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Vilja leggja fram 15 milljónirVilja leggja fram 15 milljónirVilja leggja fram 15 milljónirVilja leggja fram 15 milljónirVilja leggja fram 15 milljónir
í hlutafé í rækjuverksmiðjunnií hlutafé í rækjuverksmiðjunnií hlutafé í rækjuverksmiðjunnií hlutafé í rækjuverksmiðjunnií hlutafé í rækjuverksmiðjunni

Kristjánsson bæjarstjóri, Lár-
us Benediktsson, formaður
Verkalýðs- og sjómannafé-
lags Bolungarvíkur fyrir hönd
félagsins, og Agnar Ebenes-
ersson fyrir hönd AG-fjárfest-
ingar ehf., sem gerði á sínum
tíma tilboð í rækjuverksmiðj-
una. Það tilboð þótti veðhöf-
um ekki aðgengilegt.

Að loknum fundi í bæjar-
stjórn Bolungarvíkur á sunnu-
dag voru stjórn Byggðastofn-
unar sendar nýjar hugmyndir
um kaup og fjármögnun á
þrotabúi Nasco í Bolungarvík,
með fyrirvara um samþykki
annarra veðhafa. Þeir sem
undirrituðu erindið til
Byggðastofnunar voru Ólafur

Bæjarstjórnarfundurinn á
sunnudag var haldinn í fram-
haldi af fundi sem bæjarstjóri
og formaður Verkalýðs- og
sjómannafélagsins áttu með
stjórnarformanni Byggða-
stofnunar nokkru áður. Niður-
staðan varð síðan sú, að bæj-
arsjóður og verkalýðsfélagið
kæmu inn í þetta mál. Sam-

kvæmt þeim hugmyndum
sem Byggðastofnun voru
sendar er ætlunin að bæjar-
sjóður og verkalýðsfélagið
leggi fram samtals 15 millj-
ónir króna í hlutafé. Vonast er
til að með þessum hugmynd-
um megi koma málinu á hreyf-
ingu.

Stjórnarfundur var haldinn

í Byggðastofnun í gær og þar
voru þessar hugmyndir rædd-
ar. Samkvæmt heimildum
blaðsins mun stjórn stofnun-
arinnar taka jákvætt í þessar
hugmyndir. Ef þetta gengur
eftir er þess væntanlega ekki
mjög langt að bíða að hjólin
fari að snúast á ný í rækju-
verksmiðjunni í Bolungarvík.
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Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.
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Samkomulag ríkis og sveitarfélaga um Orkubú VestfjarðaSamkomulag ríkis og sveitarfélaga um Orkubú VestfjarðaSamkomulag ríkis og sveitarfélaga um Orkubú VestfjarðaSamkomulag ríkis og sveitarfélaga um Orkubú VestfjarðaSamkomulag ríkis og sveitarfélaga um Orkubú Vestfjarða
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fjarðarbæjar til nánari umfjöllunarfjarðarbæjar til nánari umfjöllunarfjarðarbæjar til nánari umfjöllunarfjarðarbæjar til nánari umfjöllunarfjarðarbæjar til nánari umfjöllunar

– minnihlutinn telur sig ekki bundinn af fyrri samþykktum
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

samþykki á síðasta fundi sín-
um að vísa samkomulagi rík-
isins og vestfirskra sveitarfé-
laga um breytingar á félags-
formi Orkubús Vestfjarða,
sem gert var í fyrri viku, til
bæjarráðs á ný til frekari um-
fjöllunar. Þetta var samþykkt
með atkvæðum allra bæjar-
fulltrúa að tillögu Birnu Lár-
usdóttur, forseta bæjarstjórn-
ar. Bæjaryfirvöld virðast sam-
mála um að þörf sé nánari
umræðu og umfjöllunar um
þetta mál. Hins vegar er ekki
þörf á sérstakri staðfestingu
bæjaryfirvalda á samkomu-
laginu, þar eð bæjarstjóri og
formaður bæjarráðs undirrit-
uðu það í umboði bæjarstjórn-
ar.

Á bæjarstjórnarfundinum
lagði Bryndís G. Friðgeirs-
dóttir bæjarfulltrúi fram bók-
un frá minnihlutanum í bæjar-
stjórn (K-lista) vegna sam-
komulags eigenda Orkubús
Vestfjarða og bréfs þriggja
ráðuneytisstjóra sem lagt var
fram á eigendafundinum.
Minnihlutinn telur ekki hægt
að sætta sig við skilmála ráðu-
neytisstjóranna og segir að
vegið sé að sjálfsvirðingu
sveitarfélagsins sem sjálf-
stæðum samningsaðila gagn-
vart ríkinu með þessari af-
stöðu. Bókun K-listans er svo-
hljóðandi:

„Þegar tillaga að fyrirliggj-
andi samkomulagi var kynnt
fyrir bæjarfulltrúum á fundi
með viðræðunefnd sveitarfé-
laga á Vestfjörðum 1. febrúar
sl. kom fram, að í væntanlegu
frumvarpi til nýrra orkulaga
væri ekkert ákvæði um að öll
orkufyrirtæki landsins yrðu
gerð að hlutafélögum í síðasta
lagi á árinu 2002. Að okkar

mati hafði þetta verið megin-
röksemd fyrir breyttu rekstrar-
formi OV, við værum aðeins
að flýta málinu um 1-2 ár og
gefa þar með sveitarfélögum/
eigendum kost á að losa fé
með sölu sem fyrst ef áhugi
væri á slíku.

Á þessum sama fundi var
kynnt að hvorki í samkomu-
laginu né öðru er tengdist því
væri að finna skilyrta tengingu
við skuldavanda félagslega
íbúðakerfisins. Var sá áfangi
talinn helsti ávinningur við-
ræðna nefnarinnar og fulltrúa
ríkisins. Nú hefur hins vegar
komið fram í bréfi sem fylgir
samkomulaginu, dagsettu 7.
febrúar sl., sem er staðfesting
vegna hugsanlegra kaupa rík-
isins á eignarhlut sveitarfélaga
á Vestfjörðum í OV, undirritað
af fulltrúum þriggja ráðu-
neyta: „... enda verði sölu-
verðmætinu varið til þess að
greiða niður skuldir viðkom-
andi sveitarfélaga og til lausn-
ar bráðavanda viðkomandi
sveitarfélaga í félagslega
íbúðakerfinu í samræmi við
það sem rætt hefur verið.“

Við teljum ofangreind skil-
yrði óásættanleg og orðalagið
„... í samræmi við það sem
rætt hefur verið“ sé of óskýrt
þegar til hugsanlegra samn-
inga milli ríkis og sveitarfé-
laga kemur. Í ljósi fyrri reynslu
í samskiptum ríkis og sveitar-
félaga er þessi óskýrleiki vara-
samur að okkar mati.

Samskipti ríkisvalds og
sveitarfélaganna á Vestfjörð-
um í þessu máli virðast hafa
einkennst af feluleik með
staðreyndir og vantrausti rík-
isvaldsins á getu sveitarfélaga
til að leysa úr fjáhagsvanda
sínum á ábyrgan hátt. Að okk-
ar mati er vegið að sjálfsvirð-

ingu sveitarfélagsins sem
sjálfstæðum samningsaðila
gagnvart ríkinu með þessari
afstöðu.

Rætt hefur verið, að skulda-
staða félagslega íbúðalána-
kerfis sé að megninu til komin
vegna offjárfestinga sveitar-
félaga á árunum kringum
1980. Þar hafi mörg þeirra

byggt langt umfram þörf og
jafnvel út fyrir reglur þar um,
en þó með samþykki ríkis-
valdsins. Hafi svo verið er
nauðsynlegt að fram komi að
nefnt yfirverð OV sé til komið
vegna þess að ríkið sé með
þessum gerningi að axla sína
ábyrgð með sveitarfélögunum
á þessum mistökum.

Í ljósi ótvíræðs vilja sveitar-
félaga á Vestfjörðum um að
söluandvirði hluta sveitarfé-
laga í OV verði ekki tengt
félagslega íbúðakerfinu og
öðrum atriðum sem fram
koma hér að ofan, teljum við
okkur ekki lengur bundin af
fyrri samþykktum í þessu
máli.“
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Bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar lýsir einróma yfir
stuðningi við samþykkt
Hólmavíkurhrepps um að
lagður verði heilsársvegur
um Arnkötludal og yfir
Tröllatunguheiði og niður í

Gautsdal í Reykhólahreppi.
Hreppsnefnd Hólmavíkur-
hrepps óskaði á fundi sínum
31. janúar eftir stuðningi við
þessa samþykkt.

Sæmundur Kr. Þorvaldsson
bæjarfulltrúi lagði til á síðasta

bæjarstjórnarfundi í Ísa-
fjarðarbæ að lýst yrði stuðn-
ingi við þetta mál og jafn-
framt vísað til gildandi sam-
gönguáætlunar Fjórðungs-
sambands Vestfirðinga frá
árinu 1997.

Húsleit vegna fíkniefnasölu á ÍsafirðiHúsleit vegna fíkniefnasölu á ÍsafirðiHúsleit vegna fíkniefnasölu á ÍsafirðiHúsleit vegna fíkniefnasölu á ÍsafirðiHúsleit vegna fíkniefnasölu á Ísafirði

Átján ára sölu-Átján ára sölu-Átján ára sölu-Átján ára sölu-Átján ára sölu-
maður handtekinnmaður handtekinnmaður handtekinnmaður handtekinnmaður handtekinn

Aðfaranótt laugardags
fengu lögreglumenn vitn-
eskju um að sala fíkniefna
hafi farið fram í íbúðarhúsi
á Ísafirði. Lögreglumenn
fóru á staðinn og knúðu þar
dyra. Eftir viðræður við hús-
ráðanda, sem er 18 ára gam-
all, veitti hann heimild til
húsleitar hjá sér. Við leitina

fundust 30 grömm af hassi í
söluumbúðum, ásamt vog. Þá
fundust einnig tæki og tól til
neyslu fíkniefna.

Maðurinn var handtekinn í
framhaldi af leit þessari og
var hann í haldi fram eftir degi
á meðan vitni voru yfirheyrð.
Hinn handtekni viðurkenndi
sölu fíkniefna.

„Virkileg þörf er á samstilltu átaki allra sem í bænum búa til að treysta búset-
una. Ég veit að sjómenn eru farnir að íhuga alvarlega með hvaða hætti megi auka
hér vinnslu á þeim fiski sem berst að landi. Ég hef rætt við marga smábátasjómenn
og þeir gera sér grein fyrir þýðingu þess að vernda hér byggð og mann-
virki alveg eins og aðrir. Við erum öll meðvituð um að þarna verður að
verða einhver breyting til betri vegar.“

Eflaust  á ofangreind tilvitnun í viðtal Morgunblaðsins við Ólaf Kristjánsson,
bæjarstjóra í Bolungarvík, að einhverju leyti rætur sínar að rekja til þeirra um-
mæla félagsmálaráðherra, í utandagskrárumræðu á Alþingi um skýrslu Auðlinda-
nefndar, að athyglisvert væri að aðeins þriðjungur þess botnfiskafla sem bærist
að landi í Bolungarvík væri unninn þar, hinu væri ekið í burtu. Félagsmálaráðherra
sagði ekki neina nýja sögu. Þau orð hans að með lögunum um fiskveiðistjórnun
hefði fyrst og fremst verið hugsað um hámarksarð útgerðar (lesist: markaðsverð
hlutabréfa) eru hins vegar síðbúin játning.

Yfirlýsing Kristins H. Gunnarssonar, þingflokksformanns Framsóknarflokksins,
um að útilokað sé fyrir nýliða að byggja upp útgerð í núverandi stjórnunarkerfi
nema til komi óheyrilegar greiðslur fyrir til útgerðarmanna (lesist: kvótahandhafa)

er ein og sér ánægjuefni. Allt bendir þó til að gleðin yfir óvæntri einurð þing-
flokksformannsins verði skammvinn ef marka má orð formanns hans um að
þeim félögum beri að lúta flokksviljanum. En, lengi skal manninn reyna!

Guðjón A. Kristjánsson, þingmaður Frjálslynda flokksins, segir
liggja ljóst fyrir, „að eigi að byggja á skýrslu Auðlindanefndar varðandi
útfærslu í veiðikerfi smábátanna [sé] náðarhöggið fallið og ríkisstjórninni

[muni] þá takast með eyðibyggðastefnu sinni að leggja af byggð þar sem plágur
fyrri alda náðu ekki að drepa niður frumkvæði og kraft íbúanna“.

Meðan þráttað er á Alþingi um stjórnun fiskveiða sjá bæjarstjórn Bolungarvíkur
og Verkalýðs- og sjómannafélagið á staðnum ekki aðra kosti en að ganga til liðs
við tilboðsaðila í þrotabú Nasco með fjárframlögum í formi hlutafjár ef verða
mætti til að ganghjól atvinnulífsins á staðnum tækju að snúast á nýjan leik. Sú tíð
er almennt liðin að bæjarfélög séu að vasast í atvinnurekstri í samkeppni við ein-
staklinga. Engum blöðum um það að fletta að þessi ákvörðun er nauðvörn.

Segir ástandið í Bolungarvík og í Vestmannaeyjum ekki allt sem segja þarf um
hvernig yfirráðarétti yfir auðlindinni við strendur landsins er háttað?

s.h.
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HljómsveitirHljómsveitirHljómsveitirHljómsveitirHljómsveitir
á faraldsfætiá faraldsfætiá faraldsfætiá faraldsfætiá faraldsfæti

Tvær vestfirskar hljóm-
sveitir, Hjónabandið úr Ön-
undarfirði og Margrét og
Baldur frá Ísafirði, verða á
faraldsfæti næstu daga enda
báðar að skemmta á erlendri
grundu um næstu helgi.

Margrét og Baldur munu
skemmta á þorrablóti Íslend-
ingafélagsins í Árósum í Dan-
mörku á laugardagskvöld og
sama kvöld skemmtir Hjóna-
bandið á þorrablóti Íslend-
ingafélagsins í Chicago í
Bandaríkjunum.

BygBygBygBygByggðasafniðgðasafniðgðasafniðgðasafniðgðasafnið

Loftskeyta-Loftskeyta-Loftskeyta-Loftskeyta-Loftskeyta-
klefi opnaðurklefi opnaðurklefi opnaðurklefi opnaðurklefi opnaður

Á föstudag kl. 17 fer fram
formleg opnun á loftskeyta-
klefa Ólafs K. Björnssonar,
loftskeytamanns sem settur
hefur verið upp á annarri hæð
Byggðasafnsins á Ísafirði.

Ólafur hefur gefið safninu
flestöll tækin í klefanum og
hefur hann aðstoðað við upp-
setninguna. Ólafur verður við-
staddur opnuna sem fram fer í
Turnhúsinu í Neðstakaupstað.

SkíðasvæðiðSkíðasvæðiðSkíðasvæðiðSkíðasvæðiðSkíðasvæðið

Ný lyfta íNý lyfta íNý lyfta íNý lyfta íNý lyfta í
notkun umnotkun umnotkun umnotkun umnotkun um
mánaðamótmánaðamótmánaðamótmánaðamótmánaðamót
Efni frá Ítalíu í nýja lyftu á

skíðasvæði Ísfirðinga var
leyst út í síðustu viku og á
fimmtudag var byrjað að stilla
saman hlutum og undirbúa
uppsetningu lyftunnar.

Vinna við uppsetningu
stauranna er byrjuð og stefnt
er að því að lyftan komist í
gang fljótlega upp úr mánaða-
mótum, að sögn Jóhanns
Króknes Torfasonar, forstöðu-
manns skíðasvæðisins. Það
fer þó væntanlega nokkuð eft-
ir tíðarfarinu.
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Fulltrúar frá Iðntæknistofnun halda kynningarfund á ÍsafirðiFulltrúar frá Iðntæknistofnun halda kynningarfund á ÍsafirðiFulltrúar frá Iðntæknistofnun halda kynningarfund á ÍsafirðiFulltrúar frá Iðntæknistofnun halda kynningarfund á ÍsafirðiFulltrúar frá Iðntæknistofnun halda kynningarfund á Ísafirði

,,Átt þú erindi við okkur?“,,Átt þú erindi við okkur?“,,Átt þú erindi við okkur?“,,Átt þú erindi við okkur?“,,Átt þú erindi við okkur?“
Fulltrúar frá Iðntækni-

stofnun halda kynningar-
fund á morgun, fimmtudag,
í sal Þróunarsetursins við
Árnagötu. Fundurinn er lið-
ur í fundaröð sem gengur
undir nafninu ,,Átt þú erindi
við okkur?“ og er boðaður í
samvinnu við Atvinnuþró-
unarfélag Vestfjarða, en Iðn-
tæknistofnun leggur ríka
áherslu á samstarf við at-
vinnuráðgjafa á lands-
byggðinni.

Að sögn Hallgríms Jónas-
sonar hjá Iðntæknistofnun,

hefur stofnunin starfrækt
mörg árangursrík verkefni
víða á landsbyggðinni, enda
er starfsvið stofnunarinnar
ekki bundið við einn lands-
hluta heldur en landið allt.
Hallgrímur segir að Iðntækni-
stofnun komi ekki með neinar
,,patentlausnir“ á þessum
fundum ,,heldur er það ætlun
okkar að benda fundarmönn-
um á að það er ekki nauðsyn-
legt að hugsa um og einblína
á stórar og dýrar lausnir, miklu
frekar að benda á leiðir til
þess að styðja og styrkja það

sem fyrir er. Það fellst mikill
ávinningur, bæði fyrir fyrir-
tækið sjálft, svo og samfélag-
ið, ef unnt er að bæta rekstur
starfandi fyrirtækja, auka
framlegð þeirra, styrkja fram-
leiðsluvörur og stuðla að nýj-
ungum. Framþróunin er lykil-
orðið og með aukinni áherslu
á gæðamál, rannsóknir og þró-
unarstarf er hægt að auka
framlegð fyrirtækja og bæta
samkeppnisstöðu þeirra til
mikilla muna,“ segir Hall-
grímur.

Fulltrúar Iðntæknistofnunar

koma ekki eingöngu til Ísa-
fjarðar til að halda framan-
greindan fund, þeir munu
einnig heimsækja fyrirtæki
þar sem þeir veita upplýs-
ingar og gefa stjórnendum
góð ráð, auk þess sem þeir
munu veita brautryðjanda í
atvinnulífi á svæðinu sér-
staka viðurkenningu. Á
fundinum sem hefst kl. 17 á
morgun, verður auk  kynn-
ingar á starfsemi Iðntækni-
stofnunar, fjallað sérstak-
lega um nýjungar á sviði
matvæla og efnistækni.

Veðurstofan vill að þegar á
þessu ári verði hafinn undir-
búningur að stofnun snjó-
flóðarannsóknastöðvar á Ísa-
firði og formleg starfsemi
hennar geti hafist á næsta ári.

Auk Veðurstofunnar þurfa
umhverfisráðuneytið og Ísa-
fjarðarbær að koma að þessu
máli. Veðurstofan leggur
áherslu á góðan undirbúning
þessa verkefnis enda verði hér
um starfsemi að ræða sem í
senn efli snjóflóðarannsóknir
í landinu og sé þáttur í þeirri
viðleitni að auðga atvinnulíf

á landsbyggðinni.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

hefur árlega síðan 1995 skor-
að á ríkisvaldið að koma á fót
miðstöð snjóflóðarannsókna
á Ísafirði. Umhverfisráðuneyt-
ið óskaði eftir því að fá þrjár
milljónir króna á fjárlögum
þessa árs til undirbúnings en
sú beiðni skilaði engu. Að
mati Halldórs Halldórssonar
er engu að síður nauðsynlegt
að fá fjármagn til undirbún-
ings þegar á þessu ári, þannig
að ekki dragist í heilt ár að
hefja starfsemina.

Eðlilegt fyrsta skref, að áliti
Magnúsar Jónssonar veður-
stofustjóra, er að gera kostn-
aðarmat á flutningi einhverra
verkefna af Veðurstofunni,
sem og hugsanlegum viðbót-
um við starfsemina. Til
skemmri tíma litið yrði eink-
um horft til uppbyggingar á
snjóflóðatilraunabúnaði og
þróun mælitækni varðandi
snjódýpt og snjóflutninga
með vindi. Síðar mætti huga
að flutningi snjóflóðaskrán-
ingar og varnarvirkjarann-
sókna. Hættumat en þó eink-

um viðvörunarstarfsemin
kemur vart til greina að svo
stöddu, að áliti Magnúsar.

Að mati Veðurstofunnar
þurfa fyrstu skrefin í þessa átt
að verða á sviðum þar sem
staðsetningin á Ísafirði gefur
einhver fagleg tækifæri um-
fram þau sem eru til staðar í
Reykjavík. Leggja verði áher-
slu á langtímaáætlun til 10
eða 12 ára og myndarleg upp-
bygging rannsóknastöðvar á
Ísafirði komi því baráttunni
við ógnir snjóflóða til góða
þegar til lengri tíma er litið.

Formleg starfsemi gæti hafistFormleg starfsemi gæti hafistFormleg starfsemi gæti hafistFormleg starfsemi gæti hafistFormleg starfsemi gæti hafist
á næsta ári ef fjármagn fæstá næsta ári ef fjármagn fæstá næsta ári ef fjármagn fæstá næsta ári ef fjármagn fæstá næsta ári ef fjármagn fæst

Stefnt að stofnun snjóflóðarannsóknastöðvar á ÍsafirðiStefnt að stofnun snjóflóðarannsóknastöðvar á ÍsafirðiStefnt að stofnun snjóflóðarannsóknastöðvar á ÍsafirðiStefnt að stofnun snjóflóðarannsóknastöðvar á ÍsafirðiStefnt að stofnun snjóflóðarannsóknastöðvar á Ísafirði

Veðurhamur á VestfjörðumVeðurhamur á VestfjörðumVeðurhamur á VestfjörðumVeðurhamur á VestfjörðumVeðurhamur á Vestfjörðum

25-30 metra stál-25-30 metra stál-25-30 metra stál-25-30 metra stál-25-30 metra stál-
mastur hrundimastur hrundimastur hrundimastur hrundimastur hrundi

Mikið vonskuveður var á
Vestfjörðum á föstudag. Þó
að ofankoma hafi verið lítil
skóf mikið og var á köflum
sem blindbylur væri. Starfs-
menn Vegagerðarinnar og
verktakar hennar áttu í
miklum erfiðleikum með að
halda vegum hreinum. Á
Gemlufallsheiði fór snjó-
ruðningstæki út af veginum
og sat þar fast. Ökumaður
annars tækis sem var að
hreinsa snjó af vegum í Súg-
andafirði sá lítið sem ekkert
og brá á það ráð að leita
skjóls í Vestfjarðagöngum.

Maður sem var á leið frá
Hólmavík til Bolungarvíkur
lagði á Eyrarfjall þrátt fyrir
að sú leið væri lokuð. Þegar
hann hafði ekki skilað sér á
réttum tíma voru björgunar-
sveitarmenn sendir af stað
frá Hólmavík. Fundu þeir
manninn á Eyrarfjalli og
hafði hann fest bíl sinn. Þeir
hjálpuðu honum af fjallinu
og komst hann klakklaust
til Ísafjarðar. Þegar þangað
var komið var búið að loka
veginum um Óshlíð vegna

snjóflóðahættu. Undi mað-
urinn því illa og vildi ólmur
komast til Bolungarvíkur
þrátt fyrir lokunina.

Töluverðar rafmagns-
truflanir voru þegar óveðrið
gekk yfir. Nokkrir útslættir
voru á aðalorkuflutningslín-
um Orkubús Vestfjarða og
voru díselvélar keyrðar á
Þingeyri. Rafmagnslaust
var á mörgum bæjum í Ísa-
fjarðardjúpi fram eftir degi
og truflanir fram undir há-
degi á laugardag.

Talsverðar skemmdir
urðu þegar 25-30 metra hátt
margniðurstagað stálmastur
á tveimur hæðum hrundi á
Arnarnesi við Skutulsfjörð.
Í mastrinu voru loftnet fyrir
GSM-stöð og var því ekkert
GSM-samband í Hnífsdal
og á innanverðri Óshlíð. Þá
brotnaði einn staur sem í
voru loftnet fyrir Ríkissjón-
varpið, SkjáVarpið og Skjá
1. Útsendingar þessara
stöðva náðust því illa á Ísa-
firði og í Hnífsdal. Einnig
voru sendingar RÚV lélegar
á Flateyri og á Suðureyri.

