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Möguleikarnir
eru til staðar
en okkar er
að nýta þá
– segir Þórir Örn Guðmundsson, svæðisleiðsögumaður
og sérfræðingur í Gísla sögu Súrssonar í viðtali í miðopnu

Stóru tölvufyrirtækin á Ísafirði ganga í eina sæng

Snerpa og Vestmark sameinast
Tölvuþjónustufyrirtækin
Snerpa ehf. og Vestmark
ehf. á Ísafirði verða framvegis eitt fyrirtæki sem rekið
verður undir nafni Snerpu.
Þetta var ákveðið í síðustu
viku að undangengnum
tveggja vikna viðræðum
stjórna félaganna tveggja.
Starfsmönnum beggja félaganna hefur verið boðið
áframhaldandi starf hjá hinu
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sameinaða félagi. Reiknað er
með að samruninn muni gerast í nokkrum þrepum og
muni sameinað félag taka
formlega til starfa á einum
stað 1. júní.
Með samrunanum telja eigendur fyrirtækjanna að náist
fram mikil samlegðaráhrif og
þróttmeiri starfsemi til hagsbóta fyrir viðskiptavini. Jafnframt er ætlunin að bjóða upp
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á bæði fjölþættari starfsemi
og alhliða lausnir. Sameiningin á ennfremur að gefa tækifæri til enn frekari sóknar á
sviði upplýsingatækni.
Bæði fyrirtækin starfa í
tölvu- og þekkingarþjónustu
í Ísafjarðarbæ. Einkum hefur
þar verið um að ræða kerfisleigu, internetþjónustu, hugbúnaðargerð og tölvu- og
rekstrarþjónustu.

Magnús Böðvar Eyþórsson og Björn Davíðsson, stjórnarformenn Vestmarks og Snerpu, undirrita samning um
sameiningu fyrirtækjanna.
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Ísafjörður

Ríkið hefur gengið frá sölu á húseignum Héraðsskólans í Reykjanesi

Komu með
sundföt
í prófið

Kaupandinn gefur ekkert
upp um fyrirhugaða notkun

Samræmdu prófunum í 10.
bekk í grunnskólum lauk með
stærðfræðiprófi á fimmtudaginn í síðustu viku. Liðlega
50 nemendur þreyttu prófið í
Grunnskólanum á Ísafirði.
Kristinn Breiðfjörð skólastjóri kvaðst vongóður um
góðan árangur nemenda sinna
á samræmdu prófunum og
sagði framkvæmd þeirra hafa
gengið vel.
Þegar krakkarnir komu út
úr prófinu í Grunnskólanum á
Ísafirði tóku foreldrar og aðrir
nánir ættingjar á móti þeim
en síðan var farið í óvissuferð
og skipulögð dagskrá allan
daginn og fram á kvöld.
Enginn var látinn vita fyrirfram hvað til stóð og meira að
segja Kristinn skólastjóri vissi
aðeins að allir áttu að hafa
með sér sundföt í prófið.
Niðurstöðurnar úr samræmdu prófunum eiga að
liggja fyrir þegar líður á
maímánuð.

„Það er mitt mál. Það kemur
bara í ljós“, sagði Hreinn Sigurðsson, kaupandi fasteigna
Héraðsskólans í Reykjanesi,
þegar blaðið spurði hann hvað
hann hyggðist fyrir með kaupunum eða til hvers hann
hyggðist nýta byggingarnar.

Kaupsamningurinn var undirritaður í síðustu viku.
Ekkert samband eða samráð var haft um þessa sölu við
bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ,
sem eiga landið undir byggingunum í Reykjanesi. Ekki
var heldur haft neitt samband

eða samráð við Súðavíkurhrepp, sem Reykjanes tilheyrir. Ekki var haft neitt samband
eða samráð um þessa ráðstöfun við Ferðaþjónustuna
Reykjanesi ehf., sem er í fullum rekstri í þessum byggingum og hefur starfað þar undan-

farin ár. Væntanlega verður
fátt um nýtingarkosti húseignanna í Reykjanesi án samráðs
og samþykkis landeiganda og
sveitarstjórnar.
Hreinn Sigurðsson átti
fjórða hæsta tilboð í eignirnar,
14 milljónir króna, þegar þær

Heilsubærinn
Bolungarvík á nýrri öld

Fjölskyldan og vinir

Sparisjóður

Hálf önnur
Kröfuganga og útifundur á Ísafirði 1. maí
milljón til
fjöldi en á undanförnum árum
leikskóla Meiri

Á stofnfundi Sparisjóðs
Vestfirðinga um síðustu helgi
var samþykkt að gefa öllum
starfandi leikskólum sveitarfélaganna, þar sem afgreiðslur
hins nýja sameinaða sparisjóðs eru starfræktar, peningagjöf til tölvukaupa eða annarrar uppbyggingar skólanna.
Samþykkt var að verja hálfri
annarri milljón króna til þessa
verkefnis.
Stofnfjáreigendur sjóðsins
segja það einlæga von sína,
að þessi gjöf verði til að efla
og styrkja enn frekar mikilvægt uppeldis- og fræðsluhlutverk leikskólanna.

voru auglýstar til sölu í vetur.
Ríkiskaup segja, að hann
gangi inn í hæsta tilboðið, 25
milljónir króna, sem Mamma
Steina ehf. átti en féll frá.
Brunabótamat húsanna er á
fjórða hundrað milljónir
króna.

Mjög vel rættist úr fremur
slæmu veðurútliti við hátíðahöld 1. maí á Ísafirði. Fleiri
tóku þátt í kröfugöngu verkalýðsfélaganna á Ísafirði en á
undanförnum árum og meira
fjölmenni var á útifundinum

að henni lokinni en menn
minnast, að minnsta kosti á
síðari árum.
Gengið var frá Torfnesi og
niður á Silfurtorg, þar sem
Össur Skarphéðinsson alþingismaður flutti aðalræðu dags-

ins. Einnig var þar fjölbreytt
hátíðardagskrá fyrir unga sem
gamla.
Meðal spjalda í kröfugöngunni var gamalt spjald með
kröfu um 100 þúsund króna
lágmarkslaun. „Einhver var að
tala um að hækka töluna á
spjaldinu í samræmi við vísitölu en ég sagði að það væri
óþarfi á meðan þessu marki
væri enn ekki náð“, sagði Pétur Sigurðsson, formaður
Verkalýðsfélagsins Baldurs á
Ísafirði. Auk Baldurs stóðu
að göngunni og útifundinum
félög opinberra starfsmanna,
verslunarmanna, járniðnaðarmanna og byggingarmanna.

Gærdagurinn
Hjá vikublaði eins og BB fer ekki hjá því að reglubundinn útgáfudagur í miðri
viku er ekki alltaf samstíga fastbundnum hátíðisdögum, sem flakka á milli vikudaga
eftir reikniformúlu stjörnufræðinga. Þannig var að þessu sinni með daginn í gær,
fyrsta maí, alþjóðlegan frídag verkamanna í þeim löndum þar sem frelsi og
mannréttindi eru virt í megindráttum. Snemmbært þótti að gera honum skil
fyrir viku.
Á hinum alþjóðlega frídegi stóðu íslenskir verkamenn og íslenskar verkakonur
ekki í stórræðum. Öðru máli gegnir um sjómenn. Vera má að langvinnt verkfall sjómanna, sem ekki hafa náð að semja um kjör sín svo árum skiptir og ítrekað orðið að
lúta valdboði ríkisvaldsins, hafi ýtt undir það viðhorf, sem kemur upp í hvert sinn
sem til verkfalls kemur, að verkföll séu úrelt. Þau séu ekki lengur í takt við tímann,
eins og í tísku er að orða það um fjölmörg gildi sem áður þóttu aðalsmerki hverjum
manni en teljast nú lítilsigld. Má í því sambandi nefna orðheldni og handsal; hið
fyrra á hröðu undanhaldi og hinu síðara kastað fyrir róða fyrir löngu, enda ekki eins
atvinnuskapandi og viðskiptapappírar líðandi stundar.
Enginn dómur skal á það lagður hvort verkföll séu úrelt baráttuaðferð eða ekki.
Aðeins undir það tekið, að vissulega væri æskilegt að aldrei þyrfti til þeirra að koma.

Mánudaginn 7. maí verður fyrirlestur með
Önnu Valdimarsdóttur sem nefnist:
,,Vertu góður vinur
sjálfum þér og öðrum“
Þar leiðbeinir hún okkur hvernig við getum
bætt samskipti okkar innan fjölskyldunnar.
Verum betri og hlýlegri við vini okkar.
Fyrirlesturinn verður í Safnaðarheimili Bolungarvíkur og hefst hann kl. 20:30.
Aðgangur ókeypis.
Allir velkomnir.
Framkvæmdanefndin.

Atvinna
Óskum eftir að ráða smiði eða verkamenn
vana byggingarvinnu (ekki yngri en 20 ára).
Mikil vinna framundan.
Upplýsingar gefur Eiríkur Kristófersson í
símum 893 1689 eða 456 4289.
Eiríkur og Einar Valur hf.
Skeiði 3, 400 Ísafirði

Frá útgefendum:

Yfirlýsingar um að verkföll séu ekki í takt við tímann leysa einar og sér engan vanda,
þegar ekkert annað fylgir með í pokahorninu. Verkföll eru, og hafa alltaf verið, grafalvarleg mál, neyðarúrræði. Vissulega má með nokkrum sanni segja að þau færi ekki
alltaf mikið í aðra hönd, til skamms tíma litið. Á hinn bóginn þurfum við
ekki annað en að fletta blöðum sögunnar til að komast að raun um að nánast öll þau „sjálfsögðu réttindi“ sem við búum við í dag kostuðu feður okkar og mæður miklar fórnir. Þetta er liðin tíð, fyrir tölvuöld. Hægindakynslóð nútímans finnst sem henni komi ekkert við hvernig einu sinni var (og væri trauðla tilbúin
að taka á sig erfiði til viðhalds áunnum rétti, hvað þá meira, ef þörf krefði). Ávextirnir eru í körfunni og það nægir.
Þjóðinni var nauðsyn að komast úr sárri fátækt til bjargálna; úr torfkofum og
timburhjöllum í góð húsakynni; frá frumstæðum atvinnuháttum til tæknivæðingar
á flestum sviðum atvinnulífsins. Öllu þessu hefur fylgt mikil blessun.
Peningurinn hefur tvær hliðar. Bjarta hliðin er bara öðrum megin. Hér verður ekki
lagt á það mat, hvernig við höfum nýtt okkur velgengnina, hvernig við höfum skipt
kökunni sem henni fylgdi og þaðan af síður hvaða hlut við skömmtuðum þeim, sem
ruddu brautina.
s.h.

LEIÐARI

Umboðsaðilar BB

Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þéttbýlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þorvaldsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðalgötu 20, sími 891 7738. Flateyri: Gunnhildur Brynjólfsdóttir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.

Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is
• Ritstjóri netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 862 1874, netfang: blm@bb.is • Blaðamaður: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, netfang: halfdan@bb.is
• Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is •Stafræn útgáfa: www.bb.is • Lausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • Áskriftarverð er kr. 170 eintakið
m. vsk. • Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti • Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimildar sé getið.
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Sparisjóður Vestfirðinga stofnaður úr fjórum eldri sjóðum

Orkubú Vestfjarða

Átta afgreiðslur frá Króksfjarðarnesi til Súðavíkur

Stakkanesi 1 • Ísafirði • Sími 456 3211

– höfuðstöðvarnar verða á Þingeyri, þar sem elsti sjóðurinn starfaði
Stofnfundur Sparisjóðs
Vestfirðinga, þar sem fjórir
starfandi sparisjóðir sameinuðust í enn, var haldinn að
Núpi í Dýrafirði á laugardaginn. Höfuðstöðvar sjóðsins
verða á Þingeyri og sparisjóðsstjóri verður Angantýr
Valur Jónasson. Eiríkur Finnur Greipsson verður aðstoðarsparisjóðsstjóri með aðsetur
á Flateyri og Ísafirði. Hilmar
Jónsson verður útibússtjóri og
yfirmaður fjögurra afgreiðslna
sjóðsins á suðursvæði Vestfjarða og Steinn Ingi Kjartansson skrifstofustjóri verður
yfirmaður afgreiðslunnar í
Súðavík.
Á stofnfundinum var fyrsta
stjórn sjóðsins kjörin. Að
hálfu stofnfjáreigenda voru

kjörnir Bjarni Einarsson, Gísli
Þór Þorgeirsson og Guðmundur Steinar Björgmundsson. Af hálfu Ísafjarðarbæjar
og Súðavíkurhrepps var Óskar
Elíasson kjörinn en af hálfu
héraðsnefndar Vestur-Barðastrandarsýslu var Jón B. G.
Jónsson kjörinn í stjórnina.
Stjórnin hefur skipt með sér
verkum og verður Guðmundur Steinar Björgmundsson
stjórnarformaður, Jón B. G.
Jónsson varaformaður og
Bjarni Einarsson ritari.
Síðustu aðalfundir stofnfjáraðila sjóðanna fjögurra
sem sameinuðust voru haldnir
á föstudag og laugardag.
Stofnfjáreigendur Eyrasparisjóðs héldu sinn síðasta aðalfund á Patreksfirði á föstudag

en Sparisjóður Súðavíkur,
Sparisjóður Þingeyrarhrepps
og Sparisjóður Önundarfjarðar héldu sinn síðasta aðalfund
að Núpi í Dýrafirði á laugardag.
Sparisjóður Vestfirðinga
verður með fjórar afgreiðslur
á suðursvæði Vestfjarða: Í
Króksfjarðarnesi, á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal
og verða þær afgreiðslur með
bankanúmerið 1118, eins og
þær hafa í dag. Hilmar Jónsson verður útibússtjóri og yfirmaður þessara afgreiðslna.
Fjórar afgreiðslur verða á
norðursvæði Vestfjarða: Í
Súðavík, á Ísafirði, Flateyri
og Þingeyri, þar sem höfuðstöðvar SPVF verða. Bankanúmerið á norðursvæðinu

verður 1128 en það er sama
númer og Sparisjóður Þingeyrarhrepps var með fyrir
sameiningu.
Elstur sparisjóðanna fjögurra var Sparisjóður Þingeyrarhrepps, sem stofnaður var
1896 og hét þá Sparisjóður
Vestur-Ísafjarðarsýslu. Sparisjóður Önundarfjarðar var
stofnaður 1918, Eyrasparisjóður var stofnaður 1929 og
Sparisjóður Súðavíkur var
stofnaður 1972. Áður en kom
til sameiningarinnar nú hafði
Sparisjóður Mýrhreppinga
sameinast Sparisjóði Þingeyrarhrepps fyrir nokkrum árum
og þar áður hafði Sparisjóður
Rauðasandshrepps verið sameinaður Eyrasparisjóði.

