðar“

yrði? Markmið verkefnisins
er að svara spurningunni:
Hvaða áhrif hefur tilkoma
fjarnáms á háskólastigi haft á
framboð menntaðs vinnuafls
í Ísafjarðarbæ og möguleika
fyrirtækja og stofnana á svæð-
inu til að ráða hæft starfsfólk?
Leiðbeinandi Bjargar er Karl
Benediktsson lektor í
landafræði.

Vilborg Davíðsdóttir hlýt-
ur 100.000 króna styrk vegna
verkefnisins Þrettándasiður-
inn á Þingeyri sem er rann-
sóknarverkefni í þjóðfræði.
Gerð verður viðtals-og vett-
vangsrannsókn á dulbúninga-
sið barna í þorpinu sem ganga
í hús þann 6. janúar ár hvert
grímuklædd sem þjóðtrúar-
vættir á leið til fjalla eftir veru
í mannabyggðum yfir jólin.
Þessi siður er að líkindum
einstakur á landinu og er
markmiðið að kortleggja þró-
un hans frá upphafi um miðja
síðustu öld og til dagsins í
dag.

Brynja Dögg Friðriks-
dóttir hlýtur 233.333 króna
styrk vegna verkefnisins Líf í
nýju landi, júgóslavneskir
flóttamenn. Markmið rann-
sóknarinnar er að athuga
hvernig einn hópur júgóslav-
neskra flóttamanna hefur náð
að aðlagast á Íslandi, nánar
tiltekið á Ísafirði. Í rannsókn-
inni verða notaðar eigindlegar
rannsóknaraðferðir þar sem

Vilborg Davíðsdóttir.Björg A. Jónsdóttir.

tekin verða opin viðtöl við
bæði júgóslavneska flótta-
menn og heimamenn á Ísa-
firði, en með þeim aðferðum
er reynt að ná fram skoðunum
og upplifun viðmælenda.

Jón Gunnar Schram hlýt-
ur 500.000 króna styrk vegna
verkefnisins Áframeldi þorsks
í Tálknafirði. Rannsóknar-

verkefnið fjallar um það hvort
það borgi sig að veiða undir-
málsfisk að vori og ala hann
áfram í kvíum. Fjallað er um
hvaða atriði hafa áhrif á vöxt
þorsks í kvíeldi. Einfalt arð-
semislíkan hannað fyrir eldi
og vinnslu þorsksins. Sam-
starfsaðili við verkefnið er
Tálknafjarðarhreppur.

Þjónustumiðstöðin í SúðavíkÞjónustumiðstöðin í SúðavíkÞjónustumiðstöðin í SúðavíkÞjónustumiðstöðin í SúðavíkÞjónustumiðstöðin í Súðavík

Ágreiningur umÁgreiningur umÁgreiningur umÁgreiningur umÁgreiningur um
útboð vegna lóðarútboð vegna lóðarútboð vegna lóðarútboð vegna lóðarútboð vegna lóðar

Þær upplýsingar fengust hjá
Súðavíkurhreppi að málið
væri í skoðun og ómögulegt
væri að segja hvenær botn
fengist í það.

Verkið felst í frágangi á
lóð, hellulagningu, steypu-
vinnu, raflögnum og gerð
gróðursvæða. Einnig mun
verktakinn sjá um að útbúa
plan fyrir bensínstöð Skelj-
ungs, sem flyst fljótlega í
þjónustumiðstöðina.

Súðavíkurhreppur hefur
beðið um álit lögfræðings
vegna ágreinings varðandi
útboð á frágangi lóðar við hina
nýju þjónustumiðstöð Súða-
víkur. Eins og fram kom í
síðasta blaði bauð Garð-
plöntustöð Ásthildar lægst í
verkið eða kr. 15.359.310. Til-
boð BJ-verktaka var einungis
tæplega 50.000 krónum hærra
og vilja menn þar á bæ meina
að galli hafi verið á útboðinu.

Kvennahlaup ÍSÍKvennahlaup ÍSÍKvennahlaup ÍSÍKvennahlaup ÍSÍKvennahlaup ÍSÍ
Hið árlega kvennahlaup

verður haldið á Ísafirði á
sunnudag. Upphitun hefst á
Torfnesi korter fyrir tvö á
sunnudag og byrja konur að
hlaupa fimmtán mínútum
seinna. Hægt verður að hlaupa
3, 5 eða 7 kílómetra. Tekið
verður á móti  hlaupurum með
léttum drykkjum á Torfnesi.

Konurnar hlaupa hver á

sínum hraða og verður tími
þeirra ekki mældur. Forskrán-
ing í hlaupið verður hjá Sjóvá
– Almennum og í fatabúðinni
Jóni og Gunnu. Þar að auki
verður hægt að skrá sig á
Silfurtorgi eftir klukkan fjögur
á morgun, fimmtudag, og á
föstudag. Skráning kostar 800
krónur og fá allir þátttakendur
bol og verðlaunapening.

„Kristinn H. hefur sýnt að
hann er duglegur og öflugur
og vel hæfur til að leiða
framsóknarmenn til sigurs.
Gott dæmi er kosningasigur
framsóknarmanna um alla
Vestfirði í sveitarstjórnarkosn-
ingum, þeim fyrstu eftir að
hann varð forustumaður fram-
sóknarmanna hér vestra“,
segir í ályktun aðalfundar
Félags ungra framsóknar-
manna á norðanverðum Vest-
fjörðum, sem haldinn var í
Holti um helgina.

Samþykkt var að skora á
Kristin að gefa kost á sér í
leiðtogasæti framsóknar-
manna í hinu nýja Norðvestur-
kjördæmi í komandi þing-
kosningum. „Norðvesturkjör-

Ungir framsóknarmennUngir framsóknarmennUngir framsóknarmennUngir framsóknarmennUngir framsóknarmenn

Vilja Kristin H.Vilja Kristin H.Vilja Kristin H.Vilja Kristin H.Vilja Kristin H.
í leiðtogasætiðí leiðtogasætiðí leiðtogasætiðí leiðtogasætiðí leiðtogasætið

dæmi þarf á öflugum þing-
manni og leiðtoga að halda
til að það kjördæmi verði
sem öflugast“, segir í álykt-
un ungra framsóknarmanna.

Fjórir styrkir til verk-Fjórir styrkir til verk-Fjórir styrkir til verk-Fjórir styrkir til verk-Fjórir styrkir til verk-
efna á Vestfjörðumefna á Vestfjörðumefna á Vestfjörðumefna á Vestfjörðumefna á Vestfjörðum

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður
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Skásystkini með und-Skásystkini með und-Skásystkini með und-Skásystkini með und-Skásystkini með und-
arlega svipuð áhugamálarlega svipuð áhugamálarlega svipuð áhugamálarlega svipuð áhugamálarlega svipuð áhugamál

Þau Svanlaug Guðnadóttir
og Ingi Þór Ágústsson eru

bæði nýkjörin í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar. Svanlaug

situr þar fyrir Framsóknar-
flokk en Ingi Þór fyrir

Sjálfstæðisflokk. Hvorugt
þeirra hefur verið áður í

bæjarstjórn. Þetta væri vart í
frásögur færandi nema

vegna þess að svo vill til að
þau eru skásystkini. Faðir
Inga Þórs og móðir Svan-
laugar hófu sambúð fyrir

rúmum tuttugu árum og hafa

bæjarfulltrúarnir nýkjörnu
verið tengdir þannig síðan.

Einskær tilviljunEinskær tilviljunEinskær tilviljunEinskær tilviljunEinskær tilviljun
Auk ofangreindra sam-

kenna eiga þau „systkinin“
það sameiginlegt að vera

hjúkrunarfræðingar að
mennt. Svanlaug útskrifast

núna á þjóðhátíðardaginn en
Ingi Þór er öllu sjóaðri. Ein-
hverjum gæti dottið í hug að
þau væru viljandi að herma
hvort eftir öðru en Ingi Þór

segir svo ekki vera.
„Þetta var ekki planað hjá

okkur. Það er einskær
tilviljun að svona skuli hafa
farið. Það er ekki einu sinni
hægt að segja að þessi sam-

eiginlegu áhugamál, hjúkrun
og bæjarpólitík, sé eitthvað í

ættinni, því við erum með
öllu óskyld.“

VerslanareksturVerslanareksturVerslanareksturVerslanareksturVerslanarekstur
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði

Fyrir rúmum tuttugu árum

kynntist Steinunn Inger
Jörgensdóttir, móðir Svan-
laugar, Ágúst Inga Ágústs-

syni, föður Inga Þórs, og
hófu þau fljótlega sambúð.

„Mamma flutti til Ísa-
fjarðar árið 1980. Ég kom

fljótlega í heimsókn til
hennar og kynntist þá mann-

inum mínum, Sigurjóni
Sigurjónssyni. Ég flutti þó
ekki vestur fyrr en þremur

árum seinna. Þá um sumarið
opnaði ég verslunina

Krismu og rak hana til
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáarvorsins 1997, en einnig var
ég ein af eigendum fatabúð-
arinnar Jóns og Gunnu sem

við seldum vorið 1998.“

Alltaf mikillAlltaf mikillAlltaf mikillAlltaf mikillAlltaf mikill
samgangursamgangursamgangursamgangursamgangur

Það er ekki hægt að segja
að þau Svanlaug og Ingi Þór

hafi alist upp saman, enda
var Svanlaug kominn með
annan fótinn úr hreiðrinu

þegar mamma hennar flutti
vestur. Hún segir þó að hún

og Ingi Þór hafi búið á sama
heimili í hálft ár eða svo.

„Síðan var alltaf mjög
mikill samgangur á milli og
ég var náttúrlega oft í heim-
sókn hjá mömmu og Inga“,

segir Svanlaug.

Komin hálfaKomin hálfaKomin hálfaKomin hálfaKomin hálfa
leið úr bænumleið úr bænumleið úr bænumleið úr bænumleið úr bænum

„Samhliða verslunar-
rekstrinum tók ég eitt og eitt

fag í Menntaskólanum og
varð að lokum stúdent.

Stefnan var fljótlega tekin á
hjúkrunarfræðinám og

ætlunin var að ég og mín
fjölskylda myndum flytja úr

bænum. Hins vegar kom það
skemmtilega á óvart þegar
boðið var upp á fjarnám í

hjúkrun frá Háskólanum á
Akureyri því að það gerði

okkur kleift að búa áfram á
Ísafirði. Enda hefur okkur

liðið mjög vel hér og það er
gott að ala upp börn á

Ísafirði. Við sem byrjuðum í
þessu námi vorum níu og

höfum haldið ágætlega
saman og stutt hver aðra

eftir bestu getu.“

Forstöðumaður Fjar-Forstöðumaður Fjar-Forstöðumaður Fjar-Forstöðumaður Fjar-Forstöðumaður Fjar-
lækningastofnunarlækningastofnunarlækningastofnunarlækningastofnunarlækningastofnunar

Hjúkrunarfræðin er strax
farin að bjóða Svanlaugu ný
tækifæri og hún var nýverið
ráðin forstöðumaður hinnar

nýtilkomnu Fjarlækninga-
stofnunar. Í hverju felst hið

nýja starf?
„Mitt fyrsta verk verður

að leita að verkefnum fyrir
stofnunina og peningum svo
að hægt verði að vinna þessi

verkefni. Til að byrja með
verður þetta bara hlutastarf.

Ég held áfram að vinna á
Fjórðungssjúkrahúsinu og
svo verður að koma í ljós

hvað verður í framhaldinu.
Vonandi verður þetta fyrir-
tæki til þess að margir geta
unnið við það hér – en eins
og ég segi, þetta á allt eftir

að koma betur í ljós með
tímanum.“

Friðargæsla í BosníuFriðargæsla í BosníuFriðargæsla í BosníuFriðargæsla í BosníuFriðargæsla í Bosníu
– Hersegóvínu– Hersegóvínu– Hersegóvínu– Hersegóvínu– Hersegóvínu

Ingi Þór hefur verið
hjúkka öllu lengur en ská-

systirin þó hann sé tíu árum
yngri. „Ég útskrifaðist fyrir

fimm árum og hef verið
starfandi sem hjúkrunar-

fræðingur síðan. Fyrst starf-
aði ég í eitt og hálft ár á

Neskaupstað en svo gekk ég
í breska herinn og gegndi
störfum í friðargæsluliði í

litlu þorpi í Bosníu –
Hersegóvínu. Stríðinu var

lokið þegar ég var úti og ég
upplifði sem betur fer engar

hörmungar. Ég eyddi þeim
frítíma sem ég fékk til að

ferðast um landið. Ég hafði
mjög gott af þessu og vil

meina að allir þurfi að gera
eitthvað í þessum dúr einu

sinni á ævinni.“

Nýtt gullaldarliðNýtt gullaldarliðNýtt gullaldarliðNýtt gullaldarliðNýtt gullaldarlið
eftir þrjú áreftir þrjú áreftir þrjú áreftir þrjú áreftir þrjú ár

Eftir ævintýri sitt í Bosníu
sneri Ingi Þór aftur heim til
Ísafjarðar og fór að vinna á

Fjórðungssjúkrahúsinu.
Einnig tók hann að sér þjálf-

un hjá sundfélaginu Vestra,
en Ingi Þór er sjálfur flug-

syndur og var í síðasta
gullaldarliði Vestra sem var

uppi fyrir rúmum áratug.
Það liggur því beint við að

spyrja hvort nýtt gullaldarlið
sé á leiðinni.