StjórStjórStjórStjórStjórnendur Menntaskólans á Ísafirði funda með fulltrúum Vestmark ehf. og Skýrr hf. í Reykjavíknendur Menntaskólans á Ísafirði funda með fulltrúum Vestmark ehf. og Skýrr hf. í Reykjavíknendur Menntaskólans á Ísafirði funda með fulltrúum Vestmark ehf. og Skýrr hf. í Reykjavíknendur Menntaskólans á Ísafirði funda með fulltrúum Vestmark ehf. og Skýrr hf. í Reykjavíknendur Menntaskólans á Ísafirði funda með fulltrúum Vestmark ehf. og Skýrr hf. í Reykjavík

Gagnlegur fundur að mati skólameistaraGagnlegur fundur að mati skólameistaraGagnlegur fundur að mati skólameistaraGagnlegur fundur að mati skólameistaraGagnlegur fundur að mati skólameistara
Á mánudag var haldinn

fundur í Menntaskólanum á
Ísafirði þar sem rætt var sam-
starf skólans við tölvuþjón-
ustuna Vestmark ehf. á Ísa-
firði, en eins og kunnugt er
hafa stjórnendur skólans og
nemendur lýst yfir óánægju
með þjónustu fyrirtækisins að
undaförnu. Fundinn sátu
fimm starfsmenn skólans, þrír
fulltrúar nemenda og fjórir
starfsmenn Vestmarks. Til
stóð að tveir starfsmenn Skýrr
hf. í Reykjvík, sem er í sam-

starfi við Vestmark, sætu fund-
inn, en þeir komust ekki vestur
vegna þess að ekki var flogið.
Fulltrúar Skýrr hf. voru þó í
símasambandi við aðra fund-
armenn.

„Fundurinn stóð í hálfa aðra
klukkustund og var mjög
gagnlegur“, segir Björn Teits-
son, skólameistari MÍ. „Við
lögðum fram ítarlegt minnis-
blað í níu liðum þar sem
tíundaðar voru ýmsar athuga-
semdir og ábendingar um
hnökra í starfseminni. Vest-

marksmenn sögðu að flesta
þessa galla væri hægt að laga,
og nú þegar hefði nokkrum
atriðum verið kippt í liðinn.
Til stendur að annar þeirra
manna sem voru í símasam-
bandi frá Reykjavík komi á
næstunni og vinni að lagfær-
ingum á kerfinu.“

Sjá einnig frétt á bls. 13.

Mikil röskun á áælunarflugi Flugfélagsins til Ísafjarðar að undanförMikil röskun á áælunarflugi Flugfélagsins til Ísafjarðar að undanförMikil röskun á áælunarflugi Flugfélagsins til Ísafjarðar að undanförMikil röskun á áælunarflugi Flugfélagsins til Ísafjarðar að undanförMikil röskun á áælunarflugi Flugfélagsins til Ísafjarðar að undanförnununununu

„Lengsta stoppið í mörg ár“„Lengsta stoppið í mörg ár“„Lengsta stoppið í mörg ár“„Lengsta stoppið í mörg ár“„Lengsta stoppið í mörg ár“
Illa hefur gengið hjá

Flugfélagi Íslands að fljúga
til og frá Ísafirði að undan-

förnu. Á þriðjudag í síðustu
viku var flug með eðlilegum

hætti, en ekkert flug var
daginn eftir, miðvikudag.

Tvær vélar lentu á Ísafjarð-
arflugvelli á fimmtudag, en
þegar þetta er ritað, þriðju-

daginn 20. febrúar, hefur

ekkert verið flogið til
Ísafjarðar í fimm daga.

„Þetta fer að verða lengsta
stoppið í mörg ár“, sagði

Arnór Jónatansson,
 stöðvarstjóri Flugfélags

Íslands á Ísafirði. „Við
höfum gert lítið annað en að

svara í símann að
undanförnu. Fólk er að

mestu hætt að kvarta og

farið að hafa samúð með
okkur. Nú eru

flugumferðastjórar farnir í
verkfall, en þá þurfa að vera

sjónflugsskilyrði svo
einhver möguleiki sé á að
fljúga. Því líta dagurinn í

dag og morgundagurinn illa
út, en spá fyrir næstu helgi

er góð.“
Ögn betur gekk hjá

leiguflugi LÍO, sem flýgur
áætlunarflug milli Ísafjarðar
og Bíldudals. „Flogið var á
þriðjudag og miðvikudag í

síðustu viku. Ófært var á
föstudag, en flogið var á

mánudag. Í dag lítur þetta
illa út og býst ég við að flug

falli niður“, sagði Hálfdán
Ingólfsson flugstjóri.
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Það voru helstÞað voru helstÞað voru helstÞað voru helstÞað voru helst
dellukarlar einsdellukarlar einsdellukarlar einsdellukarlar einsdellukarlar eins
og ég sem keyptu tölvurog ég sem keyptu tölvurog ég sem keyptu tölvurog ég sem keyptu tölvurog ég sem keyptu tölvur

Það voru helstÞað voru helstÞað voru helstÞað voru helstÞað voru helst
dellukarlar einsdellukarlar einsdellukarlar einsdellukarlar einsdellukarlar eins
og ég sem keyptu tölvurog ég sem keyptu tölvurog ég sem keyptu tölvurog ég sem keyptu tölvurog ég sem keyptu tölvur

– segir Björn Davíðsson hjá Tölvuþjónustunni Snerpu á Ísafirði– segir Björn Davíðsson hjá Tölvuþjónustunni Snerpu á Ísafirði– segir Björn Davíðsson hjá Tölvuþjónustunni Snerpu á Ísafirði– segir Björn Davíðsson hjá Tölvuþjónustunni Snerpu á Ísafirði– segir Björn Davíðsson hjá Tölvuþjónustunni Snerpu á ÍsafirðiBjörn Davíðsson er
þekktur fyrir brautryðjanda-
starf sitt á sviði tölvumála á

Ísafirði. Hann stofnaði
tölvuþjónustuna Snerpu

fyrir nokkrum árum ásamt
Jóni Arnari Gestssyni og

hefur fyrirtækið vaxið
gífurlega síðan. Hann hefur

deilt nokkuð á Landssímann
þó mönnum þyki hann hafa

linast í því í seinni tíð. Hann
fékkst til að segja brot úr
sögu Snerpu og hvað sé

helst á döfinni.
„Það gengur bara vel í

Snerpu í augnablikinu. Við
erum núna að auka töluvert

við okkur í svokallaðri
vefforritun. Menn kynnu að
halda að það væri það sama
og heimasíðugerð, en svo er

alls ekki. Það er nær að
segja að þetta sé gerð forrita

á Netinu.“

Bestu nemendurnirBestu nemendurnirBestu nemendurnirBestu nemendurnirBestu nemendurnir
fá atvinnutilboðfá atvinnutilboðfá atvinnutilboðfá atvinnutilboðfá atvinnutilboð

„Oftast er það þannig að
menn panta verkefni hjá

okkur og biðja um eitthvað
ákveðið. Í flestum tilfellum
er búið að selja vöruna áður
en hún er tilbúin og er meira

en nóg að gera í þessari
vefforitun í augnablikinu.
Núna er staðan þannig að

okkur vantar mannskap til
að vinna þessi verk. Þess

vegna höfum við ákveðið að
halda námskeið í vefforritun

sem við niðurgreiðum. Við
ætlum bara að taka átta

manns sem við veljum inn á
námskeiðið og rukka hvern

um 6.000 krónur, en
venjulega myndi námskeið-
ið kosta um 60.000 krónur.
Þeir sem standa sig best fá

síðan atvinnutilboð frá
okkur.

Í þessum tölvuheimi er

það þannig, að sumir spjara
sig en aðrir ekki. Sumir ná
þessu strax, en aðrir aldrei,

sama hversu mikla vinnu
þeir leggja á sig.“

Auglýsa lítiðAuglýsa lítiðAuglýsa lítiðAuglýsa lítiðAuglýsa lítið
„Núna erum við með eitt

mjög stórt verkefni í gangi í
vefforritun. Við erum að

smíða eins konar verslunar-
miðstöð á Netinu sem er

ólík venjulegri netverslun á
margan hátt. Þetta verkefni

er unnið fyrir aðila í
Kaliforníu í Bandaríkjunum
og er mjög stórt. Þessi aðili
hefur mikla trú á okkur og

líst mjög vel á það sem við
höfum verið að gera. Víð
erum líka að smíða verk-
bókhaldskerfi fyrir aðila í

Reykjavík og svo erum við
að kynna á næstunni hóp-

vinnukerfið INform sem við
höfum verið að vinna að í

samstarfi við Iðntæknistofn-
un. Sömuleiðis er komið að

því að við markaðssetjum
„sjópóstinn” okkar sem heit-

ir INmobil en út á hann
fengum við vænan styrk og
klapp á bakið frá Rannís.“
– Hvernig auglýsa menn í

þessum bransa það sem þeir
eru að gera?

„Menn auglýsa sig í raun
lítið. Fyrirtæki merkja alltaf
þau verkefni sem þeir vinna

og skapa sér þannig nafn.
Þessi aðili í Bandaríkjunum

rakst á verkefni eftir okkur á
Netinu sem honum leist

mjög vel á og hafði því sam-
band við okkur.“

Vinsælt áhuga-Vinsælt áhuga-Vinsælt áhuga-Vinsælt áhuga-Vinsælt áhuga-
mannanetmannanetmannanetmannanetmannanet

 Fyrirtækið Snerpa á sér

nokkuð merkilega sögu.
„Upphaflega setti ég upp

tölvu heima hjá mér sem var
hluti af nokkurs konar

áhugamannaneti sem var
kallað Fidonet. Þetta var

töluvert fyrir daga Internets-
ins eins og við þekkjum það
í dag. Fidonet virkaði þann-
ig að menn fengu aðgang í

gegnum mótald og gátu náð
sér í frían hugbúnað og

fengið fréttir um tölvutengd
mál. Einnig gátu menn sent

skilaboð á milli tölva. Þaðan
er nafnið komið en tölvan

gekk undir nafninu Snerpa.
Fidonet var nokkuð vin-

sælt og voru um tíma sjö
eða átta aðilar á Íslandi með
slíkt net. Aðallega voru þetta

einstaklingar sem voru að
þessu, en Stöð 2 notaði þetta

svo þýðendur gætu sent
texta á milli. Menn gátu

hringt sig saman og skipst á
ýmsu efni. Þetta var oftast

gert á nóttunni þegar álag á
símalínur var lítið.

Reksturinn á þessu neti
var gífurlega kostnaðar-

samur. Bæði þurfti að kaupa
sér hugbúnað og alls kyns

tæki, en þar að auki var
símakostnaður mikill. Þá

kostaði mínútan miklu meira
en hún gerir í dag og Cantat-

3 sæstrengurinn var ekki
kominn. Allt fór í gegnum

gervihnött og var sambandið
heldur slitrótt. Stundum

slitnaði sambandið þegar ég
var að ná mér í efni og þurfti

ég þá að byrja upp á nýtt.“

KennararnirKennararnirKennararnirKennararnirKennararnir
tregir nemendurtregir nemendurtregir nemendurtregir nemendurtregir nemendur

„Ég vann sem setjari í H-
prenti á þessum tíma og

hafði því alltaf aðgang að
tiltölulega nýjum tölvubún-

aði. Ég var þá einn fárra sem
átti PC-tölvu, en þá var ekk-

ert algengt að menn ættu
slíka gripi. Það voru helst

svona dellukallar eins og ég
sem keyptu tölvur.

Þegar tölvunotkun al-

mennings jókst var ég oft
beðinn um að redda ýmsum

hlutum. Þá fékk ég hug-
mynd um að stofna tölvu-

fyrirtæki því engin þjónusta
var þá fyrir tölvueigendur á

Ísafirði. Fyrst gerðist ég um-
boðsmaður fyrir Íslenska

menntanetið og hjálpaði þá
kennurum að nýta sér tölvu-
póst og annað. Þá komst ég
að því að sumir kennararnir

voru ekkert sérstaklega
góðir nemendur, í það minn-
sta þurfti ég að fara nokkuð

margar ferðir til þeirra.
Sjálfur græddi ég heil-

mikið á þessari kennslu, því
ég var sífellt að kynnast

nýjum og nýjum möguleik-
um Netsins. Þá ákvað ég að
ef ég myndi stofna tölvufyr-

irtæki, yrði það Internet-
þjónusta.“

Mikill fram-Mikill fram-Mikill fram-Mikill fram-Mikill fram-
kvæmdamaðurkvæmdamaðurkvæmdamaðurkvæmdamaðurkvæmdamaður

„Mig langaði ekki að fara
út í þetta einn og fann í

fyrstu engan heppilegan
meðeiganda. Tölvufyrir-

tækið Hugsjón sem starfaði
á Ísafirði hafði farið á haus-

inn með einhverjum látum
og voru menn nokkuð

hræddir við þennan tölvu-
bransa.

Ég kynntist Jóni Arnari
sem er meðeigandi minn í

Snerpu. Þá var hann meðal
annars að vinna við að

ganga í fyrirtæki og selja
bókhaldskerfi. Honum leist
vel á þessa hugmynd mína

og vildi helst byrja strax,
enda hefur hann alltaf verið,

er enn og mun sennilega
alltaf vera mikill fram-

kvæmdamaður.
Við erum enn bara tveir

ásamt konunum okkar sem
eigum Snerpu en erum að

velta því fyrir okkur núna að
auka hlutafé og bjóða þá
fleirum að vera með. Við

sjáum einfaldlega það mikið
sem hægt er að gera. Við

höfum t.d. bætt við tveimur
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Einbýlishús / raðhús

Fasteignir í
þessari

auglýsingu eru
aðeins sýnishorn
af söluskránni.
Allar  frekari
upplýsingar
eru veittar á

skrifstofunni að
Hafnarstræti 1

 4-6 herb. íbúðir

Hjallavegur 4: 242 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Fallegt út-
sýni. Skipti á minni eign
möguleg Tilboð óskast
Hlíðarvegur 25: 152,6 m²
einbýlishús á tveimur hæð-
um. Húsið er mikið uppgert.
Áhv. ca. 6,4 m.kr.
Verð 10,2 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m²
raðhús á þremur hæðum
ásamt bílskúr og einstakl-
ingsíbúð. Skipti á minni
eign koma til greina.
Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9
m² einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt grónum garði
og eignarlóð Tilboð óskast
Miðtún 45: 188,9 m² rað-
hús á tveimur hæðum ásamt
31,3 m² bílskúr.
Tilboð óskast
Smiðjugata 1 og 1a: glæsi-
legt 145,2m² uppgert ein-
býlishús á tveimur hæðum
og kjallara ásamt 33,6 m²
viðbyggingu og glæsil.
garði. Tilboð óskast
Stakkanes 4: 144 m² rað-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti möguleg á
íbúð á Eyrinni. Áhv. ca. 3,5
m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Stakkanes 16:  226,2 m²
raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Tangagata 21: 85,4 m² lítið
einbýlishús, hæð, ris og
kjallari. Skoðum öll tilboð
en verð er aðeins 4,8 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m²
raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

Fjarðarstræti 14: 133,4 m²
4ra herbergja íbúð á e.h. í
tvíbýlishúsi ásamt bílskúr,
háalofti og hluta kjallara.
Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 163 m²
falleg 4ra herbergja íbúð á
n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
geymsluskúr og hluta kjal-
lara. Áhv. ca. 1,5 m.kr.
Verð 6,2 m.kr.
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 her-
bergja íbúð á efri hæð í
þríbýlishúsi ásamt helmingi
kjallara. Íbúðin er skemmti-
leg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Stórholt 13: 123 m² 4ra
herbergja íbúð á 3ju hæð í
fjölbýlishúsi ásamt bílskúr.
Íbúðin er mikið uppgerð.
Verð 7,8 m.kr.

 3ja herb. íbúðir
Fjarðarstræti 29: 78 m²
séríbúð í tvíbýlishúsi ásamt

nýlegum geymsluskúr.
Verð 3 m.kr.
Grundargata 4: 55,3 m²
íbúð á 1. h. í fjölb.húsi ásamt
sér geymslu Verð 3,6 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á
3ju hæð fyrir miðju í fjöl-
býlishúsi 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 fjölbýl-
ishúsi ásamt sér geymslu.
Skoða öll tilboð. Möguleiki
að taka bíl uppí. Áhv. ca. 3
m.kr. Verð 5,5 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Grundargata 6: 49,2 m²
íbúð á 2. hæð til hægri í
fjölbýlishúsi. Tilboð óskast
Sundstræti 24: 69 m²
skemmtileg og rúmgóð íbúð
á jarðhæð í fjórbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 12: 62 m² íbúð í
kjallara í þríbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð
á jarðhæð í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð 3,8 m.kr
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð
á 1. hæð í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð 4,9 m.kr.

Bolungarvík
Vitastígur 25b: 101 m²
fjögurra herbergja íbúð í
fjölbýlishúsi. Sér inngang-
ur. Tilboð óskast

Suðureyri
Eyrargata 6: nýendur-
byggt, glæsilegt einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt
kjallara. Verð 9,8 m.kr.

Atvinnuhúsnæði
Sindragata 12: Nýlegt 426
ferm. atvinnuhúsnæði á
góðum stað. Stór lóð með
bundnu slitlagi og góðu að-
gengi fyrir stóra flutninga-
bíla. Verð 22 m.kr.
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáarstarfsmönnum síðan í des-
ember síðastliðnum og erum

núna að leita að a.m.k.
einum í viðbót.“

Höfðu litla trúHöfðu litla trúHöfðu litla trúHöfðu litla trúHöfðu litla trú
á Internetinuá Internetinuá Internetinuá Internetinuá Internetinu

„Haustið 1994 stofnuðum
við Snerpu. Vegna þess
hversu mikið fjármagn

þurfti til að koma Internet-
þjónustu í gang, ákváðum
við að fara í samstarf við

Íslenska menntanetið. Það
átti þó eftir að fara á annan

veg en ætlað var.
Á þessum tíma stóð yfir

verkefni sem hét Vestfjarða-
aðstoðin og margir muna

eflaust eftir. Þá áttu að fara
15 milljónir í styrki til ný-

sköpunar og sóttum við um
700.000 króna hlut. Menn

voru ekki alveg með á nót-
unum þegar talað var um

Internet, enda skýrðum við
mál okkar nánar með því að

segja að þetta væri póstþjón-
usta um síma og að hægt

væri að skoða upplýsinga-
banka með þessu.

Okkur var neitað um
styrkinn. Neitunina fengum

við munnlega, en við heimt-
uðum að fá hana skriflega.

Við vorum nefnilega nokkuð
vissir um að menn myndu
skammast sín þegar fram

liðu stundir fyrir að halda að
Internetið væri ekki nýsköp-

un eða að það ætti ekki
framtíð fyrir sér. Loksins

fengum við stuttort en skrif-
legt svar frá Guðmundi

Malmkvist, þáverandi for-
stjóra Byggðastofnunar.

Sagði hann við það tækifæri
að þetta Internet væri eitt-

hvað sem aldrei ætti eftir að
ganga og menn væru að

henda peningunum út um
gluggann ef þeir styrktu

svona lagað.“

Höfðum sigurHöfðum sigurHöfðum sigurHöfðum sigurHöfðum sigur
að lokumað lokumað lokumað lokumað lokum

„Þrátt fyrir þetta héldum
við ótrauðir áfram. Sig-

hvatur Björgvinsson, þáver-
andi viðskiptaráðherra, út-

vegaði okkur 500.000 króna
styrk. Þeir peningar voru

teknir af hinu umdeilda
„ráðstöfunarfé ráðherra“.
Þessi peningur varð þó til

þess að við komumst af
stað. Við fjárfestum í mikilli

móðurtölvu frá Hewlett
Packard sem kostaði

700.000 kall. Við sömdum
við Íslenska menntanetið

um að setja í vélina nauð-
synlegan hugbúnað og

sendum hana suður. Síðan
liðu sjö mánuðir og ekki
kom tölvan. Á endanum

þraut þolinmæði okkar og
sögðumst við ætla að gera

þetta sjálfir. Þá sömdu þeir í
einhverju reiðikasti við Pól-

inn á Ísafirði um að þeir
myndu hýsa búnaðinn sem

við höfðum lagt til. Mennta-
netið notaði þannig styrkinn
okkar til að keppa við okkur.

Við urðum því að kaupa
nýja móðurtölvu og töpuð-
um einnig ríflega styrknum
því að Menntanetið greiddi

aldrei reikninginn fyrir

vélinni heldur einungis 15%
í nauðasamningum þegar

þar að kom.
Við höfðum samt sigur að
lokum, ef svo má að orði
komast, enda höfðum við

nokkuð forskot hvað varðar
þekkingu á bransanum. Öllu
var pakkað saman í Pólnum,

draslið sent suður og
Menntanetið að lokum

hlutað niður eftir nauða-
samninga.“

Gjaldskráin hefurGjaldskráin hefurGjaldskráin hefurGjaldskráin hefurGjaldskráin hefur
bara lækkaðbara lækkaðbara lækkaðbara lækkaðbara lækkað

„Þegar gjaldskrá fyrir
símtöl var jöfnuð út yfir allt

landið var gífurlega mikill
vöxtur í netþjónustu á Ís-

landi. Vefþjónar og netþjón-
ustur spruttu upp eins og
gorkúlur í Reykjavík og

voru farnar að bjóða ókeypis
áskrift og fleira. Við sáum

þessa þróun bæði sem ógn-
un og tækifæri. Ógnunin

fólst í því að Vestfirðingar
voru í auknum mæli farnir

að versla við menn að sunn-
an, en tækifærin fólust í því

að við gátum fengið við-
skipti alls staðar að.

Ég held að við höfum
hingað til staðið okkur vel í
samkeppninni á landsvísu.

Gjaldskrá okkar hefur aldrei
hækkað, hún hefur bara

lækkað og um 20% okkar
viðskiptavina eru utan Vest-
fjarða. Við buðum líka ýmsa

virðisaukandi þjónustu
ýmist á undan öðrum eða þá

að aðrir hafa ekki séð sér
fært að elta okkur í því. Við

vorum t.d. fyrsta netþjónust-
an sem bauð upp á vefpóst

og veiruskönnun. Núna geta
notendur okkar flett upp

tengitíma sínum og þannig
vitað hvernig þeir nota Net-
ið. Menn geta líka stillt svo-

kallaða vefsíu hjá sér, en
ekkert annað fyrirtæki býður

upp á svoleiðis. Þó vill ein
stærsta netþjónusta landsins

kaupa hana af okkur.“

Einkavæðing erEinkavæðing erEinkavæðing erEinkavæðing erEinkavæðing er
vandmeðfarinnvandmeðfarinnvandmeðfarinnvandmeðfarinnvandmeðfarinn

hluturhluturhluturhluturhlutur

Björn hefur deilt töluvert
á Landssímann í blaða-

greinum. Nokkuð hefur þó
dregið úr þeim ádeilum hans
í seinni tíð. „Menn segja að

ég sé orðinn allt of linur.
Ástæðan er einfaldlega sú

að Síminn er farinn að
standa sig betur. Þó er margt

sem betur mætti fara og
gætu þeir auðveldlega bætt
þjónustuna nokkuð, en þeir
eru í það minnsta farnir að
taka ábendingum núna. Ég
vil einnig nota þetta tæki-

færi til að benda á að starfs-
menn Símans á Ísafirði hafa
ávallt verið mjög þægilegir í

samskiptum og staðið sig
jafn vel og þeim hefur verið
leyft af yfirmönnum sínum

og jafnvel betur. Við fáum til
dæmis mun betri þjónustu

við afgreiðslur á nýjum lín-
um, bilanaleit og slíkt en

kollegar okkar fyrir sunnan.
Ég er fylgjandi því að

Landssíminn verði einka-
væddur, svo lengi sem að

engum verði gefið neitt.
Hins vegar er ég mjög á

móti því að grunnkerfið fari
með honum. Mér sýnist að

standi til að losa ríkið við
allt dótið á mettíma. Svo-

leiðis vinnubrögð voru

einmitt viðhöfð þegar Ríkis-
skip voru seld, eða öllu

heldur lögð niður. Klaufa-
skapurinn var það mikill að
fyrirtækið varð að engu og
skipin seld úr landi. Einka-

væðing er vandmeðfarinn
hlutur og þarf vel að vanda

til verksins og fara gætilega
ef ekki á að fara illa.“

Lítið mál að skiljaLítið mál að skiljaLítið mál að skiljaLítið mál að skiljaLítið mál að skilja
grunnkerfið frágrunnkerfið frágrunnkerfið frágrunnkerfið frágrunnkerfið frá

„Ég held að menn myndu
hugsa sig tvisvar um hvað
ætti að vera með í pakkan-

um ef ætti að einkavæða
Vegagerðina, vatnsveituna

eða raforkukerfið. Það er
sama hvaða reglur eru lagð-

ar undir núna, en í fjar-
skiptageiranum eru sjálf-

sagðar kröfur dagins í dag,
sem menn segjast vera búnir

að uppfylla en eru þó ekki,
einskis virði eftir 3-4 ár. Þá
mun nýr eigandi Landssím-

ans væntanlega stefna ríkinu
fyrir að hækka þær kröfur til

samræmis við þá ríkjandi
fjarskiptaumhverfi. Og að
öllum líkindum vinna það

mál. Það skal enginn láta sér
detta í hug að Landssíminn
klári breiðbandsvæðinguna
um allt land ef hann verður

einkavæddur ,,með öllu”.
Það fyndna í þessu einka-
væðingardæmi er nú samt
að síðastliðin tvö ár hefur

Landssíminn verið að nota á
annan milljarð króna af fé

símnotenda til að kaupa upp
önnur fyrirtæki á fjarskipta-
og tölvumarkaðinum. Þar á

meðal eru þrjár Internet-
þjónustur. Það er einkavæð-
ing með öfugum formerkj-

um, enginn segir neitt og

Landssíminn er enn að
kaupa.“

HöfuðstöðvarnarHöfuðstöðvarnarHöfuðstöðvarnarHöfuðstöðvarnarHöfuðstöðvarnar
gætu verið á Ísafirðigætu verið á Ísafirðigætu verið á Ísafirðigætu verið á Ísafirðigætu verið á Ísafirði

Það er enginn vandi að
skilja grunnkerfið frá enda
hafa til margra ára verið í

gildi reglur um fjárhagsleg-
an aðskilnað þess frá öðrum

deildum. Í nýútkominni
skýrslu einkavæðingar-

nefndar er lagt til að NATO-
þræðirnir þrír verði áfram í

eigu ríkisins þannig að ég sé
enga meinbugi á því að ríkið
haldi áfram utan um rekstur

ljósleiðarakerfisins ef það
getur séð um þessa þrjá leið-
ara. Við gætum sett upp höf-
uðstöðvar þess fyrirtækis úti

á landi, t.d. hér á Ísafirði
enda væru viðskiptavinir
þess þá önnur fjarskipta-

fyrirtæki en ekki allur
almenningur.