Útboð
Orkubú Vestfjarða óskar eftir tilboðum í
skurðgröft og frágang yfirborðs á Ísafirði.
Grafa skal skurði frá göngustíg við Seljalandsveg 30, að brunni á mótum Pollgötu og
Skutulsfjarðarbrautar með viðkomu í spennistöðvum við Menntaskólann og sjúkrahúsið.
Verktaki skal einnig útvega sand í skurði,
moka yfir þá og ganga frá yfirborði, m.a.
gangstétt við Seljalandsveg.
Helstu magntölur eru:
Skurðgröftur 920 m., þar af 120 m í
úbúðarhúsalóðum.
Hellulögn 780 m²
Kantsteinn 350 m.
Grasþökur 650 m².
Verklok eru áætluð 1. ágúst 2001.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Orkubús Vestfjarða, Stakkanesi 1, Ísafirði frá og
með föstudeginum 4. maí 2001. Tilboð
verða opnuð á sama stað mánudaginn 14.
maí 2001 kl. 14:00.

Tilkynnti sig ekki í Símakrók og sig
ldi án vélgæslumanns
sigldi

Dæmdur í 400 þúsund króna sekt
Sjómaður var í síðustu viku
sakfelldur í Héraðsdómi Vestfjarða fyrir fiskveiðilagabrot
og fyrir brot á löggjöf um atvinnuréttindi vélstjórnarmanna. Maðurinn var dæmdur til greiðslu 400.000 króna
sektar og greiðslu alls sakarkostnaðar, þar á meðal kr.
150.000 í málsvarnarlaun

skipaðs verjanda síns. Greiði
hann sektina ekki innan fjögurra vikna frá birtingu dómsins skal hann sæta fangelsi í
40 daga. Hér er um lágmarksrefsingu að ræða innan þess
ramma sem lögin setja.
Maðurinn var ákærður og
sakfelldur fyrir fiskveiðilagabrot með því að hafa í júlí á

síðasta ári lagt úr höfn í
Reykjafirði á Ströndum til
fiskveiða á báti sem hafði leyfi
til veiða með dagatakmörkunum, án þess að tilkynna
áður um upphaf veiðiferðarinnar í Símakrók, sjálfvirkan
þjónustusíma Fiskistofu.
Maðurinn bar því við, að
vegna sambandsleysis á þess-

um stað hefði hann engin tök
haft á því að tilkynna sig.
Einnig var hann ákærður og
sakfelldur fyrir brot á löggjöf
um atvinnuréttindi vélstjórnarmanna með því að hafa í
greint skipti siglt skipinu án
vélgæslumanns.
Erlingur Sigtryggsson, héraðsdómari kvað upp dóminn.

HLÍF ÍBÚÐIR ALDRAÐRA ÍSAFIRÐI

Sálumessa Mozarts flutt fyrir fullri Neskirkju

Tókst frábærlega vel
Hátíðarkór Tónlistarskólans á Ísafirði gerði góða ferð

til Reykjavíkur um helgina.
Kórinn flutti Sálumessu (Req-

Frumnámskeið
Námskeið í stjórn og meðferð gaffallyftara,
hleðslukrana, dráttarvéla með tækjabúnaði,
körfubíla, steypudælubíla og malbikunarvéla
verður haldið í Þróunarsetri Vestfjarða, Árnagötu 2-4 á Ísafirði, ef næg þátttaka fæst.
Miðvikudaginn 9. maí kl. 13:00-17:00
Fimmtudaginn 10. maí kl. 13:00-17:00
Miðvikudaginn 16. maí kl. 13:00-17:00
Verð er kr. 10.000.- á mann.
Upplýsingar og skráning í síma 450 3080
milli kl. 08:00-16:00.
Vinnueftirlitið á Ísafirði.

uiem) Mozarts með Sinfóníuhljómsveit áhugamanna og
nokkrum einsöngvurum.
Snorri Wium tenór söng einsöng að þessu sinni en hann
gat ekki tekið þátt í flutningnum á Ísafirði vegna veikinda.
„Þetta tókst frábærlega vel“,
segir Kristinn Níelsson, starfandi skólastjóri Tónlistarskólans á Ísafirði. „Neskirkja var

Starfsfólk vantar til sumarafleysinga
á þjónustudeild. Unnið er á þrískiptum
vöktum.
Einnig vantar sumarafleysingu í ræstingar, á dagdeild og heimilisþjónustu.
Upplýsingar gefur Elín Þóra Magnúsdóttir, forstöðumaður Hlífar í síma
456 4076.
Forstöðumaður Hlífar.

að heita má full af áheyrendum sem risu úr sætum og
hylltu flytjendurna í lokin“,
sagði Kristinn.
Söngvararnir fóru ýmist
akandi eða fljúgandi suður og
gistu hér og þar á höfuðborgarsvæðinu. Æft var fyrripartinn á laugardag en að flutningi
loknum var haldið hóf fyrir
flytjendurna.

Hátíðarkór Tónlistarskóla Ísafjarðar.
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Fasteignaviðskipti

Aðalheiður Steinsdóttir er á neytendavaktinni á Vestfjörðum

Erfiðustu málin snerta
breytingar á tölvum
TRYGGVI
TRYGGVI GUÐMUNDSSON
GUÐMUNDSSON HDL
HDL
Hafnarstræti
1
–
Ísafirði
Hafnarstræti 1 – Ísafirði
Símar:
Símar: 456
456 3940
3940 &
& 456
456 3244
3244
Fax: 456 4547 – Netfang: tryggvi@snerpa.is

Einbýlishús / raðhús

3ja herb. íbúðir

Engjavegur 6: 223 m² ein býlishús á tveimur hæðum.
Getur selst í tvennu lagi, 5
herb. íbúð á e.h. og 4ra herb.
íbúð á n.h. Tilboð óskast
Hjallavegur 19: 242 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Sér íbúð
á n.h. Ýmis skipti möguleg.
Áhv. ca. 5 m.kr. Verð 10,5 m.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m²
raðhús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignar lóð Laust strax. Tilboð óskast
Hrannargata 4: 257,6 m
einbýlishús, mikið uppgert
með 40 fm bílskúr á eignarlóð,
þrjár hæðir auk kjallara með
fullri lofthæð sem nýttur er sem
geymsla. Verð 10,5 m.kr.
Seljaland 16: 200,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Sér íbúð á n.h.
Verð 11,5 m.kr.
Skólavegur 13: 160 m² ein býlishús á einni hæð ásamt
kjallara, bílskúr og 1000 m²
eignarlóð Verð 8,5 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyr inni. 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 kjall ari. Skoðum öll tilboð en verð
er aðeins 4,8 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m²
glæsilegt einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr.
Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bíl skúr. Tilboð óskast

Aðalstræti 15: 98,6 m² íbúð á
tveimur hæðum í fjórbýlishúsi.
Sér inngangur Áhv. ca. 1,8
m.kr. Verð 4,5 m.kr.
Fjarðarstræti 29: 78 m² séríbúð í tvíbýlishúsi ásamt nýlegum geymsluskúr. Verð 3 m.kr.
Pólgata 6: 70 m² íbúð á 1. hæð
til hægri í fjölbýlishúsi. Áhv.
ca. 2,4 m.kr. Verð 3,7 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)
Björt og glæsileg íbúð með
frábæru útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri. Áhv. ca. 3,4 m.kr.
Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á
3ju hæð til hægri í fjölb.húsi
ásamt sér geymslu. Skoða öll
tilboð. Mögul. að taka bíl uppí.
Áhv. ca. 3 m.kr.Verð 5,5 m.kr.
Túngata 13: 76,1 m² íbúð á 1.
hæð í þríbýlishúsi. Íbúðin er
endurnýjuð að stórum hluta.
Tilboð óskast
Túngata 13: 76,1 m² íbúð í
kjallara í þríb.húsi. Íbúðin er í
endurnýjun og telst fokheld,
tilvalin fyrir þá sem vilja
innrétta eftir eigin höfði.
Tilboð óskast
Túngata 21: 84,9 m² íbúð á
jarðhæð í þríbýlishúsi ásamt
bílskúr. Áhv. ca. 3,7 m.kr.
Verð 5,9 m.kr.

4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 14: 133,4 m²
4ra herbergja íbúð á e.h. í
tvíbýlishúsi ásamt bílskúr,
háalofti og hluta kjallara.
Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 100 m²
falleg 4ra herbergja íbúð á n.h.
í tvíb.húsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Baklóð fylgir neðri hæðinni. Áhv.
ca. 1,5 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herb.
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi
ásamt helmingi kjallara. Íbúðin
er skemmtileg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Sólgata 5: 102 m² 6 herbergja
íbúð á tveimur hæðum í norðurenda í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
3,5 m.kr. Verð 5 m.kr
Stórholt 13: 123 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð í fjölbýlishúsi
ásamt bílskúr. Íbúðin er mikið
uppgerð. Verð 7,8 m.kr.
Sundstræti 22: 196,8 m² ca.
140m² 4-5 herb.íb. á miðhæð í
tvíb.húsi ásamt 28 m² bílskúr
og 3ja herb. sér íb. í kj. ca. 60
m². Getur selst saman eða í sitt
hvoru lagi. Áhv. ca. 5 m.kr.
Verð á hæð og bílsk. 10,5
m.kr. og á kj.íb. 3,7 m.kr.
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Aðalheiður Steinsdóttir
er formaður Neytendafélags Vestfjarða, sem
stofnað var fyrir um
tveimur áratugum, og
jafnframt er hún starfsmaður á skrifstofu Neytendasamtakanna á Ísafirði. Aðalheiður segir að
mikil nauðsyn hafi verið á
neytendafélagi hér vestra,
enda hafi vöruverð á Vestfjörðum verið mjög hátt.
Skrifstofan á Ísafirði var
opnuð fyrir tæpum áratug
og þá gerðist Aðalheiður
starfmaður Neytendasamtakanna.
– Hvað felst í starfi þínu á
skrifstofunni?
„Ég sé um kvörtunarþjónustu og leiðbeiningaþjónustu
og síðan geri ég verðkannanir.
Þetta eru helstu verkefnin.
– Hefurðu þá aðstoðarfólk
við að gera verðkannanir?
„Það er fremur lítið um aðrar kannanir en þær sem gerðar
eru með samræmdum hætti
yfir allt landið. Þá er það fólk
frá verkalýðsfélögunum sem
vinnur við þær. Að öðru leyti
er um kannanir að ræða, sem
gerðar hafa verið vikulega í
tengslum við Svæðisútvarp
Vestfjarða. Það eru símakannanir nema hvað farið er í stærri
verslanir hér á norðursvæðinu.“

2ja herb. íbúðir

Baráttan til nokkurs?

Grundargata 6: 49,2 m² íbúð
á 2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi. Verð 3,5 m.kr.
Sundstræti 24: 69 m²
skemmtileg og rúmgóð íbúð á
jarðhæð í fjórbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.
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.