„Já, alveg tvímælalaust.
Ég myndi segja að það væru

þrjú ár í að Ísfirðingar fari
að sópa að sér verðlaunum.

Núna erum við með sjö
krakka á aldrinum 13-18 ára
í landsliðshópum. Því miður

er okkar helsti garpur,
Heiðar Ingi Marinósson, að
fara til Hafnarfjarðar að æfa
með Erni Arnarsyni. Heiðar

Ingi er mjög nálægt því að
ná Ólympíulágmörkum í
tveimur greinum og ég á

eftir að fylgjast stoltur með
honum á næstu árum, þó svo

að hann æfi annars staðar.“

Úr Röskvu íÚr Röskvu íÚr Röskvu íÚr Röskvu íÚr Röskvu í
SjálfstæðisflokkinnSjálfstæðisflokkinnSjálfstæðisflokkinnSjálfstæðisflokkinnSjálfstæðisflokkinn

Hvorugt þeirra skásyst-
kinanna hefur áður setið í

baráttusætum hjá nokkrum
lista, í það minnsta ekki í
bæjarpólitík. Reyndar sat

Ingi Þór í Stúdentaráði fyrir
Röskvu og þess vegna vekur

það óneitanlega athygli að
hann skuli nú vera kominn í

Sjálfstæðisflokkinn.
„Ég vann með Röskvu á

sínum tíma vegna þess að
þar var gott fólk að vinna að

góðum málefnum. Ég vinn
með Sjálfstæðisflokknum í

Ísafjarðarbæ núna af
nákvæmlega sömu ástæðu.“

Ákvað að faraÁkvað að faraÁkvað að faraÁkvað að faraÁkvað að fara
út í pólitíkút í pólitíkút í pólitíkút í pólitíkút í pólitík

Þó Svanlaug hafi ekki
áður setið í baráttusæti á

lista Framsóknarflokksins
hefur hún fylgst náið með

því sem er að gerast í póli-
tíkinni. „Ég kynnti mér

stefnumál stjórnmálaflokk-

anna á yngri árum og eftir
þá athugun ákvað ég að

ganga til liðs við Framsókn
því mér fundust stefnumálin

þar eiga best við mig.
Núna þegar dró að þess-

um kosningum var ég hvött
til að taka sæti númer tvö á

lista flokksins, sem ég sé
ekki eftir, enda með gott

fólk með mér á listanum.
Mér fannst að minnsta kosti
áhugavert að reyna að gera
atlögu að bæjarfulltrúastól

og okkur Framsóknar-
mönnum tókst að ná því

sæti.“

Ánægð meðÁnægð meðÁnægð meðÁnægð meðÁnægð með
árangurinnárangurinnárangurinnárangurinnárangurinn

Þau Svanlaug og Ingi Þór
hljóta að vera ánægð með

vera komin inn í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar, þar eð þau
sátu bæði í baráttusætum,

hvort á sínum listanum.
„Jú, ég er hæstánægð með

þennan árangur“, segir
Svanlaug. „Framsóknar-

flokkurinn hafði fyrir þessar
kosningar ekki verið með

tvo menn í bæjarstjórn í þrjá
áratugi. Annar maðurinn
náðist inn núna og ég er
mjög ánægð með það.“

Ingi Þór samsinnir þessu
og segir það mjög mikilvægt

að hafa haldið meirihlut-
anum. „Og vel það. Ég

þakka þennan góða árangur
því góða fólki sem stóð bak
við okkur í kosningabarátt-

unni en ekki síður þeim
góða árangri sem þessir
tveir flokkar hafa náð í

stjórn bæjarins á undan-
förnum árum.“

Ber að líta upp tilBer að líta upp tilBer að líta upp tilBer að líta upp tilBer að líta upp til
stóru systurstóru systurstóru systurstóru systurstóru systur

Þó að vel hafi farið á með
framsóknarmönnum og

sjálfstæðismönnum í Ísa-
fjarðarbæ á undanförnum
árum gefst ekkert garantí

fyrir því að svo verði áfram.
Aðspurð hvort þau muni

taka þras og nöldur bæjar-
stjórnarfunda með sér í fjöl-
skylduboð segja þau það af

og frá. Bæði segjast þau
ekki þrasgjörn að eðlisfari
og þess vegna lítil hætta á

slíku.
„Við höfum bæði þroska

til að geta rætt út um málin
án þess að rífast. Ef það

tekst ekki, þá minni ég hann
bara á að ég er eldri og

honum ber því að líta upp til
mín“, segir Svanlaug við

blendna hrifningu „bróður“
síns.

RæstingarRæstingarRæstingarRæstingarRæstingar
Óskum eftir starfsmanni til ræstingarstarfa

í afgreiðslusal Landsbankans.
Nánari upplýsingar gefnar í Landsbanka

Íslands, útibúinu á Ísafirði, sími 450 5500.

Til sölu er Creda þurrkari með
barka á kr. 10 þús., bókahilla á
kr. 2.500, plötuskápur á kr. 3
þús., barna- og unglingaskrif-
borð og hilla úr beyki á kr. 10
þús, eldhúsborð og fjórir stólar
á kr. 30 þús. og keðjutalía á kr.
10 þús. Uppl. í síma 456 3044.

Óska eftir að passa barn, 3ja ára
eða yngra, í júní og júlí í sumar.
Ég er 11 ára og bý í Firðinum.
Uppl. í síma 865 6459.

Til sölu er Nissan Sunny 1,6
árg. '94, ekinn 115 þús. km.
Skyggðar rúður, álfelgur,
spoiler, fjarstýrð samlæsing.
Uppl. í síma 847 8531.

Óska eftir að taka á leigu 4ra
herb. íbúð eða stærri til lengri
tíma. Skilvísi og reglusemi heitið.
Uppl. í síma 690 1176 eða
587 7751.

Til sölu eða skipti. Tveir góðir
tilbúnir í ferðalagið, báðir árg.
'92. Pajero jeppi m/öllu og
Camplet GTE tjaldvagn. Báðir
vel með farnir. Allar nánari uppl.
í síma 894 3518.

Til sölu rauður, vel með farinn
Toyota Touring árg. '90, sk.
03. Vetrardekk fylgja. Uppl. í
síma 567 6747 og 692 6979.

Til sölu sumarbústaðaland í
Skálavík, ca. hálfur hektari.
Uppl. í síma 456 7160.

Til sölu einbýlishúsið að
Hlíðarstræti 6, Bolungarvík.
Laust. Uppl. í síma 456 7160.

Ósóttir vinningar í Jólahapp-
drætti 10. bekkjar Grunnskól-
ans á Þingeyri. Örbylgjuofn á
miða nr. 286 og ferðatæki á
miða nr. 405. Nánari uppl. á
www.isafjordur.is/is/skoli/
thingeyri eða í síma 865 8996.

Til sölu Subaru Station '87.
Skoðaður. Sumar- og vetrardekk
fylgja. Uppl. í síma 848 0928.

Ég er 12 ára stelpa sem óskar
eftir að passa börn til kl. 3 eh.
í sumar. Uppl. í síma 849 0103

Óska eftir hjóli fyrir 8 ára strák.
Uppl. í síma 894 5402 og
456 4502.

Íbúð að Engjavegi 17 til sölu
eða leigu. 3ja herb., sér
inngangur, snyrtileg, laus frá 1.
ágúst. Uppl. í síma 867 0397.

Til sölu blá vel með farin Simo
kerra (kr. 7000). Einnig lítið
12,5" blátt og bleikt barnahjól
með dúkkusæti og hjálpar-
dekkjum (kr. 4000). Uppl. í
síma 456 5339.

Til sölu er bílskúr að Túngötu
22 á Ísafirði. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 863 3893.

Til sölu stofuofn eða stofu-
kamína. Mjög góður ofn, kyntur
með spýtum og hitar fljótt. Á
sama stað til sölu prjónavél.
Selst ódýrt. Uppl. í síma 456
3397.

Til sölu 2ja herb. 53,4 fm íbúð
á 1. hæðað Túngötu 18. Uppl.
í síma 456 3568.

Garðeigendur athugið! Líkt og
fyrri sumur býður Vinnuskólinn
upp á garðahreinsun og slátt.
Miðað er við 2300 kr. á tímann
fyrir hreinsun á beðum og 1800
kr. fyrir slátt. Uppl. og pantanir
í síma 456 3808.

Til sölu er Simo kerruvagn.
Uppl. í síma 456 4212 og
893 1769.

Vantar reiðhjól fyrir átta ára
stelpu fyrir lítinn pening. Má
vera lélegt og þarfnast viðgerðar.
Uppl. í síma 891 7731.

Sá sem tók ófrjálsri hendi
hlaupahjól fyrir utan Eyrargötu-
blokkirnar er vinsamlegast
beðinn um að skila því aftur á
sama stað.

Volvo 850 GLE til sölu. Árg.
'94, sporttýpa. Alls konar skipti
koma til greina. Uppl. í síma
456 6326 og 866 3326.
Bjarni.

Óska eftir að fá keyptan Ab-
Slider magaþjálfann. Uppl. í
síma 690 2201.

Göngugrind óskast fyrir litla
guttann okkar. Uppl. í síma
456 5124.

Íþróttahúsið á TorfnesiÍþróttahúsið á TorfnesiÍþróttahúsið á TorfnesiÍþróttahúsið á TorfnesiÍþróttahúsið á Torfnesi

Lokað um tímaLokað um tímaLokað um tímaLokað um tímaLokað um tíma
vegna viðhaldsvegna viðhaldsvegna viðhaldsvegna viðhaldsvegna viðhalds
Íþróttahúsinu á Torfnesi

á Ísafirði hefur verið lokað
fram í miðjan júlí vegna
hefðbundins viðhalds og
endurbóta. Björn Helgason,
íþróttafulltrúi Ísafjarðarbæj-
ar, segir að reynt sé að sinna
viðhaldi á húsinu á þessum
árstíma því þá sé iðkun inn-
anhússíþrótta með minnsta
móti.

„Ég hef ekki orðið var
við að óánægju gæti með
þessar lokanir í þann tæpa
áratug sem þær hafa tíðkast

enda ekki mikil ásókn í
íþróttahúsið yfir sumartím-
ann. Það eru engar meiri-
háttar framkvæmdir í gangi
heldur er verið að mála og
sinna öðru sem til fellur“,
sagði Björn.

Sá fyrirvari er á sumar-
lokuninni að hægt verði að
halda 17. júní hátíðlegan í
íþróttahúsinu gerist þess
þörf. Einnig verður húsið
opnað tímabundið vegna
Landsmóts harmonikufé-
laga.

Góð grásleppuveiði en mikið netatjónGóð grásleppuveiði en mikið netatjónGóð grásleppuveiði en mikið netatjónGóð grásleppuveiði en mikið netatjónGóð grásleppuveiði en mikið netatjón

Reimar afla-Reimar afla-Reimar afla-Reimar afla-Reimar afla-
hæstur í Víkinnihæstur í Víkinnihæstur í Víkinnihæstur í Víkinnihæstur í Víkinni

Grásleppuveiði í vor var
með ágætum þegar gaf á
sjó. „Það var mikið um
brælu í vor og því mikið
netatjón. Ég er búinn að
veiða í 73 tunnur sem er
býsna gott. Ég held að ég sé
aflahæstur af þeim sem gera
út frá Bolungarvík.

Sá næsti var með um 60
tunnur og svo eru nokkrir
með ekki meira en 12 tunnur
en margir hættu snemma
vegna netatjóns“, sagði
Reimar Vilmundarson, grá-
sleppukarl. Reimar kvaðst
selja alla sína grásleppu til
Stykkishólms.

Tilboð í snjómoksturTilboð í snjómoksturTilboð í snjómoksturTilboð í snjómoksturTilboð í snjómokstur

Kubbur bauð lægstKubbur bauð lægstKubbur bauð lægstKubbur bauð lægstKubbur bauð lægst
Fimm tilboð bárust í snjó-

mokstur í Dýrafirði og Ön-
undarfirði næstu þrjú ár.
Lægsta boð átti Kubbur ehf.
á Ísafirði eða 11 millj. kr.
Hæsta tilboð átti Brautin sf.
á Þingeyri eða 16,4 m.
Kostnaðaráætlun var 15,1
milljón króna.

Í verkinu felst snjómokst-
ur á Vestfjarðavegi frá Þing-
eyri að jarðgöngunum í
Breiðadal, á Flateyrarvegi
út á Flateyri, á Önundar-
fjarðarvegi að Hóli og á Val-
þjófsdalsvegi að Valþjófs-
dal, auk nokkurra heimreiða
að bæjum í Önundarfirði.

Bikarkeppni KSÍBikarkeppni KSÍBikarkeppni KSÍBikarkeppni KSÍBikarkeppni KSÍ

BÍ á móti GrindavíkBÍ á móti GrindavíkBÍ á móti GrindavíkBÍ á móti GrindavíkBÍ á móti Grindavík
Boltafélag Ísafjarðar (BÍ)

fær lið Grindvíkinga í heim-
sókn um helgina í annarri
umferð í bikarkeppni KSÍ.
Grindvíkingum hefur verið
spáð sigri í úrvalsdeildinni.