Þetta fyrirtæki myndi eiga
allar lagnir sem grafnar eru í

jörðu, húseignir símstöðva
ásamt tengigrindum en ekki

símstöðvarnar sjálfar og
sömuleiðis örbylgjuleiðir og
möstur og einnig umferðar-

stjórnunarbúnað eins og
ljósleiðarafjölsíma. Það

myndi sjá öðrum fjarskipta-
fyrirtækjum fyrir samskipta-
leiðum og húsnæði ef óskað
væri eftir því, en mætti ein-

ungis vera í grunnkerfa-
rekstri sjálft. Einnig væri

með þessu endanlega tekið
fyrir alla tortryggni sam-

keppnisaðila um að Síminn
sinni sjálfum sér betur en

öðrum, bæði í verði og
þjónustu.“

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar legUmhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar legUmhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar legUmhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar legUmhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar leggur til að gerður verði reið-gur til að gerður verði reið-gur til að gerður verði reið-gur til að gerður verði reið-gur til að gerður verði reið-

vegur frá Söndum í Dýrafirði að reiðvegi í Skutulsfjarðarbotnivegur frá Söndum í Dýrafirði að reiðvegi í Skutulsfjarðarbotnivegur frá Söndum í Dýrafirði að reiðvegi í Skutulsfjarðarbotnivegur frá Söndum í Dýrafirði að reiðvegi í Skutulsfjarðarbotnivegur frá Söndum í Dýrafirði að reiðvegi í Skutulsfjarðarbotni

 Vegagerðin hefur þegar Vegagerðin hefur þegar Vegagerðin hefur þegar Vegagerðin hefur þegar Vegagerðin hefur þegar
gert tillögu að legu vegarinsgert tillögu að legu vegarinsgert tillögu að legu vegarinsgert tillögu að legu vegarinsgert tillögu að legu vegarins

Umhverfisnefnd Ísafjarð-
arbæjar leggur til við bæjar-
stjórn, að við gerð aðal-
skipulags Ísafjarðarbæjar
verði farið að tillögu Vega-
gerðarinnar um legu reið-
vegar frá skeiðvelli á Sönd-
um í Dýrafirði að reiðvegi í
Skutulsfjarðarbotni. Jafn-
framt leggur nefndin til, að
veitt verði framkvæmda-
leyfi fyrir fyrsta áfanga
verksins, sem yrði kaflinn
frá skeiðvellinum á Söndum
að Dýrafjarðarbrú. Ýmsir
hlutar reiðvegarins eru þeg-
ar til staðar, svo sem gömlu
vegirnir yfir Gemlufalls-
heiði og Breiðadalsheiði.

Samkvæmt upplýsingum
frá Kristjáni Kristjánssyni,
formanni umhverfisnefndar
Ísafjarðarbæjar, sem er jafn-
framt verkfræðingur hjá
Vegagerðinni á Vestfjörð-
um, eru framkvæmdir við
reiðvegi  fjármagnaðir af
Vegasjóði með fjárveiting-
um á vegáætlun frá Alþingi.

Fé til reiðvega er óskipt á veg-
áætlun, þannig að því er ekki
skipt milli landshluta og því
síður til einstakra reiðvega
eins og gert er með fé til þjóð-
vega.

Fénu er skipt að höfðu sam-
ráði við hestamannafélögin
eða landssamtök þeirra.
Stundum leggja hestamanna-
félög eitthvað af mörkum en
meginfjármagnið kemur á
vegáætlun.

Framkvæmdirnar geta verið
með ýmsum hætti. Hesta-
mannafélögin geta annast þær
undir eftirliti Vegagerðarinnar,
eigin vinnuflokkar Vegagerð-
arinnar geta annast þær eða
þá að samið er við einkaaðila
beint eða að undangengnu út-
boði. Vegagerðin ákveður hins
vegar, undantekningarlaust,
hvað gert er hverju sinni.

Þess er einnig að geta, að
ekki verður lagður vegur á
óskipulögðu landi nema sam-
þykki Skipulagsstofnunar
liggi fyrir. Ekki verður heldur

veitt frankvæmdaleyfi nema
umsögn Náttúruverndar rík-
isins sé fyrir hendi.

Ekki liggur fyrir hvenær að-
alskipulag Ísafjarðarbæjar
verður til. Engar tölur eru til

um kostnað við verkið og
því síður er vitað hvenær
því lýkur. Það mun ráðast af
fjárveitingum  og hver hlutur
þeirra fjárveitinga til þessa
reiðvegar verður.

Ungt hestafólk í áningarstað.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
á besta stað á Eyrinni á Ísa-
firði. Upplýsingar í síma
456 3704.

Til sölu er Saab 9000,
turbo árg. 1988. Selst á kr.
250 þús. Upplýsingar í
síma 865 6471.

Óska eftir 2ja-3ja herb.
íbúð á Ísafirði eða í Hnífs-
dal, helst með bílskúr.
Uppl. í síma 865 6471.

Tapast hefur Nokia 3310
GSM sími á Ísafirði. Uppl. í
síma 456 4664.

Ég er einmana, flösku-
grænn, Nissan Terrano
jeppi sem vantar nýjan eig-
anda. Ég er árgerð 1997 og
er lítið ekinn. Uppl. í síma
581 3474.

Til sölu er einbýlishúsið
að Engjavegi 24 á Ísafirði.
Húsið er 4-5 herb. og 121
m² að stærð. Góður sólpall-
ur og gróinn garður. Besti
staður í bænum. Áhvílandi
er 4,5 milljóna króna hús-
bréfalán. Getur losnað
strax. Uppl. í símum 456
4737 eða 868 6626 (Silla)
og 861 8996 (Guðjón).

Kettlingur fæst gefins.
Uppl. í síma 456 4284.

Nýlegur kerruvagn ósk-
ast. Uppl. í síma 456 4288.

Til sölu er stofuskápur á
kr. 18 þús. Uppl. gefur
Böðvar í síma 868 3043.

Til sölu eru tvö bil í veiðar-
færageymslum við Sindra-
götu á Ísafirði (bláu skúrar-
nir) Tilboð óskast. Uppl. í
síma 861 1442.

Til sölu er hjónarúm,
180x200 og lítið Casio
hljómborð. Uppl. í síma
456 4338.

Til sölu er Toyota Yaris
árg. 1999, ekinn aðeins 13
þús. km. Upplýsingar í
síma 456 6760.

Til leigu er íbúð, tvö herb.
og eldhús. Íbúðin er að
Urðarvegi 37 og er í góðu
standi. Henni geta fylgt
innanstokksmunir og
áhöld. Upplýsingar í síma
456 3678.

Ungt par óskar eftir inn-
búi, ódýrt eða gefins. Uppl.
í síma 865 6471.

Til sölu eða leigu er 4ra
herb. íbúð við Túngötu á
Ísafirði. Laus nú þegar.
Upplýsingar gefa Róbert
eða Rún í símum 587 6707
eða 863 4691.

Til sölu eða leigu er 3ja
herb. íbúð að Engjavegi 17,
kjallara. Uppl. í síma 867
0397.- eða 456 5177.

Til sölu er þvottavél. Uppl.
í síma 456 3637.

Fullþjálfaður minka-
hundur til sölu.  Mjög góð-
ur veiðihundur. Upplýs-
ingar í síma 863 1291.

Nemendur í 10. bekk GÍ
ætla í námsmaraþon sem
hefst kl. 8, föstudaginn 2.
mars og lýkur sólarhring
síðar. Hér er um hluta af
fjáröflun bekkjarins að
ræða fyrir væntanlegt vor-
ferðalag. Nemendurnir
munu ganga í hús og safna
áheitum frá og með 22.
febrúar. Vonast þeir til að
vel verði tekið á móti þeim.
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Fréttir og
fróðleikur

á degi
hverjum!
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Býr á Ísafirði af því að JónBýr á Ísafirði af því að JónBýr á Ísafirði af því að JónBýr á Ísafirði af því að JónBýr á Ísafirði af því að Jón
Baldvin þéraði hana ekkiBaldvin þéraði hana ekkiBaldvin þéraði hana ekkiBaldvin þéraði hana ekkiBaldvin þéraði hana ekki
–spjallað við Ingibjörgu Daníelsdóttur (Ingu Dan), sem
hefur aldrei markað sér neitt ævistarf

Ingibjörg Daníelsdóttir,
sem flestir þekkja einfaldlega
sem Ingu Dan, fluttist til Ísa-
fjarðar fyrir rúmum þrjátíu
árum. Hún er uppalin á bæn-
um Tannastöðum í Hrútafirði
og fluttist til Ísafjarðar til þess
að verða sér úti um menntun.
Hún var í fyrsta árgangi
Menntaskólans á Ísafirði og
segir miklar kröfur hafa verið
gerðar til sín og samnemenda
sinna. Stuttu eftir að hún kom
til bæjarins, gerðist hún Ba-
há´í trúar og segir hún að fólk
hafi verið heldur tortryggið í
garð þessara „útlensku“ trúar-
bragða. Hún hefur unnið að
málefnum tengdum nýbúum
á Vestfjörðum og er meðal
þeirra sem stóðu að því að

þjóðahátíðin svonefnda var
haldin.

„Ómar Ragnarsson frétta-
maður gaf hátíðinni þetta
nafn. Hann sagði við okkur
sem að hátíðinni stóðum að
þetta væri án efa miklu merki-
legra en við gerðum okkur
grein fyrir.“

AuglýsingAuglýsingAuglýsingAuglýsingAuglýsing
skólans út á viðskólans út á viðskólans út á viðskólans út á viðskólans út á við

Ekki var algengt að fólk bú-
sett á Norðurlandi færi til Ísa-
fjarðar í skóla. „Á þessum
tíma lágu leiðir flestra til Ak-
ureyrar og ég hafði byrjað þar
en hætt eftir tvo mánuði. Ég
kom til Ísafjarðar vegna þess
að hótelstýran í Reykjaskóla,

þar sem ég var að vinna sum-
arið 1970, mælti mjög með
skólanum og bænum og fékk
mig til að hafa samband við
Jón Baldvin. Þegar Jón fékk
bréfið frá mér hringdi hann í
mig og var eins sjarmerandi
og hann getur bestur orðið.
Ég eiginlega sveif úr símanum
– þetta var svo alúðlegur
skólameistari að hann þéraði
mig ekki einu sinni eins og ég
hafði vanist fyrir norðan.

Ég kom til Ísafjarðar á mjög
merkilegum tíma. Mikill
brautryðjendahugur var í
kringum Menntaskólann og
sá hugur var innprentaður í
nemendur. Það var lagt mjög
hart að okkur sem vorum í
fyrsta árgangi skólans að

standa okkur vel, bæði í námi
og í félagslífi. Við áttum að
vera auglýsing skólans út á
við.“

Tankbíll uppTankbíll uppTankbíll uppTankbíll uppTankbíll upp
á vestfirskuá vestfirskuá vestfirskuá vestfirskuá vestfirsku

„Mér féll strax mjög vel að
búa á Ísafirði. Bærinn hefur
mér alltaf fundist hæfilega
stór, hann var nógu lítill til
þess að mér var fljótlega heils-
að með nafni í kaupfélaginu
en nógu stór til þess að hann

Frá skíðaútilegu á Seljalandsdal vorið 1971. Jón Baldvin
sker köku og Inga Dan stendur hjá honum og fylgist með.

endurnýjaði sig alltaf. Nýtt
fólk flutti í bæinn á meðan
aðrir fluttu úr honum.

Ég stóð mig fljótlega að því
að vera farin að tala vestfirsku.
Á meðan ég var í Mennta-
skólanum breyttist fyrirkomu-
lag á mjólkurflutningum.
Tankbílar komu þá til sög-
unnar og lærði ég að segja
orðið upp á vestfirsku. Ég átt-
aði mig ekki á þessu fyrr en
ég kom aftur norður og fólk
hló að því hvernig ég talaði.
Ég held að Vestfirðingar tali
meiri vestfirsku en þeir gera
sér grein fyrir.“

Hafði áhugaHafði áhugaHafði áhugaHafði áhugaHafði áhuga
á sálfræðiá sálfræðiá sálfræðiá sálfræðiá sálfræði

Síðan Inga kom til Ísafjarð-
ar hefur hún gift sig tvisvar. „Í
bæði skiptin giftist ég inn í
mjög rótgrónar vestfirskar
fjölskyldur og á fjögur börn –
strák og stelpu á mann. Ég
hef unnið víða á Ísafirði. Lengi
hef ég unnið sem ritari, bæði í
Menntaskólanum og í Tón-
listarskólanum á Ísafirði. Síð-
an vann ég sem blaðamaður á
Vestfirska fréttablaðinu. Ég
hef aldrei markað mér neitt
ævistarf enda er ég Íslending-
ur af gamla skólanum og vinn
bara þá vinnu sem mér býðst
og ég hef áhuga á hverju sinni.

Eitt sinn langaði mig reynd-
ar mikið til að læra sálfræði.
Ég hafði unnið á Kleppsspít-
ala eitt sumar og fékk mikinn
áhuga á faginu. Gallinn var
hins vegar sá að einu störfin
fyrir sálfræðinga voru á
Kleppi og vildi ég ómögulega
búa fyrir sunnan. Þess vegna
varð ekkert úr því að ég færi í

sálfræði.“

Menn marki sérMenn marki sérMenn marki sérMenn marki sérMenn marki sér
ákveðna lífsstefnuákveðna lífsstefnuákveðna lífsstefnuákveðna lífsstefnuákveðna lífsstefnu

Árið 1970 kynntist Inga
Bahá´í trúnni. „Þá fóru Bahá-
´íar kynningarferð um landið.
Þegar komið var til Ísafjarðar
voru fundarhöld í Sjallanum í
viku og voru allir fundir vel
sóttir. Bæði kom þar til að
vinsælt var að sækja fundi en
að auki féll hugmyndafræði
Bahá´í trúarinnar mjög vel að
viðhorfum hippakynslóðar-
innar. Þess vegna var alltaf
þétt setið í Sjallanum.

Bahá´íar trúa á Guð eins og
flestir aðrir. Við trúum því að
Guð hafi ekki alveg sleppt
hendinni af sköpunarverkinu
þó hann sé ekki endilega að
skipta sér af því frá degi til
dags. Við trúum því að reglu-
lega komi fram sendiboðar frá
Guði, hvort sem þeir heita
Jesús, Múhammeð eða hvað.

Kenningar Bahá´í trúarinn-
ar ganga mikið út á það að
ekki sé hægt að skilja að trú
og pólitík. Þau gæði sem okk-
ur eru innprentuð í trúarbrögð-
um eiga að koma fram alls
staðar í lífinu, líka hvernig
við stýrum þjóðfélaginu. Þess
vegna er stjórnkerfi í Bahá´í
trúnni sem er ætlað að koma í
staðinn fyrir núverandi póli-
tík.“

Kristur fæddist ekkiKristur fæddist ekkiKristur fæddist ekkiKristur fæddist ekkiKristur fæddist ekki
á Hornströndumá Hornströndumá Hornströndumá Hornströndumá Hornströndum

„Það hefur verið mjög lær-
dómsríkt að vera bahá´í trúar.
Ekki bara vegna þess að trúin
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hefur gefið mér svo mikið,
heldur var líka mjög fróðlegt
að fylgjast með viðbrögðum
fólks. Þetta var svo mikið áfall
fyrir sumar vinkonur mínar
sem sögðu: „Vitið þið hvað,
hún Inga Dan er gengin í ein-
hvern útlenskan sértrúarsöfn-
uð.“ Menn voru mjög tor-
tryggnir í garð „útlenskra“ trú-
arbragða og fannst bahá´í
trúin ekki nógu þjóðleg. Mér
fannst það frekar skrítið við-
horf, sérstaklega vegna þess
að það er ekki eins og Kristur
hafi fæðst á Hornströndum.

Bahá´íar trúa á einingu allra
trúarbragða. Því er það engin
kveðjustund við kristna trú að
gerast bahá´íi. Í mínu tilfelli
var það alveg öfugt. Ég hafði
ekki verið mjög kristin áður
en ég tók bahá´í trú en fór upp
frá því að spá mikið í þessa
hluti.“

Þjóðahátíð verður tilÞjóðahátíð verður tilÞjóðahátíð verður tilÞjóðahátíð verður tilÞjóðahátíð verður til

Inga hefur nokkuð unnið
að málefnum tengdum nýbú-
um. „Það starf byrjaði með
því að haldið var upp á al-
þjóðlega trúarbragðadaginn á
Ísafirði. Í samræmi við þessa
einingarkenningu Bahá´ía trú-
arinnar vildum við sýna fram
á hversu margt er sameiginlegt
með trúarbrögðum þó þau
virki ólík á yfirborðinu. Dag-
urinn var fyrst haldinn hátíð-
legur árið 1992 og gekk það
mjög vel.

Í nokkur ár gerðist síðan
lítið í þessum málum. Árið
1998 komst ég yfir lista yfir
alla daga Sameinuðu þjóð-
anna. Þar fann ég dag sem
tileinkaður var baráttu gegn
kynþáttafordómum og mér
fannst tilvalið að menn gerðu
eitthvað á þessum degi. Á
sama tíma voru Dorothee Lu-
bekci, Bryndís Friðgeirsdóttir
og fleiri að hugsa um svipaða
hluti. Við tókum okkur saman
og ákváðum að halda upp á
þennan dag.“

Aðsóknin framarAðsóknin framarAðsóknin framarAðsóknin framarAðsóknin framar
öllum vonumöllum vonumöllum vonumöllum vonumöllum vonum

„Íslendingar eru ekki for-

dómafullir. Menn hafa alltaf
tekið fólki opnum örmum
þegar það kemur til landsins.
Þegar fólk kemur frá útlönd-
um vilja menn kynnast per-
sónunni og hugsa ekki um
manninn sem útlending. Þó
getur það verið vandamál þeg-
ar menn koma í stærri hópum
og okkur fannst að samskipti
milli innfæddra og aðfluttra
gætu verið meiri.

Því var ákveðið að halda
það sem síðar var kallað
þjóðahátíð. Við vonuðum að
við fengjum góða aðsókn en
hefðum aldrei getað látið okk-
ur detta í hug að hún yrði
svona mikil. Fyrst var hátíðin
haldin í Grunnskólanum á Ísa-
firði og við urðum forviða
þegar fólkið virtist aldrei ætla
að hætta að koma. Húsið fyllt-
ist og fljótlega varð fólk frá
að hverfa.

Það virðist engu skipta hvar
á svæðinu hátíðin er haldin,
alltaf er aðsóknin jafn góð.
Þetta rennir stoðum undir þá
kenningu mína að Íslendingar
séu ekki fordómafullir. Menn
þrá að kynnast ólíkri menn-
ingu en hafa ekki mörg tæki-
færi til þess. Eins vill fólk af
erlendu bergi brotið kynna
sína menningu og aðlagast Ís-
lendingum betur. Við verðum
bara að halda áfram að bæta
þessi samskipti.“

Tók tvö ár aðTók tvö ár aðTók tvö ár aðTók tvö ár aðTók tvö ár að
samþykkjasamþykkjasamþykkjasamþykkjasamþykkja

Fljótlega eftir að fyrsta
þjóðahátíðin var haldin fóru
menn að hafa áhuga á því að
byggja upp einhverja miðstöð
fyrir nýbúa. „Við fundum fyrir
nokkrum áhuga hjá Ísafjarð-
arbæ. Eins og allir vita eru
fjárráð bæjarins þó mjög tak-
mörkuð og varð fljótlega ljóst
að hann myndi ekki standa að
miðstöð fyrir nýbúa.

Þingmenn Vestfjarða tóku
hugmyndinni um nýbúamið-
stöð mjög vel og fluttu í sam-
einingu þingsályktunartillögu
um slíka miðstöð á Vestfjörð-
um. Samt er það alltaf þannig
á Alþingi að allt tekur afskap-
lega langan tíma. Það tók tvö

ár að samþykkja að koma mið-
stöðinni á fót, sem allir voru
þó sammála um að væri nauð-
syn. Það sér nú fyrir endann á
þessu og ákveðið er að opna
hana á þjóðahátíðinni í mars.“

Sendiráð allra landaSendiráð allra landaSendiráð allra landaSendiráð allra landaSendiráð allra landa
„Nýbúamiðstöðin verður

eins konar sendiráð allra
landa. Í fyrstu þarf að móta
starfið og ákveða hvað verður
gert þarna. Fólk á að geta
komið þangað og fengið allar
upplýsingar sem það þarf.

Námskeiðahald og útgáfu-
starf verða stór hluti af starf-
semi miðstöðvarinnar. Eitt af
því sem fólk á oft í erfiðleikum
með þegar það kemur til
landsins er að fá menntun sína
metna.“

Virkja þarfVirkja þarfVirkja þarfVirkja þarfVirkja þarf
frumkvæðiðfrumkvæðiðfrumkvæðiðfrumkvæðiðfrumkvæðið

„Það býr mikill mannauður
í því erlenda fólki sem býr á
Vestfjörðum. Á þessum erfiðu
tímum fyrir dreifbýlið verðum
við að finna leiðir til að nýta
þetta fólk til hins ýtrasta. Það
býr miklu meira í þessu fólki
en margir átta sig á. Breyta
þarf lögum til að fólk geti
tekið víðar þátt í þjóðfélaginu
og hafi frjálsari hendur með
stofnun nýrra fyrirtækja og
annað. Fyrirkomulag atvinnu-
leyfa er núna þannig að það er
ekki einstaklingurinn sem fær
atvinnuleyfið heldur fær fyr-
irtækið leyfi til að ráða mann-
inn í vinnu. Einstaklingurinn
hefur því ekkert leyfi til að
vinna neina aðra vinnu og er
því í vistarbandi hjá fyrirtæk-
inu fyrstu þrjú árin. Þessu þarf
að breyta.

Okkur Vestfirðingum veitir
ekki af því að virkja allt það
atgervi sem okkur býðst. Það
er viðurkennd kenning að
fólksflótti er ekki síst atgervis-
flótti. Við missum unga fólkið
og okkur gengur illa að fá
fólk með menntun. Fólk með
frumkvæði færir sig til þegar
þrengir að. Alla þessa þætti er
að finna í útlendingunum okk-
ar. Við þurfum að hafa leyfi til
að nýta þá.“

Heimsþing Bahá ́ í í Haifa í Ísrael árið 1993. Á þessu þingi voru þátttakendur frá 170 þjóð-
löndum. Inga Dan er lengst til hægri.