– Þegar litið er til þess, að
neytendur og samtök þeirra
og ýmis önnur samtök hafa
verið að þusa um það árum og
áratugum saman, að verðlag
á lífsnauðsynjum sé óhóflega
hátt – þegar hollustuvörur eins
og grænmeti og ávextir eru
fokdýr lúxusvara og halda
áfram að hækka í hlutfalli við
annað verðlag – þá vaknar
spurningin hvort til nokkurs
sé barist, hvort þetta hafi
nokkurn tilgang. Þýðir nokkuð að vera að berjast og basla
þegar stjórnvöld og einokunarmafíusamtök standa saman
og koma með öllum ráðum í
veg fyrir að viðurkennd manneldismarkmið og hollustumarkmið náist?
„Dropinn holar steininn.
Samkeppnisstofnun hefur tekið grænmetismálið upp. Hún
tók líka til meðferðar það mál
þegar eggjaframleiðendur
skiptu með sér markaðinum
og eignuðu sér svæði. Ég vona
að slíkt sé liðin tíð hjá þeim,
þó að ég sé nú reyndar ekki
alveg viss. En vitum um fiskinn. Við vitum að bátar koma
hér að landi án þess að gefa
upp allan aflann. Tilgangurinn
er meðal annars að halda uppi
verði á fiski. Hátterni af þessu
tagi viðgengst víða í þjóðfé-

Bolungarvík
Aðalstræti 21-23: 488m²
verslunarhúsnæði, hæð og
kjallari, til sölu eða leigu.
Tilboð óskast

Fasteignir í
þessari
auglýsingu eru
aðeins sýnishorn
af söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar
eru veittar á
skrifstofunni
að Hafnarstræti 1

laginu. Menn eru hvarvetna
að reyna að skara eld að sinni
köku. Ef samtök neytenda
væru ekki stöðugt að berjast
gegn þessu, þá væri ástandið
ennþá verra.“
– Þú telur þá að þetta sé alls
ekki bundið við grænmetiskallana eina...
„Væntanlega er þetta ekki
alls staðar. En ákaflega víða. Í
matvöruversluninni eru einingarnar sífellt að stækka.
Þessir aðilar keppast við að
hafa ákveðnar vörutegundir
einni krónu lægri en hjá keppinautunum. Í staðinn hlýtur
einhverjum vörum að vera
haldið í of háu verði. En það
hafa ekki verið færðar sönnur
á að verslanir neiti að taka við
ákveðnum vörum til sölu til
þess að halda uppi verði, eins
og grænmetissalarnir gerðu.“

Ólíkir hagsmunir
– En „landslagið“ í smásöluverslun hér vestra hefur
breyst mikið á undanförnum
árum...
„Já, vöruverð hefur vissulega lækkað mikið á einstökum stöðum. En smærri staðirnir hafa aftur á móti goldið
þess. Þar eru litlar verslanir
og óhagkvæmar einingar, sem
eru að berjast við stóru verslanirnar á Ísafirði. Það er dýrt
fyrir fólk að keyra t.d. frá
Þingeyri til að versla á Ísafirði.
Það er dýrt þegar verslunarferðin kostar samtals hundrað
kílómetra akstur fram og til
baka.“
– Tilkoma verslunar á borð
við Bónus á Ísafirði getur
þannig verið bæði til góðs og
til ills fyrir neytendur...
„Já, það fer eftir því hvar
þeir eru búsettir. Þetta er mjög
gott fyrir fólk sem býr á Ísafirði. Það er verra fyrir þá sem
búa á smærri stöðum.“

Kvartanir
– Þú nefndir kvörtunarþjónustu. Er leitað til þín út af
mörgu öðru en vöruverði?
„Vissulega. Fólk spyr mikið
um rétt sinn og hvert það geti
snúið sér með hitt og þetta.
Mikið er um að fólk sé að fá
hluti senda frá Reykjavík og
fái þá ekki það sem vænst var.
Þá er spurt hvar rétturinn liggi
og hvernig eigi að bregðast
við.“
– Tekur þú að þér að ræða
við fyrirtæki og jafnvel að
standa í bréfaskiptum út af
málum af þessu tagi?
„Já, ég geri það.“
– Snýr þetta þá meira að
fyrirtækjum fyrir sunnan en
hér vestra?
„Það er auðvitað líka hér.
Alls staðar getur orðið mis-

nógu mikið af því að leita
réttar síns? Er það kannski
alltaf sama fólkið sem kvartar?
„Oft er það sama fólkið eða
þá fólk sem hefur hitt einhvern
sem hefur fengið góða úrlausn
mála sinna. Það er eins og
fólk eigi dálítið erfitt með að
byrja að hringja eða koma.“

Að vita rétt sinn

Aðalheiður Steinsdóttir.
brestur í þjónustu.“
– Eru einhver sérstök fyrirtæki hér vestra sem mikið er
kvartað undan? Einhver sérstök fyrirtæki sem þú átt erfitt
með að fást við?
„Það kemur fyrir. Það hafa
verið fyrirtæki sem erfitt hefur
verið að eiga við. En stundum
koma upp mál sem eru á einhverjum misskilningi byggð.
Yfirleitt er ekki ásetningur að
brjóta á neytandanum. Þegar
fólk heldur að það sé verið að
plata sig, þá verður það dálítið
reitt. Maður verður alltaf að
reyna að meta það, hvort sá
sem kvartar hafi rétt fyrir sér.
Neytandinn hefur ekki alltaf
rétt fyrir sér.“

Tölvurnar
– Hver eru erfiðustu málin
að leysa úr, sem koma til þinna
kasta?
„Það er varðandi tölvur. Ég
skil hreinlega ekki hvers
vegna engin ábyrgð virðist
vera á einu eða neinu í sambandi við tölvur.“
– Er eitthvað hæft í því, að
starfsmenn tölvufyrirtækja líti
almennt á viðskiptavini sem
fífl og hagi sér samkvæmt því
gagnvart þeim? Að allt sem
viðskiptavinir segi sé vitleysa,
vegna þess að þeir hafi ekkert
vit á því sem þeir séu að tala
um?
„Mér finnst óneitanlega dálítið til í þessu. Mál af því tagi
sendi ég yfirleitt áfram til
Neytendasamtakanna
í
Reykjavík. Ég get hreinlega
ekki staðið í slíku. Það er alltaf
verið að breyta einhverju í
tölvunum, stækka í þeim
minnið eða bæta einhverju við
og kaupa eitthvað nýtt í þær.
Tölvurnar eru að hrynja út af
einhverju sem ekki var búið
að segja eigandanum að
myndi gerast. Tölvurnar verða
allt of hægvirkar eftir að
stækkunin kom og þar fram
eftir götunum. Það eru varla
nokkur takmörk fyrir því sem
getur komið upp.“
– Finnst þér að fólk geri
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– Nefndu af handahófi eitthvert dæmi um mál sem kemur til þinna kasta...
„Til dæmis var nýlega
hringt í mig út af því að ný
þvottavél dældi ekki út af sér.
Spurt var hvernig ætti að snúa
sér í þessu. Þetta er dæmigert
leiðbeiningarmál. Kvörtunarmál eru erfiðari. Þá þarf oft að
standa í bréfaskriftum og
fleiru, svo sem þegar um gallaða vöru er að ræða og seljandinn neitar kaupandanum
um réttmæta úrlausn.“
– Fólk talar kannski stundum við þig áður en það leitar
til viðkomandi fyrirtækis...
„Já. Fyrst og fremst til að
hafa á hreinu hver réttur þess
er.“
– Spurning á persónulegri
nótunum: Þegar þú verslar í
fyrirtækjum hér vestra, þar
sem allir þekkja alla – færðu
ekki alveg einstaklega góða
þjónustu?
„Ég þarf yfirleitt alls ekki
að kvarta undan þjónustunni
sem ég fæ! En ég er líka dugleg að kvarta er það er eitthvað
ábótavant sem ég sé í búðum.“

Aðgangur að
sérfræðingum
– Eru einhver fyrirtæki hér
vestra sem hreinlega loka á
þig með einhverjum hætti eða
ansa þér ekki, þegar þú leitar
til þeirra vegna kvartana neytenda?
„Nei, það hefur enginn gert
það hér. Ekki hérna fyrir vestan. Fyrir sunnan getur það
verið með öðrum hætti. Fjarlægðin gerir þar nokkurn mun.
Þar ertu ekki í eins beinu sambandi við fyrirtækin. Ég á ekki
gott með að koma við í fyrirtækjum þar og spjalla um hlutina eins og hérna fyrir vestan.
En þá vísa ég málum til samtakanna syðra.
Síðan hefur félagið hér aðgang að lögfræðingum Neytendasamtakanna og kvörtunarnefndum um einstaka málaflokka, svo sem vátryggingamál og fleira, sem hægt er að
vísa málum til gegn greiðslu.“
Því er hér við að hnýta, að
skrifstofa Neytendafélags
Vestfjarða er opin alla virka
daga fyrir hádegi og síminn
er 456 5075.

smáar

Tækninýjungar í Sjóminjasafninu í Neðstakaupstað á Ísafirði

Sérstök deild helguð R.f. og Hafró
Ýmsar nýjungar líta dagsins
ljós í Byggðasafni Vestfjarða
í Neðstakaupstað á Ísafirði í
sumar. Rannsóknastofnun
fiskiðnaðarins hefur gefið ýmis rannsóknartæki og verður
ein deild safnsins helguð vísindastörfum hennar og Hafrannsóknastofnunar. Þá hefur
verið sett upp sjónvarpsherbergi þar sem safngestum
gefst kostur á að skoða myndbönd með sögulegu efni. Það
er raftækjaverslunin Póllinn á
Ísafirði sem lánar safninu bún-

að til þessa, myndbandstæki
og stórt sjónvarp.
Náðst hafa samningar við
Kvikmyndaverstöðina ehf.
um sýningarrétt á myndinni
Verstöðin Ísland í stuttri útgáfu, bæði á íslensku og
ensku. Verður myndin sýnd
þrisvar til fjórum sinnum á
hverjum degi auk þess sem
boðið verður upp á annað
gamalt efni.
Tæknin siglir því hraðbyri
inn á Sjóminjasafnið. Skemmst er þess að minnast, að fyrir

Til sölu er 3ja-4ra herb.
íbúð, um 95m², á efri hæð
að Hlíðarvegi 15 á Ísafirði.
Uppl. gefur Jónas Björnsson í símum 456 3482 eða
456 3501.
Til sölu er 18 feta Micro
skúta. Verð kr. 200 þús.
Upplýsingar í símum 456
4648 eða 863 3806.
Okkur sárvantar sauðburðarhjálp yfir erfiðasta
tímann sem er frá 25. maí
til 12. júní. Upplýsingar
hjá Indriða og Lóu í síma
456 4803.
Til sölu er hjónarúm með
náttborðum. Selst ódýrt.
Uppl. í síma 456 5059.
Til sölu er trommusett af
Premier gerð. Upplýsingar
í síma 847 6491.
Óska eftir ódýrum bíl til
kaups. Upplýsingar í síma
456 4721 eftir kl. 19.
Óskilamunir í Sundhöllinni á Ísafirði óskast sóttir
sem fyrst. Kjallarinn er að
fyllast!
Til sölu er Compac ferðatölva. Upplýsingar í síma
892 6014.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
á Eyrinni á Ísafirði. Uppl. í
símum 456 5159 og 867
2930.

SUMARVINNA
Flokkstjórar óskast til starfa í Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar á komandi
sumri. Starfsemi hefst síðari hluta maí
mánaðar og lýkur í ágúst. Umsóknareyðublöð liggja frammi á bæjarskrifstofunni.
Nánari upplýsingar um Vinnuskólann
fást í síma 456 3808 eða 863 3806.
Forstöðumaður.
INNHEIMTUFULLTRÚI
Laus er til umsóknar staða skrifstofumanns á bæjarskrifstofunum á Ísafirði.
Starfshlutfall 100%. Innheimtufulltrúi
sér um reikningavinnslu, innheimtu
o.fl. Stúdentspróf eða sambærileg
menntun auk starfsreynslu af skrifstofustörfum. Umsóknarfrestur er til
8. maí nk. Viðkomandi hefji störf sem
fyrst. Laun samkvæmt kjarasamningi
Félags opinberra starfsmanna á Vestfjörðum.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á
bæjarskrifstofunum en frekari upplýsingar veita Þórir Sveinsson, fjármálastjóri eða Þorleifur Pálsson, bæjarritari
í síma 450 8000.
RÁNARGATA 11 Á FLATEYRI
Til sölu er húseignin Ránargata 11 á
Flateyri. Húsið er byggt árið 1946 úr
steinsteypu. Húsið er ein hæð, 158 m²
ásamt kjallara sem er 80,8 m².
Húsið er í útleigu sem íbúðarhúsnæði
þannig að ef til sölu kemur er afhendingartími bundinn við venjulegan uppsagnarfrest húsaleigusamninga.
Þeir sem hafa áhuga sendi inn skriflegt
kauptilboð á skrifstofu Ísafjarðarbæjar
að Hafnarstræti 1, Ísafirði, í síðasta
lagi þann 18. maí nk. Ísafjarðarbær
áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði
sem er eða hafna öllum.
Allar frekari upplýsingar eru veittar á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar á Ísafirði.
Bæjarritari Ísafjarðarbæjar.

Óli Koll í loftskeytaklefanum á Sjóminjasafninu á Ísafirði.
tveimur mánuðum var fullbú- loftskeytamaður (Óli Koll)
inn loftskeytaklefi „tekinn í sem opnaði klefann, en hann
notkun“ á safninu. Það var hefur gefið safninu flestöll þau
Ólafur Kolbeins Björnsson loftskeytatæki sem til sýnis

eru. Þá var haldin móttaka þar
sem um 40 manns komu og
gæddu sér á veitingum að
hætti hússins.

Framkvæmdir á Ingjaldssandsvegi

Hólsvélar með lægsta tilboð
Hólsvélar ehf. í Bolungarvík áttu lægsta tilboð, kr. 9,0
milljónir, í endurlagningu og
nýlagningu á tveimur köflum
á Ingjaldssandsvegi. Tilboð
fyrirtækisins var aðeins 68,6%
af kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar sem var 13,1 m. Tíu

tilboð bárust í verkið, þar af
sjö frá verktökum á Vestfjörðum. Næstlægsta tilboð átti
Jónas Jónbjörnsson í Súðavík,
10,6 m, og þriðja lægsta tilboð
átti Græðir sf., Ísafjarðarbæ.
Hæsta tilboð átti Brautin
sf., Ísafjarðarbæ, kr. 18,8 m,

sem er 43,5% yfir kostnaðaráætlun, en næsthæsta tilboðið
átti Bergbrot ehf., Kópavogi,
16,9 m eða 29,1% yfir kostnaðaráætlun. Heildarlengd
beggja kaflanna er tæpir tveir
kílómetrar. Verkinu skal lokið
15. október á þessu ári.