Í fyrstu umferð sigraði BÍ
lið UMFB 0-1 í framlengd-
um leik. Jóhannes G.
Guðnason skoraði markið
en átti einnig tvö skot í tré-
verkið. „Þetta var baráttu-

leikur sem við áttum skilið
að vinna“, sagði Haukur
Benediktsson, leikmaður
og annar tveggja þjálfara
meistaraflokks BÍ.

Ókeypis verður inn á alla
heimaleiki BÍ í sumar.
Vegna reglna um dreifingu
kostnaðar og tekna milli liða
í bikarkeppni verður hins
vegar rukkað inn á leikinn á
móti Grindavík.

Lið Boltafélags Ísafjarðar.
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„Ísafjörður„Ísafjörður„Ísafjörður„Ísafjörður„Ísafjörður
er bærinner bærinner bærinner bærinner bærinn
minn og hérminn og hérminn og hérminn og hérminn og hér
vil ég vera“vil ég vera“vil ég vera“vil ég vera“vil ég vera“

– segir Sandra Dís Steinþórsdóttir,
sem útskrifaðist sem „dux scholae”
frá Menntaskólanum á Ísafirði

Menntaskólinn á Ísafirði útskrifaði
dögunum 24 stúdenta sem halda nú

þaðan út á lífsins ólgusjó, reiðubúnir
eftir atvikum að takast á við fram-

tíðina. Venju samkvæmt var sá nem-
andi sem útskrifaðist með hæsta

 meðaleinkunn frá MÍ sæmdur titl-
inum „dux scholae“ við útskriftar-
athöfn skólans. Að þessu sinni var

það Ísfirðingurinn Sandra Dís Stein-
þórsdóttir sem reyndist hafa plumað

sig best í náminu.
Á prófskírteininu sem

Sandra fékk afhent á útskrift-
ardaginn sagði að hún braut-
skráðist frá skólanum með að-
aleinkunnina 9,03. Mistök
reyndust þó hafa verið gerð
við útreikningana, því að þeg-
ar Bæjarins besta hitti Söndru
að máli var hún nýkomin frá
því að sækja nýtt skírteini.

Sama um skakkaSama um skakkaSama um skakkaSama um skakkaSama um skakka
útreikningaútreikningaútreikningaútreikningaútreikninga

„Það uppgötvaðist að með-
aleinkunnin mín var reiknuð
eitthvað skakkt og því þurfti
að búa til nýtt skírteini fyrir
mig. Ég var í raun með með-
aleinkunnina 9,16.“

Sandra segir að hún láti sér
skakka útreikninga í léttu rúmi
liggja, þó að vissulega sé
skemmtilegra að fá hærri aðal-
einkunn. „Samt hefði verið
hálf vandræðalegt hefði það
uppgötvast að einkunnin mín
væri lægri en talið hafði verið
að útskriftinni lokinni og ég
þurft að skila verðlaununum

sem ég fékk. En ég hefði kann-
ski bara ekkert verið látin vita
hefði það gerst“, segir Sandra.

Skiptir reglu-Skiptir reglu-Skiptir reglu-Skiptir reglu-Skiptir reglu-
lega um nærfötlega um nærfötlega um nærfötlega um nærfötlega um nærföt

Þekkt er að þegar tími loka-
prófa rennur upp á hverju vori
fyllast sumir nemendur próf-
kvíða og gera örvæntingar-
fullar tilraunir til þess að læra
allt það sem hafði verið
hundsað yfir veturinn, yfirleitt
með misjöfnum árangri.
Sandra segist ekki vera ein af
þeim sem kjósa að læra með
þessum hætti.

„Nei, ég hef yfirleitt reynt
að sýna ábyrgð og nema allt
jafnóðum, þó vissulega gangi
það misvel eftir aðstæðum.
Það hentar mér sérlega illa að
vaka yfir skræðum fram eftir
nóttu og ég veit ekki hvort að
ég gæti það yfirleitt, kæmi til
þess. Þess vegna reyni ég frek-
ar að halda jafnóðum í við
námsefnið og það hefur reynst

mér ágætlega til þessa“, segir
Sandra.

Margir nemendur hafa sér-
stakar aðferðir við próflestur-
inn og hjátrú tengd honum er
gífurleg meðal sumra nem-
endanna. Nefna má að sumir
klæðast alltaf sömu sokkun-
um á meðan prófaviku stendur
og enn aðrir ganga lengra og
skipta ekki um nærföt. Sandra
segist vissulega hafa sína siði
á meðan prófum stendur, en
þvertekur fyrir alla nærfata-
hjátrú.

„Ég vakna yfirleitt snemma
dagana fyrir próf og læri þá
fram eftir kveldi og reyni að
troða eins miklu í hausinn á
mér og mögulegt er. Síðan á
prófdaginn sjálfan vakna ég
um tveimur klukkustundum
fyrir prófið og fer einu sinni
enn yfir efnið. Svo passa ég
líka vel að sleppa aldrei úr
æfingum, enda er mikilvægt
að halda sér hressum og anda
fersku lofti af og til. Þessi að-
ferð gagnast mér ágætlega, en
hentar sjálfsagt ekki öllum,
enda eru ótalmargar aðferðir
að læra fyrir próf.

Ég hef aðeins eina hjátrú
varðandi próftöku, en það er
að skápurinn í svefnherberg-
inu mínu verður að vera lok-
aður á meðan prófinu stendur.
Ég athuga það alltaf alveg sér-
staklega vel áður en ég held
af stað í próf.“

Hefði verið kjánalegtHefði verið kjánalegtHefði verið kjánalegtHefði verið kjánalegtHefði verið kjánalegt
að reyna ekkiað reyna ekkiað reyna ekkiað reyna ekkiað reyna ekki

– Nú hefur þú sjálfsagt vitað
fyrirfram að þú værir ein af
þeim sem hvað sterkast kæmu
til greina sem dúx þetta árið.
Jók, það ekkert á hefðbundið

prófastress?
„Nei, ekkert sérstaklega. Ég

ákvað bara að gera mitt allra
besta og gefa allt í botn. Það
skilaði sér greinilega því að
mér hefur aldrei áður gengið
eins vel í lokaprófum. Ég
meina, ef maður getur ekki
lagt aðeins á sig við að læra
núna fyrir síðustu prófin, þá
hvenær?

Einnig er það svo, að bæði
ég sjálf og vinir mínir gera
ráð fyrir því að mér gangi vel,
þannig að mér þætti leiðinlegt
að standast ekki eigin vænt-
ingar og þeirra. Svo vissi ég
líka að ég gæti náð góðum
árangri og því hefði bara verið
kjánalegt af mér að reyna ekki
hvað ég gæti til þess að gera
það.“

Alltaf skipulögðAlltaf skipulögðAlltaf skipulögðAlltaf skipulögðAlltaf skipulögð
Sandra segir að hún hafi frá

barnæsku verið mikill náms-
hestur og þakkar það helst
samviskusemi öðru fremur.

„Það er allavega ekki af-
bragðs lestrargeta sem veldur.
Ég les mjög hægt og er til-
dæmis marga mánuði að klára
eina skáldsögu. Ég held að
skipulagning hafi mest að
segja, ég hef alltaf verið ákaf-
lega skipulögð og það hjálpar
held ég mikið til.

Svo hefur bekkurinn minn
alla tíð verið ákaflega sam-
rýmdur og fólk er duglegt að
hjálpast að með því að skiptast
á glósum og öðru. Við höfum
flest verið saman í bekk frá
því að skólaganga okkar hófst
í barnaskólanum og það er
eiginlega ótrúlegt hvað allir
eru miklir vinir, allir bjóða
hver öðrum í afmæli og slíkt.

Þetta eru allt frábærir krakkar
og ég held að núna, eftir meira
en fjórtán ár saman í skóla,
séum við hvað nánust.

Útskriftarferðin sem við
fórum til Benidorm á Spáni í
fyrra spilar þar stórt hlutverk.
Hún þjappaði hópnum gífur-
lega saman og við komum
heim ennþá samrýmdari en
áður. Það verður leiðinlegt að
skilja við þessa krakka nú að
skólagöngunni lokinni, en ég
vona innilega að við eigum
eftir að halda sambandi í fram-
tíðinni og það hlýtur eiginlega
að gerast.“

Annríkið bitnarAnnríkið bitnarAnnríkið bitnarAnnríkið bitnarAnnríkið bitnar
á svefninumá svefninumá svefninumá svefninumá svefninum

Sandra brautskráðist frá
heilsusviði náttúrufræðibraut-
ar, sem þýðir að auk þess að
læra þá áfanga sem kenndir
eru á náttúrufræðibraut tók
hún einnig áfanga sjúkraliða-
brautar og útskrifaðist einmitt
með næsthæstu einkunn sem
sjúkraliði frá skólanum fyrir
tæpu ári. Að taka sjúkraliðann
auk hefðbundins náttúru-
fræðináms er mikið verk enda
hafði Sandra lokið 167 ein-
ingum við útskrift, sem er tals-
vert meira en gengur og gerist
í hefðbundnu framhaldsskóla-
námi.

Með náminu í vetur hefur
hún svo unnið við umönnun í
hlutastarfi hjá Heilbrigðis-
stofnuninni Ísafjarðarbæ,
þjálfað 9-12 ára krakka á
gönguskíðum og æft þá íþrótt
ötullega sjálf. Hvernig skyldi
hún hafa tíma til þess að sinna
öllum þessum verkefnum?

„Ætli það bitni ekki mest á

samvistum við vinina. Og
kannski svefninum, því ég
tími ekki alltaf að sleppa því
að hangsa með vinum mínum
og sef þá bara minna í staðinn.
Það er búinn að vera dálítill
vandræðagangur á mér vegna
þess að hjúkrunarfögin hafa
ekki alltaf samræmst aðalfög-
unum sem náttúrufræðibraut-
in tekur og því hef ég verið
mikið í árekstrum og einnig
þurft að taka fög utan skóla.
En það er mesta furða hve vel
hefur tekist til að samræma
þetta allt og ég vil þakka
starfsfólki skólans fyrir að
hafa verið svona duglegt að
hjálpa mér að samræma.”

Aldrei vafi í hvaðaAldrei vafi í hvaðaAldrei vafi í hvaðaAldrei vafi í hvaðaAldrei vafi í hvaða
menntaskóla ég færimenntaskóla ég færimenntaskóla ég færimenntaskóla ég færimenntaskóla ég færi

– Þú virðist ánægð með
skólagönguna í Menntaskól-
anum á Ísafirði. Langaði þig
aldrei að fara og nema við
annan menntaskóla eins og
var móðins fyrir nokkrum ár-
um?

„Nei. Það lék aldrei vafi í
mínum huga að ég færi í
Menntaskólann á Ísafirði.
Þegar ég var á gelgjuskeiðinu
langaði mig reyndar að fara í
Menntaskólann á Akureyri
vegna þess að þar voru svo
flottar skíðabrekkur og ég var
með einhverja útþrá. Það var
samt aldrei spurning þegar ég
kláraði grunnskólann. MÍ var
eini menntaskólinn sem ég
sótti um í og ég var harð-
ákveðin að læra þar. Mig lang-
aði ekkert að fara frá mömmu
og pabba þegar upp var staðið
og svo er MÍ bara frábær skóli.

Ég hef kunnað ákaflega vel



MIÐVIKUDAGUR 12. JÚNÍ 2002      7

við mig þar síðustu fjögur
árin. Nálægðin sem skapast
milli nemendanna og starfs-
fólksins vegna smæðar skól-
ans er sérstaklega skemmtileg
og kennaraliðið er gott að mín-
um dómi, þó vissulega sé erfitt
að gera öllum til hæfis, kann-
ski sérstaklega fólki á okkar
aldri. Svo er félagslífið líka
fínt í skólanum.“

Gerði kennur-Gerði kennur-Gerði kennur-Gerði kennur-Gerði kennur-
unum lífið leittunum lífið leittunum lífið leittunum lífið leittunum lífið leitt

Foreldrar Söndru eru þau
Berglind Árnadóttir, sérkenn-
ari við Grunnskólann á Ísa-
firði, og Steinþór „Dúi” Frið-
riksson, vert með meiru, en
þeirra leiðir lágu ekki saman
eftir að Sandra fæddist. Hún
ólst því að mestu upp hjá móð-
ur sinni, sem er í sambúð með
Stefáni Hagalín Ragúelssyni,
en faðir hennar, sem er sam-
býlismaður Gróu Böðvars-
dóttur, er aldrei langt undan
heldur.

Sandra fæddist í Reykjavík
og eyddi fyrstu sjö árum ævi
sinnar á flakki – fyrst bjó hún
í Reykjavík og Kópavogi, þá í
Stykkishólmi, þaðan fluttist
hún til Patreksfjarðar, svo í
Hnífsdal og á endanum kom
hún til Ísafjarðar, þar sem hún
hefur verið allar götur síðan.
Hún var að eigin mati „frekja
og hundleiðinlegt barn“ og
segist hafa gert kennurunum
lífið leitt þegar hún var í barna-
skólanum á Ísafirði.

„Ég var svolítið hrekkjusvín
og var stundum send til skóla-
stjórans, þó það sjáist kannski
ekki á mér núna. Það eltist
hinsvegar fljótt af mér og ég
lærði á endanum að haga mér
sómasamlega“, segir Sandra.