Það er mun ódýrara
að vera áskrifandi!
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Vatnsfjarðarprestakall við Djúp –Vatnsfjarðarprestakall við Djúp –Vatnsfjarðarprestakall við Djúp –Vatnsfjarðarprestakall við Djúp –Vatnsfjarðarprestakall við Djúp –
hafa skal það sem sannara reynisthafa skal það sem sannara reynisthafa skal það sem sannara reynisthafa skal það sem sannara reynisthafa skal það sem sannara reynist

Margrét Karlsdóttir í Reykjanesi
við Ísafjarðardjúp skrifar

,,Þú mátt vera til en
láttu mig hafa allt
sem fémætt er...“

Hjallurinn í Vatnsfirði.

Nú til dags ætti að vera fátt
sem kemur venjulegu fólki á
óvart. Þó fór það svo, að íbúa
við innanvert Ísafjarðardjúp
setti hljóða eftir lestur greinar
í DV um aðför sr. Valdimars
Hreiðarssonar á Suðureyri að
sr. Baldri Vilhelmssyni í
Vatnsfirði.

Eins og flestum mun vera
kunnugt hætti sr. Baldur í
Vatnsfirði prestsskap um ára-
mótin 1999-2000. Messaði
hann síðast í Vatnsfirði á jóla-
dag 1999. Frá þeim tíma munu
Vatnsfjarðar-, Ögur- og Súða-
víkursókn hafa verið samein-
aðar Staðarprestakalli í Súg-
andafirði, svo og Nauteyrar-
og Melgraseyrarsóknir til ára-
móta 2000-2001.

Þar sem eitthvað hefur verið
sameinað er ekki gefið að
menn séu alltaf á eitt sáttir
við framkvæmdir mála í sókn-
um eða sveitarfélögum. Það
bar hins vegar svo við, að því
er best er vitað, að nánast allir
íbúar þessara sókna, þ.e.
Vatnsfjarðar-, Ögur- og Súða-
víkursókna voru sammála um
framvindu þessa máls.

Það vildu allir að presturinn
sæti í Súðavík og þjónaði þar
og þaðan væri sóknunum hér
í Inn-Djúpi þjónað. Þetta  var
ekki samþykkt og var víst
talið, að prestakall þetta væri
ekki nægilega stórt fyrir starf
fyrir einn prest. Þær raddir
heyrðust þó en kannski ekki
nógu hátt, að etv. gæti prest-
urinn nú gert eitthvað með
þessu starfi, t.d. stundað kenn-
slu í Súðavík og aðstoðað
sóknarprestinn á Ísafirði, því
eins og allir vita er oft mjög
mikið að gera hjá sr. Magnúsi
Erlingssyni í svo fjölmennri
sókn.

Í september 1999 sendi
sveitarstjórn Súðavíkurhrepps
erindi þetta til biskups og benti
á margar góðar ástæður fyrir
því að sóknarpresturinn sæti í
Súðavík. En þar sem þetta
náði ekki fram að ganga og
þeir sem best höfðu vit á skip-
an mála réðu þeim á þann veg
sem nú er, þá létu sóknar-

Sáluhliðið í Vatnsfirði.

börnin a.m.k. hér í Inn-Djúpi
lítið á sér kræla. Þau biðu þess
þó með talsverðri eftirvænt-
ingu að hinn nýskipaði prestur
léti sjá sig – kæmi að húsvitja
eins og gert var hér á árum
áður. Flestir hér um slóðir
muna eftir fleiri prestum en
sr. Baldri þó hann hafi verið
þjónandi prestur í Vatnsfirði
síðan vorið 1956. Á árum áður
komu nýkjörnir prestar í hús-
vitjanir á hvern bæ, kynntust
fólki og kynntu sig, en þessi
siður er trúlega aflagður og
talinn óþarfur í hraða og tíma-
skorti nútímans.

Þegar líða tók á vetur á því
herrans ári 2000 bárust fréttir
af því að hinn þjónandi prestur
hefði verið að spyrjast fyrir
um það hvort nokkur hefði
hringt í Vatnsfjörð og beðið
um messu!

Þetta hafði engum hér um
slóðir dottið í hug: Að biðja
um messu! En loks rann upp
ljós fyrir fólki.

Presturinn hafði auðvitað
ekki messað því enginn hafði
beðið hann um það.

Því fór svo að árið 2000
rann sitt skeið á enda án þess
að sóknarbörnin í Vatnsfjarð-
arsókn sæju hinn þjónandi

Vatnsfjarðarkirkja.
prest. Þegar leið að jólum fóru
sóknarbörn í Vatnsfjarðarsókn
fram á það við sóknarnefnd
Vatnsfjarðarkirkju, að hún
kannaði hvort sr. Baldur mætti
og vildi messa  í Vatnsfirði á
jóladag, svona eins og hann
hafði gert undanfarna áratugi,
ef það bryti ekki í bága við
aðrar kirkjulegar fyrirætlanir.
Svar sóknarnefndarinnar var
á þá leið, að þar sem sr. Baldur
væri hættur störfum væri betra
að snúa sér beint til hins þjón-
andi prests.

Auðvitað var þetta hárrétt
athugað hjá sóknarnefndinni.

En þar sem hinn þjónandi
prestur hafði lýst því yfir við
sóknarnefndarformanninn að
það hentaði honum ekki að
messa í Vatnsfirði um jól, þá
var að sjálfsögðu ekki hægt
að fara að ónáða blessaðan
prestinn með svoleiðis
kvabbi.

Skemmst er frá að segja að
á jóladag, 25. desember árið
2000, flutti sr. Baldur fallega
hugvekju í kirkjunni sinni fyr-
ir fjölskyldu sína og vini. Taldi
sr. Baldur, hans fjölskylda og
vinir, að kirkjan stæði öllum
opin alltaf.

Það var líka sr. Baldur sem

messaði á Nauteyri á annan
jóladag síðastliðinn og einnig
var það sr. Baldur sem mess-
aði á Nauteyri sl. sumar og
líka á Melgraseyri. En vænt-
anlega hefur hann aðeins verið
að gera sínum aldavini sr.
Valdimar greiða og varla
nema gott eitt um það að segja.

Við lestur greinarinnar í DV
þann 10. febrúar sl. kemur
fram, að sr. Valdimar hafi svo
lág laun að þau nægi varla til
að framfleyta honum og hans
allra nánustu. Því verði hann
að fá öll þau hlunnindi sem
Vatnsfjörður geti látið honum
í té, skítt með sr. Baldur og
hans fjölskyldu. Hann er kom-
inn yfir sjötugt og þarf því
hvorki á hlunnindunum að
halda né skiptir það máli þó
launin hans lækki við það að
hætta störfum (reyndar þekki
ég ekki launamál presta).

Aðalmálið er að hinn þjón-
andi prestur geti komist af í
þessum harða heimi. Það hlýt-
ur að vakna sú spurning hvað
blessaður presturinn vill og
þarf að fá með Ögur og Súða-
víkursókn?

Þar hefur hann bæði messað
og sinnt kennslu og fræðslu
ungmenna í Súðavík. Maður

getur varla hugsað þá hugsun
til enda hvað þessar sóknir
verða að láta af hendi rakna,
fyrst hann þarf öll hlunnindi
Vatnsfjarðarstaðar en hefur þó
ekki látið svo lítið að húsvitja,
hvað þá messa í Vatnsfirði,
síðan hann tók við fyrir rúmu
ári.

Þá staldraði allur almenn-
ingur við og las aftur setning-
una: Við sr. Baldur erum alda-
vinir og hann má vera í Vatns-
firði eins og hann vill en hann
verður að láta hlunnindin af
hendi.

Þar hafið þið það hvernig
koma á fram við aldraða vini
sína: Þú mátt vera til en láttu
mig hafa allt sem fémætt er,
svo að ÉG komist af.

Ef við skoðum myndirnar
sem fylgja þessari grein, þá
sjáum við þar hvað gert hefur
verið í Vatnsfirði fyrir áeggjan
sr. Baldurs og fjölskyldu hans
og sóknarnefndar Vatnsfjarð-
arsóknar. Segja þessar myndir
ekki allt sem segja þarf um
rétt Vatnsfjarðarklerks og hans
nánustu til að fá að sitja stór-
býlið Vatnsfjörð með hans
gögnum og gæðum meðan
þau vilja og geta?

Þá vaknar auðvitað spurn-
ingin um afkomu sr. Valdimars
í þessum harða heimi og við
þau kröppu kjör sem hann býr
við. Það kemur fram í grein-
inni í DV, að vegna stærðar
prestakallsins sé presturinn á
þönum alla daga og allar helg-
ar við að þjóna þessu stóra og
erfiða prestakalli. Það þarf
greinilega að finna einhverja
lausn á þessum vanda. Þar

sem ekki var tekið tillit til
óska sveitarstjórnar Súðavík-
urhrepps né hins almenna íbúa
í þeim hreppi, verður að finna
önnur ráð, því við svo búið
má ekki standa lengi að geng-
ið verði alveg frá þjónandi
presti við Djúp með stans-
lausum hlaupum um presta-
kallið.

Það mætti t.d. hugsa sér að
sr. Baldur fengi það „sérverk-
efni“ að hugsa um og þjóna
Vatnsfjarðarsókn. Þá gæti
hinn störfum hlaðni þjónandi
prestur sleppt allri hugsun um
Vatnsfjarðarferðir, því ekki
þarf að leggja af það sem ekki
hefur verið gert. Eins mætti
hugsa sér að Vatnsfjarðar-
prestakall væri fært  til Hólma-
víkur. Það eru ekki nema um
90 km og rétt klukkustundar-
ferð frá Djúpi. Talsvert ætti
það að draga úr ferðalögunum
að þurfa bara að fara í Ögur til
tíða einu sinni eða tvisvar á
ári.

Þá hlýtur það að kalla á
rannsókn frá þeim sem um
afkomu presta sjá, að kannað
verði hvernig kjör sr. Valdi-
mars eru miðað við aðra þjón-
andi presta og verður þá vænt-
anlega að taka allt með í þann
reikning: Fjölskyldustærð eða
hve marga af hans nánustu
hann hefur á framfæri sínu,
hvort hann á viðunandi bíl og
bát til að ferðast um presta-
kallið, að ekki sé nú talað um
persónulegar ferðir þegar og
ef einhverjar tómstundir gef-
ast frá hinu krefjandi starfi
sem hann innir af hendi.

Hinn venjulegi maður skilur
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varla hvernig svo störfum
hlaðinn maður, þó prestur sé,
geti líka komist yfir að stunda
hlunnindabúskapinn í Borg-
arey. Það er mikið og erfitt
verk að hugsa um hlunnindin
í Borgarey svo vel sé. Og víst
er um það, að þó sr. Baldur og
hans fólk hafi haft einhverjar
tekjur af eynni, þá hafa þau
nú trúlega unnið þar mikið
starf fyrir frekar lág laun og
jafnvel hugsað meira um líf-
ríki eyjunnar en peningana.
Og fyrir þá sem til þekkja, þá
hafa þau nú minnstan gróða

haft af þó hinir og þessir
„skemmtiveiðimenn“ hafi
stundað lundaveiðina í Borg-
arey.

En það sannast víst enn
þann dag í dag, að „margur
heldur auð í annars garði“. En
að þvílík græðgi skuli koma
frá sjálfum guðsmanninum
Valdimar Hreiðarssyni –
ásamt vinaryfirlýsingu gagn-
vart sr. Baldri – er mun meira
en nokkur maður hér um slóðir
átti von á.

En kannski finnast einhvers
staðar einhverjir digrir sjóðir

í hinum sóknunum, svo hægt
sé að gera vel við blessaðan
prestinn sem er á eilífum þön-
um í prestakallinu sínu við að
þjóna sóknarbörnunum og
hlúa að aldavini sínum á hans
efri árum í Vatnsfirði við Djúp.

Merkilegt að sóknarbörnin,
a.m.k. hér í Inn-Djúpi, skuli
aldrei hafa séð honum bregða
fyrir, því ekki var annað að
lesa út úr greininni en að
presturinn væri á þönum um
allt prestakallið.

Reykjanesi í febrúar 2001.
Margrét Karlsdóttir.

Kirkjugestir í Vatnsfirði á jólum árið 2000. Aftari röð frá vinstri: Jóhanna Kristjánsdóttir,
Guðbrandur Baldursson og sr. Baldur Vilhelmsson. Fremri röð frá vinstri: Guðrún Jóns-
dóttir, Ólafía Salvarsdóttir, Heiðrún Kristjánsdóttir, Kristján Pétursson, Árdís Einarsdóttir,
Páll Áskelsson og Hlíf Hrólfsdóttir. Mynd: Margrét Karlsdóttir.

Það er mun ódýrara
að vera áskrifandi!

Forstöðumaður Gamla apóteksins á ÍsafirðiForstöðumaður Gamla apóteksins á ÍsafirðiForstöðumaður Gamla apóteksins á ÍsafirðiForstöðumaður Gamla apóteksins á ÍsafirðiForstöðumaður Gamla apóteksins á Ísafirði

Sigríður Schram ráðinSigríður Schram ráðinSigríður Schram ráðinSigríður Schram ráðinSigríður Schram ráðin
Sigríður Schram kennari

við Grunnskólann á Ísafirði
hefur verið ráðinn forstöðu-
maður Gamla apóteksins,
kaffi- og menningarhúss
ungs fólks á Vestfjörðum
en eins og greint hefur verið

frá hér í blaðinu, lætur Aldís
Sigurðardóttir af störfum í vor.

Sigríður hefur töluvert unn-
ið að æskulýðsmálum, meðal
annars hjá Þjóðkirkjunni.
„Okkur var bent á að hún væri
upplögð manneskja í starfið“,

segir Sigríður Magnúsdótt-
ir, formaður stjórnar Gamla
apóteksins. „Hún er sögð
mikill listamanneskja og
hefur þar að auki unnið á
kaffihúsi.“

Skipstjóra- og stýrimannafélagið BylgjanSkipstjóra- og stýrimannafélagið BylgjanSkipstjóra- og stýrimannafélagið BylgjanSkipstjóra- og stýrimannafélagið BylgjanSkipstjóra- og stýrimannafélagið Bylgjan

Nær tveir þriðju sam-Nær tveir þriðju sam-Nær tveir þriðju sam-Nær tveir þriðju sam-Nær tveir þriðju sam-
þykktu verkfallsboðunþykktu verkfallsboðunþykktu verkfallsboðunþykktu verkfallsboðunþykktu verkfallsboðun

– fyrsta félagið innan FFSÍ sem tekur afstöðu til verkfalls

fallsboðunar. Þátttakan í kosn-
ingunni var 65,5%. Hér er um
að ræða yfirmenn á öllum
vestfirskum fiskiskipum yfir

30 tonnum ef útgerðar-
mennirnir sjálfir eru ekki í
stöðum yfirmanna.

Nær tveir þriðju eða
63,9% þeirra sem greiddu
atkvæði hjá Skipstjóra- og
stýrimannafélaginu Bylgj-
unni á Vestfjörðum sam-
þykktu að boða til verkfalls.

Atkvæði voru talin á
fimmtudag í síðustu viku.
Gegn verkfalli voru 30,6%
en auðir seðlar voru 5,5%.

Verkfall hefst 15. mars
kl. 24 ef ekki verður samið
fyrir þann tíma. Póstat-
kvæðagreiðsla hefur staðið
yfir í rúman mánuð. Bylgjan
er fyrsta félagið á landinu
innan Farmanna- og fiski-
mannasambands Íslands
sem tekur afstöðu til verk-

KARLREMBUKVÖLDKARLREMBUKVÖLDKARLREMBUKVÖLDKARLREMBUKVÖLDKARLREMBUKVÖLD

Á Hótel Ísafirði föstudaginn 23. febrúar kl. 19:30.
Sjávarréttahlaðborð eins og það gerist best. Kútmagar,

höfrungur, Búri, skata, síld, hákarl, harðfiskur, lax,  humar,
steinbítur, hrogn og lifur, rækja, bleikja og margt fleira.

Borðapantanir í síma 456 4111
Verð kr. 3.500.-

Fyndnasti maður
á Íslandi

Sveinn WaageSveinn WaageSveinn WaageSveinn WaageSveinn Waage
lætur magana

kútveltast af hlátri

Gísli HjartarGísli HjartarGísli HjartarGísli HjartarGísli Hjartar flytur
óprenthæfar

vestfirskar þjóðsögur

Pakkauppboð
til styrktar

góðu málefni!

Kúttmagakvöld lions
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Heimsókn á prestssetriðHeimsókn á prestssetriðHeimsókn á prestssetriðHeimsókn á prestssetriðHeimsókn á prestssetrið
að Holti í Önundarfirðiað Holti í Önundarfirðiað Holti í Önundarfirðiað Holti í Önundarfirðiað Holti í Önundarfirði

Þegar landslagið verður stórbrÞegar landslagið verður stórbrÞegar landslagið verður stórbrÞegar landslagið verður stórbrÞegar landslagið verður stórbr
ara og hvassbrýndara með árunara og hvassbrýndara með árunara og hvassbrýndara með árunara og hvassbrýndara með árunara og hvassbrýndara með árun

Þegar síðasta sumri var tekið að halla tók
séra Stína Gísladóttir við starfi sóknarprests

í Holti í Önundarfirði. Hún fluttist á þetta
fornfræga setur norðan úr landi ásamt eigin-
manni sínum, Ola Aadnegard. Þau eru bæði

„hálfir Íslendingar“, eins og síðar verður
vikið að, en vissulega eru þau samt miklu
meira en „hálfir“ Íslendingar þó að önnur

ætt þeirra beggja sé erlendis. Það eru helst
nöfnin þeirra sem bera þeim uppruna vitni.

fram um að kynnast sóknar-
börnunum og verið duglega
að húsvitja og heimsækja
fólkið. Einkum hefur hún náð
að kynnast fólkinu í sveitinni
í Önundarfirði. „Mér finnst
skipta miklu máli að heim-
sækja fólkið og kynnast því
sem best, ekki síst í fámennri
sveit. Ég er búin að fara á
næstum öll heimili hér í sveit-
inni og mörg á Flateyri líka.
Ég er náttúrlega ekki búin að
kynnast nærri öllum á Flateyri
ennþá en það kemur smám
saman. Lengstan tíma tekur
líklega að kynnast unglingun-
um. Þeir eru oft ekki heima
þegar maður kemur heldur
einhvers staðar fjarri í vinnu

Séra Stína er fáguð í fasi og
örugg í framgöngu en jafn-
framt ber hún með sér hlýju
og hreinskilni. Hún er vaxin
upp á góðu heimili í Mos-
fellssveitinni á meðan þar var
ennþá sveit og landsmenn allir
þekktu föður hennar, að minn-
sta kosti vegna útvarpsþátt-
anna sem hann var með um
langt árabil í gamla daga.

Húsvitjanir til aðHúsvitjanir til aðHúsvitjanir til aðHúsvitjanir til aðHúsvitjanir til að
kynnast fólkinukynnast fólkinukynnast fólkinukynnast fólkinukynnast fólkinu

Frá því að þau Stína og Óli
komu í Holt hefur nýi prestur-
inn haft meira en nóg að gera.
Auk hefðbundinna prests-
starfa hefur sr. Stína lagt sig

eða í skóla.“
Auk prestsstarfsins í Holts-

sókn er sr. Stína aðstoðarprest-
ur á Ísafirði. „Það fylgir starfi
mínu hér að vera þar til að-
stoðar, þó með öðrum hætti
en var hjá aðstoðarprestinum
sem var áður á Ísafirði. Þeir
skiptu með sér verkum en í
mínu tilviki biður séra Magn-
ús mig um að sinna ákveðnum
verkefnum.“

Fædd í Kaup-Fædd í Kaup-Fædd í Kaup-Fædd í Kaup-Fædd í Kaup-
mannahöfnmannahöfnmannahöfnmannahöfnmannahöfn

Við byrjum á því að stikla á
æviferlinum, að gömlum ís-
lenskum sið. Sr. Stína er fædd
í Kaupmannahöfn. „Móðir
mín var dönsk og hét Thora
Margrethe Nielsen (Kristjáns-
son) og faðir minn var Gísli
Kristjánsson, Svarfdælingur.
Þau kynntust á Ríkisspítalan-
um í Kaupmannahöfn þar sem
faðir minn lá berklasjúkur í 3
ár og móðir mín var hjúkrun-
arnemi.

Þrátt fyrir veikindin lauk
hann landbúnaðarnámi sínu
og framhaldsnámi og fékk
talsverða starfsreynslu og síð-
an lokuðust þau inni vegna

stríðsins. Við erum þrjár systur
fæddar í Kaupmannahöfn á
stríðsárunum, ég er næstelst.
Eftir heimkomuna til Íslands
bættust tvíburar í barnahóp-
inn.“

Skrifstofan hansSkrifstofan hansSkrifstofan hansSkrifstofan hansSkrifstofan hans
var stofan okkar...var stofan okkar...var stofan okkar...var stofan okkar...var stofan okkar...

„Við komum heim með
fyrstu ferð eftir stríð, með Esj-
unni, sem var yfirfull af Ís-
lendingum sem höfðu verið
ytra. Síðan bjuggum við í
Búnaðarfélagshúsinu gamla
við Tjörnina í Reykjavík.
Pabbi vann þar og var ritstjóri
Búnaðarblaðsins Freys. Skrif-
stofan hans var stofan okkar.
Þarna bjuggum við í ellefu ár
og ég lauk barnaskóla í Mið-
bæjarskólanum.

Eftir það fluttumst við upp
í Mosfellssveit og þar fór ég í
unglingaskóla að Brúarlandi.
Stúdentsprófi lauk ég frá
Menntaskólanum í Reykjavík
árið 1963. Reyndar var ég ári
fyrr á ferðinni í menntaskóla
en almennt gerðist, því að ár-
gangurinn minn í Mosfells-
sveitinni var svo fámennur að
kennararnir flýttu mér um eitt

ár til að koma mér sem fljótast
út úr skólanum!“

Háskólinn ogHáskólinn ogHáskólinn ogHáskólinn ogHáskólinn og
KennaraskólinnKennaraskólinnKennaraskólinnKennaraskólinnKennaraskólinn

„Síðan seinkaði mér aftur
vegna veikinda, þannig að ég
lauk stúdentsprófinu á eðli-
legum tíma. Svo tók ég kenn-
arapróf, sem tók reyndar ekki
nema eitt ár í Kennaraskólan-
um á þeim árum, og fór að
kenna við Öldutúnsskóla í
Hafnarfirði. Jafnframt fór ég í
Háskóla Íslands í landafræði
og dönsku og uppeldis- og
kennslufræði og tók það allt
samhliða kennslunni.

Þegar ég var alveg laus úr
Háskólanum árið 1970, þá fór-
um við tvær systurnar til Dan-
merkur og kenndum þar í eitt
ár til að fá svolitla tilbreytingu
í tilveruna. Eftir það kom ég
aftur heim og hélt áfram
kennslu.“

Nýr vettvangurNýr vettvangurNýr vettvangurNýr vettvangurNýr vettvangur
„Árið 1976 langaði mig að

fara að breyta til eftir að vera
búin að kenna í tólf ár. Það
varð úr, að ég sótti um starf

aðstoðaræskulýðsfulltrúa
kirkjunnar og í því starfi var
ég í sex ár. Það var mjög
skemmtilegt og ég ferðaðist
víða um landið. Þá kynntist
ég prestum og mörgu öðru
fólki um allt land. Þá kom ég
meðal annars hingað.

Þegar þessu sex ára tímabili
lauk stóð ég á krossgötum og
vissi ekki alveg hvað ég ætti
að gera. Niðurstaðan varð sú,
að ég færi í guðfræðinám og
sæi til hvernig mér líkaði það.
Svo fór að ég lauk guðfræð-
inni og tók prestsvígslu.“

– Var ekkert erfitt að setjast
aftur á skólabekk og byrja nýtt
háskólanám frá grunni, að
heita má?