Bátur hafnarstjórans á Ísafirði ekki í bæjarslippnum

Segir litla slippinn
hentugri fyrir litla báta

Til sölu eru fjögur sumardekk á álfelgum, 31x10,5
R15LT. Seljast á kr. 12 þús.
stykkið. Upplýsingar í síma
456 4342.
Til sölu er raðhúsið að
Hafraholti 8 á Ísafirði sem
er 144,4m² á tveimur
hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast. Uppl. í síma
456 3311 og 861 4690.
Til sölu er Briokerra. Upplýsingar í síma 456 4338.
Al-Anon fundir eru haldnir í AA-húsinu á Ísafirði
öll mánudagskvöld kl. 21.
Skórnir sem töpuðust í
íþróttamiðstöðinni á Flateyri eru komnir í leitirnar.
Eigandi getur vitjað þeirra
á staðnum.
Foreldri til foreldris!
Fundur verður í barnaskólanum í Hnífsdal,
fimmtudaginn 3. maí kl.
20:30. Foreldrar barna
með fötlun, ofvirkni, misþroska eða önnur frávik
eru velkomnir.
Til sölu er 12 feta plastbátur á vagni ásamt 9,9
hestafla Evenrude utanborðsvél. Upplýsingar í
síma 456 3340.
Til sölu er Bosch ísskápur,
hæð 160, breidd 67 og 60 á
dýpt. Verð kr. 5.000.- Uppl.
í síma 456 3340.

– til stendur að fá einkaaðila til að reka slipp hafnarsjóðs
Það vakti athygli í síðustu
viku, að bátur í eigu Hermanns Skúlasonar hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar og fjölskyldu var í yfirhalningu í litla
slippnum á Ísafirði en ekki í
slippnum sem hafnarsjóður á
og rekur. Bátur Hermanns er
tuttugu tonna trébátur, Árni
Óla ÍS-81.
„Það er verið að botnhreinsa
bátinn og öxuldraga“, sagði
Hermann. „Svo verður hann
yfirfarinn en eins og alltaf er
þá kemur hitt og þetta í ljós
þegar viðgerðir standa yfir.“
Ástæðuna fyrir því að báturinn fer ekki í slipp Ísafjarðarbæjar segir Hermann vera þá,
að mun auðveldara sé að gera
við smábáta í litla slippnum:
„Allt aðgengi fyrir báta af
þessari stærð er betra í litla
slippnum.“
Aðspurður um ástand bæj-

Slysavarnakonur!Föndrið
er byrjað að nýju að Mjallargötu 5 (Föndurloftið), öll
þriðjudagskvöld kl. 19:30.

Suðureyri

Þriðjungi
minni afli
í apríl

Árni Óla ÍS í litla slippnum á Ísafirði.
arslippsins segir Hermann það inn en til stendur að fá einkavera býsna gott. „Hann er í aðila til að taka hann á leigu
þokkalegu ástandi. Þó er ým- og reka hann og standa viðislegt sem má bæta og við ræður yfir við einn aðila.
höfum fengið vilyrði frá ríkinu Mörgum hefur fundist óeðlium 30 milljóna króna fjár- legt að hafnarsjóður, og þar
framlag á næstu þremur árum með Ísafjarðarbær, sé í samtil endurbóta. Eins og staðan keppni við einkaaðila á þesser núna á hafnarsjóður slipp- um markaði“, segir Hermann.

Aprílmánuður þótti
ekki góður hjá trillukörlum á Suðureyri. 280 tonn
og sjö kílóum betur komu
á land á Suðureyri í þeim
mánuði en í mars komu
rúm 426 tonn.
Skýrist þessi dræma
veiði að hluta til af því að
gæftir voru ekki með
besta móti. Einungis var
róið 9 daga í apríl en í
mars var hægt að róa 13
daga.
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Sögufrægir staðir og menningarsöguleg ferðaþjónusta á Vestfjörðum

Möguleikarnir eru til staðar en okkar er að nýta þá
– segir Þórir Örn Guðmundsson, svæðisleiðsögumaður og sérfræðingur í Gísla sögu Súrssonar
Þórir Örn Guðmundsson er
fæddur í Innri-Lambadal í
Dýrafirði en flutti sjö ára gamall með foreldrum sínum til
Reykjavíkur þegar foreldrar
hans ákváðu að bregða búi.
Þar bjó hann næstu 22 árin,
gekk þar í barna-og unglingaskóla og lærði svo rafvirkjun.
Hann hefur alltaf átt mikinn
frændgarð í Dýrafirði og kom
oft í heimsóknir vestur þegar
hann bjó í Reykjavík. Í einni
slíkri kynntist hann konu
sinni, Borgnýju Gunnarsdóttur, sem er Dýrfirðingur í báðar
ættir. „Það var þá eins og nú,
að ungt fólk er oft á faraldsfæti
og menn vita aldrei sinn næturstað, eins og segir í góðri
bók. Í einni ferð minni vestur
kynntist ég Borgnýju konu
minni aftur. Ég segi aftur, því
að við vorum skírð saman í
Mýrakirkju sumarið 1953.“

Líkar vel að
búa á Þingeyri
„Fyrst bjuggum við bæði
fyrir sunnan og vestan, en þegar ég hafði lokið námi í rafvirkjun ákváðum við að prófa
að flytja til Þingeyrar og sjá
hvernig okkur líkaði að búa
þar. Það var um áramótin 75/
76 þannig að liðin er rúm 25
ár síðan. Við erum hér enn og
erum ekkert á förum, svo að
ekki þarf að hafa mörg orð
um hvernig okkur líkar að búa
hér.
Þegar við fluttum vestur fór
ég strax að vinna hjá rafverktaka á staðnum. Eftir nokkurra
ára starf hjá honum var mig
farið að langa til að prófa að
reka mitt eigið fyrirtæki. Því
stofnaði ég fyrirtæki snemma
á níunda áratugnum sem ég
nefndi Raflagnavinnustofu
Þóris Arnar.“

Síðustu voltin að
leka úr þeim streng
„Ég rak fyrirtækið mestallan níunda áratuginn. Laust
fyrir 1989 var niðursveifla
byrjuð í atvinnulífinu á Þingeyri sem og víðast hvar á Vestfjörðum. Ég fór ekki varhluta
af því frekar en aðrir og ætlaði
að bíða hana af mér með því
að setjast á skólabekk. Ákvað
ég þá að fara í Tækniskólann
og nema þar rafmagnsiðnfræði og iðnrekstrarfræði.
Því námi lauk ég 1992 og
sneri þá aftur til Þingeyrar.
Þegar heim kom sá ég að
ástandið í atvinnumálum
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hafði síst skánað. Eitthvað
varð ég að starfa og réð mig
því í vinnu hjá Þingeyrarhreppi og vann þar sem bókari
þar til sveitarfélögin voru
sameinuð árið 1996.
Ég fylgdi með í sameiningunni til Ísafjarðarbæjar og hef
verið starfsmaður hans síðan.
Þar sinni ég ýmsum verkefn-

um fyrir bæinn sem tengjast
samskiptum bæjarins við íbúa
Dýrafjarðar og fasteignamati.“
Í símaskránni er Þórir Örn
enn titlaður löggiltur rafverktaki. „Síðustu voltin hafa nú
lekið úr þeim streng og ég er
búinn að leggja inn réttindin.
Það er til lítils fyrir mig að

bera þann titil og vera ekki
með fyrirtæki í rekstri. Ég er
þó enn rafvirki. Þau réttindi
eru lögvernduð og ég held
þeim að sjálfsögðu áfram.“

Ekki nóg að
lesa Gísla sögu
Í seinni tíð hefur Þórir gert

nokkuð af því að fylgja ferðamönnum um Dýrafjörð og
sunnanverða Vestfirði. Hann
þykir manna fróðastur um
Gísla sögu Súrssonar, en hún
gerist að mestu leyti í Dýrafirði. Aðspurður segist hann
ekki hafa tölu á því hversu oft
hann hefur lesið söguna. „Ég
hef ekki hugmynd um það.

MIÐVIKUDAGUR 2. MAÍ 2001

6

19.4.2017, 09:29

Ég les hana alltaf áður en ég
fer í ferðir um Gíslaslóðir og
einnig ef mér finnst langt um
liðið frá því ég las hana síðast.
Til að þekkja söguna um
Gísla Súrsson og hans ætt er
ekki nóg að lesa Gísla sögu
eina. Menn þurfa líka að lesa
Eyrbyggju, Laxdælu og helst
Brennu-Njáls sögu. Sagan

heldur áfram yfir í Eyrbyggju
og sögupersónur koma fyrir í
Laxdælu og Njálu. Ég segi
stundum að lokauppgjör Gísla
sögu fari fram í Njálu.“

Getur rakið
gang sögunnar
„Maður finnur alltaf eitthvað nýtt í Gísla sögu Súrssonar í hvert skipti sem hún er
lesin, eða þegar farið er á
söguslóðir. Nú er svo komið
að ég tel mig geta rakið gang
sögunnar nokkuð vel ef ég er
spurður. Einnig veit ég nokkurn veginn hver sagði hvað,
hvar, hvenær og hvers vegna.“
En hvernig kom það til að
Þórir Örn gerðist leiðsögumaður? „Veturinn 94/95 var
haldið námskeið fyrir leiðsögumenn á Vestfjörðum. Ég
tók þátt í náminu og lærði þar
hvernig á að bera sig að við
leiðsögn, koma efninu frá sér
og draga fram aðalatriði sögu,
menningar, landslags og
landsmótunar Vestfjarða. Eftir
námið má ég kalla mig „svæðisleiðsögumann um Vestfirði“. Eftir að náminu lauk
fór ég fljótlega að leiðsegja
ferðalöngum um svæðið.
Seinna tók ég svo námskeið í
gönguleiðsögn.“

Finnst skemmtilegra
að fara hægar yfir
„Þetta hefur verið alger
íhlaupavinna hjá mér í þessi
ár. Það er langt í frá að maður
eigi til hnífs og skeiðar af
leiðsögninni einni saman enda
held ég áfram minni vinnu
hjá bænum. Maður fer í leiðsögn einn og einn dag á sumrin og þá oftast um helgar.“
– Ertu þá að benda út um
glugga á rútum og þylja upp
örnefni og slíkt?
„Það er allur gangur þar á.
Maður getur ekki verið að
sortera úr ferðalanga heldur
reynir maður að þjóna öllum.
Stundum leiðsegi ég í rútuferðum, stundum gangandi.
Mér finnst skemmtilegast að
fara gangandi um og hef
mestan áhuga á því að vera
sem næst landinu og sögunni
og fara hægar yfir.“

Menningarsöguleg
ferðaþjónusta
„Áhugi minn á Gísla sögu
Súrssonar hefur beint mér
nokkuð inn á það sem kalla
mætti menningarsögulega
ferðaþjónustu. Við Vestfirðingar eigum svo mikið af
sögufrægum stöðum og
merkilegum sögum sem við
þurfum að virkja betur í ferðaþjónustunni. Sem dæmi um
hvað má gera, vil ég nefna
ferð sem ég setti saman í fyrra
og kalla „Í slóð Hannesar
Hafsteins“. Þar rek ég för
Hannesar Hafstein sýslumanns Ísfirðinga árið 1899,
er hann var kallaður til Dýrafjarðar að stugga við erlendum
botnvörpung sem var þar að
veiðum. Í þeirri ferð létust þrír
úr áhöfn Hannesar og hann
sjálfur var nær dauða en lífi.
Þessi aðför Hannesar sýslumanns að botnvörpnungnum

voru fyrstu átök yfirvalda á
Íslandi við erlenda veiðiþjófa.
Ég ætla að fara aðra slíka
ferð nú í sumar. Á bakvið eina
ferð af þessu tagi liggur gífurlega mikil vinna. Það þarf að
draga upp mynd af gangi sögunnar og atburðum sem tengjast henni, lesa gömul blöð og
ævisögur. Tengja saman
menn, fjölskyldubönd og
staðhætti, læra þetta allt utan
að og koma sögunni í auðsegjanlegt horf. Ferðin sjálf
þarf svo ekki að taka nema
örfáa klukkutíma. Í svona
ferðum kemur fyrir að ég upplifi sjálfan mig sem sögumann
að segja sögu, fremur en sem
fararstjóra.
Það má búa til svipaðar
ferðir í kringum margar aðrar
sögur. Vestfirðir hafa óteljandi
sögustaði sem vinna mætti
með. Það væri hægt að gera
mikið úr til dæmis Fóstbræðrasögu sem gerist að
mestu leyti í Ísafjarðardjúpi,
á Ströndum, Reykhólum og
víðar.“

Þurfum að fá fólk til
að stoppa lengur
Þórir Örn gerir mest af því
að fara með fólk um Dýrafjörðinn. „Ég hef líka farið
með fólk um Látrabjarg, í Stálfjall, út í Skor, um Rauðasand
og víkurnar í gamla Rauðasandshreppnum og víðar.
Þetta er mjög skemmtilegt og
heillandi svæði á vestanverðum fjörðunum. Á norðursvæðinu er mikið af góðum
leiðsögumönnum og er ekki
þörf á fleirum. Þess vegna hef
ég frekar einbeitt mér að
svæðinu sunnan Ísafjarðardjúps.
– Finnst þér straumur ferðamanna til Vestfjarða hafa aukist undanfarin ár?
„Mér fannst vera nokkuð
áberandi toppur í kringum
1998. Mér finnst að ferðamönnum hafi ekki fækkað að
ráði síðan en þeim hefur heldur ekki fjölgað. Mér finnst
aðalatriðið vera að fá fólk til
að stoppa lengur. Ef við bjóðum ferðafólki upp á eitthvað
áhugavert á mörgum stöðum,
þá getum við fengið það oftar
út úr bílunum og lengt ferðalag þess um Vestfirði um einhvern tíma. Það finnst mér
vera brýnasta verkefnið, því
að við þurfum að skapa meiri
umsvif þennan stutta tíma sem
ferðamenn eru hér.“

Óþrjótandi
möguleikar
Þórir Örn hefur fulla trú á
Vestfjörðum sem ferðamannaparadís. „Ég hef mikla
trú á Dýrafirðinum og fjörðunum hér í kring, Ísafjarðardjúpi, Ströndum og í raun öllum Vestfjörðum. Það er sama
hvert maður lítur, alls staðar
eru möguleikar fyrir hendi – í
gönguferðum, náttúruskoðun,
sjóferðum og síðast en ekki
síst má nefna að kyrrðin hér
fyrir vestan er þáttur sem við
verðum að horfa til. Möguleikarnir eru til staðar en okkar
sem hér búum er að nýta þá
okkur til hagsældar.