Þetta er bærinn minnÞetta er bærinn minnÞetta er bærinn minnÞetta er bærinn minnÞetta er bærinn minn
og hér vil ég veraog hér vil ég veraog hér vil ég veraog hér vil ég veraog hér vil ég vera

– Hvað ætlastu svo fyrir í
nánustu framtíð?

„Ég verð að vinna á sjúkra-
húsinu í sumar og verð vænt-
anlega fullgildur sjúkraliði um
mitt sumar, því það þarf að
vinna fjóra heila mánuði við
umönnun í 100% starfi til þess
að fá sjúkraliðaréttindin. Ég
kann ágætlega við mig í um-
önnuninni, þar hjálpa ég fólki
að lifa daglegu lífi sem annars
gæti það ekki og það er vissu-
lega gefandi.

Í haust er síðan hugmyndin
að fara út með tveimur vinkon-
um mínum og skoða Evrópu.
Við fljúgum til Spánar og för-
um þaðan til Frakklands og
kannski Hollands. Endastöðin
er síðan England, þar sem
önnur vinkona okkar mun
bíða eftir okkur. Ég vonast til
þess að geta unnið þar í vetur,
bæði til þess að skerpa ensku-
kunnáttuna og bara hafa gam-
an af lífinu.

Næsta vor ætla ég síðan að
koma heim og þreyta inntöku-
prófin í læknadeild Háskóla
Íslands. Ef ég kemst þar inn
langar mig í framtíðinni að
sérhæfa mig í kvensjúkdóma-
eða barnalækningum.

Ég sé fyrir mér, að ef af
þessu verður muni ég reyna
að öðlast einhverja reynslu á
mínu sviði annars staðar en
auðvitað stefni ég á að flytja
aftur til Ísafjarðar og setjast
að hér til framtíðar. Þetta er
bærinn minn og hér vil ég
vera“, segir Sandra Dís að lok-
um og heldur til vinnu sinnar
í sjúkrahúsinu, fullviss um að
framtíðin á eftir að bera eitt-
hvað skemmtilegt í skauti sér.

Sumarvinna ungSumarvinna ungSumarvinna ungSumarvinna ungSumarvinna unglingalingalingalingalinga

Gott ástandGott ástandGott ástandGott ástandGott ástand
á Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðum

Allir eða nær allir ungl-
ingar á menntaskólaaldri á
Vestfjörðum hafa fengið
sumarvinnu. Um 600
manns á þessum aldri eru
án sumarvinnu í Reykjavík
og hefur ástandið þar ekki
verið eins slæmt í áraraðir.
Allt aðra sögu er að segja af
Vestfjörðum.

Frekar er að unglingar í
efsta bekk grunnskóla eigi

í erfiðleikum með að verða
sér úti um vinnu. Ástandið
er misjafnt eftir byggðum.
Á Tálknafirði hafa allir
fengið vinnu en á Ísafirði
eru margir enn að leita. Allir
þessir unglingar geta feng-
ið vinnu hjá vinnuskólum
sveitarfélaganna en virðast
líta á þá hana sem neyðar-
brauð.

Aflabrögð hjá Flateyrar-
bátum hafa verið ævintýra-
leg á köflum. Á einum degi
í síðustu viku komu yfir 100
tonn að landi. Algengur afli
handfærabáta var á milli tvö
og þrjú tonn eftir um 10
klukkustundir á sjó.

„Við höfum varla undan
hérna á markaðnum, slíkt

er fiskiríið“, sagði Guð-
bjartur Jónsson hjá Fisk-
markaði Flateyrar. „Það er
komið mikið af aðkomu-
bátum og margir á leiðinni
þannig að það stefnir í
skemmtilegt sumar. Við
héldum að aflabrögðin í
fyrra væru met en nú stefnir
í enn eitt metið.“

FlateyriFlateyriFlateyriFlateyriFlateyri

Stefnir í metaflaStefnir í metaflaStefnir í metaflaStefnir í metaflaStefnir í metafla
hjá handfærabátumhjá handfærabátumhjá handfærabátumhjá handfærabátumhjá handfærabátum

Slysahætta hjá börSlysahætta hjá börSlysahætta hjá börSlysahætta hjá börSlysahætta hjá börnum við dorgveiðar í Ísafjarðarhöfnnum við dorgveiðar í Ísafjarðarhöfnnum við dorgveiðar í Ísafjarðarhöfnnum við dorgveiðar í Ísafjarðarhöfnnum við dorgveiðar í Ísafjarðarhöfn

Foreldrar gæti barna sinnaForeldrar gæti barna sinnaForeldrar gæti barna sinnaForeldrar gæti barna sinnaForeldrar gæti barna sinna
Lögreglan á Ísafirði beinir

þeim tilmælum til foreldra að
þeir fylgist vel með ferðum
barna sinna við höfnina. Börn
sækja þangað stíft til að dorga
en brestir virðast á því að þau
séu með viðeigandi öryggis-
búnað, svo sem björgunar-
vesti.

„Við höfum orðið vör við
krakka allt niður í fimm ára á
höfninni, eftirlitslausa og án
björgunarvesta. Þessu fylgir
mikil slysahætta“, segir Jón
Svanberg Hjartarson lögreglu-
varðstjóri. Hann segir að búast
megi við að lögreglan aki ung-
um veiðimönnum heim og

ræði við foreldra þeirra.
Að sögn Jóns Svanbergs er

nokkuð um að foreldrar telji
hafnarstarfsmenn eiga sinna
eftirliti með börnum á bryggj-
unni, en það sé alrangt. „Höfn-
in er vinnusvæði og þeir einu
sem bera ábyrgð á því að fylgj-
ast með börnum þar eru for-

eldrar þeirra. Við höfum ekk-
ert á móti veiðunum sem slík-
um enda besta skemmtun að
dorga fyrir mansa í góðu veðri.
Málið snýst einfaldlega um
að hlutirnir séu gerðir á örugg-
an máta og að ungir krakkar
séu ekki eftirlitslausir á ferð
um bryggjurnar.“

Enn er óvíst um undirverktaka hjá ÍslandsflugiEnn er óvíst um undirverktaka hjá ÍslandsflugiEnn er óvíst um undirverktaka hjá ÍslandsflugiEnn er óvíst um undirverktaka hjá ÍslandsflugiEnn er óvíst um undirverktaka hjá Íslandsflugi

Sjúkraflugið næsta vetur í athugunSjúkraflugið næsta vetur í athugunSjúkraflugið næsta vetur í athugunSjúkraflugið næsta vetur í athugunSjúkraflugið næsta vetur í athugun
Forráðamenn Íslands-

flugs eru að skoða hvaða
kostir eru vænlegir varðandi
sjúkraflug á Vestfjörðum
næsta vetur. Að sögn Ómars
Benediktssonar fram-

kvæmdastjóra verður ekki
ljóst fyrr en seint í þessum
mánuði hvaða flugrekendur
koma til greina sem undir-
verktakar. Eins og kunnugt er
missti Jórvík flugrekstrarleyfi

sitt nýlega og verður ekki ljóst
fyrr en í næsta mánuði hvaða
aðilar halda sínum leyfum.

Mýflug hefur undanfarið ár
séð um sjúkraflug á Vestfjörð-
um fyrir Íslandsflug. Ómar

segir jafnvel líklegt að Ís-
landsflug kaupi flugvél til
að sinna þessu. Samkvæmt
samningi  skal flugvél vera
til staðar á Ísafirði frá 1.
október.

Kómedíuleikhús Elfars Loga hlýtur styrk frá Sjóvá–AlmennumKómedíuleikhús Elfars Loga hlýtur styrk frá Sjóvá–AlmennumKómedíuleikhús Elfars Loga hlýtur styrk frá Sjóvá–AlmennumKómedíuleikhús Elfars Loga hlýtur styrk frá Sjóvá–AlmennumKómedíuleikhús Elfars Loga hlýtur styrk frá Sjóvá–Almennum

Muggur er blanda afMuggur er blanda afMuggur er blanda afMuggur er blanda afMuggur er blanda af
leikhúsi og kvikmyndleikhúsi og kvikmyndleikhúsi og kvikmyndleikhúsi og kvikmyndleikhúsi og kvikmynd

– einleikur byggður á ævi listamannsins Guðmundar Thorsteinssonar frá Bíldudal

Kómedíuleikhúsið á Ísa-
firði, sem Bílddælingurinn
Elfar Logi Hannesson stendur
að, hefur hlotið 150.000 króna
styrk úr menningarsjóði Sjó-
vár–Almennra trygginga hf.
til að færa upp einleikinn
Mugg, sem hefur verið í und-
irbúningi um tveggja ára
skeið. Í samtali við blaðið
sagðist Elfar Logi að vonum
vera ánægður með styrkinn
þó enn vanti um eina og hálfa
milljón króna svo hægt verði
að færa verkið á fjalir í haust.
Áætlað er að uppfærsla þess
muni kosta um fjórar milljónir
króna. Einleikurinn rekur ævi
listmálarans Guðmundar
Thorsteinssonar frá Bíldudal,
sem var betur þekktur sem
Muggur. Elfar Logi leikur eina
hlutverk verksins auk þess
sem hann semur það í teymi
við ísfirska leikstjórann Vig-
dísi Jakobsdóttur.

„Handritsvinnu okkar Vig-
dísar lauk nýlega og nú vinnur
Kristinn Jóhann Níelsson að

tónlist við verkið. Kvik-
myndaleikstjórinn Ragnar
Bragason frá Súðavík mun
síðan fljótlega koma sér fyrir
í sumarhúsi sínu í Súðavík og
ég býst við að þá hefjist upp-
tökur fyrir kvikmyndaþátt
sýningarinnar“, sagði Elfar
Logi, en í verkinu er ætlunin
að blanda saman tveimur list-
formum, leiklistinni og kvik-
myndinni. Eini þátttakandi
uppfærslunnar sem ekki er
Vestfirðingur að uppruna er
nýráðinn leikmyndahönnuð-
ur, Rebekka A. Ingimundar-
dóttir, en Elfar Logi segir hana
rísandi stjörnu í íslensku leik-
húslífi sem m.a. hafi vakið
mikla athygli fyrir leikmynd
sína við Strompleik Halldórs
Laxness.

Stefnt er að því að frumsýna
verkið um miðjan október á
Bíldudal, fæðingarstað
Muggs. Eftir það er ætlunin
að sýna leikritið á Ísafirði og í
Reykjavík. „Ætlunin er síðan
að hafa verkið ávallt til taks.

hann lést aðeins 33 ára að
aldri, langt um aldur fram,“
segir Elfar Logi og nefnir í
því sambandi söguna um
Dimmalimm, myndskreyting-
ar Muggs við ljóð Theodóru
Thoroddsen, móðursystur
sinnar (sem um tíma var sýslu-
mannsfrú á Ísafirði), og mál-
verkið „Kolaburður í Reykja-
vík“ máli sínu til stuðnings.
Að sögn Elfars Loga var Guð-
mundi Thorsteinssyni margt
annað til lista lagt. Hann var
góður leikari og lék m.a. í
kvikmyndinni „Saga Borgar-
ættarinnar“ og söng og fór
með gamanmál við hvert tæki-
færi á barnaskemmtunum.

Kómedíuleikhúsið á Ísa-
firði er annað tveggja atvinnu-
leikhúsa sem starfa á lands-
byggðinni. Leikhúsið var
stofnað 1997 og hefur fært
upp fjóra leiki, nú síðast Leik
án orða eftir Samuel Beckett
sem var sýnt við góðar undir-
tektir í Edinborgarhúsinu á
Ísafirði á síðasta ári.

Það þýðir að ég verð alltaf
reiðubúinn að flytja það fyrir
ferðahópa sem koma hér að
sumri og á haustin þegar leik-
húslífið á Ísafirði er í lágmarki.
Það yrði ferðaþjónustunni hér
án efa til framdráttar ef hægt
verður að bjóða upp á leikhús
með litlum fyrirvara allan árs-
ins hring“, segir Elfar Logi.

„Muggur var án efa einn
mesti listamaður landsins og
afrekaði mikið á ævi sinni, en

Elfar Logi Hannesson.

Svartfuglseggin úrSvartfuglseggin úrSvartfuglseggin úrSvartfuglseggin úrSvartfuglseggin úr
bjarginu kominbjarginu kominbjarginu kominbjarginu kominbjarginu komin

Það er ljóst að sumarið er komið þegar menn fara að
selja svartfuglsegg í miðbæ Ísafjarðar. Fyrir síðustu helgi
voru þar seld egg sem Tryggvi Guðmundsson lögmaður á
Ísafirði og félagar hans tíndu í Hornbjargi en þangað fara
þeir á hverju ári til eggjatöku. Eggin seldust vel enda er
aldrei spurning hvort eggin seljist upp, heldur hvenær. Á
myndinni er Hjálmar Björnsson, hálfbróðir Tryggva, að
selja Ingu S. Ólafsdóttur ferðamálafrömuði egg sem hún
hugðist senda sælkerum sunnan heiða.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Niðurlæging Byggðastofnunar?Niðurlæging Byggðastofnunar?Niðurlæging Byggðastofnunar?Niðurlæging Byggðastofnunar?Niðurlæging Byggðastofnunar? 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:
Fylgist þú meðFylgist þú meðFylgist þú meðFylgist þú meðFylgist þú með
heimsmeistara-heimsmeistara-heimsmeistara-heimsmeistara-heimsmeistara-
mótinu í knatt-mótinu í knatt-mótinu í knatt-mótinu í knatt-mótinu í knatt-
spyrnu?spyrnu?spyrnu?spyrnu?spyrnu?
Alls svöruðu 503.