„Ég hugsaði það nú ekki á
þann hátt. Ég var 39 ára þegar
ég byrjaði í guðfræðinni. Það
voru ekki nema tólf ár frá því
að ég lauk fyrra háskólanám-
inu. Mér fannst þegar ég lauk
því á sínum tíma að nú væri
kominn nógu mikill skammt-
ur af námi. Það var búið að
vera svolítið strembið því að
ég var alltaf að vinna með. Ég
vann fremur mikið af því að
ég var að koma mér upp heim-
ili og reyna að eignast eitt-
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ur stórbrotn-ur stórbrotn-ur stórbrotn-ur stórbrotn-ur stórbrotn-
með árunum...með árunum...með árunum...með árunum...með árunum...

hvað. Þetta hafði verið tölu-
vert púl og ég átti ekki von á
því, þegar því lauk, að byrja á
námi aftur.“

Engin önnur leið...Engin önnur leið...Engin önnur leið...Engin önnur leið...Engin önnur leið...
„Í rauninni var það aldrei

ætlunin. Mér fannst eiginlega
eins og mér væri þröngvað
inn um bakdyrnar í skólann
aftur, því ég fann ekki annan
möguleika. Mig langaði til að
vinna áfram að kristilegu starfi
og ég var búin að vera við það
á launum í sex ár.

Ég hafði alltaf haft áhuga á
kristilegu starfi og tekið mik-
inn þátt í því, en þá var það
alltaf ólaunað og það kostaði
orku að bæta því við brauð-
stritið. Það var engin önnur
leið en að prófa að fara í guð-
fræðinámið því að það voru
engar launaðar stöður innan
kirkjunnar í þessu samhengi.

Vegna þess að ég var ekki
guðfræðingur gat ég ekki orð-
ið yfirmaður í æskulýðsstarf-
inu. Þessi sex ár sem ég var
aðstoðaræskulýðsfulltrúi var
ég með þrjá yfirmenn sem
höfðu minni reynslu í æsku-
lýðsstarfi en ég. En þetta var
mjög skemmtilegt og við gát-
um alltaf lært hvert af öðru.
Þess má geta, að síðasta árið
mitt í þessu starfi var yfirmað-
ur minn séra Agnes M. Sig-
urðardóttir sem nú er í Bol-
ungarvík. Hún var þá nýút-
skrifuð úr guðfræði og var ráð-
in æskulýðsfulltrúi kirkjunnar
og þá ákvað ég að vera eitt ár

í viðbót til að hjálpa henni að
komast inn í starfið.“

Séra AgnesSéra AgnesSéra AgnesSéra AgnesSéra Agnes
– Og nú er hún aftur orðin

yfirmaður þinn sem prófastur
í Ísafjarðarprófastsdæmi...

„Já, ég vissi alveg að hverju
ég gekk í þeim efnum þegar
ég kom hingað í Holt og það
þótti mér mjög skemmtilegt.
Við erum eiginlega báðar
undrandi þegar við hugsum
til baka til þessa samstarfs
okkar, að það skyldi aðeins
hafa staðið eitt ár.

Á þessu eina ári bundumst
við ákveðnum systraböndum,
þannig að við höfum verið
mjög góðir vinir síðan. Það er
gott að hafa Agnesi sem leið-
toga. Hún er nákvæm í starfi
og góður félagi og samstarf
okkar hefur alltaf grundvallast
á því að hjálpast að og styrkja
hvor aðra.”

Var lengi ein á bátiVar lengi ein á bátiVar lengi ein á bátiVar lengi ein á bátiVar lengi ein á báti
„Ég var búin að vera ein á

báti, aldrei trúlofuð og aldrei
gift, þegar ég tók prestsvígslu.
Ég vígðist farprestur á Blönd-
uós árið 1988. Starf farpresta

er ekki til lengur. Þeir voru
afleysingaprestar og voru
sendir tímabundið þangað
sem prestar voru í námsleyfi
eða veikindaleyfi eða fjarver-
andi af öðrum ástæðum. Ég
var í átta mánuði á Blönduósi
og þar kynntist ég manninum
mínum sem nú er. Hann missti
konuna sína sumarið sem ég
þjónaði á Blönduósi.

Eftir starfið á Blönduósi var
ég næst send til Siglufjarðar
og var þar veturinn 1988-89.
Síðan fluttist ég aftur á Blönd-
uós og giftist Óla. Þá hafði
Bólstaðarhlíðarprestakall í
Austur-Húnavatnssýslu verið
laust í fjögur ár og ég sótti
um. Þar var ég búin að þjóna í
ellefu ár þegar ég tók við em-
bættinu hér.“

Stína og OlaStína og OlaStína og OlaStína og OlaStína og Ola
Eiginmaður sr. Stínu er

Skagfirðingur í móðurætt en
norskur í föðurætt. Þau eru
því bæði hálfir Íslendingar að
ætterni, þó að þau séu vissu-
lega meira en hálfir Íslend-
ingar í reynd. Þegar sr. Stína
var í námsleyfi fyrir nokkrum
árum dvöldust þau erlendis,
hálft ár í Danmörku og hálft
ár í Noregi, – „þannig að við
skiptum því bróðurlega milli
landanna okkar.“

Nöfnin þeirra eru fremur
sérstæð, ekki síst þar sem hjón
eiga í hlut. Sr. Stína er ein
íslenskra ríkisborgara um að
heita þessu nafni. „Ég er skírð
í höfuðið á föðurömmu minni,

sem hét Kristín og var oft köll-
uð Stína, en við systkinin heit-
um öll nöfnum, sem hægt er
að bera eins fram á dönsku og
íslensku“.

Ola Aadnegard er líka einn
um sitt nafn í þjóðskránni.
Reyndar er hann ekki kallaður
Ola í daglegu tali heldur ein-
faldlega Óli. Faðir hans hét
líka Ola og kom til Íslands
árið 1937 sem refahirðir að
Reynistað í Skagafirði. Þar var
ung stúlka, María Ragnars-
dóttir, sem hann trúlofaðist
og giftist. Þau María og Ola
eignuðust tólf börn og Óli er
elstur þeirra.“

Eignaðist ekkiEignaðist ekkiEignaðist ekkiEignaðist ekkiEignaðist ekki
bara eiginmannbara eiginmannbara eiginmannbara eiginmannbara eiginmann

„Ég eignaðist því stóra fjöl-
skyldu á einu bretti. Ég eign-
aðist ekki bara eiginmann.
Með honum eignaðist ég jafn-
framt þrjú börn, tvö tengda-
börn og fjögur barnabörn sem
síðan hefur fjölgað í átta.

Það voru ýmsir sem öfund-
uðu mig hvað þetta hefði
gengið hratt og auðveldlega
hjá mér! Við bjuggum á
Blönduósi þar sem börnin

hans Óla voru og eru enn,
þannig að við höfðum þau
innan dyra hjá okkur, ekki síst
barnabörnin sem var smátt og
smátt að fjölga, þannig að ég
hef fengið að vera amma.“

Ekki hafa börnin verið
mikið í Holti enn sem komið
er, sem naumast er von á þess-
um tíma sem liðinn er. Eldri
dóttir Óla, maðurinn hennar
og tvær yngri dætur af þremur
komu reyndar í ágúst og voru
í nokkra daga en frekari heim-
sóknir barnabarnanna bíða
væntanlega sumardaganna
ljúfu í Holti í Önundarfirði.
„Þeim finnst við komin svo-
lítið langt í burtu.“

Landslagið breytistLandslagið breytistLandslagið breytistLandslagið breytistLandslagið breytist
Þegar litið er yfir æviveg sr.

Stínu í stórum dráttum er eins
og landslagið breytist smátt
og smátt í sömu áttina. Fædd
á hinu flata og fjallsnauða
landi Danmörku, vaxin upp í
Reykjavík og síðan í grennd
við hin mjúku fjöll Mosfells-
sveitar; seinna tekur Austur-
Húnavatnssýsla við og nú hin
hvassbrýndu fjöll Vestfjarða.

„Tvö af árunum mínum í
æskulýðsstarfinu var ég á Ak-
ureyri“, bætir sr. Stína við.
„Fjöllin hafa alltaf haft sitt
aðdráttarafl. Og þó að ég hafi
dvalist í Danmörku og mér
hafi liðið þar vel, þá hef ég
alltaf fundið að ég á heima á
Íslandi. Hér finnst mér fólkið
einhvern veginn vera nær
manni.

Ekki til að finnaEkki til að finnaEkki til að finnaEkki til að finnaEkki til að finna
hvað er best...hvað er best...hvað er best...hvað er best...hvað er best...

Hins vegar þykir mér
skemmtilegt að eiga Dan-
mörku líka sem ættland, ekki
síst vegna þess hve andstæð-
urnar eru miklar. Maður er þá
ekki að leita í eitthvað annað
til þess að bera saman heldur
einmitt til þess að njóta á ann-
an hátt. Í náttúrunni skoðar
maður í Danmörku einkum
það sem er smágert og nálægt
en nýtur þess fremur á Íslandi
sem er í meiri fjarlægð, eins
og fjöllin og jöklarnir. Við eig-
um heldur ekki að bera saman
til að finna hvað er best heldur
til að njóta þess sem er gott.
Þó að fjöllin hér séu há og
brött, þá finnast mér þau ekki
vera yfirþyrmandi heldur um-
faðmandi.

Ég minnist þess þegar ég
kom til Ísafjarðar í fyrsta sinn.
Það var reyndar mín fyrsta
ferð út á land sem aðstoðar-
æskulýðsfulltrúi. Þá vann
Hrefna Tynes hjá æskulýðs-
starfinu syðra og hún útvegaði
mér mjög góðan verustað hjá
Jönu systur sinni. Það er mér
minnisstætt þegar ég lenti á
Ísafirði og hugsaði með mér:
Þetta finnst mér nú alls ekki
eins yfirþyrmandi og sumir
hafa verið að lýsa. Í annarri
ferð þegar ég kom hingað í
Önundarfjörð, þá stóð ég bara
og horfði og hélt niðri í mér
andanum og fannst þetta líkast
öðru tilverustigi.

Og mér finnst það enn.“

Vonandi komaVonandi komaVonandi komaVonandi komaVonandi koma
tómstundirtómstundirtómstundirtómstundirtómstundir

Og við horfum frá sléttunni
miklu í Holti á fjallahringinn
við Önundarfjörð, þar sem
fjöllin virðast hvert öðru lík
en þó hvert með sínum ein-
kennum, hæfilega nálæg til
þess að vera persónuleg og
þó nógu fjarlæg til þess að
vera ekki ógnvekjandi að
neinu ráði. „Þau eru falleg,
hvort heldur er vetur eða sum-
ar.“

Þegar sr. Stína er spurð hvað
hún geri helst í tómstundum
er því auðsvarað: „Frá því að
við komum hingað hef ég
hreinlega ekki vitað hvað tóm-
stundir eru. Núna eftir ára-
mótin höfum við reyndar farið
svolítið að ganga. Óli reyndar
meira en ég. Við eigum von-
andi eftir að ganga hér á fjöll
og skoða umhverfið og nátt-
úruna. Svo eigum við alveg
eftir landsvæðið fyrir norðan
Djúpið. Við hlökkum til þess
að geta á næstu árum skoðað
Vestfirði miklu betur, fótgang-
andi að hluta.

Við hlökkum líka til að
vinna hér í kringum staðinn
og fegra umhverfið. Og hygg-
ja að æðarvarpinu. Pabbi minn
var einn af stofnendum Æðar-
ræktarfélagsins og mjög
áhugasamur um að styðja við
æðarræktarbændur.“

Gamlir Mosfellingar minn-
ast tilrauna Gísla Kristjáns-
sonar ritstjóra við að ala upp
æðarunga í stórri skemmu í
Hlíðartúni, sem nú er horfin
eins og flest annað sem lifir í
minningunni um Mosfells-
sveitina sem einu sinni var.
Reyndar tókust þær tilraunir
ekki vel því að ungarnir voru
ekki nógu nálægt vatni.

Skólahúsið í HoltiSkólahúsið í HoltiSkólahúsið í HoltiSkólahúsið í HoltiSkólahúsið í Holti

Skammt frá prestssetrinu í
Holti stendur skólahúsið
gamla, þar sem nú er ekki
lengur skóli. Hér má heita
miðpunktur héraðsins og hér
er hin forna miðstöð þess.
Vonir standa til þess að nýta
megi húsið í þágu sveitarinnar
og samfélagsins. Meðal ann-
ars hafa komið upp hugmynd-
ir um að hér verði með ein-
hverjum hætti fræðslusetur ís-
lensku kirkjunnar og hér verði
einnig áfram félagsheimili

Önfirðinga eins og verið hefur
frá því að skólinn var vígður.

Þær hugmyndir eru þó enn
lítt mótaðar og engin vissa
um framvinduna. Til þess þarf
samvinnu og samstöðu
heimamanna, kirkjunnar og
síðast en ekki síst Ísafjarðar-
bæjar, sem á sjálft húsið.

Metnaðargjörn?Metnaðargjörn?Metnaðargjörn?Metnaðargjörn?Metnaðargjörn?

Nú kemur óvænt spurning:
– Ertu metnaðargjörn?

Þögn. „Það held ég ekki.
Kannski fer það eftir því hvað
við er átt með spurningunni.“

– En þú ert mjög ákveðin...
„Ég held að ég sé ákveðin,

já. Og ég hef vissulega metnað
í þá veru að vilja gera mína
hluti vel, ef það er merking
orðsins. Ég vil ekki vera með
neitt hálfkák. En ég vil fá að
vera ein í hópnum. Ég vil ekki
vera á einhverjum stalli. Ég
vil fá að vera með fólkinu. En
ég vil ógjarnan staðna. Ég var
búin að vera í fullan áratug í
fámennu prestakalli með
fimm sóknum, eingöngu í
dreifbýli. Það var ákaflega
gefandi á margan hátt.

En svo kemur að því, að
maður getur ekki gert meira.
Það sem hægt er að gera í
fámennum og dreifðum sókn-
um er fremur takmarkað. Og
þar kemur, að mann langar til
að geta haft meiri tilbreytingu,
haft fjölbreyttari viðfangsefni
og komið að meira gagni. Ég
hygg að það geti verið hvetj-
andi bæði fyrir presta og söfn-
uði að breyta til. Þá fær söfn-
uðurinn annan prest sem vinn-
ur öðruvísi og hefur aðrar
áherslur. Það ætti að geta
skapað nýtt líf í safnaðarstarf-
inu, bæði hjá prestinum og
sóknarbörnunum. Vissulega
þurftum við að horfast í augu
við það að fara frá börnunum
okkar fyrir norðan. En það
voru aðrir hlutir sem réðu för.“

SamskiptiSamskiptiSamskiptiSamskiptiSamskipti
og samstarfog samstarfog samstarfog samstarfog samstarf

Sr. Stína segir að samstarfið
milli prestanna á norðanverð-
um Vestfjörðum sé mjög gott.
„Það er mjög uppörvandi. Mér

finnst líka uppörvandi hvað
samfélögin hér hafa mikil og
góð samskipti. Það býður
ýmsa möguleika í starfinu því
að í raun er svo margt fólk
hérna á þessu svæði.“

Og þá víkur talinu að stór-
bættum samgöngum á norð-
anverðum Vestfjörðum, ekki
síst þeirri byltingu í samskipt-
um fólks sem varð þegar
jarðgöngin komu til sögunnar.
Nú skreppur fólk á milli eins
og ekkert sé en áður var ekki
farið á milli á vetrum nema í
brýnni nauðsyn og jafnvel
ekki allan veturinn.

Holt í ÖnundarfirðiHolt í ÖnundarfirðiHolt í ÖnundarfirðiHolt í ÖnundarfirðiHolt í Önundarfirði
Við lítum aftur út um stofu-

gluggann á prestssetrinu í
Holti í Önundarfirði, yfir slétt-
una miklu, til fjarðarins, til
fjallahringsins. Það er staðar-
legt í Holti, eins og það var
einu sinni orðað, hvort sem
litið er heim á staðinn eða frá
honum. Sagt var á fyrri tíð, að
frá Holti sæist til allra bæja í
sókninni nema eins.

Í Holti fæddist fyrir nærri
400 árum Brynjólfur Sveins-
son, síðar Skálholtsbiskup, og
þar er minnismerki um hann.
Kirkjugarðurinn í Holti geym-
ir bein margra af feðrum og
mæðrum þeirra sem nú ganga
á vestfirskri jörð. Kirkjan í
Holti er timburkirkja, smíðuð
árið 1869. Árið 1937 fór fram
gagnger viðgerð á henni og
þá var meðal annast steypt
utan um hana – hún var for-
sköluð, eins og kallað er. Fyrir
hundrað ára afmælið árið
1969 voru á ný gerðar miklar
endurbætur og meðal annars
byggð við hana forkirkja.

Holt í Önundarfirði hefur
verið höfuðból um langar aldir
Íslandssögunnar. Staðurinn
hefur alla burði til þess að
vera áfram höfuðstaður Ön-
undarfjarðar. Landkostir eru
miklir sem fyrr og landrýmið
gott og staðurinn er miðsvæð-
is sem fyrr. Fróðlegt verður
að fylgjast með því hver verð-
ur framtíð skólahússins í Holti
og hvernig þarna verður hægt
að byggja upp nýja kjölfestu
fyrir byggðina í Önundarfirði.

– h.
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Sjónarspil kringumSjónarspil kringumSjónarspil kringumSjónarspil kringumSjónarspil kringum
Orkubú VestfjarðaOrkubú VestfjarðaOrkubú VestfjarðaOrkubú VestfjarðaOrkubú Vestfjarða

Bryndís Friðgeirsdóttir, bæjarfulltrúi
í Ísafjarðarbæ skrifar

,,Vandann í félags-
lega húsnæðis-
kerfinu á að
leysa á landsvísu“

Mikil umræða hefur farið
fram um Orkubú Vestfjarða
meðal Vestfirðinga að undan-
förnu og þá sérstaklega meðal
íbúa Ísafjarðarbæjar. Í þeirri
umræðu hefur m.a. komið
fram, að almenningur saknar
þátttöku sveitarstjórnamanna.
Þó ekki hafi mikið heyrst í
okkur sveitarstjórnarmönnum
í fjölmiðlum um málið höfum
við þó fundað og rætt mikið
um málið.

Ég fullyrði að við erum þó
enn á byrjunarreit, þ.e. okkur
hefur ekki orðið ágengt í
samningum við ríkisvaldið
frekar en í öðrum málum sem
snerta samskipti ríkis og sveit-
arfélaga. Reynsla okkar í þeim
samskiptum hefur vakið þá
tilfinningu meðal sveitar-
stjórnarmanna, að helsti óvin-
ur sveitarfélaga í dag sé ríkis-
valdið.

OfurvaldiðOfurvaldiðOfurvaldiðOfurvaldiðOfurvaldið

Í stuttu málið verður hér
greint frá því, hvernig samn-
ingar um sölu á hlut sveitarfé-
laga í Orkubúi Vestfjarða
horfa við sveitarstjórnar-
manni. Sú greining er ekki
algild um alla sveitarstjórnar-
menn og skiptir þá máli uppi
á hvaða hól viðkomandi
stendur og hvert hann beinir
sjónum sínum. Þótt við sveit-
arstjórnarmenn höfum ekki
tekið slaginn með almenningi
í fjölmiðlum er það ekki vegna
þess að við séum öll sammála.
Ég hef t.d. ekki viljað hingað
til fljúgast á við félaga mína í
bæjarstjórn um hvað sé rétt
og rangt. Til þess vantar okkur
einfaldlega fleiri staðreyndir
eins og t.d. um virkjunarrétt
fyrirtækisins o.fl. því að orku-
þörf mun aukast í framtíðinni.
Ég hef heldur ekki upplýst þá
skoðun mína í fjölmiðlum, að
ég greiddi atkvæði á móti því
að breyta rekstrarformi fyrir-
tækisins í hlutafélagsform. Ég
virði samt skoðanir félaga
minna og þeir væntanlega
mína.

Nú sé ég mig hins vegar
knúna til að tjá mig þó enn
vanti marktækar upplýsingar
um málið. Ég er ekki með
þessari grein að saka fulltrúa
okkar í viðræðunefnd við rík-
isvaldið um að leyna okkur
upplýsingum, heldur rök-
styðja þá skoðun mína að öll-
um mátti ljóst vera að við eig-
um við ofurefli að etja, þ.e.
ríkisvaldið, og engu hægt að
treysta nema því sem er und-
irritað og stimplað í bak og
fyrir. Ofurvaldið lagði upp
með ákveðna niðurstöðu og
heldur fast við hana: Við
ákveðum hvað þið gerið við
peningana sem frúin í Ham-
borg sendir ykkur!

Skilyrt Vest-Skilyrt Vest-Skilyrt Vest-Skilyrt Vest-Skilyrt Vest-
fjarðaaðstoðfjarðaaðstoðfjarðaaðstoðfjarðaaðstoðfjarðaaðstoð

Þegar bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar fjallaði fyrst um málið
var formið og farvegur það
sem skipti mestu máli, þ.e.
hvert væri hlutverk Fjórð-
ungssambandsins, stjórnar
OV og  sveitarstjórna. Þó mátti
heyra einstaka fulltrúa tala um
merg málsins sem var og er
enn: „Ég vil ekki selja“, „ég
vil selja“ eða „ég hef ekki
nægar upplýsingar til að taka
ákvörðun“.

Þeir sem sögðust ekki vilja
selja voru sakaðir um ábyrgð-
arleysi í fjármálum, þar sem
staða sveitarsjóða væri svo
slæm að ekki mætti slá á út-
rétta hönd ríkisvaldsins sem
væri að finna leið til að „rétta
Vestfirðingum meira fé en þeir
ættu skilið að fá“. Þeim sem
vildu fá frekari upplýsingar
var sagt þær fengjust ekki,
allt væri komið fram sem
þyrfti að vita. Þeir sem vildu
selja sögðust taka þá ákvörð-
un til þess að koma í veg fyrir
að félagsmálaráðuneytið
kæmi vestur og slökkti á öll-
um ljósastaurum þar sem brátt
yrði ekkert rekstrarfé aflögu
til að láta loga á þeim.

Mér er til efs að það ágæta
ráðuneyti nenni að hefja þá
vinnu að slökkva ljós víða á
landsbyggðinni, því það eru
ekki aðeins sveitarsjóðir á
Vestfjörðum sem glíma við
bága fjárhagsstöðu. Það ætti
frekar að vera kappsmál fyrir
ráðuneytið að ljós loguðu
skært sem víðast um landið
og framkvæma áætlanir þar
að lútandi fyrir landið allt.

Hlutafélag straxHlutafélag straxHlutafélag straxHlutafélag straxHlutafélag strax

Sl. vor var mikill þrýstingur
á sveitarstjórnarmenn að taka
skjótt ákvörðun um að breyta
rekstrarformi Orkubúsins úr
sameignarfélagsformi í hluta-
félag. Helstu rökin fyrir hinum
mikla flýti sem þurfti að hafa
við voru þau, að ný orkulög
tækju brátt gildi og í þeim
væri ákvæði um að öllum
orkufyrirtækjum landsins yrði
breytt í hlutafélög. Eigendur
hefðu hvort sem er ekkert um
málið að segja, þetta yrði
stjórnvaldsaðgerð í skjóli til-
skipunar frá Evrópuvaldinu.

Nú hefur okkur borist til
eyrna, eins og svo margt í
þessu máli, að þetta ákvæði
yrði ekki haft inni. Þeir sem
sögðu að ekkert lægi á, orku-
lögin tækju ekki gildi fyrr en
um mitt næsta ár og það
vantaði undirritaðaðar yfirlýs-
ingar í þessum efnum, fengu
önnur vararök frá stjórnend-
um hraðlestarinnar. Þau vara-
rök voru þau, að Vesturbyggð

óskaði eftir því að selja sinn
hlut sökum bágrar fjárhags-
stöðu og ekki mættu önnur
sveitarfélög á Vestfjörðum
standa í vegi fyrir því.

Þeir sem ekki kaupa þessi
rök velta því fyrir sér, hvort
Ísafjarðarbær þurfi á næsta
kjörtímabili að taka ákvarð-
anir í nýja stóra kjördæminu
með tillti til t.d. hagsmuna
Akraness í skjóli samvinnu
sveitarfélaga. Það er út af fyrir
sig efni í aðra grein sem gæti
heitið Sundrung sveitarfélaga
fremur en Samvinna sveitar-
félaga gegn ríkisvaldinu

Verðið skilyrtVerðið skilyrtVerðið skilyrtVerðið skilyrtVerðið skilyrt
Viðræðuefndir voru skipað-

ar, eins og gengur, sem í áttu
sæti fulltrúar ríkisvalds og
sveitarfélaga. Það fyrsta sem
þurfti að gera var að hengja
verðmiða á fyrirtækið. Okkur
var strax ljóst í upphafi, að
það verð sem búið var til var
háð skilyrðum. Félagslega
íbúðakerfið var inni í verðinu,
þ.e. hluti af andvirði söluverðs
á hlut Orkubúsins væri tekinn
upp í skuldir í félagslega
íbúðakerfinu og til að koma
íbúðunum niður í markaðs-
verð. Rökin fyrir verðlagn-
ingu Orkubúsins voru þau, að
ríkisvaldið væri að finna leið
til þess að rétta Vestfirðingum
fjármagn úr ríkissjóði, svo trú-
legt sem það svo er.