Nýi þjálfarinn hjá KÍB er kominn til Bolungarvíkur í þriðja sinn

Ætlar bara að vera
hálfan daginn í fiski
– Nenad Cvetkovic finnst gott að vera í Víkinni og langar að vera þar áfram í vetur
Knattspyrnubandalag
Ísafjarðarbæjar og Bolungarvíkur, eða KÍB eins og
það er kallað í daglegu tali,
er ekki gamalt. Það varð til
fyrir um tveimur árum
þegar meistaraflokkar Ernis á Ísafirði og Ungmennafélags Bolungarvíkur sameinuðust. Árið 1999, á fyrsta árinu, komst lið bandalagsins upp úr 3. deild eftir
dramatíska lokaviðureign
við Njarðvíkinga þar sem
úrslitamarkið var skorað
þegar komið var fram yfir
venjulegan leiktíma.
Næsta leiktíð á síðasta
ári byrjaði ótrúlega vel og
var KÍB í nokkurn tíma efst
liða í deildinni ásamt Þór
frá Akureyri. Síðan seig á
ógæfuhliðina, liðið tapaði
hverjum leiknum á fætur
öðrum og þurfti að ganga í
gegnum tveggja mánaða
tímabil þar sem ekki vannst
einn einasti leikur. Á tímabili leik út fyrir að liðið
yrði sent rakleitt aftur í
þriðju deildina. Svo fór þó
ekki og KÍB tryggði veru
sína í annarri deildinni.

Klúðraði víti
í úrslitaleik
Í ár eru menn hóflega
bjartsýnir. Illa gekk að
manna stjórn félagsins og
þegar þetta er ritað er
stjórnin ekki enn fullskipuð. Þegar svo er fer undirbúningur allur fyrir ofan
garð og neðan og var ekki
ljóst fyrr en fyrir stuttu hver
yrði þjálfari liðsins. Sá heitir Nenad Cvetkovic og
kemur frá Belgrad í Júgóslavíu. Hann lék fyrst hér
vestra sumarið 1998, þá
með liði Bolungarvíkur.
„Þá voru tveir meistaraflokkar á þessu svæði, Ernir
og UMFB. Vinur minn Rajko Stanisic og ég komum
til Bolungarvíkur og lékum
með liðinu um sumarið og
líkaði vistin vel. Við vorum
ótrúlega nálægt því að
komast upp um deild það
árið en töpuðum á móti
Sindra í úrslitaleik. Gera
þurfti út um leikinn með
vítaspyrnukeppni og var ég
annar þeirra UMFB manna
sem klúðruðu víti. Það var
agalegt.“

Gefur sig allan
í þjálfunina
Á næsta ári ætlaði Nenad
að koma aftur til Bolungarvíkur og leika með hinu
sameinaða liði KÍB. „Þetta

er í Skandinavíu.
Aðferðirnar eru mjög
ólíkar. Í Júgóslavíu er mjög
óalgengt að menn spili í
áhugamannadeildum. Annað hvort spila menn fótbolta
eða ekki! Þá er líka æft svo
til á hverjum einasta degi
og kröfurnar gífurlega miklar. Það væri fáránlegt að
ætlast til þess sama af
áhugamönnum og atvinnumönnum og ætla ég ekki
einu sinni að reyna að pína
strákana það hart áfram. Ég
tók samt eftir því á fyrstu
æfingunni að sumir voru
alveg að gefast upp á öllum
hlaupunum. Ég held að það
hafi aðallega verið út af því
að menn koma misvel undan vetri.“

Vill vera í
Víkinni í vetur

var á sama tíma og NATO var
með loftárásir á Júgóslavíu.
Út af þessum loftárásum lenti
ég í miklum vandræðum með
ferðapappíra og gat ekki komið til Íslands. Þetta var sama
sumarið og KÍB komst upp
um deild og var þess vegna
leiðinlegt að missa af leiktíðinni.
Í fyrra kom ég aftur og lék
þá í sókninni hjá KÍB. Eins
og allir vita var gengi liðsins
mjög einkennilegt um sumarið. Við byrjuðum á að vinna
alla leiki en fórum svo yfir í
að tapa öllum leikjum.
Við vorum þrír Júgóslavar í
liðinu, Rajko, Predrag Milosavljevic og ég. Við erum allir
komnir aftur til að spila í
sumar og ég verð líka þjálfari.
Það var hringt í mig til Júgóslavíu í vor og ég beðinn um
að taka að mér stöðuna. Ég
gat ekki svarað strax því að
ég vildi koma fyrst til landsins
og sjá hvernig aðstæðurnar
væru þetta árið. Úr varð að ég
tók að mér stöðuna og ætla að
gefa mig allan í þjálfunina.“

Maður kemur í
manns stað
– Hvernig líst þér á sumarið,
verður þetta tímabil mikilla
sigra eða hrakfalla og niðurlæginga?
„Ég er bjartsýnn á að okkur
takist að tryggja okkar sæti í
deildinni, í það minnsta. Ég
hef verið að horfa á leiki með

þeim liðum sem eru með okkur í deildinni og hef enga
ástæðu til að halda annað en
að við höfum í fullu tré við
þessi lið.
Þetta veltur að sjálfsögðu
allt á því hvernig helst á þeim
mannskap sem hér er. Hópurinn er ekki stór, um 20 manns,
og það mega ekki margir fara
í burtu eða meiðast til að liðið
verði óstarfhæft. Ég veit að
Predrag Milosavljevic hefur
fengið boð um að spila með
Fylki í úrvalsdeildinni í sumar.
Það er frábært tækifæri fyrir
hann sem knattspyrnumann.
Ég er samt að vona að hann
verði eftir hjá okkur, því ég
þarf eiginlega á honum að
halda. Maður kemur þó í
manns stað og það væri svo
sem enginn heimsendir þó
hann færi til annars liðs.“

Menn koma
misvel undan vetri
Þetta er í fyrsta skipti sem
hinn 32 ára gamli Nenad þjálfar. „Ég hef aldrei þjálfað áður
en hef mikla reynslu af knattspyrnu. Ég hef leikið íþróttina
í sautján ár, í Júgóslavíu, Svíþjóð, Noregi og að sjálfsögðu
á Íslandi. Á þessum ferli
mínum hef ég leikið undir
stjórn margra þjálfara og
kynnst mörgum þjálfunaraðferðum. Ég hyggst blanda
saman ólíkum aðferðum, nota
sumt af því sem er gert í Júgóslavíu og sumt af því sem gert

Nenad segist kunna vel
við sig í Bolungarvík. „Þau
tvö sumur sem ég hef verið
hér áður hef ég ekki bara
verið að spila fótbolta. Ég
hef líka unnið í fiski, unnið
að íþróttum með börnum
og nú bætist þjálfun meistaraflokks við. Vegna þessara auknu verkefna ætla ég
bara að vinna hálfan daginn
í fiski svo ég geti einbeitt
mér að þjálfuninni.
Ég hef kynnst mörgum í
Bolungarvík, börnum, foreldrum þeirra og öðrum.
Menn þekkja mig og mér
líkar mjög vel að vera í bænum. Allur aðbúnaður er
góður og hér er gott að vera.
Hingað til hef ég farið til
Júgóslavíu á veturna en ég
er að hugsa um að vera í
Bolungarvík núna í vetur.
Það fer þó allt eftir því hvort
ég fæ eitthvað að gera og
að sjálfsögðu hvort ég fái
varanlegt atvinnuleyfi.“

Tjaldar ekki til
einnar nætur
Nenad er ekki að tjalda
til einnar nætur í Bolungarvík. „Ef aðstaðan verður
áfram viðunandi hjá KÍB
og menn verða ánægðir
með mig í starfi, þá býst ég
við að vera lengur við þjálfun en bara í sumar. Við Rajko og Predrag erum allir
mjög ánægðir hérna og
komum ekki hingað til að
spila fyrir fé. Eins og mikið
hefur verið í fréttum undanfarin ár er ástandið í heimalandi okkar ekki gott. Okkur finnst gott að lifa á Íslandi, og þá sérstaklega í
Bolungarvík.“
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Nútímafræðinám
– Hvað er nú það?
Kynning í fjarfundabúnaði í Menntaskólanum á Ísafirði, stofu 12, miðvikudaginn
2. maí kl. 17:00.
Dr. Sigurður Kristinsson, lektor við Háskólann á Akureyri mun kynna nám í „nútímafræðum“ sem er 30 eininga hugvísindanám og er
samstarfsverkefni HA og HÍ. Umsóknarfrestur
er til 15. maí nk.
Lítið nánar á upplýsingar um nútímafræðinámið á vefslóðinni http://www.myndak.is/
ksh/

Fræðslumiðstöð Vestfjarða
–miðstöð símenntunar og
háskólanáms á Vestfjörðum

Bátur til sölu!
Til sölu er gúmmíbátur Björgunarsveitarinnar Tálkna af gerðinni Zodiac Futura Mac
3, árg. 1991 með 30 ha. Yamaha mótor.
Uppl. í símum 893 3493 eða 861 2633.

Íbúð til sölu!
Til sölu er íbúð að Hlíðarvegi 15, efri hæð,
sem er 3ja - 4ra herbergja íbúð, um 95m².
Nánari upplýsingar gefur Jónas Björnsson
í símum 456 3482 eða 456 3501.

Aðalfundur Ferðamálasamtaka Vestfjarða haldinn á Hólmavík

„Móta þarf kraftmikla
markaðsáætlun“
– segir nýkjörinn formaður, Jón Jónsson þjóðfræðingur
„Að mínu mati er mikil
gróska og þróun framundan í
ferðaþjónustu í fjórðungnum,
bæði hvað varðar uppbyggingu þjónustu og markaðssetningu svæðisins. Þetta
fannst mér koma skýrt fram á
fundinum og það er afar mikilvægt að Ferðamálasamtök
Vestfjarða séu leiðandi afl í
þessum málum. Það var kraftur í umræðunum og hún þarf
að skila sér út í starfið á næsta
starfsári“, segir Jón Jónsson
þjóðfræðingur á Kirkjubóli í
Steingrímsfirði, nýkjörinn formaður Ferðamálasamtaka
Vestfjarða. Aðalfundur samtakanna var haldinn á Hólmavík um helgina.
„Á næsta ári þarf að leggja
sérstaka áherslu á að huga að
innviðum Ferðamálasamtakanna, upplýsingamiðlun til félaganna, tekjuleiðum, lögum
og starfseminni almennt. Til
að mynda er hugmyndin að
koma upp vefsíðu með kynningu á samtökunum og eins
þarf að koma á laggirnar umræðuvettvangi samtakanna á
netinu um ýmis mál tengd
ferðaþjónustu á Vestfjörðum.
Móta þarf kraftmikla markaðsáætlun fyrir Vestfirði til
nokkurra ára í samvinnu við
ferðamálafulltrúa Vestfjarða,
Atvinnuþróunarfélagið og
Fjórðungssambandið. Samstarf þessara aðila og Ferðamálasamtakanna þarf að efla.
Þá þykir mér einnig brýnt að
leggja áherslu á námskeiðahald og möguleika ferðaþjónustufólks á endurmenntun“,
segir hinn nýkjörni formaður.