Já sögðu 188 eða 37,4%

Nei sögðu 315 eða 62,6%

SölubörnSölubörnSölubörnSölubörnSölubörn
og umboðsaðiliog umboðsaðiliog umboðsaðiliog umboðsaðiliog umboðsaðili

Sölubörn vantar til afleysingastarfa í sum-
ar á Ísafirði. Einnig er laust starf umboðs-
aðila blaðsins í Súðavík.

Hafið samband við Halldór eða Sigurjón
í síma 456 4560 sem fyrst.

Bæjarins besta.

FasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskipti

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – Ísafirði

Símar: 456 3940  &  456 3244
Fax: 456 4547 – Netfang:

tryggvi@snerpa.is
Heimasíða: www.bb.is/tgHeimasíða: www.bb.is/tgHeimasíða: www.bb.is/tgHeimasíða: www.bb.is/tgHeimasíða: www.bb.is/tg

FasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskipti

Einbýlishús/raðhús:
Engjavegur 24: 126,4 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust 1.
ágúst 2001. Áhv. ca. 4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hafraholt 50: 138,4 m² Hosby
einingahús á tveimur hæðum m/
bílskúr. Verð 12,9 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einb.hús á tveimur hæðum ásamt
grónum garði og eignarlóð Laust
fljótl. Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt kjall-
ara, háalofti og ræktuðum garði.
Verð 9.7 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einb.hús
á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr. Verð 12,9 m.kr.
Móholt 9: 194,3 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr.
Seljalandsvegur 24 (Sjónarhæð):
223,7 m² einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt kjallara. Húsið
uppgert að mestu, í mjög góðu
standi. Verð 12 m.kr.
Skólavegur 13: 160 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt kjallara,
bílskúr og 1000 m² eignarlóð.
Verð 8,5 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsil.
einb.hús á tveimur hæðum m/
bílsk.Verð 16 m.kr.
4-6 herbergja íbúðir:
Fjarðarstræti 14: 100 m²  falleg
4ra herbergja íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Baklóð
fylgir neðri hæðinni. Áhv. ca.
1,5 m.kr. Verð 5,8 m.kr.

3ja herbergja íbúðir:
Fjarðarstræti 38: 3-4ra herb.
íbúð að hluta undir risi. Íbúðin er í
góðu standi. Verð 4,5 m.kr.
Hlíðarvegur 33: 79,1 m² íbúð á
neðri hæð í fjórbýlishúsi ásamt
góðum bílskúr. Verð 6,9 m.kr.
Hlíf II –Torfensi: 62,5 m² 2ja-3ja
herb. íbúð á jarðhæð í Dvalarh.
aldraðra. Verð 7,1 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölb.húsi. Verð 3,9 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 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu. Skoða öll tilboð. Mögul.
að taka bíl uppí. Áhv. ca. 3 m.kr.
Verð 5,5 m.kr.
Tangagata 16: 66,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.
2ja herbergja íbúðir:
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð í
góðu standi á 2. hæð í fjölbýlis-
húsi. Áhv. ca. 3,6 m.kr.
Verð 6,5 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlis-
húsi ásamt sér geymslu. Verð 4
m.kr.
Súðavík:
Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt og
glæsil. einb.hús á einni hæð  m/
bílskúr, sólstofu og tveimur sól-
pöllum. Verð 11.5 m.kr.
Suðureyri:
Hjallavegur 11: 138,2 m² ein-
býlishús á einni hæð. Verð 3 m.kr.
Bolungarvík:
Hlíðarstræti 6: 113 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr
Tilboð
Atvinnuhúsnæði:
Sindragata:  veiðafærageymsla,
tvö bil, harðsteypt gólf, heitt og
kalt vatn og hiti. Tilboð óskast

Heimasíða:Heimasíða:Heimasíða:Heimasíða:Heimasíða:
wwwwwwwwwwwwwww.bb.is/tg.bb.is/tg.bb.is/tg.bb.is/tg.bb.is/tg

NámsstyrkurNámsstyrkurNámsstyrkurNámsstyrkurNámsstyrkur
til vestfirskra kvennatil vestfirskra kvennatil vestfirskra kvennatil vestfirskra kvennatil vestfirskra kvenna
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr

Minningarsjóði Gyðu Maríasdóttur.
Tilgangur sjóðsins er að veita vestfirskum

konum námsstyrki. Sjóðurinn styrkir nám
á sviði menningar og lista hérlendis sem
erlendis. Umsóknarfrestur er til 15. ágúst
2002.

Umsóknum ásamt námsvottorðum,
staðfestingu og upplýsingum um fyrir-
hugað nám sendist til undirritaðra.

Sigrún Guðmundsdóttir
Hjallavegi 23, 400 Ísafirði
Ólína Þorvarðardóttir
Menntaskólanum á Ísafirði, 400 Ísafirði

Fjölmenningarsetur á VestfjörðumFjölmenningarsetur á VestfjörðumFjölmenningarsetur á VestfjörðumFjölmenningarsetur á VestfjörðumFjölmenningarsetur á Vestfjörðum

Vefur á 5 tungu-Vefur á 5 tungu-Vefur á 5 tungu-Vefur á 5 tungu-Vefur á 5 tungu-
málum opnaðurmálum opnaðurmálum opnaðurmálum opnaðurmálum opnaður
Páll Péturson félagsmála-

ráðherra opnaði á mánudag
nýjan vef Fjölmenningar-
seturs á Vestfjörðum. Vefurinn
hefur að geyma upplýsingar
um íslenskt samfélag.

Honum er fyrst og fremst
ætlað að þjónusta fólk af
erlendum uppruna og er hann
í því skyni á fjórum tungu-
málum auk íslensku: Ensku,
pólsku, tælensku og serb-
nesku-króatísku.

Ætlunin er að vefurinn
tryggi aðgang fólks af erlend-

um uppruna að réttum upplýs-
ingum og geri það meðvitað
um réttindi sín og stöðu innan
íslensks samfélags.

Er fram líða stundir er einn-
ig ætlunin að gera upplýsingar
um önnur menningarsvæði
aðgengilegar á vefnum og
geta þá Íslendingar glöggvað
sig á siðum og venjum annara
þjóða. Einnig er í skoðun að
gera þar aðgengilegt efni til
íslenskunáms.

Slóð vefjarins er
www.fjolmenningarsetur.is

Sjóstangaveiðifélag ÍsfirðingaSjóstangaveiðifélag ÍsfirðingaSjóstangaveiðifélag ÍsfirðingaSjóstangaveiðifélag ÍsfirðingaSjóstangaveiðifélag Ísfirðinga

Róið á sjóstöngRóið á sjóstöngRóið á sjóstöngRóið á sjóstöngRóið á sjóstöng
frá Bolungarvíkfrá Bolungarvíkfrá Bolungarvíkfrá Bolungarvíkfrá Bolungarvík

Innanfélagsmót Sjó-
stangaveiðifélags Ísfirðinga
verður haldið laugardaginn
15. júní. Mótið er hugsað
sem æfing fyrir aðalmót sjó-
stangaveiðifélagsins sem
haldið verður fyrstu helgina
í júlí. Róið verður frá
Bolungarvík og látið úr höfn
kl. 9 og hætt að veiða kl. 15.

Þátttökugjald er ekkert og

nýliðar eru velkomnir.
Reyndir veiðimenn munu
aðstoða og leiðbeina þeim
sem ekki hafa prófað að
veiða  með veiðistöng úti á
sjó.

Upplýsingar og skráning
í mótið er hjá Þóri Sveins-
syni í síma 456 3298 og
Sigrúnu Baldursdóttur í
síma 456 4044.

bb.is

Grunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á Ísafirði

Dómnefndin aðDómnefndin aðDómnefndin aðDómnefndin aðDómnefndin að
ljúka störfumljúka störfumljúka störfumljúka störfumljúka störfum

Dómnefnd sem skipuð
var á síðasta ári vegna
hugmyndasamkeppni um
framtíðarhúsnæði Grunn-
skólans á Ísafirði hefur ekki
enn lokið störfum og valið
verðlaunahugmynd. Í sam-
keppnislýsingu sem nefnd-
in gerði fyrr á árinu kom
fram að það yrði gert fyrir
3. júní. Skilafrestur tillagna
var til 2. maí og bárust sjö
tillögur á tilsettum tíma. Að
sögn Kristjáns Kristjáns-
sonar, nefndarformanns og
verkfræðings, mun nefndin
ljúka störfum á næstu dög-
um. Seinaganginn segir
hann tilkominn vegna
vandræða með að ná öllum
fimm nefndarmönnum til
fundar.

„Fólk á oft erfitt um vik
með að mæta á fundi á
þessum árstíma og ekki
bætir úr skák að sérstaklega
mikið hefur verið að gera
undanfarið,“ segir Kristján,
„Okkur reyndist ekki unnt

að vinna á kosningahelg-
inni, fólk hefur verið að
útskrifa börnin sín og fleira
í þeim dúr. Aðeins á eftir að
reka endahnútinn á þetta og
ég geri ráð fyrir því að hægt
verði að tilkynna um sigur-
vegara í keppninni um
næstu helgi eða þar næstu,
eftir því hvernig gengur að
ná mönnum saman.“

Samkeppnin er haldin í
samstarfi við Arkitektafélag
Íslands og er framkvæmd
skv. samkeppnisreglum fé-
lagsins. Þátttökurétt höfðu
félagar í Arkitektafélagi
Íslands, nemendur í arki-
tektúr og aðrir þeir sem hafa
rétt til að leggja fram aðal-
uppdrætti fyrir umhverfis-
nefnd Ísafjarðarbæjar. Ísa-
fjarðarbær stefnir að því að
fela höfundum þeirrar til-
lögu sem hlýtur 1. verðlaun
frekari útfærslu hennar. Veitt
verða verðlaun að heildar-
fjárhæð allt að fimm mill-
jónum króna.

Vandi landsbyggðarinnar er af margvíslegum toga og hefur Byggðastofnun verið
ætlað það hlutverk að koma atvinnulífi og fólki utan Reykjavíkur til aðstoðar,
einkum með lánveitingum. Eftir því sem fólki hefur fjölgað á suðvesturhorninu
hefur þolinmæði íbúa þar minnkað í garð íbúa utan þess margumtalaða horns.
Vissulega má segja að Byggðastofnun og forveri hennar Framkvæmdastofnun hafi
verið umdeildar báðar tvær. Mörgum finnst hugsunin vera á skjön við nútímann að
reka stofnun til þess að hlaða undir landsbyggðina. Annað hvort bjargi hún sér sjálf
eða lognast út af. Okkur sem hér búum er lítið gefið um slíkan hugsunarátt, óháð því
hvar við skipum okkur í hinu pólitíska litrófi.

Á ýmsu hefur gengið í byggðamálum. Oft hefur verið lánað
með þeim hætti að formaður stjórnar Kristinn H. Gunnarsson,
þingmaður Vestfirðinga, segir að hætt sé að gefa út lista yfir
lánþega Byggðastofnunar vegna þess að þeir listar veki oft aðhlátur. Vissulega er rétt
að sumt í lánveitingum um tíðina hefur vakið efasemdir og spurningar, en engu að
síður verður að líta svo á að í meiri hluta tilvika hafi verið gagn að lánum og
styrkjum. Hinu er svo ekki að leyna að margir hafa misst trúna á framtíð byggðar á
hluta Vesturlands, Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum. Nægir að minna á
kúvendingu vinstri manna fyrir austan sem eru nú harðastir stuðningsmanna virkjunar
og álvers. Öðruvísi mér áður brá mætti segja. En þá má heldur ekki gleyma því, að
lífsafkoman og möguleikar til hennar ráða miklu í mannlegri tilveru. Allir verða að

lifa og baráttan fyrir mannsæmandi lífi setur mark sitt á alla tilveru mannsins og
getur orðið til þess eins og dæmin sanna að brjóta pólitíska múra, sem margir eru
ekkert annað en uppfinning mannanna.

Eitt ráðið til að styrkja hag landsbyggðarinnar var að flytja Byggðastofnun til
Sauðárkróks. Um þá ákvörðun hafa staðið illindi og deilur frá upphafi. Nú er svo
komið að meint stríð formannsins úr Bolungarvík og forstjórans hefur tekið
drjúgan tíma fjölmiðla. Að auki virðist stjórnin klofin. Forstjórinn vill gera hlutina
að sínu höfði, en formaðurinn telur að honum beri að fara að ákvörðunum

stjórnarinnar og flytja peningaumsýslu í Sparisjóð
Bolungarvíkur. Neiti forstjórinn að framfylgja ákvörðun stjórnar
Byggðastofnunar er málið háalvarlegt. Breytir engu þó forstjórinn
telji að bjóða hefði átt fjársýsluna út á markaði. Þá vaknar

spurningin hvort sá þáttur hafi ekki verið ræddur á stjórnarfundi Byggðastofnunar.
Vart er það að ástæðulausu að iðnaðarráðherra boðar forstjóranum áminningu.