VestfirðingumVestfirðingumVestfirðingumVestfirðingumVestfirðingum
þvegið bak við eyrunþvegið bak við eyrunþvegið bak við eyrunþvegið bak við eyrunþvegið bak við eyrun

Þegar talað var við þing-
menn Vestfjarða um málið þá
létu þeir sér fátt um finnast.
Þeir sökuðu sveitarstjórnar-
menn um ábyrgðarleysi, við
hefðum látið byggja svo mikið
af félagslegu íbúðarhúsnæði
til að halda hjólunum gang-
andi og skapa verktökum
vinnu og svo fengist enginn
til að kaupa þetta rándýra
húsnæði. Margt getur verið
satt í þessum efnum og ég hef
ekki enn heyrt sveitarstjórnar-
menn koma sér undan ábyrgð
í þessum efnum. En það vekur
furðu hjá hugsandi fólki, að
einungis Vestfirðir skulu vera
teknir fyrir og skrúbbaðir bak
við eyrun eins og óþekkir
krakkar.

Tekið skal fram, að sum
sveitarfélög á Vestfjörðum
eiga ekki í fjárhagsvanda með
félagslega íbúðakerfið. Þessi
sami vandi í félagslega íbúða-
kerfinu er víða í sveitarfélög-
um landsins og er nefnd á
vegum ríkisvaldsins að finna
lausn á því máli í samvinnu
við sveitarfélögin. Sú nefnd á
meðal annars að komast að
niðurstöðu um hvernig ríki og
sveitarfélög geta skipt á milli
sín kostnaði við að koma fé-

lagslegum íbúðum niður á
markaðsverð og grynnka á
skuldahalanum. Flestir eru
sammála um að sveitarfélögin
geta ekki ein boðið ábyrgð á
þeim kostnaði með þeim
tekjustofnum sem þeim eru
skammtaðir af ríkisvaldinu.

Það kemur því spánskt fyrir
sjónir, að mitt ofan í vinnu
nefndarinnar skuli ríkið koma
með þessa sértæku „vestfirsku
aðstoð“. Hvað geta hin
sveitarfélögin gert, sem ekkert
Orkubú eiga til að selja?
Sveitarstjórnarmenn og al-
menningur hafa vakið athygli
á þessu en ekkert hefur verið
tekið tilllit til málflutnings
þeirra. Félagar okkar í sveit-
arstjórnum í landinu og þing-
menn utan Vestfjarða, sem
hafa áhyggjur af fjárhags-
vanda sveitarfélaga, hafa beð-
ið okkur hér fyrir vestan að

gera þeim ekki þann óleik að
trufla þessa vinnu með þeim
hætti sem ríkið leggur til.

Vandann í félagslega hús-
næðiskerfinu á að leysa á
landsvísu, því að hann er ekki
sérstakt vestfirskt fyrirbæri.
Við sveitarstjórnarmenn átt-
um að setja skilyrði um að
nefnd um endurskoðun fé-
lagslega íbúðakerfisins lyki
sinni vinnu áður en samninga-
viðræður hæfust um sölu á
hlut sveitarfélaganna í Orku-
búi Vestfjarða.

Á leiðarenda eðaÁ leiðarenda eðaÁ leiðarenda eðaÁ leiðarenda eðaÁ leiðarenda eða
byrjunarreit?byrjunarreit?byrjunarreit?byrjunarreit?byrjunarreit?

Eftir að öll sveitarfélög
höfðu samþykkt hlutafélags-
væðinguna var samningurinn
kynntur á fundi af fulltrúum

okkar sveitarstjórnarmanna í
viðræðunefndinni. Á fundin-
um kom fram, að félagslega
húsnæðiskerfið væri ekki inni
(ríkið hefði e.t.v. gleymt að
setja það inn). Nú er allt til
reiðu, sveitarfélög geta farið
að semja við ríkið um kaup á
hlut þeirra í Orkubúinu.

En viti menn. Ríkið gleym-
di engu og allt er inni eins og
var í upphafi. Við erum á byrj-
unarreit. Félagslega húsnæð-
iskerfið var sett inn af hálfu
ríkisvaldsins og er þar enn
eins og náttúruafl. Enginn fær
því breytt þrátt fyrir mótmæli
sveitastjórnarmanna og hávær
mótmæli íbúanna.

Bryndís Friðgeirsdóttir,
bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ.

Guðrún Anna Tómasdóttir og Ingunn Ósk Sturludóttir.

Hamrar, tónleikasalur Tónlistarfélags ÍsafjarðarHamrar, tónleikasalur Tónlistarfélags ÍsafjarðarHamrar, tónleikasalur Tónlistarfélags ÍsafjarðarHamrar, tónleikasalur Tónlistarfélags ÍsafjarðarHamrar, tónleikasalur Tónlistarfélags Ísafjarðar

Söngtónleikar IngunnarSöngtónleikar IngunnarSöngtónleikar IngunnarSöngtónleikar IngunnarSöngtónleikar Ingunnar
Óskar og Guðrúnar ÖnnuÓskar og Guðrúnar ÖnnuÓskar og Guðrúnar ÖnnuÓskar og Guðrúnar ÖnnuÓskar og Guðrúnar Önnu

Ingunn Ósk Sturludóttir,
mezzósópran og Guðrún
Anna Tómasdóttir, píanó-
leikari halda söngtónleika í
Hömrum, tónleikasal Tón-
listarskóla Ísafjarðar þriðju-
daginn 27. febrúar kl. 20:30.
Á efnisskránni verða þjóð-
lagaútsetningar eftir Brah-
ms, ljóðasöngvar eftir
Granados, Tsjækovskí, Sig-
valda Kaldalóns og Atla
Heimi Sveinsson og aríur
eftir G. Bizet.  

Ingunn Ósk lauk 8.stigs 
prófi frá Söngskólanum í
Reykjavík, en stundaði síð-

an framhaldsnám í London
um tveggja ára skeið. Hún inn-
ritaðist síðan í Sweelinck
tónlistarhákólann í Amster-
dam þaðan sem hún lauk prófi
frá ljóða-og óperudeild skól-
ans vorið1992. Hún hefur
haldið fjölda tónleika hér
heima og erlendis, sungið
með Sinfóníuhljómsveit
áhugamanna og komið fram
sem einsöngvari með ýmsum
kórum.  Ingunn fluttist vestur
á firði vorið 1995 og er nú
búsett í Vigur. Hún hefur kennt
söng við Tónlistarskólann á
Ísafirði. 

Guðrún Anna  er af ís-
firsku bergi brotin. Hún lauk
burtfararprófi frá Tónlistar-
skólanum í Reykjavík árið
1985.  Þaðan lá leið hennar
til Lyon í Frakklandi.  Síðan
innritaðist hún í Sweelinck
tónlistarháskólann og lauk
þaðan prófi árið 1992.  Hún
hefur haldið einleikstón-
leika á Ísafirði og í Reykja-
vík og komið fram við ýmis
tækifæri heima og erlendis. 
Hún er nú búsett í Amster-
dam, þar sem  starfar sem
píanóleikari og kennari.
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ÓfagÓfagÓfagÓfagÓfaglært starfsfólk á heilbrigðisstofnunum á Vestfjörðum semur við ríkiðlært starfsfólk á heilbrigðisstofnunum á Vestfjörðum semur við ríkiðlært starfsfólk á heilbrigðisstofnunum á Vestfjörðum semur við ríkiðlært starfsfólk á heilbrigðisstofnunum á Vestfjörðum semur við ríkiðlært starfsfólk á heilbrigðisstofnunum á Vestfjörðum semur við ríkið

Vestfirski samningurinn einn af þrem-Vestfirski samningurinn einn af þrem-Vestfirski samningurinn einn af þrem-Vestfirski samningurinn einn af þrem-Vestfirski samningurinn einn af þrem-
ur hagstæðustu af fjórtán á landinuur hagstæðustu af fjórtán á landinuur hagstæðustu af fjórtán á landinuur hagstæðustu af fjórtán á landinuur hagstæðustu af fjórtán á landinu

– höldum því forskoti sem við höfðum, segir Pétur Sigurðsson, forseti ASV

Nýgerður samningur Al-
þýðusambands Vestfjarða
og ríkisins um kaup og kjör
ófaglærðs starfsfólks á
sjúkrahúsum og heilsu-
gæslustöðvum á Vestfjörð-
um felur í sér 15% meðal-
hækkun á laun en um 21%
hækkun á þriggja ára samn-
ingstímabili. Á þessu starfs-
sviði eru 14 sjálfstæðir
kjarasamningar um allt
land. Í megindráttum eru
þeir svipaðir en vestfirski
samningurinn er einn af
þremur hagstæðustu samn-
ingunum.

„Við hér á Vestfjörðum
vorum síðastir í þessari
samningalotu. Þessir samn-
ingar eru eitthvað misjafnir
en okkar samningur hefur

alltaf verið tiltölulega góður
miðað við hina. Jafnan hefur
verið tekist á um það hvor
væri betri, samningurinn hér
eða á Húsavík. Mér sýnist að
þetta sé svipað og áður, þannig
að við höldum því litla for-
skoti sem við höfðum á aðra“,
segir Pétur Sigurðsson, forseti
ASV.

Frá 1995 hefur gilt sameig-
inlegur samingur á Vestfjörð-
um. Áður voru sjálfstæðir
samningar á Ísafirði, í Bolung-
arvík, á Patreksfirði og á
Hólmavík. Þá voru viðkom-
andi sveitarfélög viðsemjend-
ur en nú er það ríkissjóður.
Starfsfólkið sem á hlut að máli
er um 70-80 manns og vinnur
einkum við aðhlynningu,
ræstingu, þvotta og eldhús-

störf. Ársverkin eru þó færri
vegna þess að allmargir eru í
hlutastörfum.

Nýi samningurinn er til
þriggja ára og tekur við af
samningi sem gerður var árið
1997. „Nú er samningstíminn
orðinn miklu lengri en áður
var, þegar samið var til eins
árs í einu eða jafnvel til nokk-
urra mánaða“, segir Pétur.

Nýmæli samningum nú er
sameiginleg launatafla yfir allt
landið en misjafnlega er raðað
í hana eftir svæðum. „Ég hef
það á tilfinningunni að við
séum tiltölulega vel settir hér
með innröðun í launatöfluna.
Menn hrópa að vísu ekki húrra
fyrir þessum samningi enda
vitum við ekki hvað opinberir
starfsmenn koma til með að

semja um. Þetta er eins og
alltaf í samningum, að verið
er að taka ákveðna áhættu.

Meirihluti samninganefndar
okkar mat það hins vegar
þannig, að ekki yrði lengra

komist án þess að búa sig
undir átök“, segir forseti Al-
þýðusambands Vestfjarða.

Samninganefnd ASV, talið frá vinstri: Pétur Sigurðsson, forseti ASV, Helgi Ólafsson,
Hólmavík, Sveinsína Sigurgeirsdóttir, Ísafirði, Guðrún Gísladóttir, Patreksfirði, Elísabet
Guðbjartsdóttir, Ísafirði (á bakvið), Guðrún Leifsdóttir, Patreksfirði, Hulda Margrét
Þorkelsdóttir, Bolungarvík, Guðrún Kristjánsdóttir, Ísafirði, Herdís Gísladóttir, Bolungar-
vík, og Bergdís Sveinsdóttir, Ísafirði.

Tölvukerfi Menntaskólans á Ísafirði og þjónusta tölvufyrirtækisins Vestmarks ehf.Tölvukerfi Menntaskólans á Ísafirði og þjónusta tölvufyrirtækisins Vestmarks ehf.Tölvukerfi Menntaskólans á Ísafirði og þjónusta tölvufyrirtækisins Vestmarks ehf.Tölvukerfi Menntaskólans á Ísafirði og þjónusta tölvufyrirtækisins Vestmarks ehf.Tölvukerfi Menntaskólans á Ísafirði og þjónusta tölvufyrirtækisins Vestmarks ehf.

Ljóst að ýmsir hnökrar hafa veriðLjóst að ýmsir hnökrar hafa veriðLjóst að ýmsir hnökrar hafa veriðLjóst að ýmsir hnökrar hafa veriðLjóst að ýmsir hnökrar hafa verið
á samskiptunum og þjónustunniá samskiptunum og þjónustunniá samskiptunum og þjónustunniá samskiptunum og þjónustunniá samskiptunum og þjónustunni
– gripið hefur verið til ráðstafana til úrbóta og málin rædd á fundi

Bifreið til söluBifreið til söluBifreið til söluBifreið til söluBifreið til sölu
Til sölu er Nalli árgerð 1982, í góðu standi,

ekinn 40 þúsund mílur. Tilboð óskast.
Upplýsingar á skrifstofu Hraðfrystihússins

- Gunnvarar hf.

Stjórnarmenn í tölvuþjón-
ustufyrirtækinu Vestmark ehf.
á Ísafirði hafa gripið til ráð-
stafana vegna megnrar óá-
nægju með þjónustu fyrirtæk-
isins við Menntaskólann á Ísa-
firði. Á þriðjudagsmorgun í
síðustu viku var greint frá því
á fréttavef Bæjarins besta,
samkvæmt frásögnum bæði
starfsmanna og nemenda, að
þá um morguninn hefðu verið
vandræði með tölvupóstkerfi
skólans. Ítrekað hefði verið
kvartað við Vestmark, bæði

þá og fyrr. Þegar þetta var
borið undir starfsmenn Vest-
marks neituðu þeir því að
nokkrar kvartanir hefðu bor-
ist. Fullyrt var, að tölvukerfi
skólans væri í góðu lagi og
hefðu aldrei komið upp nein
vandamál frá því að Vestmark
tók að sér kerfisleigu fyrir
skólann og þjónustu við tölvu-
kerfi hans.

Þetta vakti hörð viðbrögð í
skólanum og hófust lífleg
skrif í Netspjall Bæjarins
besta. Allmargir kennarar og

nemendur Menntaskólans á
Ísafirði lýstu í samtölum við
blaðið verulegri óánægju með
hið nýja tölvukerfi skólans,
einkum póstkerfið. Létu ýmsir
þung orð falla um vandræðin
með kerfið og samskipti sín
við Vestmark.

Einnig höfðu starfsmenn á
bæjarskrifstofum Ísafjarðar-
bæjar samband við blaðið og
létu í ljós verulega óánægju
með nýtt tölvukerfi þar, sem
Vestmark hefur komið upp.
Aðrir starfsmenn þar telja hins
vegar, að þegar verið sé að
taka upp nýtt kerfi frá grunni
sé eðlilegt að um sé að ræða
ýmsa byrjunarörðugleika og
ekki sé ástæða til kvartana á
þessu stigi.

Vegna þessara umkvartana
ræddi blaðið við Guðna Geir
Jóhannesson, sem er stjórn-
armaður og hluthafi í Vest-
marki. Óánægjan í Mennta-
skólanum kom honum aug-
ljóslega mjög á óvart. Hann
kvaðst ekki hafa fengið aðrar
upplýsingar frá starfsmönnum
Vestmarks en að hlutirnir
væru í góðu lagi.

Í framhaldi af þessu brást
Guðni hart við, svo og annar
hluthafi og stjórnarmaður hér
vestra, Kristján G. Jóhanns-
son. Óskuðu þeir eftir því að
þeir stjórnarmenn Vestmarks
sem eru hér á svæðinu og

Til sölu!Til sölu!Til sölu!Til sölu!Til sölu!
Til sölu er verslunar-, skrifstofu- og iðnað-

arhúsnæði að Suðurgötu 9, norðurendi,
Ísafirði. Flatarmál: 506m². Hlutdeild í
1.670m² lóð. Skiptanleg í minni einingar.

Nánari upplýsingar gefa Hafsteinn Vil-
hjálmsson í síma 456 4666 og Lögfræðiskrif-
stofa Björns Jóhannessonar hdl., sími 456
4577.

starfsmenn fyrirtækisins
kæmu tafarlaust saman og
ræddu þetta mál. Sá fundur
var haldinn morguninn eftir.

Guðni sagði í samtali við
blaðið að fundinum loknum,
að ljóst væri að ýmsir hnökrar
væru og hefðu verið á tölvu-
kerfi Menntaskólans og sam-
skiptum Vestmarks við not-
endur þess í skólanum. Einnig
taldi Guðni að einhvers mis-
skilnings gætti í þessu máli.
Menntaskólinn virtist telja sig
hafa verið að kaupa meiri
þjónustu en fyrirtækið hefði í
raun verið að selja honum.

Nú á mánudag var haldinn
fundur þar sem fulltrúar
Menntaskólans á Ísafirði og

Vestmarks ræddu málin í þeim
tilgangi að koma þeim á
hreint. Guðni sagði nauðsyn-
legt að báðum aðilum sé ljóst
hvað hafi verið selt og hvað

hafi verið keypt. Jafnframt
sagði Guðni að lögð verði
áhersla á að þjónustan af hálfu
Vestmarks verði framvegis í
betra horfi en hafi verið.
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Um 170 manns á þorrablóti SléttuhreppingaUm 170 manns á þorrablóti SléttuhreppingaUm 170 manns á þorrablóti SléttuhreppingaUm 170 manns á þorrablóti SléttuhreppingaUm 170 manns á þorrablóti Sléttuhreppinga

Ennþá fleiri hefðuEnnþá fleiri hefðuEnnþá fleiri hefðuEnnþá fleiri hefðuEnnþá fleiri hefðu
mætt hefði verið flogiðmætt hefði verið flogiðmætt hefði verið flogiðmætt hefði verið flogiðmætt hefði verið flogið

Fertugasta og áttunda
þorrablót Átthagafélags

Sléttuhrepps var haldið á

laugardag. Blótið heppn-
aðist stórvel en um 170

manns mættu í félagsheim-

ilið í Hnífsdal þar sem það
var haldið. Það er mál

manna að enn fleiri hefðu

mætt hefði áætlunarflug
ekki fallið niður vegna

veðurs.
Að venju var boðið upp á

fjölmörg skemmtiatriði.
Mikla lukku vakti söng-

flokkurinn „Kvefaði
kvintettinn“ en í honum eru

meðal annarra Karl Geir-
mundsson og synir hans

Hjalti og Rúnar.
Þegar menn höfðu matast

var borðum rutt frá og
stiginn dans fram eftir öllu.

BG og Margrét sáu um
tónlistarflutning og þóttu
standa sig ágætlega enda

engir byrjendur í bransan-
um.

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560

08.PM5 19.4.2017, 09:2214
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Árshátíð Menntaskólans á ÍsafirðiÁrshátíð Menntaskólans á ÍsafirðiÁrshátíð Menntaskólans á ÍsafirðiÁrshátíð Menntaskólans á ÍsafirðiÁrshátíð Menntaskólans á Ísafirði

„Mætingin góð og„Mætingin góð og„Mætingin góð og„Mætingin góð og„Mætingin góð og
maturinn enn betri“maturinn enn betri“maturinn enn betri“maturinn enn betri“maturinn enn betri“

Árshátíð Mennta-
skólans á Ísafirði var

haldin á Hótel Ísafirði á
föstudag. Að sögn Skúla

Þórðarsonar, forseta
Nemendafélags MÍ, tókst

hún með ágætum.
„Mæting var góð og
maturinn enn betri.

Rúmlega 120 manns átu
og fylgdust með

skemmtiatriðum sem
þóttu ansi fyndin“, sagði

Skúli.
Einhver misskilningur

varð til þess að mun
færri kennarar mættu á

árshátíðina en undan-
farin ár. Björn Teitsson
skólameistari lét sig þó

ekki vanta frekar venju
og var á hátíðinni ásamt

konu sinni, Önnu G.
Thorarensen.

Að áti loknu héldu
nemendur á Sjallann á

Ísafirði og dönsuðu langt
fram á nótt. Eyfirska
hljómsveitin 200.000

naglbítar átti að leika
fyrir dansi en komst ekki

til Ísafjarðar vegna
veðurs. Það dró þó ekki

úr dansgleði nemenda
sem hristu skankana við

tónlist plötusnúðs.

08.PM5 19.4.2017, 09:2215
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Að vita eða vita ekki hvað gert er!Að vita eða vita ekki hvað gert er!Að vita eða vita ekki hvað gert er!Að vita eða vita ekki hvað gert er!Að vita eða vita ekki hvað gert er! 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:

Ertu hlynnt(ur)
því að halda
Landsmót 2004
á Vestfjörðum?

Alls svöruðu 700.
Já sögðu 477 eða 68,14%
Nei sögðu 188 eða 26,86%
Hlutlausir voru
5 eða 5,0%

Andrea S. Harðardóttir, Bergljót Hall-
dórsdóttir og Jóna Benediktsdóttir

um málefni Orkubús Vestfjarða

,,Þeir sem semja lögin hljóta
að bera ábyrgð á þeim“

Virkjum VestfirðiVirkjum VestfirðiVirkjum VestfirðiVirkjum VestfirðiVirkjum Vestfirði
Þeir voru kátir og bjart-

sýnir á svip, sveitarstjórn-
armennirnir, þegar þeir und-
irrituðu samþykkt um að
breyta Orkubúinu í hlutafé-
lag. Einn bæjarfulltrúanna
kom í útvarpið og sagði að
Orkubúið yrði selt en yrði
samt blómlegt áfram.

Það hryggir okkur að
menn skuli vera svo barna-
legir að trúa því að þeir geti
selt Orkubúið og haldið því
óbreyttu. Við trúum því ekki
að sveitarstjórnarmenn ætli
að „kaupa“ fleiri loforð frá
stjórnvöldum og það jafnvel
loforð sem fyrirfram er ljóst
að stjórnvöld munu ekki
geta staðið við. Loforð um
áframhaldandi rekstur á
svæðinu. Ef hlutafé í OV
verður selt á hlutabréfa-
markaði er ekkert sem segir

að ríksstjórn Íslands hafi ein-
hver ítök í fyrirtækinu eða geti
ráðið hvar og hvernig það
muni starfa.

Okkur er ljóst að allar fjár-
festingar verða að skila eig-
endum sínum arði. OV skilar
eigendum sínum arði sem
felst í lægra orkuverði. Það er
góður arður fyrir okkur núver-
andi eigendur. Kaupendur
hlutabréfa munu varla sætta
sig við að arðurinn af þeirra
fjárfestingu fari í lægra orku-
verð vestur á fjörðum. Þeir
munu eðlilega vilja fá arðinn
til að stækka eigin sjóði.

Stríðir það ekki algjörlega
gegn stefnu ríkisstjórnarinnar
í einkavæðingarmálum að
ætla að eiga Orkubúið? Ef eitt-
hvað er að marka það sem
hún hefur boðað til þessa hlýt-
ur stjórnin að ætla að selja

það aftur. Framkoma forystu-
manna stjórnarflokkanna hef-
ur einnig verið þannig, að sýnt
er að ekki er hægt að treysta
þessum mönnum þegar hags-
munir þeim þóknanlegir eru í
húfi. Okkur virðist stundum
sem dyntóttar ákvarðanir for-
ystumanna ákveðinna stjórn-
málaflokka vegi þyngra en
hagsmunir byggðarlagsins
okkar. Hlýðni við flokksfor-
ystuna er meiri en eðlilegt get-
ur talist.

Margt bendir einnig til að
ráðamenn þjóðarinnar skýli
sér á bak við alls konar meint-
ar alþjóðasamþykktir til að
komast hjá því að axla þá
ábyrgð sem þeim ber og noti
þær sem svipu á sveitarstjórn-
armenn sem og aðra lands-
menn. Menn ættu kannski að
fara að draga fram orðabækur-

nar og lesa yfir hina evrópsku
samninga. Það hefur nefnilega
borið á því undanfarið að þeir
gætu hafa verið mistúlkaðir
af stjórnvöldum á Íslandi.
Dæmi um það er þegar for-
ráðamenn skipasmíðastöðvar
í Hafnarfirði tóku sig til og
skrifuðu sjálfir til Brüssel til
að spyrjast fyrir um alþjóðleg
útboð og fengu þau svör að
alþjóðleg útboð væru ekki
nauðsynleg.