Frá aðalfundi Ferðamálasamtaka Vestfjarða á Hólmavík.
Aðalfundurinn hófst á Már Sigurðarson, forseti bæjföstudagskvöld með málþingi arstjórnar Vesturbyggðar, og
undir yfirskriftinni Er menn- Jóna Valgerður Kristjánsdóttingararfurinn aðdráttarafl fyrir ir, sveitarstjóri í Reykhólaferðamenn á Vestfjörðum? hreppi, ræddu þar m.a. gildi
Ræktum við sérstöðu okkar? ferðaþjónustu fyrir sveitarféÞar var m.a. kynning á lög á Vestfjörðum. Dorothee
Byggðasafninu á Hnjóti, Lubecki, ferðamálafulltrúi
Byggðasafni Vestfjarða á Vestfjarða, og Rúnar Óli
Ísafirði og Galdrasýningunni Karlsson, ferðamálafulltrúi
á Ströndum, sem málþings- Ísafjarðarbæjar, fjölluðu um
gestir skoðuðu, en síðan var störf ferðamálafulltrúa, Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir hjá
haldin kvöldvaka.
Mestum hluta fundartímans Vesturferðum kynnti stefnuá laugardag var varið til er- mótun í ferðaþjónustu á Vestindaflutnings og umræðna. fjörðum og næstu skref en
Halldór Halldórsson, bæjar- Dagný Sveinbjörnsdóttir atstjóri í Ísafjarðarbæ, Haukur vinnuráðgjafi kynnti niður-

Sparisjóður Vestfirðinga!
Síðasti laugardagur, 28, apríl, var merkisdagur á Vestfjörðum og hlýtur að
skipa sess í hugum okkar Vestfirðinga. Þá var á Núpi í Dýrafirði, hinu merka
skólasetri til áratuga og stað merkisatburða í samvinnu Vestfirðinga, eins og
stofnun Orkubús Vesfjarða er glöggt merki um, stofnaður nýr sparisjóður á
gömlum og traustum grunni. Sparisjóður Vestfirðinga varð til við samruna
Eyrasparisjóðs á Patreksfirði, Sparisjóðs Þingeyrarhrepps, Sparisjóðs Önundarfjarðar og Sparisjóðs Súðavíkur. Undirbúningur sýnist hafa verið vandaður og
mikil vinna lögð í það að búa þannig um hnútana að þeir haldi
til framtíðar. Í umróti og hraða nútímans sýnist fátt tryggt til
lengri tíma, en sú óvissa veitir engum og síst þeim er bera
ábyrgð rétt til þess að láta reka á reiðanum. Framtíðin kann að
reynast með þeim hætti að verk þeirra sem nú lifa og taka ákvarðanir kunna að
verða metin á allt öðrum kvarða en nú er lagður á menn og málefni. Það er
framsýni forystumanna þeirra sparisjóða, sem lögðu sjálfa sig í raun niður, að
hafa nú borið gæfu til að stilla saman strengina í þágu Vestfirðinga.
Mörgum kann að þykja kaldhæðni að Núpur skuli hafa orðið fæðingarstaður
sparisjóðsins nýja vegna þess að þar varð hugmyndin til, sem leiddi til
stofnunar Orkubús Vestfjarða. Og nú er svo komið að fulltrúar eigendanna,
sveitarstjórnirnar, vilja selja það og fá peningana í hendur. Hvert þeir renna og
að hvaða gagni þeir reynast íbúunum skal ósagt látið hér. Hæpið verður þó að

Netspurningin

telja að þeir renni til nýja sparisjóðsins til varðveislu og ávöxtunar að óbreyttum
hugsunarhætti. Betra væri þó að svo yrði enda er tilviljunin slík að varaformaður
stjórnar Sparisjóðs Vestfirðinga er einmitt helsti talsmaður þess að Orkubúið
verði selt.
Allt of mikill barlómur hefur stundum heyrst frá Vestfirðingum á undanförnum
árum og nægir að minna á réttmætar kvartanir í sumum tilvikum um afleiðingar
kótakerfisns. En þar kemur einnig að því sem alltof sjaldan er sagt opinberlega,
sem sé það, að þeir ágætu eignamenn sem losað hafa stórkostlega fjármuni með sölu á hlutum sínum í þjóðareigninni,
fiskveiðikvótanum, hafa ekki nýtt það fé til framkvæmda og
framfara heima á Vestfjörðum. Það er svo að peningar lifa
gjarnan, ef svo má að orði kveða, sjálfstæðri tilveru. En þeir eru tæki eins og öll
önnur mannanna verk. Tækjunum eiga menn að stjórna en ekki öfugt, þótt
alltof oft verði raunin sú að maðurinn láti undan og leiðist með og láti þannig
sínar eigin uppfinningar taka af sér ráðin.
Nú er orðið til nýtt tæki, stofnað af fúsum og frjálsum vilja heimamanna, þeirra
sem eiga sparisjóðinn. Til hamingju með tækið, megi það eflast og dafna undir góðri
stjórn. Það er undir Vestfirðingum sjálfum komið hvernig það mun nýtast, en héðan
í frá hlýtur það að verða spurning um tíma hvenær Sparisjóður Bolungarvíkur
rennur saman við Sparisjóð Vestfirðinga. Kröftunum má ekki dreifa.

Stakkur skrifar

stöður könnunar meðal ferðamanna á Vestfjörðum á síðasta
sumri.
Í fyrsta sinn í sögu Ferðamálasamtaka Vestfjarða þurfti
að kjósa um fólk í stjórn. Einungis tvö úr fráfarandi stjórn
sitja þar áfram, þau Áslaug S.
Alfreðsdóttir, Hótel Ísafirði,
og Magnús Magnússon, Café
Riis á Hólmavík. Aðrir í fráfarandi stjórn gáfu ekki kost á
sér. Jón Jónsson þjóðfræðingur var kjörinn formaður stjórnar en auk framantalinna sitja
nú í stjórninni Jóhann Ásmundsson á Hnjóti, Ragnheiður Hákonardóttir á Ísafirði, Soffía Haraldsdóttir í
Flókalundi og Soffía Vagnsdóttir í Bolungarvík. Í varastjórn eiga sæti Páll Stefánsson á Kirkjubóli í Korpudal
og Þórður Halldórsson á
Laugalandi.
Hjá fundarfólki kom fram
mikill hugur að takast á við
þau óteljandi verkefni sem
fyrir liggja í vestfirskri ferðaþjónustu. Fundurinn var að
öðru leyti áþekkur fyrri aðalfundum, nema hvað heldur
færri sveitarstjórnarmenn á
Vestfjörðum sáu ástæðu til
þess að sitja hann en áður
hefur verið. Í samtali við blaðið kvaðst Áslaug S. Alfreðsdóttir hótelstjóri vilja taka sérstaklega undir þau ummæli
Dorothee Lubecki, ferðamálafulltrúa Vestfjarða, sem hún
viðhafði á aðalfundinum, að
forsvarsmenn Ísafjarðarbæjar
sýndu ferðamálum mikinn
áhuga og skilning og sinntu
þeim af dugnaði.

Spurt var:
Hvað ættu að
vera mörg
sveitarfélög á
Vestfjörðum?
Alls svöruðu 267.
Tólf sögðu 32 eða 11,99%
Átta sögðu 35 eða 13,11%
Þrjú sögðu 113 eða 42,32%
Eitt sögðu 61 eða 22,85%
Annað/hlutlaus
sögðu 26 eða 9,74%

Netspurningin er birt vikulega 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.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins 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 á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Tíu ára gömlu markmiði loksins náð

Tinna Björk í landsliðið í körfuknattleik
Tinna Björk Sigmundsdóttir, leikmaður KFÍ, var
valin í íslenska kvennalandsliðið í körfubolta sem
keppir á æfingamóti í
Luxemburg í þessari viku.
Í samtali við Bæjarins
besta sagðist Tinna vera „í
skýjunum“ yfir því að vera
komin í landsliðið. „Þetta
er það sem ég hef stefnt að
frá tíu ára aldri þegar ég
byrjaði að æfa.“ Tinna
verður tuttugu og eins árs í
næstu viku. Á lokahátíð
KFÍ í vor var hún valin
mikilvægasti leikmaður
kvennaliðs KFÍ, sem varð
í þriðja sæti í efstu deildinni í vetur. Hún bað blaðið fyrir innilegar þakkir til

allra sem hafa veitt kvennaliði KFÍ og henni sjálfri
stuðning. Tinna er í hálfu
námi utanskóla í Menntaskólanum á Ísafirði og stefnir að því að ljúka stúdentsprófi á næsta ári. Ein stúlka
úr KFÍ hefur áður leikið
með íslenska A-landsliðinu.
Það var Sigríður Guðjónsdóttir sem lék með liðinu á
Norðurlandamótinu í fyrra.
Þá var Tinna einnig í æfingahópi vegna landsliðsins
en var ekki valin í endanlegan hóp. Áður hefur leikmaður úr kvennaliði KFÍ leikið
unglingalandsleiki. Það var
Hafdís Gunnarsdóttir á
Norðurlandamótinu í Danmörku fyrir tveimur árum.

Tinna B. Sigmundsdóttir,
leikmaður KFÍ, hefur verið
valin í íslenska landsliðið í
körfubolta sem keppir á æfingamóti í Luxemburg í
þessari viku.

Sjónvarpsskápur
Fermingargjafir í úrvali!

Sýningin Handverk og ferðaþjónusta í Laugardalshöll

Vestfirðingar voru mjög
áberandi og aðsóknin góð
Vestfirðingar gerðu það gott
á sýningunni Handverk og
ferðaþjónusta, sem hófst á
sumardaginn fyrsta í Laugardalshöllinni í Reykjavík og
lauk um fyrri helgi.
Vestfjarðabásinn var einhver hinn stærsti á sýningunni
og auk þess á besta staðnum í
anddyri hallarinnar. Á annað
þúsund gestir tóku með sér
kynningarbæklinga og Lilla í
Bolungarvík bakaði handa
þeim fáeinar kleinur, eða um
tólf hundruð stykki, – „og fór
létt með það“, segir Dorothee
Lubecki, ferðamálafulltrúi
Vestfjarða. Í sýningunni tóku
þátt um 20 fyrirtæki á Vestfjörðum, sem starfa að ferðaþjónustu og handverki, allt frá
norðursvæði Vestfjarða til
Vesturbyggðar og frá Reykhólahreppi og norður í Árneshrepp.
„Við vorum aldrei færri en
tíu í básnum einu og gátum
því tekið á móti mörgum og
talað við marga samtímis. Við
skárum okkur úr að þessu leyti
því að sumir aðrir voru kannski bara með ferðamálafulltrúann sinn einan í básnum.“
Dorothee segir að þetta hafi
þjappað þessum hópi vel saman. „Okkur fannst sjálfum
mjög gaman þarna og það
smitaði greinilega til þeirra
sem komu í heimsókn á básinn hjá okkur. Gestirnir voru
mjög áhugasamir að kynna
sér það sem er í boði hérna
fyrir vestan. Mikla athygli
vakti t.d. myndband sem
Þórður Halldórsson á Laugalandi við Djúp kom með frá
hestaferð Svaðilfara í fyrra. Í
heildina héldum við stílnum
okkar, eins og við höfum verið

Verð kr.
21.800.stgr.

Frá sýningarbás Ferðamálasamtaka Vestfjarða.
með undanfarið, tókum mikið að dreifa úr okkur. Þátttakan
af rekaviði með okkur og er ekki bara góð fyrir gestina
klæddum básinn með striga. heldur ekki síður fyrir okkur
Þarna vorum við með mikið sjálf. Ferðamálahópurinn
af fallegum myndum og marg- hérna fyrir vestan kynnist
víslega gripi úr söfnunum. En betur og það hjálpar okkur til
það sem vakti þó mesta at- að starfa saman á sumrin. Það
hygli var Geir Guðmundsson voru allir mjög sáttir við útsjálfur, sem stóð við inngang- komuna og ég bíð spennt eftir
aðalfundi Ferðamálasamtaka
inn og tók á móti fólki.“
Vestfirskt ferðaþjónustu- og Vestfjarða á Hólmavík.. Ég
handverksfólk tók nú þátt í vona að við förum með eittþessari sýningu annað árið í hvað af kraftinum af sýningröð. „Við vorum innst í saln- unni með okkur inn á fundinn
um í fyrra og vorum reyndar og áfram inn í samtökin“, segalsæl með það þá. En þetta ir Dorothee Lubecki, ferðavar miklu betra og við fengum málafulltrúi Vestfjarða.
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helgardagbókin

sk
emmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf
skemmtanir

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg vestlæg átt.
Skýjað með köflum vestantil en víðast léttskýjað á
Norður- og Austurlandi.
Hiti 2-9 stig, hlýjast Austanlands.
Horfur á föstudag:
Suðvestan átt og dálítil
súld eða rigning sunnanog vestantil en léttskýjað
á Norður- og Austurlandi.
Hiti 3-12 stig, hlýjast á
Norðausturlandi.
Á laugardag:
Fremur hæg vestlæg eða
breytileg átt og víða súld
eða rigning. Hiti 4-10 stig.
Á sunnudag:
Fremur hæg vestlæg eða
breytileg átt og víða súld
eða rigning. Hiti 4-10 stig.

netið

http://notendur.snerpa
.is/sissi/
Heimasíða Ingvars Alfreðssonar, nemanda í
Menntaskólanum á Ísafirði. Hér má finna upplýsingar um Ingvar og vini
hans auk mynda. Ingvar
segist eiga tvö áhugamál;
leiklist og tónlist og skráð
eru á síðunni þau leikverk
og músíkverkefni sem
hann hefur tekið þátt í.
Þar má einnig finna fróðleik um tónlist, hvaða tónlistarmaður stal hvaða
lagi frá hverjum og þar
fram eftir götunum.