Spurningin um það hvort botninum sé náð í vandræðagangi þeirrar ágætu
stofnunar um byggðamál, er borið hefur hitann og þungann af formlegri aðstoð við
landsbyggðina af hálfu ríkisins, verður væntanlega svarað á Ísafirði eftir rúma viku
á fundi stofnunarinnar. En megum við hrekklausir landsbyggðarmenn biðja þá
sem taka að sér forystu  um tvennt, að fara að lögum rétt eins og við hinir og leysa
deilurnar annars staðar en fyrir opnum tjöldum. Ella er niðurlægingin alger.
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VélsmiðjanVélsmiðjanVélsmiðjanVélsmiðjanVélsmiðjan
ÞristurÞristurÞristurÞristurÞristur

Íþrótta- og tómstundaskól-
inn á Torfnesi á Ísafirði, sem
starfræktur er af Boltafélagi
Ísafjarðar, hóf störf á mánu-
dag. Skólinn er ætlaður börn-
um á aldrinum 6-12 ára og
hefur það markmið að reyna á
þol, þrek og almennan hreyfi-
þroska krakkanna, auk þess

sem reynt er að kynna þeim
sem flestar íþróttagreinar og
tómstundaiðju af ýmsu tagi.

Meðal þess sem gert verður
í sumar má nefna hjólaferðir,
veiðiferðir og iðkun frjálsra
íþrótta. Þjálfun og skólastjórn
eru í höndum íþróttakennar-
anna Trausta Hrafnssonar og

Guðfinnu Tryggvadóttur auk
annarra starfsmanna BÍ.

Í sumar verða fjögur nám-
skeið á vegum skólans,  hvert
þeirra í tvær vikur. Áhuga-
samir foreldrar (og krakkar)
geta nálgast upplýsingar um
skólann og skráð sig í s. 862
1852 kl. 17-19 alla virka daga.

Íþrótta- og tómstundaskólinn á TorfnesiÍþrótta- og tómstundaskólinn á TorfnesiÍþrótta- og tómstundaskólinn á TorfnesiÍþrótta- og tómstundaskólinn á TorfnesiÍþrótta- og tómstundaskólinn á Torfnesi

Ætlaður 6-12Ætlaður 6-12Ætlaður 6-12Ætlaður 6-12Ætlaður 6-12
ára krökkumára krökkumára krökkumára krökkumára krökkum

Hressir krakkar á fyrsta degi í vinnuskólanum.
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helgarhelgarhelgarhelgarhelgardagbókindagbókindagbókindagbókindagbókin
skskskskskemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf

netiðnetiðnetiðnetiðnetið

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

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 12. júní kl. 06:10

HM í knattspyrnu: Svíþjóð – Argentína
Miðvikudagur 12. júní kl. 11:15

HM í knattspyrnu: Slóvenína – Paragvæ
Miðvikudagur 12. júní kl. 01:00

NBA: New Jersey Nets – Los Angeles Lakers
Fimmtudagur 13. júní kl. 06:10

HM í knattspyrnu: Kosta Ríka – Brasilía

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Miðvikudagur 12. júní kl. 11:15

HM í knattspyrnu: Suður Afríka – Spánn

HM – Fjórirfjórir 2. Þorsteinn J. og Snorri Már Skúlason fara yfir atburðiHM – Fjórirfjórir 2. Þorsteinn J. og Snorri Már Skúlason fara yfir atburðiHM – Fjórirfjórir 2. Þorsteinn J. og Snorri Már Skúlason fara yfir atburðiHM – Fjórirfjórir 2. Þorsteinn J. og Snorri Már Skúlason fara yfir atburðiHM – Fjórirfjórir 2. Þorsteinn J. og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
HM í knattspyrnu alla daga sem leikið er. Þeir félagar sýna mörkin,HM í knattspyrnu alla daga sem leikið er. Þeir félagar sýna mörkin,HM í knattspyrnu alla daga sem leikið er. Þeir félagar sýna mörkin,HM í knattspyrnu alla daga sem leikið er. Þeir félagar sýna mörkin,HM í knattspyrnu alla daga sem leikið er. Þeir félagar sýna mörkin,
marktækifærin og skoða umdeild atvik frá öllum hliðum. Einnig fámarktækifærin og skoða umdeild atvik frá öllum hliðum. Einnig fámarktækifærin og skoða umdeild atvik frá öllum hliðum. Einnig fámarktækifærin og skoða umdeild atvik frá öllum hliðum. Einnig fámarktækifærin og skoða umdeild atvik frá öllum hliðum. Einnig fá
þeir félagar góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi þáttur fyrir allaþeir félagar góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi þáttur fyrir allaþeir félagar góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi þáttur fyrir allaþeir félagar góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi þáttur fyrir allaþeir félagar góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi þáttur fyrir alla
knattspyrnuáhugamenn.knattspyrnuáhugamenn.knattspyrnuáhugamenn.knattspyrnuáhugamenn.knattspyrnuáhugamenn.

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag og
föstudag: Austan og
norðaustan 3-8 m/s. Skýj-
að með köflum og þoku-
loft við norður- og austur-
ströndina. Hiti 8 til 20 stig,
hlýjast suðvestanlands.
Horfur á  laugardag,
sunnudag og mánudag:
Austlæg átt. Súld eða
lítilsháttar rigning sunnan-
og austanlands. Skýjað
með köflum annars staðar
og þokuloft við norður-
ströndina. Hiti 8 til 17 stig.

Föstudagur 14. júní
17.00  Hálandahöfðinginn (2:11)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stubbarnir (32:90)
18.30  Falda myndavélin (29:59)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.10  Ævintýri Indiana Jones (2:22)
Myndaflokkur um Indiana Jones á yngri
árum. Í þættinum fer Indy í safarí með
Roosewelt forseta í Kenýa og hittir
málarana Picasso og Degas í París. Aðal-
hlutverk: Corey Carrier, Sean Patrick
Flanery, George Hall og Ronny Coutt-
eure.
21.45  Borgarlöggan. (Metro) Spennu-
mynd í léttum dúr frá 1997 um eltingar-
leik samningamanns lögreglunnar við
bankaræningja og morðingja. Aðalhlut-
verk: Eddie Murphy, Kim Miyori, Art
Evans, James Carpenter og Michael
Rapaport.
23.40  Brýrnar í Madison-sýslu. (The
Bridges of Madison County) Bandarísk
bíómynd frá 1995 byggð á sögu eftir
Robert James Waller um ljósmyndara
sem fer til Iowa að mynda brýr og kynni
hans af vansælli bóndakonu. e. Aðalhlut-
verk: Clint Eastwood og Meryl Streep.
01.50  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 15. júní
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (33:90)
09.30  Maja (11:52)
09.37  Albertína ballerína (15:26)
09.45  Litlu skrímslin (50:52)
09.54  Friðþjófur (5:13)
10.23  Krakkarnir í stofu 402 (13:40)
10.25  Hundrað góðverk (1:20)
11.10  Kastljósið
11.30  Hvernig sem viðrar (3:10)
12.00  Skjáleikurinn
17.05  Íslandsglíman 2002
17.25  Austfjarðartröllið
17.55  Táknmálsfréttir
18.05  Forskot (16:40)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Silas frændi (3:6) (My Uncle
Silas) Breskur myndaflokkur byggður á
sögum eftir H.E. Bates, höfund “The
Darling Buds of May”.  Þættirnir eru í
léttum dúr, gerast í enskri sveit snemma
á síðustu öld og segja frá tíu ára strák
sem fer til sumardvalar hjá karlinum Sil-
asi, og fjörugu lífinu í kringum hann.
Aðalhlutverk: Albert Finney, Charlotte
Rampling, Sue Johnston, Lynda Belling-
ham og Joe Prospero.
20.25  Lási lögga. (Inspector Gadget)
Gamanmynd frá 1999 um öryggisvörð
sem er gæddur eiginleikum vélmennis
og baráttu hans við illmenni. Aðalhlut-
verk: Matthew Broderick, Rupert Everett
og Joely Fisher.
21.55  Barnaby ræður gátuna. (Mid-
somer Murders: Written in Blood) Bresk
sakamálamynd byggð á sögu eftir Caro-
line Graham þar sem Barnaby lögreglu-
fulltrúi glímir við dularfullt morð. Atriði
í myndinni eru ekki við hæfi barna. Aðal-
hlutverk: John Nettles, Daniel Casey,
Jane Booker, Joanna David og Anna
Massey.
23.35  Heiður Addams-fjölskyldunnar
(Addams Family Values) Bandarísk
gamanmynd frá 1993 þar sem Addams-
fjölskyldan reynir að bjarga Fester
frænda úr faðmi vafasamrar ástkonu. e.
Aðalhlutverk: Anjelica Huston, Raul
Julia, Christopher Lloyd, Joan Cusack
og Christina Ricci.
01.05  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 16. júní
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Músaskjól (14:14)
09.25  Sígildar teiknimyndir (3:42)
09.35  Herkúles (63:63)
09.57  Andarteppa (12:26)
10.10  Gleymdu leikföngin (9:13)
10.23  Ungur uppfinningamaður
10.45  Svona erum við (9:20)
11.00  Kastljósið
11.20  Hvernig sem viðrar (3:10)
11.45  Timburmenn (2:8)
11.55  Á hestbaki (2:4)
12.20  Áskorun víkinganna. (The Viking
Challenge) Slegist er í för með Íslending-
um að undirbúa Landskeppni Íslands og
Bandaríkjanna í aflraunum á Suður-
strönd í Miami í Flórída. Litast um á
Hreystiviku þar, þar sem um 100 þúsund
manns koma árlega. Rætt við aðstand-
endur keppninnar, keppendur og aðra
um tildrög keppninnar og undirbúning
hennar. Mótið sjálft verður sýnt að kvöldi
17. júní.
12.40  Skjáleikurinn
17.00  Geimferðin (23:26)

17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Björgunin
18.15  Umhverfis jörðina
18.30  Finnur finnur upp (3:3)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Viktor. Nútímasaga úr Reykjavík
um óframfærinn stöðumælavörð og sam-
skipti hans við draumadísina og borgar-
ana. e. Helstu leikendur eru Baldur
Trausti Hreinsson, Halldóra Geirharðs-
dóttir, Steinn Ármann Magnússon, Sig-
urður Sigurjónsson, Stefán Jónsson,
Lilja Þórisdóttir, Jóhann Sigurðarson,
Þórunn Lárusdóttir og Hjalti Rögvalds-
son.
20.30  Í höll drottningar. (The Queen’s
Concerts) Upptaka frá tónleikum í Buck-
ingham-höll 1. júní. Meðal þeirra sem
fram koma eru hljómsveit og kór BBC,
dansarar úr konunglega dansflokknum,
Kiri te Kanawa, Thomas Allen, Mstislav
Rostropovich, Angela Gheorgiu, Ro-
berto Alagna, Julian Bliss og Ashley
Wass.
22.40  Fram í sviðsljósið. (Being There)
Bíómynd frá 1979 byggð á sögu eftir
Jerzy Kozsinsky um garðyrkjumann sem
lendir á götunni eftir að húsbóndi hans
deyr og hefur alla sína þekkingu um
veröldina úr sjónvarpi. Aðalhlutverk:
Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvyn
Douglas og Jack Warden.
23.15  Villtir hveitibrauðsdagar.
(Savage Honeymoon) Kvikmynd frá
1999 sem fjallar um óvenjulega fjöl-
skyldu í einkennilegu umhverfi. Aðal-
hlutverk: Nicholas Eadie, Perry Piercy,
Elizabeth Hawthorne og Stephen Hall.
01.00  Kastljósið
01.25  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 14. júní
06.10 HM 2002. Bein útsending frá leik
Túnis og Japans í H-riðli.
08.30 Leiðin á HM
09.00 Bold and the Beautiful
09.25 Black and White in Colour
10.25 Oprah Winfrey (e)
11.10 HM 2002. Bein útsending frá leik
Portúgals og Kóreu í D-riðli.
13.30 Neighbours
13.55 Í fínu formi
14.10 Celebrity Series
15.05 Andrea (e)
15.30 NBA Action
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (e)
17.40 Neighbours
18.05 Friends (20:24) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 K-911. (Lögregluhundurinn)
Lögreglumaðurinn Michael Dooley
hefur besta aðstoðarmann sem hugsast
getur. Jerry Lee leysir öll sakamál og fer
létt með það. Auk þess rífst hann ekki
um launahækkanir heldur dugar honum
eitt stórt og girnilegt bein því hann er
nefnilega lögregluhundur.  Aðalhlutverk:
James Belushi, Christine Tucci, James
Handy.
21.05 Smallville (10:22) Unglingsstúlka
kemur áráttu sinni gagnvart Lex á
lífshættulegt stig og Clark verður fyrir
einkennilegum árásum á heimili Lex.
Clark er upp með sér þegar Lana leitar til
hans eftir félagsskap eftir að Whitney
hættir skyndilega með henni.
21.55 Knock off. (Falsarinn) Hörku-
spennandi mynd með slagsmálahund-
inum Jean-Claude Van Damme. Hann á
í stríði við stjórnvöld og fær því til liðs
við sig vin sinn sem er fyrrverandi CIA-
maður.  Aðalhlutverk: Jean-Claude Van
Damme, Lela Rochon, Rob Schneider,
Michael Fitzgerald.
23.25 Saving Private Ryan. (Björgun
óbreytts Ryans) Raunsæ lýsing á stríðs-
átökum seinni heimsstyrjaldarinnar þeg-
ar bandamenn gera sögulega atlögu að
her Hitlers í Normandí á norðaustur-
strönd Frakklands. Mitt í stríðsátökunum
leitar vaskur hópur hermanna að óbreytt-
um Ryan til þess að koma honum heim.
Þrír bræður hans hafa látist á vígvellinum
og er því ákveðið að hlífa fjölskyldu Ry-
ans við enn frekari hörmungum. Stór-
mynd sem var tilnefnd til 11 Óskars-
verðlauna. Aðalhlutverk: Tom Hanks,
Tom Sizemore, Edward Burns.
02.10 HM-Fjórir fjórir 2
03.10 Palookaville. Jerry, Russ og Syd
eru smákrimmar sem hugsa stórt en ein-
hvern veginn virðist allt fara í handaskol-
um hjá þeim. Stórskemmtileg mynd sem
kemur á óvart. Aðalhlutverk: William
Forsythe, Vincent Gallo, Adam Trese
04.40 Ísland í dag
05.05 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 15. júní