Það hefur ekki farið fram
hjá neinum að það kreppir að
landsbyggðinni og sveitar-
stjórnir þessa lands eiga í vök
að verjast, ekki hvað síst á
Vestfjörðum. Alltaf er verið
að gera úttekt á svæðinu og
kemur mönnum alltaf jafn-
mikið á óvart hversu atvinnu-
ástandið er bágt. En lítið hefur
mönnum dottið í hug til að

bæta ástandið, helst að þeir
bæti hverri silkihúfunni ofan
á aðra.

Vandi vegna félagslega hús-
næðiskerfisins er að mestu
vandi ríkisstjórnar, ekki sveit-
arfélaga. Þeir sem semja lögin
hljóta að bera einhverja
ábyrgð á þeim. Fráleitt er að
ætla að nota andvirði sölunnar
til að grynnka á skuldum
vegna húsnæðiskerfisins.

Eina leiðin til að fjárhagur
bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar
batni til frambúðar er að auka
atvinnuumsvif á svæðinu. Þá
verður kannski hægt að kaupa
nýja skó en ekki bara að láta
gera við gömlu sólana. Okkur
er ljóst að verkefnið er erfitt
en það að bjóða sig fram til
sveitarstjórnar felur í sér að
menn eru tilbúnir til að takast
á við erfiðleika sem þessa.

Umhverfismál eru mikið í
umræðunni þessa dagana og
ljóst að stórvirkjanir þykja
ekki umhverfisvænar. Það
veitir okkur Vestfirðingum
tækifæri til virkjana á svæð-
inu, með sölu á orku  í huga.
Líklegt er að smávirkjanir
verði ofan á í framtíðinni og
þar liggja möguleikar okkar
með styrk Orkubúsins og
þeirri þekkingu sem starfs-
fólkið þar býr yfir. Sum sveit-
arfélög hafa farið út í það að
kaupa starfandi fyrirtæki og

flytja þau í heimabyggð til
að auka atvinnumöguleika
fólks á svæðinu.

Best fer á því að við sjá-
um um okkar málefni sjálf
að eins miklu leyti og kostur
er. Með það að leiðarljósi
tók sveitarfélagið til dæmis
yfir rekstur grunnskólans
og hefur það  sýnt og sann-
að að slíkt stórverkefni er
því ekki ofviða.

Undirritaðar fóru af stað
með undirskriftarsöfnun sl.
haust. Um 1000 íbúar Ísa-
fjarðarbæjar skrifuðu undir
og mótmæltu sölu á Orku-
búinu.

Þeir tveir fundir sem
haldnir voru fyrir jól varð-
andi sölu á Orkubúinu
breyttu ekki skoðunum
okkar og við erum þess full-
vissar að svo er um fleiri
bæjarbúa.

Bæjarfulltrúar! Sókn er
besta vörnin. Það er afar
eymdarlegt að Vestfirðingar
skuli ganga bónleiðir frá
stjórnvöldum vegna bágs
atvinnuástands en selja síð-
an stórt atvinnufyrirtæki
sem gefur mikla möguleika
á auknum umsvifum.

Andrea S. Harðardóttir,
Bergljót Halldórsdóttir og

Jóna Benediktsdóttir,
Ísafirði.

,,Þeir voru kátir og bjartsýnir á svip, sveitarstjórnarmennirnir, þegar þeir undirrituðu samþykkt um að breyta Orkubú-
inu í hlutafélag,“ segja bréfritarar.

Í síðustu viku var vikið að málefnum Orkubús Vestfjarða og verður höggvið í
sama knérunn nú að gefnu tilefni. Sveitarstjórnarmenn eru kosnir til fjögurra ára
og fá þar með umboð kjósenda til þess að fara með málefni þeirra nánasta sam-
félags í þjóðfélaginu, reyndar að fjölskyldunni frátalinni. Margir telja að sú
grunnstofnun eigi undir högg að sækja nú um stundir. Væri hægt að fjalla ítarlega
um málefni hennar, bæði þátt sveitarfélagsins og ríkisins. Það bíður betri tíma.
Enda er það svo að fjölskyldan verður yfirleitt að bjarga sér sjálf í síbreytilegu
umhverfi, sem ræðst af ákvörðunum sveitarstjórnar- og alþingismanna, er allir
vilja vel. Meira um það hér neðar. En Orkubúið er á hvörfum
einmitt núna og um það ferli, sem farið er af stað með því að
gera það að hlutafélagi, gildir hið fornkveðna, veldur hver á
heldur. Raunar má segja að mestu skipti hvernig á er haldið. Einmitt þess vegna
er umfjöllunarefni síðustu viku endurtekið og skal nú kveðið fastar að.

Grunsemdir hafa vaknað um að bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hafi ekki áttað sig
á því hvað verið var að gera með samþykktinni um að breyta Orkubúi Vestfjarða
í hlutafélag. Svo virðist sem á skorti að allir bæjarfulltrúar hafi gert sér fulla
grein fyrir því að verðmæti fyrirtækisins er tilbúin tala og kaupandinn aðeins
einn, Ríkið með stóru erri eins og börnin segja oft í áhersluskyni. Verra er þó að
bera því fyrir sig að hafa ekki vitað að skilyrði ríkisins var fyrst og fremst að gera
upp skuldir sveitarfélaganna við Íbúðalánasjóð, sem yfirtók ekki aðeins hið
venjulega lánakerfi vegna íbúðakaupa og –bygginga, heldur einnig félagslegu

súpuna, sem soðið hafði rækilega upp úr pottum pólitíkusanna, bæði í sveit og á
þingi. Svo virðist sem ríkisstjórn og Alþingi ætli sér að velta ábyrgðinni af mik-
illi offjárfestingu í félagslega íbúðakerfinu á Vestfjörðum yfir á sveitarstjórnirnar,
sem ekki eru nú burðugar fyrir eftir að alþingi hefur í krafti lagasetningar, sem
löggjafarvaldinu er einu heimilt að beita samkvæmt stjórnarskránni, þeirri sömu
og varð þingmönnum svo rækilegt bitbein í öryrkjamálinu um daginn að þeim
svelgdist flestum á og mætti halda að í sumum þeirra stæði enn, einkum þeim
sem hæst höfðu á þingi.

Á þessum vettvangi hefur oft verið bent á þá staðreynd að
kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnir beri mikla ábyrgð á því hversu
gálaust framferði var viðhaft í byggingu félgslegra íbúða. Sú
niðurstaða ríkisins að þeim beri að súpa af því seyðið, kann að

virðast skynsamleg við fyrstu athugun. En kolröng er hún gagnvart íbúum
sveitarfélaganna, sem ekkert hafa sér til saka unnið en að treysta þeim sem
kjörnir voru til þess að fara með mál íbúanna, í héraði og á þingi. Með sölu
Orkubúsins til ríkisins, eins og að framan er lýst, er verið að neyða íbúana til þess
slafra í sig, með góðu eða illu, marg uppsoðna og uppúrsoðna súpu félagslega
kerfisins í húsnæðinu. Þeim verður illt af því að missa tökin, störfin og sjálf-
stæðið, sem fylgdi Orkubúinu. Að henda svo í þá skófunum, að bæjarfulltrúar
hafi ekki vitað hvað til stóð, er meira en þeir eiga skilið. Hverju og hverjum á að
treysta?
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Jurtafæði, jóga ogJurtafæði, jóga ogJurtafæði, jóga ogJurtafæði, jóga ogJurtafæði, jóga og
 ákafar hugleiðingar ákafar hugleiðingar ákafar hugleiðingar ákafar hugleiðingar ákafar hugleiðingar

– spjall við kokkinn sem getur helst ekki matreitt kjöt
Moa Cromberger hefur ver-

ið tíður gestur á Ísafirði allt
frá árinu 1995. Hún hefur oft
komið til bæjarins og dvalist
nokkra mánuði í senn. Hana
dreymdi Ísland eina nótt og
var lengi heltekin af landinu.
Hún varð fyrir nokkrum von-
brigðum eftir þriggja vikna
dvöl í Reykjvík en kættist þeg-
ar hún kom til Ísafjarðar. Hún
er lærður kokkur en hefur lítið
unnið sem slíkur. Ástæðan
fyrir því er sú að hún er græn-
metisæta og á ferlega erfitt
með að matreiða kjöt.

„Ég fæ svo mikið sam-
viskubit þegar ég elda kjöt.
Þar að auki þarf kokkurinn að
geta smakkað það sem hann
er að búa til svo hann viti
hvað hann er að gera. Vegna
þessa er mér nokkurn veginn
ómögulegt að vinna sem
kokkur, sérstaklega á Íslandi
þar sem kjötneysla er mikil.
Ég vann reyndar á veitinga-
staðnum „Á næstu grösum“ í
Reykjavík í hálft ár, en eins
og nafnið gefur til kynna er
þar eingöngu boðið upp á
jurtafæði.“

Kanínufæðið lagðistKanínufæðið lagðistKanínufæðið lagðistKanínufæðið lagðistKanínufæðið lagðist
vel í sjóaranavel í sjóaranavel í sjóaranavel í sjóaranavel í sjóarana

Moa er fædd og uppalin í
bænum Strömsund, skammt
frá Lapplandi í norðurhluta
Svíþjóðar. Þar gekk hún í
skóla til sextán ára aldurs en
flutti svo burt til að læra að
elda. „Ég endaði að lokum í
Gautaborg og útskrifaðist
þaðan eftir þriggja ára nám.

Að loknu námi fór ég að
vinna á fragtara. Ég sigldi víða
um Evrópu þá um sumarið og
eldaði ofan í mannskapinn.
Ég neyddist stundum til að
elda kjöt en gerði það eins
sjaldan og ég mögulega gat.
Það kom mér á óvart hvað
kanínufæðið lagðist vel í sjó-
arana. Þeir höfðu lítið sem
ekkert á móti baunaréttunum
mínum.“

Fékk inngönguFékk inngönguFékk inngönguFékk inngönguFékk inngöngu
í listaskólaí listaskólaí listaskólaí listaskólaí listaskóla

Ástæða þess að Moa kom
til Íslands kynni mörgum að
finnast undarleg. „Þegar ég
var í námsferð á sjó, þá dreym-
di mig Ísland eina nóttina. Af
einhverjum ástæðum var mér
ómögulegt að hætta að hugsa
um landið og ég var staðráðin
í því að heimsækja það ein-
hvern tímann.

Fjárráðin voru ekki merki-
leg, þannig að í fyrstu sá ég
ekki fram á að komast til Ís-
lands. Þar að auki fékk ég
inngöngu í listaskóla í útjaðri
Gautaborgar og ákvað að vera
þar í eitt ár. Þar lærði ég allt
um leirlist og slíka hluti. Þetta
var skemmtilegur tími sem ég
hefði ekki viljað missa af.“

mánuði. Þar stundaði ég jóga
og ákafar hugleiðingar en
ferðaðist lítið.“

Kamar féllKamar féllKamar féllKamar féllKamar féll
vel í kramiðvel í kramiðvel í kramiðvel í kramiðvel í kramið

Moa hefur farið víðar en til
Ísafjarðar, Indlands og Nepal.
„Ég vann eitt sinn á grænmet-
isbúi á Írlandi sem ræktaði
vörur sínar á lífrænan hátt.
Þar voru húsbændurnir mjög
skrítnir, fámálir og ferlega latir
í lífsgæðakapphlaupinu. Ekk-
ert gólf var í eldhúsinu og
ganga þurfti á niðurstöppuð-
um jarðvegi. Ekkert rennandi
vatn var í húsinu og þar af
leiðandi ekkert klósett. Menn
þurftu að ganga örna sinna
bak við tré. Þó var stigið mikið
framfaraspor þegar ég var

þarna. Byggður var forláta
kamar sem féll vel í kramið
hjá vinnufólkinu.“

Ætlar ekki aðÆtlar ekki aðÆtlar ekki aðÆtlar ekki aðÆtlar ekki að
verða galdrakonaverða galdrakonaverða galdrakonaverða galdrakonaverða galdrakona

Moa kom aftur til Ísafjarðar
haustið 1997. „Ég leigði hús í
Pólgötunni með nokkrum vin-
konum mínum. Þá byrjaði ég
að vinna á sambýlinu Bræðra-
tungu og hef unnið þar síðan,
það er að segja þegar ég hef á
annað borð verið á Ísafirði.“

Moa hefur komið og farið
frá Ísafirði síðan 1995. Nú
ætlar hún að vera fram á sumar
en flytja þá aftur til Svíþjóðar.
„Mig langar mikið til að flytja
til bæjar sem heitir Östersund
og er í um það bil 100 kíló-
metra fjarlægð frá Strömsund,

HundleiddistHundleiddistHundleiddistHundleiddistHundleiddist
í Reykjavíkí Reykjavíkí Reykjavíkí Reykjavíkí Reykjavík

„Allan þann tíma sem ég
var í listaskólanum ásótti Ís-
land mig. Ég gat því ekki
komist hjá því að fara til lands-
ins, þó ekki væri nema bara
til að losa mig við þráhyggj-
una.

Ég kom því til Íslands árið
1995. Ég fór að vinna á gisti-
heimili í Reykjavík, en varð í
fyrstu fyrir nokkrum von-
brigðum með landið. Mér
hundleiddist í Reykjavík og
eftir þrjár vikur langaði mig
ekki að vera þar mikið lengur.

Það vildi þannig til að eig-
andi gistiheimilisins sem ég
vann á er brottfluttur Ísfirð-
ingur. Barnabarn hennar, Hall-
dóra Norðdahl, hafði búið í
Reykjavík í nokkurn tíma en
var að flytja aftur til Ísafjarðar.
Hún bauð mér að koma með,
ég gerði það og sé ekki eftir
því.“

Gat loksins nýttGat loksins nýttGat loksins nýttGat loksins nýttGat loksins nýtt
menntuninamenntuninamenntuninamenntuninamenntunina

„Af einhverjum ástæðum
leist mér strax mjög vel á bæ-
inn og mér leið vel í honum.
Ég byrjaði á því að vinna í
rækju. Íslenskukunnátta mín,
eða kunáttuleysi öllu heldur,
kom í veg fyrir að mér byðist
önnur vinna fyrst um sinn.

Á Ísafirði var ég um vetur-
inn en fór svo til Svíþjóðar
sumarið eftir til að hitta fjöl-
skylduna. Um haustið kom
ég aftur til Íslands en ákvað
að gefa Reykjavík annað tæki-
færi. Ég fór að vinna á veit-
ingastaðum „Á næstu grös-
um“ sem býður eingöngu upp
á jurtafæði. Það var að sjálf-
sögðu gaman að geta unnið
við það sem ég menntaði mig
til og vann ég þar í hálft ár eða
svo.“

Ferðaðist umFerðaðist umFerðaðist umFerðaðist umFerðaðist um
IndlandIndlandIndlandIndlandIndland

Moa hefur lengi haft áhuga
á jóga og náttúrulækningum
alls konar. Ekki þarf því að
koma á óvart að hana langaði
að fara til Indlands, en þar er
jóga upprunnið. „Ég fór með
hópi fólks frá hinum og þess-
um löndum. Ferðin tók fimm
mánuði og við fórum um endi-
langt landið, frá suðri til norð-
urs og stoppuðum stutt á
hverjum stað. Ekki létum við
okkur Indland nægja, heldur
héldum áfram til Nepals.

Um leið og ferðinni lauk
fór ég að skipuleggja aðra ferð
til Indlands. Mig langaði að
stoppa lengur á hverjum stað
og fór ég því aftur á síðasta
ári. Þá ferðaðist ég lítið, var
mest á tveimur stöðum á Ind-
landi og var þar alls í sjö

heimabæ mínum. Mig langar
til að kaupa mér hús rétt fyrir
utan bæinn og reyna fyrir mér
í grasalækningum og slíku.

Ég ætla samt ekki að vera
einhver galdrakona sem býr í
helli og hvæsir á alla sem
ganga framhjá.“
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið

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

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 24. febrúar kl. 15:55

Evrópukeppni félagsliða í handbolta: Haukar - Sporting Lissabon

Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2Stöð 2
Laugardagur 24. febrúar kl. 14:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

 Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 21. febrúar kl. 19:40

Meistarakeppni Evrópu: Lazio – Real Madrid
Miðvikudagur 21. febrúar kl. 21:45

Meistarakeppni Evrópu: Anderlecht – Leeds United

Dauðamaður nálgast, eða Dead Man Walking, er sannsöguleg kvikmynd frá
árinu 1995 sem Stöð 2 sýnir á föstudagskvöld kl. 23:45. Hér segir frá nunnu
sem tekur að sér mál manns sem dæmdur er til dauða fyrir viðurstyggileg
morð. Myndin vekur fólk til umhugsunar um dauðarefsingar án þess að taka
skýra afstöðu með eða móti þeim. Í Aðalhlutverkum eru Sean Penn og Susan
Sarandon (mynd) en hún fékk Óskarinn fyrir frammistöðu sína í myndinni.

helginhelginhelginhelginhelgin
Hótel Ísafjörður:
Hið árlega Kúttmagakvöld
Lions verður haldið á Hót-
el Ísafirði á föstudags-
kvöld. Líkt og fyrr verður
boðið upp á fjölbreytt
sjávarréttahlaðborð þar
sem m.a. höfrungurinn
sem Bolvíkingar veiddu
fyrir stuttu, verður á
boðstólum. Fyndnasti
maður á Íslandi, Sveinn
Waage mun skemmta og
Gísli Hjartar mun flytja
óprenthæfar vestfirskar
þjóðsögur. Til stóð að
Guðjón Arnar yrði ræðu-
maður kvöldsins en það
fékkst ekki staðfest áður
en blaðið fór í prentun.

http://turn.snerpa.is/
~sverrirp/
Fyrir þá sem hafa áhuga
á vélsleðum er óhætt að
mæla með heimasíðu
Sverris Péturssonar í
Súðavík. Á síðunni er að
finna upplýsingar um vél-
sleðamót, þjónustu við
vélsleðamenn auk þess
sem hægt er að skoða
ljósmyndir af vestfirsku
hálendi. Margt fleira er á
síðunni sem er skemmti-
lega unnin og greinilegt er
að vefsmiðurinn hefur lagt
töluverða vinnu í smíði
síðunnar.

Dead Man Walking

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðlæg átt og strekk-
ingur, éljagangur norðantil
en léttskýjað sunnantil.
Frost 2-12 stig.
Horfur á föstudag:
Hæg norðlæg átt, élja-
gangur norðantil en
léttskýjað sunnanlands.
Frost 2-12 stig.
Á laugardag:
Hæg norðlæg átt, élja-
gangur norðantil en
léttskýjað sunnanlands.
Frost 2-12 stig.
Á sunnudag:
Hæg norðlæg átt, élja-
gangur norðantil en
léttskýjað sunnanlands.
Frost 2-12 stig.
Á mánudag:
Hæg norðlæg átt, élja-
gangur norðantil en
léttskýjað sunnanlands.
Frost 2-12 stig.

Föstudagur 23. febrúar
17.00  Fréttayfirlit
17.03  Leiðarljós
17.45  Sjónvarpskringlan
17.58  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (29:90)
18.30  Búrabyggð (93:96)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.05  Gettu betur (2:7)
21.10  Eftir kraftaverkið. (Monday aft-
er the Miracle) Bandarísk sjónvarps-
mynd um Helen Keller, sem var blind og
heyrnarlaus, Annie, kennara hennar, og
manninn sem þær elska báðar. Aðalhlut-
verk: Moira Kelly, Roma Downey, Bill
Campbell og Christina Pickles.
22.45  Grammy-verðlaunin. Upptaka
frá afhendingu Grammy-verðlaunanna,
einum mesta árlega viðburðinum á sviði
dægurtónlistar, sem fram fór í Los Ange-
les á miðvikudagskvöld. Meðal tónlistar-
manna sem troða upp eru Madonna, U2,
Destiny’s Child og Nsync.
03.45  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 24. febrúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (30:90)
09.30  Mummi bumba (20:65)
09.35  Bubbi byggir (21:26)
09.48  Kötturinn minn er tígrisdýr
09.50  Ungur uppfinningamaður
10.17  Krakkarnir í stofu 402 (7:26)
10.45  Kastljósið
11.05  Þýski handboltinn
12.25  Skjáleikurinn
15.40  Sjónvarpskringlan
15.55  Evrópukeppni félagsliða í hand-
bolta. Bein útsending frá fyrri leik
Hauka og Sporting Lissabon sem fram
fer í Portúgal.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Vinsældir (20:22)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Milli himins og jarðar
21.00  Tvíburabræðurnir. (Meet the
Deedles) Bandarísk gamanmynd frá
1998 um tvíburabræður sem fyrir mistök
lenda í því að þurfa að vernda helstu ger-
semi Yellowstone-þjóðgarðsins. Aðal-
hlutverk: Paul Walker, Steve van Worm-
er, John Ashton, A.J. Langer, Robert
Englund og Dennis Hopper.
22.35  Tvær stelpur og strákur. (Two
Girls and a Guy) Bandarísk bíómynd frá
1988. Tvær ungar konur telja sig báðar
eiga besta kærasta í heimi, þangað til
þær komast að því að þeir eru einn og
sami maðurinn. Aðalhlutverk: Robert
Downey, Heather Graham og Natasha
Gregson Wagner.
00.00  Netið. (The Net) Bandarísk
spennumynd frá 1995. Ung kona, sem
er slyngur tölvuþrjótur, kemst yfir leyni-
legan hugbúnað og lendir í miklum
hremmingum fyrir vikið. Kvikmynda-
skoðun tekur myndina ekki hæfa áhorf-
endum yngri en 12 ára. Aðalhlutverk:
Sandra Bullock, Jeremy Northam og
Dennis Miller.
01.50  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 25. febrúar
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Prúðukrílin (84:107)
10.22  Róbert bangsi (21:39)
10.46  Sunnudagaskólinn
11.00  Nýjasta tækni og vísindi
11.15  Vísindi í verki (8:9)
11.45  Kastljósið
12.05  Skjáleikurinn
14.30  Sjónvarpskringlan
14.45  Maður er nefndur
15.25  Mósaík
16.05  Kvikmyndir um víða veröld
17.00  Geimferðin (14:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Stundin okkar
18.30  Friðrik og flughræðslan
18.45  Sögurnar hennar Sölku (1:13)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Deiglan
20.00  Sönn íslensk sakamál (3:6)
20.30  Fréttir aldarinnar
20.50  Anna Karenína (4:4)
21.50  Helgarsportið
22.15  Síðasti söngur Mifune. (Mifunes
sidste sang) Dönsk dogma-mynd frá
1999. Kaupmannahafnarbúi lendir í
vanda þegar hann er kallaður heim í
sveitina eftir að faðir hans deyr en hann
hafði leynt konu sína því að hann ætti
ættingja. Myndin fékk Silfurbjörninn á
kvikmyndahátíðinni í Berlín 1999. Aðal-
hlutverk: Anders W. Berthelsen.
23.55  Deiglan
00.20  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 23. febrúar
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi (e)
09.35 Stelpan hún Georgy
11.10 Jag
12.00 Nágrannar
12.25 Segemyhr (4:34) (e)
12.50 Conrack
14.30 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (4:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.35 Vinir (15:24)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Hundakúnstir (In the Doghouse)
Gamanmynd. Scott Wagner var rekinn
úr vinnunni eftir að hundurinn hans,
Benny, lét ófriðlega við mikilsmetinn
viðskiptavin. Útlitið er svart en þá rekst
Scott á Phyllis Markowitz, umboðsmann
fyrir hæfileikarík dýr. Hún fullyrðir að
Benny geti náð langt og í kjölfarið fær
hundurinn hlutverk í stórmynd. Vand-
ræði Scotts eru samt ekki á enda því
Benny er rænt rétt áður en tökur hefjast.
Aðalhlutverk: Matt Frewer, Trevor
Morgan, Rhea Perlman.
21.35 Ó,ráðhús (8:26)
22.05 Hálendingurinn 3. (Highlander
3) Forn óvinur Hálendingsins skýtur aft-
ur upp kollinum og unnir sér ekki hvíldar
fyrr en hann gerir Hálendinginn höfðinu
styttri. Aðalhlutverk: Christopher Lam-
bert, Mario Van Peebles.
23.45 Samsæriskenning. (Conspiracy
Theory) Jerry Fletcher er hálfklikkaður
leigubílstjóri í New York sem er með
samsæriskenningar á heilanum. Hann
hefur lengi dýrkað og dáð Alice Stutton
en aðeins úr fjarlægð. Hún er saksóknari
og þegar Jerry ber samsæriskenningar
sínar undir hana hefur hún ekki mikla
trú á því að nokkur fótur sé fyrir þeim.
En hvað ef eitthvað af því væri satt?
Hörkuspennandi þriggja stjarna mynd
með úrvalsleikurum.  Aðalhlutverk: Mel
Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart.
01.55 Conrack. Áhrifamikil kvikmynd
um hvítan kennara sem finnur hjá sér
köllun til þess að kenna þeldökkum börn-
um. Hann vill að þau njóti sambærilegrar
kennslu og hvítir jafnaldrar þeirra.  Aðal-
hlutverk: Hume Cronyn, Jon Voigt, Paul
Winfield.
03.40 Dagskrárlok