fréttir
Hald lagt
á áfengi
Fjölmargir unglingar voru í
miðbæ Ísafjarðar um
helgina og hafði lögreglan
í nógu að snúast þótt
engin stórmál hafi komið
til kasta hennar. Lagt var
hald á talsvert magn af
áfengi sem unglingar
höfðu undir höndum og
voru falin í húsagörðum
og víðar. Þá var kvartað
yfir aksturslagi nokkurra
manna sem ekið höfðu
ógætilega og var einn
stöðvaður með farþega í
farangursgeymslu bílsins.
Ökumaðurinn var með
útrunnið ökuskírteini.
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Föstudagur 4. maí
17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.45 Sjónvarpskringlan
17.58 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (38:90)
18.30 Búrabyggð (13:96)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Kynnt verða þrjú laganna
sem keppa í Kaupmannahöfn 12. maí.
20.15 Oliver Twist (1:4) Bresk framhaldsmynd byggð á sögu Charles Dickens um fátækan dreng sem vill komast
áfram í lífinu. Aðalhlutverk: Sam Smith,
Robert Lindsay, Julie Walters, David
Ross og Michael Kitchen.
21.35 Fréttir aldarinnar
21.45 Dalur handa þeim dauðu. (Dollar for the Dead) Vestri frá 1998 um dularfullan mann sem leitar að földum fjársjóði en er veitt eftirför. Aðalhlutverk:
Emilio Esteves, William Forsythe og
Howie Long.
23.25 Margfaldur í roðinu. (Multiplicity) Bandarísk gamanmynd frá 1996
um mann sem lætur klóna sig til að eiga
auðveldara með að sinna starfi sínu og
eiginkonu, og vandræðin sem af því
hljótast. e. Aðalhlutverk: Michael Keaton, Andie McDowell, Harris Yulin og
Richard Masur.
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 5. maí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (39:90)
09.30 Mummi bumba (30:65)
09.55 Ungur uppfinningamaður
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (19:26)
10.50 Þýski handboltinn
12.05 Kastljósið
12.25 Skjáleikurinn
15.40 Sjónvarpskringlan
15.55 Íslandsmótið í handbolta. Bein
útsending frá fimmta leiknum um Íslandsmeistaratitil karla ef til hans kemur.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Fíklaskólinn (8:22)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Kynnt verða þrjú laganna
sem keppa í Kaupmannahöfn 12. maí.
20.15 Úr viðjum. (Free of Eden) Bandarísk sjónvarpmynd um fjármálamann
sem kemur unglingsstúlku til hjálpar í
baráttu hennar við bófa og kemur henni
til mennta. Aðalhlutverk: Sidney Poitier,
Sydney Poitier og Phylicia Rashad.
21.50 Lifendur. (Alive) Bandarísk bíómynd frá 1993 byggð á sannri sögu um
íþróttalið sem lifði af flugslys í Andesfjöllum og hafðist við í fjöllunum í 72
daga. Aðalhlutverk: Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton.
23.20 Hetjan hann pabbi. (Mon pére
ce heros) Frönsk bíómynd frá 1994 um
miðaldra mann sem fer með fimmtán
ára dóttur sinni í frí en dóttirin skrökvar
því að fólki að hún sé kærastan hans. e.
Aðalhlutverk: Gérard Depardieu, Marie
Gillain og Catherine Jacob.
01.00 Dagskrárlok

Sunnudagur 6. maí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (94:107)
10.22 Róbert bangsi (31:39)
10.46 Sunnudagaskólinn
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Kastljósið
11.35 Skjáleikurinn
15.10 Sjónvarpskringlan
15.25 Maður er nefndur
16.00 Mannslíkaminn (7:8)
17.00 Geimferðin (23:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Villiblómahöllin
18.15 Sögurnar hennar Sölku (11:13)
18.30 Naja frá Naranja (1:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Kynnt verða þrjú laganna
sem keppa í Kaupmannahöfn 12. maí.
20.15 Með flugu í höfðinu (3:5) Ferðin
hefst í veiðihúsinu við Vatnsá. Þar býður
Hafsteinn, sveitarstjóri á Vík, til þjóðlegrar veislu. Þaðan er haldið austur í Tungufljót og rennt fyrir stóra fiska.
20.40 Fréttir aldarinnar
20.50 Fyrr og nú (1:22)
21.40 Helgarsportið
22.05 Síðasta segulband Krapps.
Leikrit eftir Samuel Beckett. Roskinn
maður rifjar upp líf sitt og ákvarðanirnar
sem hann tók forðum .
23.30 Deiglan
23.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 4. maí
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Stræti stórborgar (3:23) (e)
10.20 Lífið sjálft (5:21) (e)
11.05 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.20 S Club 7 í L.A. (3:26) (e)
12.45 Glæstar vonir
14.30 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (14:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (11:24)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Simon Birch. Simon Birch er ólíkur flestum öðrum 12 ára strákum. Hann
hefur ekki tekið út sama líkamlega þroska
og aðrir og mun trúlega aldrei gera það.
Aðdáunarvert er hvernig Simon sættir
sig við smæð sína en hann trúir því að
Guð hafi ætlað sér sérstakt hlutverk í lífinu. Aðalhlutverk: Ian Michael Smith,
Joseph Mazzello, Ashley Judd, Oliver
Platt.
21.55 Ó,ráðhús (18:26)
22.25 Godzilla. Mögnuð stórmynd. Tilraunir með kjarnorkuvopn á Kyrrahafi
raska ró risaeðlu sem vaknar af værum
blundi og tekur stefnuna á New York.
Íbúarnir eiga fótum sínum fjör að launa
enda er borgin ekki heppilegur griðastaður fyrir risaeðlu. Herinn er kallaður til en
reynist máttvana í baráttunni. Líffræðingurinn Niko veit hvernig á að taka á
málinu en talar fyrir daufum eyrum og á
meðan stigmagnast hættan. Aðalhlutverk: Matthew Broderick, Jean Reno,
Maria Pitillo, Hank Azaria.
00.40 Morð í Hvíta húsinu. (Murder at
1600) Lík ungrar konu finnst á snyrtingu
Hvíta hússins. Rannsóknarlögreglumaðurinn Harlan Regis er fenginn í málið og
kemst að því að leyniþjónustan hefur
lagt hald á öll sönnunargögn. Regis grunar leyniþjónustuna um græsku og telur
leyniþjónustufulltrúann Ninu Chance á
að aðstoða sig við rannsókn málsins.
Aðalhlutverk: Alan Alda, Diane Lane,
Wesley Snipes.
02.25 Glæstar vonir. (Great Expectations) Nútímaútgáfa á klassískri sögu
Charles Dickens. Finn og Estella, sem
léku sér saman sem börn, hittast að nýju
áratug síðar þegar Finn er við listnám í
New York. Þau stíga í vænginn hvort
við annað en eru hrædd við að stíga
skrefið til fulls. Aðalhlutverk: Ethan
Hawke, Gwyneth Paltrow, Robert De
Niro, Anne Bancroft.
04.15 Dagskrárlok

Laugardagur 5. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.15 Hundar á himnum 2
11.35 Eldlínan (e)
12.10 Best í bítið
12.55 NBA-tilþrif
13.20 Alltaf í boltanum
13.45 Enski boltinn
16.05 60 mínútur II (e) Hvað gerðist
daginn sem Reagan fyrrum forseti
Bandaríkjanna var skotinn, létt spjall er
tekið við “páfa” vínsmakkara í Frakklandi og tilraunir foreldra ungs drengs
við að bjarga lífi hans er meðal efnis 60
mínútna í kvöld.
17.00 Gerð The Mexican
17.20 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (17:24)
20.30 Fjandakornið. (Little Bit of Soul)
Fyrrverandi turtildúfurnar Kate og Richard eru hvort í sínu lagi að reyna að
finna upp efnaformúlu til að tryggja eilífa
æsku. Þau bráðvantar fjármagn en það
er ekki víst hversu langt þau eru reiðubúin að ganga til þess að tryggja sér peningana. Bráðskemmtileg áströlsk bíómynd þar sem óskarsverðlaunahafinn
Geoffrey Rush fer á kostum en þess má
geta að þetta var fyrsta hlutverk hans
eftir glæstan sigur á óskarsverðlaunahátíðinni. Aðalhlutverk: Geoffrey Rush,
David Wenham, Frances O´ Connor.
22.00 Löggubófinn. (Blue Streak)
Hörkuspennandi gamanmynd. Fyrir
tveimur árum var Miles Logan handtekinn fyrir gimsteinarán. Hann er nú laus
úr fangelsi og ætlar að endurheimta ránsfenginn sem aldrei kom í leitirnar. Miles
veit upp á hár hvar gimsteinana er að
finna en honum er nokkuð brugðið þegar
á staðinn er komið. Þar er komin lögreglustöð og málið virðist dautt. En Miles
er ekki maður sem gefst auðveldlega

Other People´s Children
Annarra manna krakkar eða Other People´s Children, er framhaldsmyndin á
Stöð 2 í maí. Matthew og Josie eiga bæði misheppnað hjónaband að baki. En
nú hafa þau fundið ástina á nýjan leik og hafa bundist hvort öðru tryggðarböndum. Fyrrverandi eiginkona Matthews sættir sig illa við þessi málalok og
gerir þeim lífið leitt. Svo fer að hún missir forræðið yfir börnum sínum sem
flytja til Matthrews. Vandamálin halda samt áfram að hrannast upp en börn
Josie af fyrra hjónabandi eiga líka í mikilli baráttu eftir umskiptin. Fyrri hluti
myndarinnar er á dagskrá sunnudaginn 6. maí kl. 20:50 og síðari hlutinn daginn eftir kl. 20:50.
upp. Hann gengur í lögregluna og hefst
handa við leitina að ránsfengnum. Aðalhlutverk: Martin Lawrence, William Forsythe, Luke Wilson, Peter Greene.
23.35 Jólamorð. (Naked City 2: A Killer
Christmas) Félagarnir Muldoon og Halloran snúa aftur í hörkuspennandi sjónvarpsmynd. Jólin eru á næsta leiti en
ekki eru allir í New York í hátíðarskapi.
Raðmorðingi gengur laus og lætur til
skarar skríða gegn samkynhneigðum
mönnum. Lögreglan hefur áveðinn aðila
grunaðan um ódæðin en nú er það hlutverk Muldoons og Hallorans að koma
kauða undir lás og slá. Aðalhlutverk:
Scott Glenn, Courtney B. Vance, Laura
Leighton.
01.10 Töfrar. (Magic) Ógnvekjandi
hrollvekja þar sem brúða búktalarans
Corkys (Anthony Hopkins) stjórnar
honum. Hvert morðið á fætur öðru er
framið á sama tíma og Corky reynir að
vinna hug og hjarta æskuástar sinnar.
Aðalhlutverk: Ann-Margret, Anthony
Hopkins, Burgess Meredith.
02.55 Dagskrárlok

Sunnudagur 6. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.40 Mótorsport (e)
14.05 Húsvitjanir
15.40 Simpson-fjölskyldan (12:23)
16.05 Oprah Winfrey
16.50 Nágrannar
18.25 Heilsubælið í Gervahverfi (2:8)
19.00 19>20 - Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
21.10 Annarra manna krakkar (1:2)
(Other People´s Children) Hörkuspennandi framhaldsmynd. Matthew og Josie
eiga bæði misheppnað hjónaband að
baki. En nú hafa þau fundið ástina á nýjan leik og hafa bundist hvort öðru
tryggðaböndum. Fyrrverandi eiginkona
Matthews sættir sig illa við þessi málalok
og gerir þeim lífið leitt. Svo fer að hún
missir forræðið yfir börnunum sínum
sem flytja til Matthews og Josie. Vandamálin halda hins vegar áfram að hlaðast
upp og börn Josie af fyrra hjónabandi
eiga sömuleiðis í mikilli baráttu eftir
umskiptin. Aðalhlutverk: Lesley Manville, Serena Gordon, Emma Fielding,
Denis Lawson.
22.55 60 mínútur.
23.40 Það gerist ekki betra. (As Good
as It Gets) Jack Nicholson og Helen
Hunt fengu Óskarsverðlaun fyrir leik
sinn í þessari frábæru gamanmynd. Aðalpersónan er kuldalegur og með eindæmum sérvitur náungi sem forðast náin
samskipti við annað fólk. Örlögin haga
því hins vegar þannig að hann tengist
smám saman gengilbeinu á veitingahúsi
og homma í næstu íbúð sterkum böndum.
Aðalhlutverk: Jack Nicholson, Helen
Hunt, Greg Kinnear.
01.55 Dagskrárlok