08.00 Barnatími Stöðvar 2

10.10 Ævintýri Papírusar
10.35 Litla risaeðlan 5
11.50 Bold and the Beautiful
13.40 The Spying Game (1:4) (e)
14.30 Mash. (Spítalalíf) Leikstjórinn Ro-
bert Altman sló í gegn með þessari frá-
bæru gamanmynd sem fjallar um óstýri-
láta lækna sem setja allt á annan endann
í Kóreustríðinu. Myndin hlaut Óskars-
verðlaun fyrir besta handritið og síðar
voru gerðir eftir henni vinsælir sjón-
varpsþættir. Aðalhlutverk: Donald Suth-
erland, Elliott Gould, Sally Kellerman,
Tom Skerritt.
16.25 Best í bítið
17.10 The Naked Chef (5:8) (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg (15:24)
20.00 Friends (21:24)
20.30 Company Man. (Nýr vettvangur)
Gamanmynd um kennara í miðskóla sem
leggur skólabækurnar á hilluna og gerist
njósnari. Hafi gamla starfið stundum
reynt á taugarnar er það nýja helmingi
erfiðara!  Aðalhlutverk: Paul Guilfoyle,
Jeffrey Jones, Sigourney Weaver.
22.00 Meet the Parents. (Heima hjá
tengdó) Bráðskemmtileg grínmynd fyrir
ástfangið fólk á öllum aldri. Greg og
Pam eru ástfangin upp fyrir haus og
stefna á hjónaband. Greg vill fara rétt að
öllu og ætlar að biðja pabba Pams um
hönd hennar. Það sem Greg heldur að
verði auðvelt formsatriði snýst upp í
martröð og heimsókninni til tengdafor-
eldranna gleymir hann örugglega ekki í
bráð. Aðalhlutverk: Robert De Niro, Ben
Stiller, Teri Polo, Blythe Danner.
23.50 The Peacemaker. (Friðflytjand-
inn) Hryðjuverkamenn komast yfir
kjarnorkuvopn og heimurinn má búast
við kjarnorkuvetri. Sérsveitarmaðurinn
Thomas Devoe og kjarneðlisfræðingur-
inn Julia Kelly reyna að bjarga heiminum
en tíminn er naumur! Aðalhlutverk: Ge-
orge Clooney, Armin Mueller-Stahl, Nic-
ole Kidman.
01.50 HM-Fjórir fjórir 2
02.20 Mash. (Spítalalíf) Leikstjórinn
Robert Altman sló í gegn með þessari
frábæru gamanmynd sem fjallar um
óstýriláta lækna sem setja allt á annan
endann í Kóreustríðinu. Aðalhlutverk:
Donald Sutherland, Elliott Gould, Sally
Kellerman, Tom Skerritt.
04.10 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 16. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.40 Biblíusögur
10.30 Barnatími Stöðvar 2
11.35 The Simpsons (10:21) (e)
12.00 Neighbours
14.05 Mótorsport (e)
14.30 The Blues Brothers. (Blús-
bræður) Jake og Elwood Blues halda í
örlagaríkt ferðalag til að bjarga æsku-
heimili sínu frá eyðileggingu og þurfa
5000 dollara og það strax! Þeir hóa saman
gömlum félögum úr tónlistarbransanum
og setja brátt allt á annan endann.  Aðal-
hlutverk: Dan Ackroyd, John Belushi,
The Blues Brothers Band.

16.40 Þorsteinn J. (2:12) (e)
17.10 Andrea (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The Education of Max
20.20 54. (Stúdíó 54) Stúdíó 54 var heit-
asti staðurinn í New York þegar diskóið
réð ríkjum. Það voru einungis útvaldir
sem komust inn og þegar þangað var
komið skorti ekki kynlíf, eiturlyf og um-
fram allt dúndrandi diskótakt!  Aðalhlut-
verk: Mike Myers, Sela Ward, Salma
Hayek.
22.00 The Spying Game (2:4)
22.50 The Gingerbread Man. (Pipar-
kökukarlinn) Lögfræðingurinn Richard
Magruder er nýbúinn að hitta Mallory
Doss. Hann hefur áhuga á frekari kynn-
um en það er ýmsum vandkvæðum
bundið. Faðir hennar á við geðræn
vandamál að stríða og Richard óttast að
hann kunni að gera Mallory mein.
Richard fær pabbann fluttan til vistunar
á viðeigandi stofnun en þar með eru
vandræðin ekki úr sögunni. Gamli mað-
urinn sleppur úr vistinni og óttinn grípur
um sig á ný. Aðalhlutverk: Kenneth
Branagh, Robert Downey Jr.
00.40 HM-Fjórir fjórir 2
01.10 The Blues Brothers. (Blús-
bræður) Jake og Elwood Blues halda í
örlagaríkt ferðalag til að bjarga æsku-
heimili sínu frá eyðileggingu og þurfa
5000 dollara og það strax! Þeir hóa saman
gömlum félögum úr tónlistarbransanum
og setja brátt allt á annan endann.  Aðal-
hlutverk: Dan Ackroyd og John Belushi.
03.20 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 14. júní
06.10 HM 2002. Bein útsending frá leik
Belgíu og Rússlands í H-riðli.
09.00 HM 2002. Útsending frá leik Tún-
is og Japans í H-riðli.
11.00 HM 2002. Bein útsending frá leik
Póllands og Bandaríkjanna í D-riðli.
13.40 Heklusport. Fjallað er um helstu
íþróttaviðburði heima og erlendis.
14.00 HM 2002. Útsending frá leik
Portúgals og Kóreu í D-riðli.
16.00 HM 2002. Útsending frá leik
Belgíu og Rússlands í H-riðli.
18.00 HM 2002. Útsending frá leik
Portúgals og Kóreu í D-riðli.
20.00 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild atvik
frá öllum hliðum. Einnig fá þeir félagar
góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi
þáttur fyrir alla knattspyrnuáhugamenn.
21.00 HM 2002.
23.00 HM-Fjórir fjórir 2
00.00 Gillette-sportpakkinn
00.30 NBA-tilþrif
01.00 NBA. Bein útsending.
04.00 HM 2002. (2002 FIFA World
Cup) Útsending frá leik í D- eða H-riðli.
06.00 Dagskrárlok og skjáleikur

HM  4-4-2

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

Laugardaginn 15. júní
verður Guðmundur Matt-
híasson sjötugur og
laugardaginn 11. júní
verður eiginkona hans,
Fríða Ólafsdóttir einnig
sjötug. Af því tilefni taka
þau á móti gestum í Kiw-
anishúsinu á Skeiði (Sig-
urðarbúð), laugardaginn
15. júní frá kl. 15-18.

Fótboltaunnendur geta
gert margt vitlausara en
að heimsækja heimasíðu
sjónvarpsstöðvarinnar
Sýnar, syn.is, en hún
hefur tekið talsverðum
stakkaskiptum í kjölfar
útsendinga stöðvarinnar
frá  heimsmeistarakeppn-
inni í Japan. Þar geta
áhugasamir nú glöggvað
sig á nýjustu úrslitum úr
öllum leikjum HM, tekið
þátt í netkosningum um
úrslit keppninnar, lesið
pistla frá fótboltafróðum
mönnum og komist að
ýmsum staðreyndum um
keppnina ef til vill hefðu
farið fram hjá þeim ella.
Sem dæmi um fótbolta-
fróðleik á syn.is má nefna
að lágvaxnasta liðið sem
tekur þátt í HM þetta árið
kemur frá Mexíkó, en liðs-
menn þar eru að meðal-
tali 176,7 cm á hæð.
Þjóðverjar senda hins-
vegar hávöxnustu leik-
mennina til Japan, að
meðaltali 184,8 cm.
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kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Mýrakirkja:

 Fermingarguðsþjónusta
verður sunnudaginn

16.  júní kl. 11:00.
Fermingarbarn: Pétur
Eggert Torfason, Felli.

Hrafnseyrarkirkja:
Guðsþjónusta á

þjóðhátíðardaginn
17. júní kl. 14:00.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Sigurður Mar Óskarsson

bæjartæknifræðingur á
Ísafirði svarar:

,,Ég fer aldrei
inn á neinar

skemmtilegar
heimasíður.
Það sem ég
geri á netinu

er allt nátengt
vinnunni. Þannig skoða ég

oft simaskra.is, stjr.is,
lagasafnið á reglugerð.is

og heimasíðu Alþingis.
Heimasíðu Hollustu-

verndar ríkisins, hollver.is,
fer ég líka mjög oft inn á,

sem og heimasíður
ýmissa sveitarfélaga,

meðal annars isafjordur.is.
Að lokum má nefna

vedur.is og vegag.is þar
sem ég athuga með færð

og veður.“

Nú er að duga eða drepast fyrir bestu knattspyrnuþjóðir heims semNú er að duga eða drepast fyrir bestu knattspyrnuþjóðir heims semNú er að duga eða drepast fyrir bestu knattspyrnuþjóðir heims semNú er að duga eða drepast fyrir bestu knattspyrnuþjóðir heims semNú er að duga eða drepast fyrir bestu knattspyrnuþjóðir heims sem
nú há baráttu á HM 2002. Riðlakeppnin er að baki og helmingur lið-nú há baráttu á HM 2002. Riðlakeppnin er að baki og helmingur lið-nú há baráttu á HM 2002. Riðlakeppnin er að baki og helmingur lið-nú há baráttu á HM 2002. Riðlakeppnin er að baki og helmingur lið-nú há baráttu á HM 2002. Riðlakeppnin er að baki og helmingur lið-
anna því sendur heim. Sextán þjóðir lengdu þó dvalarleyfi sitt í Japananna því sendur heim. Sextán þjóðir lengdu þó dvalarleyfi sitt í Japananna því sendur heim. Sextán þjóðir lengdu þó dvalarleyfi sitt í Japananna því sendur heim. Sextán þjóðir lengdu þó dvalarleyfi sitt í Japananna því sendur heim. Sextán þjóðir lengdu þó dvalarleyfi sitt í Japan
og Suður Kóreu og vilja örugglega ekki fara heim aftur fyrr en úrslita-og Suður Kóreu og vilja örugglega ekki fara heim aftur fyrr en úrslita-og Suður Kóreu og vilja örugglega ekki fara heim aftur fyrr en úrslita-og Suður Kóreu og vilja örugglega ekki fara heim aftur fyrr en úrslita-og Suður Kóreu og vilja örugglega ekki fara heim aftur fyrr en úrslita-
leikurinn sjálfur er í höfn þann 30. júní. Sýn verður með beina útsend-leikurinn sjálfur er í höfn þann 30. júní. Sýn verður með beina útsend-leikurinn sjálfur er í höfn þann 30. júní. Sýn verður með beina útsend-leikurinn sjálfur er í höfn þann 30. júní. Sýn verður með beina útsend-leikurinn sjálfur er í höfn þann 30. júní. Sýn verður með beina útsend-
ingu frá öllum leikjunum.ingu frá öllum leikjunum.ingu frá öllum leikjunum.ingu frá öllum leikjunum.ingu frá öllum leikjunum.

16 liða úrslit á HM

Laugardagur 15. júní
06.10 HM 2002, (1E - 2B) Bein út-
sending frá 16 liða úrslitum (1E-2B).
09.00 HM 2002. (1E - 2B) Útsending
frá 16 liða úrslitum (1E-2B).
11.00 HM 2002. (1A - 2F) Bein út-
sending frá 16 liða úrslitum (1A-2F).
13.40 Gillette-sportpakkinn
14.00 HM 2002. (1E - 2B) Útsending
frá 16 liða úrslitum (1E-2B).
16.00 HM 2002. (1A - 2F) Útsending
frá 16 liða úrslitum (1A-2F).
18.00 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
mark-tækifærin og skoðum umdeild
atvik frá öllum hliðum. Einnig fá þeir
félagar góða gesti í heimsókn. Þetta er
ómissandi þáttur fyrir alla knattspyrnu-
áhugamenn.
18.30 US Open 2002. (Bandaríska
m.mótið) Bein útsending frá Opna banda-
ríska meistaramótinu í golfi. Til leiks
eru mættir allir fremstu kylfingar heims
en það er Retief Goosen sem freistar
þess að verja titilinn.
23.00 Hi-Lo Country. (Hásléttan)
Kúrekarnir Matson og Caulder lifa og
starfa í Nýja-Mexíkó. Vinátta þeirra er
einstök og ekkert virðist geta komið upp
á milli félaganna. En nú eru þeir orðnir
ástfangnir af sömu konunni og þá taka
aðrar og heitari tilfinningar völdin. Stúlk-
an heitir Mona en sá galli er á gjöf Njarðar
að hún er harðgift. Aðalhlutverk: Woody
Harrelson, Bill Crudup, Patricia Arqu-
ette, Cole Hauser, Sam Elliott.