Laugardagur 24. febrúar
07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.25 Ævintýri að sumarlagi
12.00 Best í bítið
12.55 60 mínútur II (e)
13.50 NBA-tilþrif
14.15 Alltaf í boltanum
14.45 Enski boltinn
17.05 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (9:24)
20.30 Camilla. Freda Lopez er ung kona
sem hefur tónlistarhæfileika en hefur
ekki áhuga á að þróa list sína frekar. Hún
hittir hins vegar eldri konu sem náði
langt á tónlistarsviðinu og hvetur hún
ungu konuna til þess að reyna hið sama.
Aðalhlutverk: Bridget Fonda, Jessica
Tandy.
22.10 Patch Adams. Sönn saga um ein-
stakan mann sem vildi lækna sjúka en
trúði ekki á hefðbundnar leiðir til þess
að ná fram markmiði sínu. Hann setti á
fót sína eigin lækningamiðstöð og kom
þeim til hjálpar sem honum fannst ekki
sinnt sem skyldi í heilbrigðiskerfinu.  Að-
alhlutverk: Robin Williams, Monica Pott-
er, Daniel London.
00.05 Nagandi óvissa. (Flirting With
Disaster) Mögnuð gamanmynd um fjöl-
skyldubönd, kynlíf, ást og ýmis slysaleg
atvik. Mel Coplin var ættleiddur í æsku
en er nú giftur og þau hjónin hafa nýlega
eignast son. Samt finnst Mel vanta eitt-
hvað í líf sitt. Hann langar að finna kyn-
foreldra sína. Tina Kalb sem starfar við
ættleiðingastofnun ákveður að hjálpa
honum. Gallinn er bara sá að Tina hefur
ekki eingöngu faglegan áhuga á málinu.
Mel er nefnilega bráðmyndarlegur.  Að-
alhlutverk: Ben Stiller, Patricia Arquette,
Tea Leoni.
01.40 Leifturhraði 2. (Speed 2: Cruise
Control) Það muna allir eftir fyrri mynd-
inni þar sem Annie Porter lenti í því að
stjórna langferðabifreið á leifturhraða
og líklega hefur stúlkan talið að hún
væri búin að fá sinn skammt af lífsháska.
Nú fer hún í rómantíska siglingu með

unnusta sínum en ferðin breytist í hrein-
ustu martröð þegar brjálæðingur um borð
tekur völdin og hótar öllu illu.  Aðalhlut-
verk: Sandra Bullock, Jason Patric, Will-
em Dafoe.
03.40 Dagskrárlok

Sunnudagur 25. febrúar
07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.45 Kæru samlandar
15.30 Oprah Winfrey
16.15 Nágrannar
18.15 Fornbókabúðin (8:8) (e)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón? Hér er á
ferðinni einkar spennandi spurningaleik-
ur sem hefur farið sigurför um heiminn.
Keppendur eru valdir úr hópi þeirra sem
hringja í síma 907-2121 og svara þar
einni spurningu rétt. Þeir keppa svo um
það sín á milli að komast í heiðurssætið
í þættinum en þar þarf að svara fimmtán
spurningum rétt til að fá milljón í vasann.
20.50 60 mínútur. Framúrskarandi
fréttaþáttur sem vitnað er í.
21.40 Ástir og átök.
22.05 Fangaskipti. (Prisoner of the
Mountains) Einstök saga um örlög
tveggja rússneskra hermanna sem eru
teknir til fanga í Kákasus. Undir venju-
legum kringumstæðum hefðu þeir ekki
orðið langlífir í búðum uppreisnarmanna
en gæfan virðist vera þeim hliðholl. Einn
úr röðum uppreisnarmanna á son í haldi
Rússa og sér nú fram á óvænt útspil.
Hann vill skipta á hermönnunum og syni
sínum. Myndin var tilnefnd til Óskars-
verðlauna í flokki erlendra mynda.  Aðal-
hlutverk: Oleg Menshikov, Sergei Bodr-
ov Jr., Susanna Mekhraliyeva.
23.40 Peningana eða lífið. (Truth Or
Consequences) Tilraun fjögurra glæpa-
manna til að fremja rán og komast yfir
mikla fjármuni fer algjörlega út um þúfur
og lögreglumaður er drepinn. Bófarnir
leggja á flótta og taka tvo saklausa borg-
ara í gíslingu til að halda laganna vörðum
í hæfilegri fjarlægð. Hörkuspennandi
mynd og sú fyrsta sem Kiefer Sutherland
leikstýrir.  Aðalhlutverk: Vincent Gallo,
Mykelti Williamson, Kiefer Sutherland,
Kim Dickens.
01.25 Dagskrárlok
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17.15 David Letterman. David Letter-
man er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi. Spjallþættir hans eru á dagskrá
Sýnar alla virka daga.
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum

20.30 Heimsfótbolti með West Union
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Dauðamaður nálgast. (Dead
Man Walking) Susan Sarandon fékk
Óskarsverðlaun fyrir leik sinn í þessari
einstöku bíómynd. Hún fer með hlutverk
nunnu sem tekur að sér mál manns sem
dæmdur er til dauða fyrir viðurstyggileg
morð. Myndin vekur fólk til umhugsunar
um dauðarefsingar án þess að taka skýra
afstöðu með eða á móti þeim.   Aðalhlut-
verk: Sean Penn, Susan Sarandon, Ro-
bert Prosky.
01.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 24. febrúar
13.50 Bikarkeppni KKÍ. Bein útsending
frá úrslitaleik Keflavíkur og KR í Dori-
tos-bikarkeppni kvenna í körfuknattleik.
15.45 Bikarkeppni KKÍ. Bein útsending
frá úrslitaleik ÍR og Hamars í Doritos-
bikarkeppni karla í körfuknattleik.
17.50 Snjóbrettamótin (3:12). Bestu
snjóbrettakappar heims leika listir sínar.
Sýnt er frá mótaröð Alþjóðasnjóbretta-
sambandsins. Keppnin hófst í nóvember
og í apríl verða krýndir meistarar í karla-
og kvennaflokki.
18.50 Gillette-sportpakkinn
19.25 Ítalski boltinn
21.30 Reyfari. (Pulp Fiction) Víðfræg
bíómynd um lífið á bak við draumkennt
yfirborð Hollywood-borgar. Sögum úr
undirheimunum er fléttað saman á snilld-
arlegan hátt. Aðalsöguhetjurnar eru
hrottarnir Vincent og Jules sem vinna

skítverkin fyrir mikilsmetinn glæpafor-
ingja. Quentin Tarantino fékk Óskars-
verðlaun fyrir handritið. Aðalhlutverk:
John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma
Thurman, Harvey Keitel.
00.00 Kynlífsiðnaðurinn í Japan
00.30 Hnefaleikar
02.00 Hnefaleikar - Roy Jones Jr. Bein
útsending frá hnefaleikakeppni í Tampa
í Flórída. Á meðal þeirra sem mætast eru
Roy Jones Jr., heimsmeistari í léttþunga-
vigt, og Derrick Harmon.
05.00 Dagskrárlok og skjáleikur
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12.30 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Manchester United og Arsenal.
14.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
úrslitaleik Liverpool og Birmingham
City í deildabikarkeppninni.
17.15 Sjónvarpskringlan
17.30 NBA-leikur vikunnar. Bein út-
sending frá leik New York Knicks og
Sacramento Kings.
20.00 Meistarakeppni Evrópu. Fjallað
er um Meistarakeppnina, farið er yfir
leiki síðustu umferðar og spáð í spilin
fyrir þá næstu.
21.00 Sælkerabúðin. (The Deli) Grín-
mynd um eiganda og viðskiptavini
skyndibitastaðar í New York. Johnny
sér um að halda utan um reksturinn og
það er vandasamt verk. Hann á fullt í
fangi með að sinna starfinu enda for-
fallinn spilasjúklingur og veðmálin hafa
alltaf forgang.  Aðalhlutverk: Mike Starr,
Matt Keeslar, Judith Malina, Ice T.
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Leikur helgarinnar í
enska boltanum fer fram

á Old Trafford í Man-
chester á sunnudag en þá

taka heimamenn á móti
Arsenal. Leikurinn er

sýndur á Sýn kl. 12:30.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Messa á sunnudag
kl. 11:00. Barnakór

Tónlistarskólans syngur.
Hnífsdalskapella:
Messa á sunnudag

kl. 14:00.
Holtsprestakall:

Kirkjuskólinn verður í
Holtsskóla á laugardag kl.
13-15. Guðsþjónusta með
altarisgöngu verður í Flat-

eyrarkirkju kl. 14:00 á
sunnudag. Fjölnir Ás-

björnsson, guðfræðingur
predikar. Bollukaffi eftir

messu.
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22.30 Lögregluforinginn Nash
23.15 Jack bróðir. (My Brother Jack)
Bræðurnir Sal, Vincent, Jack og Joey
hafa afrekað margt og móðir þeirra, Rose,
getur verið stolt. Þessi ítalskættaða
fjölskylda býr á Manhattan og hjá henni
er samheldni lykilorðið. En nú steðjar
vandi að. Jack er orðinn háður fíkniefn-
um og það hefur áhrif á alla fjölskylduna.
Nú reynir á styrk þeirra sem aldrei fyrr
og ekkert nema róttækar aðgerðir geta
bjargað Jack frá glötun. Aðalhlutverk:
Marco Leonardi, Freddy Capra, Michael
Cavalieri, Peter Allas.
00.45 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 23. febrúar
17.00 Jay Leno (2s). Konungur
spjallþáttanna, Jay Leno, fær stórmenni
og stórstjörnur í heimsókn.
18.00 Topp 20 (2s) Skífuþeytirinn
og súpermódelið Sóley kynnir vinsæl-
ustu lögin þessa vikuna og segir okkur
heitasta slúðrið úr tónlistarlífinu.
19.00 Myndastyttur. Í þættinum er
fjallað við unga og upprennandi
kvikmyndagerðamenn og stuttmyndir
þeirra sýndar.
19.30 Entertainment Tonight. Hver

var hvar og hver var með hverjum?
Ekki missa af slúðurfréttum frá stór-
stirnunum vestanhafs.
20.00 Get Real
21.00 Björn og félagar. Spjallþátta-
kóngur Íslands, Björn Jörundur stjórnar
þættinum. Honum til halds og traust er
húshljómsveitin Buff en hana skipa,
Vilhjálmur Goði, Bergur Geirsson, Pét-
ur Örn og Matthías Matthíasson.
22.00 Fréttir
22.15 Allt Annað. Menningarmálin í
nýju ljósi.
22.20 Málið
22.30 Djúpa Laugin. Dóra og Mariko
koma Íslendingum á stefnumót. Við
fylgjumst með því hvað gerðist hjá síð-
asta stefnumótapari og komum nýju
pari á stefnumót. Þátturinn er í beinni
útsendingu.
23.30 CSI(2s)
00.30 Entertainment Tonight (2s)
01.00 Profiler (2s)
02.00 Óstöðvandi Topp 20.

Laugardagur 24. febrúar
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt (2s)
12.00 Dateline (2s)
13.00 20/20 (2s) Fréttaskýringarþáttur
með Barböru Walters og félögum.
14.00 Survivor (2s)
15.00 Mótor (2s) Í þættinum er fjallað
um flest það sem gengur fyrir mótor.
15.30 Adrenalín (2s) Í Adrenalíni er
fylgst með jaðarsporti og hefðbundnar
íþróttir eru víðs fjarri.

16.00 Djúpa laugin (2s) Dóra og Mariko
koma Íslendingum á stefnumót.
17.00 Sílikon (2s) Finnur Þór og Anna
Rakel fylgjast með því helsta í dægur- og
menningarlífinu.
18.00 2 Gether (2s) Drengjabandið er
tilbúið að gera allt fyrir frægðina!
18.30 Two guys and a girl (2s) Fjallar
um vinina Peter, Berg og Sharon.
19.00 Get Real (2s) Fylgst með Green-
fjölskyldunni að starfi og leik.
20.00 Two guys and a girl. Peter, Berg
og Sharon er alltaf saman. Þau eru ná-
grannar, vinna saman og skemmta sér
saman - fá þau aldrei leið á hver öðru?
20.30 Everybody Loves Raymond
21.00 Konfekt. Konfekt er menningar-
og listaþáttur. Í þættinum er fjallað um
listviðburði og tekið á þeim málum sem
eru í gangi í þjóðfélaginu.
21.30 Saturday Night Live. Skemmti-
þáttur í fremstu röð, hefur verið sýndur á
NBC í 25 ár. Þátturinn er stútfullur af
frægum gamanleikurum.
22.30 Profiler. Réttarsálfræðingurinn
Sam Waters vinnur með sérsveit FBI við
rannsóknir erfiðustu glæpamálanna.
23.30 Jay Leno (2s)
00.30 Jay Leno (2s)
01.30 Óstöðvandi Topp 20.

Sunnudagur 25. febrúar
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt. Barnaþáttur með talna-
púkanum og félögum hans í umsjón Berg-
ljótar Arnalds.
12.00 Skotsilfur. Helgi Eysteinsson og
Björgvin Ingi fara yfir það helsta í við-
skiptum liðinnar viku.
12.30 Silfur Egils. Egill Helgason stjórn-
ar umræðuþætti um pólitík og þjóðmál.
14.00 Everybody Loves Raymond (2s)
14.30 Konfekt (2s)
15.00 Björn og félagar (2s)
16.00 Fólk - með Sigríði Arnardóttur
17.00 Innlit-Útlit (2s). Fjallað um
hönnun og arkitektúr. Umsjón Valgerður
Matthíasdóttir og Fjalar Sigurðarson.
18.00 Brooklyn South (2s) Fylst með
lífi lögreglumanna í Brooklyn South.
19.00 Pensúm. Háskólaþátturinn Pens-
úm er í umsjón Þóru Karitasar og Jóns
Geirs.
19.30 Tvípunktur. Menningarþáttur
helgaður bókmenntum.
20.00 20/20. Fréttaskýringaþáttur með
Barböru Walters og félögum.
21.00 Mótor. Í Mótor er fjallað um bíla,
byssur, jeppa, snjósleða, fjórhjól, flugvél-
ar og flest það sem gengur fyrir mótor.
Umsjón Sigríður Lára Einarsdóttir og Ís-
leifur Karlsson.
21.30 Skotsilfur. Helgi Eysteinsson og
Björgvin Ingi fara yfir það helsta í við-
skiptum liðinnar viku.
22.00 Silfur Egils. Umræðuþáttur Egils
Helgasonar.
23.30 Dateline. Fréttaskýringaþáttur þar
sem farið er í saumana á athyglisverðum
málum og talað við fólkið á bak við frétt-
irnar.
00.30 Óstöðvandi Topp 20.

www.bb.is

Fimmtudagur 22. febrúar kl. 19:50
Evrópukeppni félagsliða: Liverpool – Roma

Laugardagur 24. febrúar kl. 13:50
Bikarkeppni KKÍ: Keflavík – KR
Laugardagur 24. febrúar kl. 15:45
Bikarkeppni KKÍ: ÍR – Hamar
Laugardagur 24. febrúar kl. 19:25
Ítalski boltinn: Atalanta – Bari

Laugardagur 24. febrúar kl. 02:00
Hnefaleikar: Roy Jones jr. – Derrick Harmon

Sunnudagur 25. febrúar kl. 12:30
Enski boltinn: Manchester United – Arsenal

Sunnudagur 25. febrúar kl. 14:55
Enski boltinn: Liverpool – Birmingham City

Sunnudagur 25. febrúar kl. 17:30
NBA: New York Knicks – Sacramento Kings

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Önundur Jónsson, yfir-
lögregluþjónn á Ísafirði

svarar:

,,Í heimatölv-
unni nota ég
netbankann
hjá Íslands-

banka mikið.
Ég skoða

veðursíður,
sex talsins, en þar að auki

fer ég undantekningalítið
inn á bb.is. Í vinnunni

skoða ég vefi dómsmála-
ráðuneytisins og næ mér

þar í uppfærslur á hug-
búnaði sem lögreglan not-
ar. Aðgangur að þeim vefj-
um er lokaður og því er til
lítils að gefa upp vefslóðir.

Ég fer töluvert inn á
simaskra.is og skoða

upplýsingar um samgöng-
ur, bæði á láði og í lofti.

Skæruliðar haldaSkæruliðar haldaSkæruliðar haldaSkæruliðar haldaSkæruliðar halda
sig á mottunni!sig á mottunni!sig á mottunni!sig á mottunni!sig á mottunni!

Kólumbíski skæruliðaleiðtoginn
Domingo Biojón hefur heitið því að
samtök hans, Byltingaher Kólumbíu,
muni ekki gera neitt sem kynni að
skaða Copa America knattspyrnu-
keppnina sem haldin verður í Kól-
umbíu eftir fimm mánuði. „Meðlimir
Byltingahersins eru miklir unnendur
knattspyrnu. Rétt eins og aðrir Kól-
umbíubúar öskrum við af fögnuði
þegar landsliðið skorar mark“, sagði
Domingo.

Til heiðurs knattspyrnusnillingnum
Pelé, stendur til að banna brasilískum
landsliðsmönnum að nota treyju númer
10. Pelé, sem heitir réttu nafni Edson
Arantes do Nascimento, klæddist ætíð
treyju númer tíu. Þess má geta að eng-
inn leikmaður ítalska knattspyrnuliðs-
ins Napoli hefur notað treyju númer tíu
frá því að argentíski leikmaðurinn Die-
go Armando Maradona lék með félag-
inu, en hann lék alltaf í þeirri skyrtu.

myndinmyndinmyndinmyndinmyndin

Barnatími Sjónvarpsins
á Byggðasafni Vestfjarða
árið 1973. Fúsi flakkari í

hlóðaeldhúsinu.
Ljósmynd: BSV

/Skjalasafnið Ísafirði.

Spennandi hádegisverðar-
tilboð alla virka daga!

Dæmi: Ostborgari, franskar, sósa og 1/2 ltr.
af Coke á kr. 600.- ef sótt er eða snætt í sal!

Mánagötu 1
Ísafirði

Sími
456 5525
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Ellefu tilboð bárust í húseignir Héraðsskólans í Reykjanesi við ÍsafjarðardjúpEllefu tilboð bárust í húseignir Héraðsskólans í Reykjanesi við ÍsafjarðardjúpEllefu tilboð bárust í húseignir Héraðsskólans í Reykjanesi við ÍsafjarðardjúpEllefu tilboð bárust í húseignir Héraðsskólans í Reykjanesi við ÍsafjarðardjúpEllefu tilboð bárust í húseignir Héraðsskólans í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp

Mamma Steina ehf. bauð 25Mamma Steina ehf. bauð 25Mamma Steina ehf. bauð 25Mamma Steina ehf. bauð 25Mamma Steina ehf. bauð 25
milljónir króna í fasteignirnarmilljónir króna í fasteignirnarmilljónir króna í fasteignirnarmilljónir króna í fasteignirnarmilljónir króna í fasteignirnar

Ellefu tilboð bárust í fast-
eignir Héraðsskólans í
Reykjanesi við Ísafjarðardjúp
en tilboðin voru opnuð hjá
Ríkiskaupum í síðustu viku.
Hæsta tilboðið, 25 milljónir
króna, átti Mamma Steina
ehf., sem er í eigu Bjarna Geirs
Alfreðssonar, veitingamanns
sem rekið hefur veitingasölu
í Umferðarmiðstöðinni Vatns-
mýrarvegi 10 í Reykjavík
síðastliðin ár. Áður rak hann
m.a. Árnesti í Ármúla og mat-
söluvagna í Reykjavík. Ekki
fengust upplýsingar um aðra
tilboðsgjafa hjá Ríkiskaupum.

Húseignirnar sem um eru
að ræða eru „heimavistar-

skólahúsnæði, kennslustofur,
mötuneyti, frystigeymslur,
sex íbúðir, útisundlaug,
íþróttahús og geymslur“, eins
og segir í útboðsauglýsingu.
Brunabótamat eignanna er kr.
304.736.000.- og fasteigna-
matið er kr. 71.569.000.
Hæsta tilboðið nemur því rétt
rúmum 8% af brunabótamati.

Fjármálaráðuneytið hefur
tíu daga til að taka afstöðu til
tilboðanna en þau verða einn-
ig send menntamálaráðuneyt-
inu til umsagnar. Núverandi
rekstraraðilar í Reykjanesi,
Ferðaþjónustan Reykjanesi
ehf. hafa rekið þar heilsárs-
hótel frá árinu 1997. Héraðsskólinn í Reykjanesi.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Átján áraÁtján áraÁtján áraÁtján áraÁtján ára
með hassmeð hassmeð hassmeð hassmeð hass

Um kl. 01 aðfaranótt
föstudags handtók lög-
reglan á Ísafirði 18 ára
stúlku vegna gruns um
fíkniefnamisferli.

Í fórum stúlkunnar
fundust rúmlega sjö
grömm af hassi, en hún
var þá nýkomin til Ísa-
fjarðar frá Reykjavík.
Stúlkan var yfirheyrð um
nóttina en sleppt undir
morgun. Málið telst upp-
lýst, en stúlkan má eiga
von á refsingu fyrir at-
hæfið eins og lög gera
ráð fyrir.

Lagafrumvarp um stofnun Orkubús Vestfjarða hf.Lagafrumvarp um stofnun Orkubús Vestfjarða hf.Lagafrumvarp um stofnun Orkubús Vestfjarða hf.Lagafrumvarp um stofnun Orkubús Vestfjarða hf.Lagafrumvarp um stofnun Orkubús Vestfjarða hf.

Hlutafélagið skal stofnaðHlutafélagið skal stofnaðHlutafélagið skal stofnaðHlutafélagið skal stofnaðHlutafélagið skal stofnað
eigi síðar en 1. júní nk.eigi síðar en 1. júní nk.eigi síðar en 1. júní nk.eigi síðar en 1. júní nk.eigi síðar en 1. júní nk.

Í samræmi við samkomulag
eigenda Orkubús Vestfjarða,
sem gert var á Ísafirði fyrir
skömmu, hefur ríkisstjórnin
ákveðið að leggja fram laga-

frumvarp um stofnun hlutafé-
lags um Orkubúið.

Í frumvarpinu segir að fé-
lagið skuli stofnað eigi síðar
en 1. júní nk. Síðan skuli stjórn

Orkubús Vestfjarða hf. undir-
búa yfirtöku á rekstri fyrir-
tækisins, m.a. með ráðningu
framkvæmdastjóra og starfs-
manna. Eftir að hlutafélagið

hefur verið stofnað verða síð-
an teknar upp viðræður við
einstök sveitarfélög um kaup
ríkisins á hlutum þeirra í fyr-
irtækinu.

Húsnæði Fjórðungssambands Vestfirðinga í StjórHúsnæði Fjórðungssambands Vestfirðinga í StjórHúsnæði Fjórðungssambands Vestfirðinga í StjórHúsnæði Fjórðungssambands Vestfirðinga í StjórHúsnæði Fjórðungssambands Vestfirðinga í Stjórnsýsluhúsinunsýsluhúsinunsýsluhúsinunsýsluhúsinunsýsluhúsinu

Ísafjarðarbær kaupir á 20,8 milljónirÍsafjarðarbær kaupir á 20,8 milljónirÍsafjarðarbær kaupir á 20,8 milljónirÍsafjarðarbær kaupir á 20,8 milljónirÍsafjarðarbær kaupir á 20,8 milljónir
Samkomulag hefur tekist

milli Fjórðungssambands
Vestfirðinga og bæjaryfir-
valda í Ísafjarðarbæ um
kaup bæjarins á húsnæði
sambandsins á efstu hæð
Stjórnsýsluhússins á Ísa-
firði. Bæjarstjórn hefur sam-
þykkt kaupin með atkvæð-
um allra bæjarfulltrúa.

Kaupverðið er kr.

20.840.300 og greiðist sam-
kvæmt samkomulagi með
vaxtalausum greiðslum fram
til næstu áramóta.

Í síðustu viku gerði Ísafjarð-
arbær tilboð upp á 17,5 millj-
ónir króna en Fjórðungssam-
bandið gerði gagntilboð upp
á 22,1 milljónir. Í framhaldi
af því náðist samkomulag um
ofangreint kaupverð.
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