00.50 Emmanuelle 6. Erótísk kvik-
mynd.
02.10 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild at-
vik frá öllum hliðum. Einnig fá þeir fé-
lagar góða gesti í heimsókn. Þetta er
ómissandi þáttur fyrir alla knattspyrnu-
áhugamenn.
02.40 HM 2002
04.40 Saga HM. (1958  Svíþjóð - Heini)
Rakin er saga heimsmeistarakeppninnar
í knattspyrnu frá 1954 til 1990. Í þessum
þætti er fylgst með keppninni í Svíþjóð
árið 1958. Þar slógu Brasilíumenn
skemmtilega í gegn en þeir tefldu m.a.
fram ungum leikmanni, Pelé, sem átti
síðar eftir að heilla knattspyrnuunn-
endur um allan heim með leikni sinni.
06.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 16. júní

06.10 HM 2002. (1F - 2A) Bein
útsending frá 16 liða úrslitum (1F-2A).
09.00 HM 2002. (1F - 2A) Útsending
frá 16 liða úrslitum (1F-2A).
11.00 HM 2002. (1B - 2E) Bein
útsending frá 16 liða úrslitum (1B-2E).
13.40 Heimsfótbolti með West Union
14.00 HM 2002. (1F - 2A) Útsending
frá 16 liða úrslitum (1F-2A).
16.00 HM 2002. (1B - 2E) Útsending
frá 16 liða úrslitum (1B-2E).
18.00 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild

atvik frá öllum hliðum. Einnig fá þeir
félagar góða gesti í heimsókn. Þetta er
ómissandi þáttur fyrir alla knattspyrnu-
áhugamenn.
18.30 US Open 2002. (Bandaríska
m.mótið) Bein útsending frá Opna
bandaríska meistaramótinu í golfi. Til
leiks eru mættir allir fremstu kylfingar
heims en það er Retief Goosen sem freistar
þess að verja titilinn.
23.00 NBA-tilþrif
23.30 NBA. Bein útsending.
02.30 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild atvik
frá öllum hliðum. Einnig fá þeir félagar
góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi
þáttur fyrir alla knattspyrnuáhugamenn.
03.00 HM 2002. (1F - 2A) Útsending frá
16 liða úrslitum (1F-2A).
05.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 14. júní
18.00 Muzik.is

18.30 Hjartsláttur(e)
19:00 Hjartsláttur (e)
19.30 Yes Dear!(e)
20:00 Jackass
20.30 Grillpinnar
21.0 Traders
22.00 Djúpa laugin
23:00 Will & Grace (e)
23.30 According to Jim (e)
00.00 Law & Order SVU (e)
00.50 Jay Leno (e)
02.00 Muzik.is

Laugardagur 15. júní
15:00 Grillpinnar (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Jay Leno (e)
17.30 Fólk (e)
18.30 Dateline (e)
19.30 Sledgeh Hammer
20.00 Powerplay
21:00 Klassíski klukkutíminn
22:00 Total Recall
22.50   Profiler (e)
23.40 Jay Leno (e)
01.10 Tvöfaldur Jay Leno (e)
02.20 Muzik.is

Sunnudagur 16. júní
15.00   Jay Leno (e)
16.00   48 Hours (e)
17.00   Brúðkaupsþátturinn Já (e)
18.30 Providence (e)
19.00 Powerplay(e)
20:00 Ladies Man
20.30 Will & Grace
21.0 The Practice
21.45 Dateline(e)
22.30 Survivor IV (e)
23.15   Traders (e)
00.00    Brúðkaupsþátturinn Já (e)
01.20 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfsfólk óskast til afgreiðslustarfa í Krílið

á Ísafirði. Vaktav. Umsækjendur þurfa að
vera eldri en 18 ára, starfsreynsla æskileg.

Upplýsingar í símum 456 3963 og 456
3556. Einnig í Krílinu.

Margrét.

VélstjórarVélstjórarVélstjórarVélstjórarVélstjórar
Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. óskar eftir

vélstjórum til starfa á togarana Andey og
Stefni. Upplýsingar í síma 450 4620.

Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf.

Sextugur
Ólafur Guðjón Eyjólfs-

son verður sextugur
sunnudaginn 16. júní.

Ólafur og eiginkona
hans taka á móti vinum

og kunningjum í
Kiwanishúsinu á Ísafirði
kl. 17 á afmælisdaginn.
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bb.is
– öflugur frétta- og
upplýsingamiðill!

bb.is

Lítið greitt fyrir sveitarstjórLítið greitt fyrir sveitarstjórLítið greitt fyrir sveitarstjórLítið greitt fyrir sveitarstjórLítið greitt fyrir sveitarstjórnarstörf á Vestfjörðumnarstörf á Vestfjörðumnarstörf á Vestfjörðumnarstörf á Vestfjörðumnarstörf á Vestfjörðum

Margfalt meira borgað fyrir störf-Margfalt meira borgað fyrir störf-Margfalt meira borgað fyrir störf-Margfalt meira borgað fyrir störf-Margfalt meira borgað fyrir störf-
in í Reykjanesbæ en í Ísafjarðarbæin í Reykjanesbæ en í Ísafjarðarbæin í Reykjanesbæ en í Ísafjarðarbæin í Reykjanesbæ en í Ísafjarðarbæin í Reykjanesbæ en í Ísafjarðarbæ

Bæjarfulltrúar í Ísafjarðar-
bæ fá 11.027 krónur fyrir
hvern bæjarstjórnarfund sem
þeir sitja. Forseti bæjarstjórn-
ar og formaður bæjarráðs fá
tvöfalt meira eða kr. 22.054.
Bæjarfulltrúar fá ekki föst
mánaðarlaun ofan á fundar-
setulaunin líkt og tíðkast víða
annars staðar.

Ofan á þessi laun geta bæst
nefndarlaun, eigi bæjarfulltrú-
ar sæti í einhverjum nefndum,
en þau eru á bilinu frá kr.
2.757  til kr. 4.135 fyrir hvern
setinn fund. Formenn nefnda
hafa yfirleitt tvöfalt meira.
Þess má geta að mánaðarlaun
bæjarfulltrúa í Reykjanesbæ
nema kr. 73.604 og er um
helmingur þess fastar greiðsl-
ur óháðar fundarsetu.

„Bæjarstjórn tók þá ákvörð-
un á síðasta kjörtímabili að
lækka laun bæjarfulltrúa um
20%, þó svo að þau hafi verið
lág fyrir, til þess að sýna gott
fordæmi í þeim þrengingum
sem bærinn hefur átt við að
stríða“, segir Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri Ísafjarð-
arbæjar.

„Mér hefur lengi verið
kunnugt að í Ísafjarðarbæ fá
bæjarfulltrúar lítið greitt fyrir
sína vinnu í samanburði við
önnur sveitarfélög og finnst
komið mál að bæta úr því að
einhverju leyti. Í það minnsta
ættu fulltrúarnir ekki að þurfa
að borga með sér í þetta starf,
eins og gerist oft þegar fólk
þarf að vera frá vinnu vegna
fundarsetu og fleiri starfa á
vegum bæjarins.“ Halldór
sagðist búast við því að kjara-
mál bæjarfulltrúa verði rædd
og endurskoðuð þegar ný bæj-
arstjórn tekur til starfa.

Bæjarfulltrúar í Bolungar-
vík eru enn lægra launaðir en
kollegar þeirra í Ísafjarðarbæ.
Að vísu hittast þeir ekki eins
oft en þeir fá ekki greiðslu
fyrir hvern setinn fund. Bæjar-
fulltrúar og bæjarráðsmenn fá
mánaðarlega ákveðið hlutfall
af tilteknum launaflokki bæj-
arstarfsmanna. Þannig fær
bæjarfulltrúi 16.619 krónur á
mánuði en forseti bæjarstjórn-
ar 24.927 krónur. Óbreyttur
bæjarráðsmaður fær 27.697
krónur á mánuði en formaður

bæjarráðs 36.007 krónur.
Formenn hafnarstjórnar,

umhverfismálaráðs og fræð-
slumálaráðs í Bolungarvík fá
5.540 krónur á mánuði. Aðrir
í þessum nefndum fá 4.155
krónur á mánuði eða það sama
og formenn allra annarra
nefnda á vegum kaupstaðar-
ins.

Oddviti hreppsnefndar

Hólmavíkurhrepps fær 11.410
krónur á mánuði fyrir sín
nefndarstörf. Þar að auki fær
hann 5.705 krónur fyrir hvern
hreppsnefndarfund sem hann
situr. Óbreyttir hreppsnefnd-
armenn á Hólmavík fá helm-
ing þeirrar upphæðar sem
oddviti fær og engin föst mán-
aðarlaun. Fundir eru yfirleitt
haldnir hálfsmánaðarlega.

Sveitarstjóri Hólmavíkur-
hrepps, Þór Örn Jónsson, hef-
ur haft um 392.000 krónur á
mánuði fyrir sín störf. Þá fá
óbreyttir nefndarmenn í öðr-
um nefndum en hreppsnefnd
2.282 krónur fyrir hvern setinn
fund en formenn nefnda fá
3.423 krónur á fund. Þetta eru
ívið lægri greiðslur en nefnd-
armenn í Ísafjarðarbæ fá.

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Styrkur vegna HorStyrkur vegna HorStyrkur vegna HorStyrkur vegna HorStyrkur vegna Hornstrandafriðlands úr Pokasjóðinstrandafriðlands úr Pokasjóðinstrandafriðlands úr Pokasjóðinstrandafriðlands úr Pokasjóðinstrandafriðlands úr Pokasjóði

Ferðafólk fær umhverfis-Ferðafólk fær umhverfis-Ferðafólk fær umhverfis-Ferðafólk fær umhverfis-Ferðafólk fær umhverfis-
væna plastpoka með sérvæna plastpoka með sérvæna plastpoka með sérvæna plastpoka með sérvæna plastpoka með sér
Ferðamálasamtök Vest-

fjarða fá 200.000 króna
styrk frá Pokasjóði verslun-
arinnar til þess að bæta um-
gengni um Hornstranda-
friðland og vekja ferða-
menn til umhugsunar um
umhverfismál. Að sögn
Rúnars Óla Karlssonar, um-
hverfisfulltrúa Ísafjarðar-
bæjar, er ætlunin að afhenda

öllum ferðamönnum á leið til
Hornstranda umhverfisvæna
plastpoka með ósk um að við-
komandi skili rusli sínu til
baka í pokanum.

„Í friðlandinu eru ekki
ruslatunnur því í reglum
svæðisins er gert ráð fyrir því
að fólk taki ruslið sitt með sér
til byggða. Talsvert er um að
misbrestur verði þar á og

ferðalangar skilji eftir rusl
á víðavangi eða setji það í
kamra á svæðinu“, sagði
Rúnar Óli. Áætlað er að
um 3.000 pokum verði
dreift árlega þau þrjú ár sem
verkefnið stendur yfir, en
að þeim loknum mun
ákvörðun verða tekin um
framhaldið.

Frá Fljótavík.

Skólaslit Grunnskólans á ÍsafirðiSkólaslit Grunnskólans á ÍsafirðiSkólaslit Grunnskólans á ÍsafirðiSkólaslit Grunnskólans á ÍsafirðiSkólaslit Grunnskólans á Ísafirði

Kristinn brautskráðurKristinn brautskráðurKristinn brautskráðurKristinn brautskráðurKristinn brautskráður
ásamt nemendunumásamt nemendunumásamt nemendunumásamt nemendunumásamt nemendunum

ættisfærsla Kristins Breið-
fjörð Guðmundssonar, fráfar-
andi skólastjóra, en hann fer
á næstunni suður til Reykja-
víkur og tekur við skólastjóra-
stöðu í Foldaskóla. Hann
kveður Grunnskóla Ísafjarðar
með afar loflegum vitnisburði
eftir starfið á liðnum árum.

Starfi Grunnskólans á Ísa-
firði er nú að mestu lokið. Í
dag er enn verið að vinna að
smávægilegum frágangi.

Nemendur í efsta bekk
Grunnskólans á Ísafirði braut-
skráðust á föstudagskvöld.
Alls voru 42 nemendum tí-
unda bekkjar veitt skólaskír-
teini en þar að auki fengu nem-
endur í áttunda og níunda
bekk vitnisburð um sinn
árangur. Þá voru útskriftar-
nemendum veittar viðurkenn-
ingar fyrir framúrskarandi
árangur í einstökum greinum.

Útskriftin var síðasta emb-

Útskriftarnemendur með skólaskírteinin.