Laugardagur 5. maí

Föstudagur 4. maí
17.15 David Letterman. David Letterman er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 HM í ralli. Umfjöllun um HMrallið sem nú stendur yfir í Argentínu.
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Rísandi sól. (Rising Sun) Lögreglumaðurinn Web Smith lendir í
hremmingum þegar honum er falið að
rannsaka viðkvæmt morðmál sem tengist
voldugu japönsku stórfyrirtæki í Los
Angeles. Með dularfullu símtali er honum tjáð að John Connor, sem er sérfróður
um allt sem tengist Japan, muni vinna að
lausn málsins með honum. Connor þessi
er grunaður um að vera í of nánum
tengslum við japanska aðila og að hafa
þegið fé af þeim. Aðalhlutverk: Sean
Connery, Wesley Snipes, Harvey Keitel,
Kevin Anderson.
01.55 Tom Jones á tónleikum. Upptaka
frá tónleikum með stórsöngvaranum
Tom Jones.
03.05 Dagskrárlok og skjáleikur

www.bb.is
– lifandi fréttamiðill
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16.20 Snjóbrettamótin (11:12). Bestu
snjóbrettakappar heims leika listir sínar.
Sýnt er frá mótaröð Alþjóðasnjóbrettasambandsins.
17.15 Íþróttir um allan heim
18.10 HM í ralli. Svipmyndir frá HMrallinu sem nú stendur yfir í Argentínu.
18.50 Spænski boltinn. Bein útsending.
21.00 Ferðalag Augusts King. (Journey
of August King) Þriggja stjarna bíómynd
sem gerist við upphaf nítjándu aldar.
August King fer í kaupstað til að kaupa
nauðsynjavörur og borga gamla skuld.
Þetta er guðhræddur maður sem er í
mikilli sálarkreppu eftir að hafa misst
fjölskyldu sína á voveiflegan hátt. Á
fjallvegi rekst hann á strokuþræl, hina
ungu Annalees Williamsburg, sem biður
hann að hjálpa sér. Hann lætur undan en
leitarflokkur er á hælum hennar og August stofnar því sjálfum sér í mikla hættu.
Aðalhlutverk: Jason Patric, Thandie
Newton, Sam Waterston, Larry Drake.
22.30 Hnefaleikar - M.A. Barrera. Útsending frá hnefaleikakeppni í Las
Vegas. Á meðal þeirra sem mættust voru
Marco Antonio Barrera, heimsmeistari
WBO-sambandsins í fjaðurvigt (junior),
og Jesus Salud. Áður á dagskrá 6. janúar.
00.10 Kynlífsiðnaðurinn í Evrópu.
Myndaflokkur um klámmyndaiðnaðinn
í Evrópu.
00.40 Holdið er veikt. (Big Turn On)
Erótísk kvikmynd. Stranglega bönnuð
börnum.
02.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 5. maí kl. 15:55
Íslandsmótið í handbolta karla: KA og Haukar

Stöð 2
Laugardagur 5. maí kl. 13:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 2. maí kl. 18:40
Meistarakeppni Evrópu: Leeds United – Valencia
Föstudagur 4. maí kl. 20:30
Heimsmeistaramótið í ralli

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sprengjutilboð
fram yfir helgi.
Kannið tilboðin
í síma 456 5525

Mánagötu 1 – Ísafirði

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

fréttir

fjölmiðlar

Birgir og
Ívar sigruðu

Nábýli við páfann
Þeim sem eru að leita sér að gististað í Róm
skal bent hótelið Residenza Paolo VI (Aðsetur
Páls 6.). Þetta glæsihótel hefur þá sérstöðu, að
það er innan marka Vatíkansins og býður gestum
sínum útsýni yfir Péturstorgið – gegn hæfilegu
gjaldi fyrir að fá að búa „next door to the Pope“.
Þarna var áður klaustur Ágústínusarmunka en
nú eru þar 30 herbergi og svítur.

Gróðavegur?
Tap fyrirtækisins LetsBuyIt.com, þar sem
Íslendingar koma mjög við sögu, var á síðasta
ári nærri fjórum sinnum meira en veltan.
Tapið nam 142 milljónum evra (rúmlega 12
milljörðum króna) en veltan var 38 milljónir
evra (rúmlega 3,2 milljarðar). Í fréttum í
erlendum fjölmiðlum segir, að meira en helmingnum af skrifstofum fyrirtækisins hafi verið
lokað og starfsmönnum hafi verið fækkað úr
rúmlega 350 í 130. Samkvæmt áætlunum
fyrirtækisins verður það farið að skila hagnaði
á fjórða ársfjórðungi næsta árs. Mikið nýtt
hlutafé óskast strax og stórgróði í vændum.

er fylgst með lífi og störfum starfsfólks
rannsóknardeildar lögreglunnar í Las
Vegas.
01.00 Entertainment Tonight (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Sunnudagur 6. maí
12.45 Ítalski boltinn. Bein útsending.
14.50 Enski boltinn. Bein útsending.
17.00 Meistarakeppni Evrópu. Fjallað
er um Meistarakeppnina, farið er yfir
leiki síðustu umferðar og spáð í spilin
fyrir þá næstu.
18.00 HM í ralli. Svipmyndir frá HMrallinu sem nú stendur yfir í Argentínu.
18.30 Golfmót í Bandaríkjunum.
19.30 Úrslitakeppni NBA. Bein útsending.
22.30 Með sigursöng. (Paradise Road)
Sannsöguleg kvikmynd. Þegar Japanar
lögðu undir sig Singapore árið 1942 var
fjöldi kvenna og barna settur í fangabúðir. Hér segir af konum sem hrósuðu
happi yfir að hafa haldið lífi en þær vissu
ekki að martröðin var rétt að byrja. Þessar
ólíku konur urðu að reiða sig hver á aðra
til þess að halda styrk sínum og lifa af
ömurlega vist í fangabúðunum. Aðalhlutverk: Glenn Close, Frances McDormand, Pauline Collins, Cate Blanchett.
00.30 Í klemmu.(Gridlocked) Tónlistarmennirnir Spoon og Stretch eiga erfitt
uppdráttar. Það er ekki auðvelt að slá í
gegn og enn verra ef menn eru líka að
glíma við eiturlyfjavandamál. Sú er einmitt raunin með þá félaga en þeir vilja
þó snúa við blaðinu. Úrræðin eru hins
vegar fá og enginn virðist tilbúinn að
rétta þeim hjálparhönd. Aðalhlutverk:
Tupac Shakur, Tim Roth, Vondie CurtisHall, Thandie Newton, Charles Fleischer. Stranglega bönnuð börnum.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Kjördæmamót grunnskólanna á Vestfjörðum í
skólaskák var haldið í gær,
1. maí að Hrafnseyri við
Arnarfjörð. Alls tóku átta
keppendur þátt í mótinu í
tveimur aldursflokkum. Í
eldri flokki sigraði Birgir
Björn Pétursson, Ísafirði,
annar varð Theodór Valur
Símonarson, Tálknafirði
og þriðji varð Adam Lirio
Fannarsson, Tálknafirði. Í
yngri flokki sigraði Ívar Örn
Arnarsson, Suðureyri,
annar varð Samúel Sigurðsson, Suðureyri og
þriðji varð Haukur Einarsson, Tálknafirði. Sigurvegarar í hvorum flokki fyrir
sig taka þátt í landsmóti í
skólaskák sem haldið
verður í Reykjavík um
næstu helgi.

Föstudagur 4. maí
17.00 Jay Leno (e) Konungur spjallþáttanna, Jay Leno, fær stórmenni og
stórstjörnur í heimsókn.
18.00 Myndastyttur. Í þættinum er
fjallað við unga og upprennandi kvikmyndagerðamenn og stuttmyndir þeirra
sýndar.
18.30 Topp 20 (e). Skífuþeytirinn og
súpermódelið Sóley kynnir vinsælustu
lögin þessa vikuna og segir okkur heitasta slúðrið úr tónlistarlífinu.
19.30 Entertainment Tonight. Hver
var hvar og hver var með hverjum?
Ekki missa af slúðurfréttum frá stórstirnunum vestanhafs.
20.00 Get Real. Í þættinum er fyglst
með ástum og átökum Green fjölskyldunnar.
21.00 Björn og félagar.
22.00 Fréttir
22.20 Allt annað
22.25 Málið
22.30 Djúpa laugin. Dóra Takefusa,
Jón Gunnar og Mariko Margrét koma
ungum Íslendingum á stefnumót. Þátturinn er í beinni útsendingu frá Skuggabar.
23.30 Malcolm in the Middle (e)
00.00 CSI (e). Í spennuþættinum CSI

Þriðjudaginn 8. maí fer
fram síðari leikur Valencia og Leeds United í
undanúrslitum Meistarakeppni Evrópu. Leikurinn
fer fram á heimavelli
Valencia og hefst útsending kl. 18:40.

Laugardagur 5. maí
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt. Barnaþáttur um Talnapúkan og félaga hans í umsjón Bergljótar
Arnalds.
12.00 Entertainment Tonight (e)
12.30 Entertainment Tonight (e)
13.00 20/20 (e)
14.00 Survivor II (e)
15.00 Adrenalín (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Sílikon (e)
17.30 2Gether (e). Félögunum er ekkert
heilagt og þeir koma sífellt á óvart!
18.00 Will & Grace (e). Þau eru hið
fullkomna par, eina vandamálið er að
Will er samkynhneigður
18.30 Get Real (e)
19.30 Hestar. Fjallað um flest allt það
sem viðkemur hestamennsku, fylgst með
mótum og atburðum, spjallað við áhugaog atvinnumenn vítt og breitt um landið
og margt fleira.
20.00 Brooklyn South
21.00 Malcolm in the Middle. Malcolm
litli á við það vandamál að stríða að hann
er miklu klárari en aðrir í fjölskyldunni.
21.30 Two guys and a girl
22.00 Everybody Loves Raymond.Ray
og Debra þrá að fá næði til að eiga
rómantíska stund en það er enginn leikur
á þessu heimili þar sem foreldrar Raymonds búa í næsta húsi.
22.30 Saturday Night Live. Skemmtiþáttur í fremstu röð, hefur verið sýndur á
NBC í 25 ár. Þátturinn er stútfullur af
frægum gamanleikurum.
23.30 Tantra - listin að elska meðvitað
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp 20

Sunnudagur 6. maí

Laugardagur 5. maí kl. 18:10
Heimsmeistaramótið í ralli
Laugardagur 5. maí kl. 18:50
Spænski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 6. maí kl. 12:45
Ítalski boltinn: Leikur óákveðinn
Sunnudagur 6. maí kl. 19:30
Úrslitakeppni NBA körfuboltans
Mánudagur 7. maí kl. 18:50
Enski boltinn: Ipswich Town – Manchester City
Þriðjudagur 8. maí kl. 18:40
Meistarakeppni Evrópu: Valencia – Leeds United
Miðvikudagur 9. maí kl. 18:40
ME: Bayern München – Real Madrid

09.30 Jóga
10.00 2001 nótt
12.00 Skotsilfur
12.30 Silfur Egils.Egill Helgason stjórnar umræðuþætti um pólitík og þjóðmál.
14.00 Everybody Loves Raymond (e)
14.30 Malcolm in the Middle (e)
15.00 Björn og félagar (e)
16.00 Fólk - með Sigríði Arnardóttur
17.00 Innlit-Útlit (e)
18.00 Hestar (e)
18.30 Brooklyn South (e)
19.30 Dateline. Vandaður fréttaskýringarþáttur með Mariu Shriver og félögum.
20.30 Skotsilfur (e)
21.00 Tantra-listin að elska meðvitað
Uppgjörið. Næst síðasti þátturinn var
tekinn upp á Hellnum á Snæfellsnesi. Þar
hittust pörin í fyrsta sinn og samræðurnar
voru vægast sagt fjörugar.
22.00 Silfur Egils (e)
23.30 Boston Public (e)
00.30 Brúðkaupsþátturinn Já (e)
01.00 Jóga
01.30 Óstöðvandi Topp 20

netið
Hver eru uppáhalds
bókamerkin þín á Netinu?
Jón Reynir Sigurvinsson
aðstoðarskólameistari
Menntaskólans svarar:

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

,,Vegna
kennslu- og
stjórnunarstarfa við
Menntaskólann
á Ísafirði leita
ég oft upplýsinga á vefnum og kemur
þá fyrst upp í hugann vefur
skólans, www.fvi.is sem
er einn elsti framhaldsskólavefurinn hér á landi.
Einnig þarf ég oft að fara á
skólavefinn
www.ismennt.is, en sá
vefur sem hefur verið
lengst í uppáhaldi hjá mér
er www.ismennt.is/vefir/
earth. Þessi vefur er einn
sá elsti á landinu en þar
má finna ítarlegar upplýsingar um jarðfræði, bæði
innanlands og utan. Ég
eyði reyndar litlum tíma á
netinu en opna þó reglulega fréttavef Morgunblaðsins www.mbl.is og
þá einnig www.bb.is og
kíki svo stundum á veðrið
hjá www.vedur.is. Til leitar á íslensku efni nota ég
gjarnan www.leit.is eða
www.snerpa.is og spara
mér þá oft mikinn tíma.
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Ísafjarðarbær

Bæjarstjórnarfundur
á Flateyri
Bæjarfulltrúar í Ísafjarðarbæ voru boðaðir til
bæjarstjórnarfundar á
Flateyri í gærkvöldi en
venjulega eru fundirnir
haldnir í fundarsal bæjarstjórnar í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.
Þessi tilbreyting er í
samræmi við þá stefnu
Birnu Lárusdóttur, forseta
bæjarstjórnar, að á kjörtímabilinu verði haldinn
að minnsta kosti einn
fundur í hverju byggðarlagi utan Ísafjarðar. Þegar
hefur einn fundur verið
haldinn á Þingeyri.
Fundurinn í gær var 98.
fundur bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar frá því að hið
nýja og sameinaða sveitarfélag varð til snemmsumars árið 1996.

Netspjall BB

Misnotkun
til dómstóla
Sýslumaðurinn á Ísafirði hefur óskað eftir
dómsúrskurði til þess að
fá í hendur upplýsingar
um frá netþjónustunni
Margmiðlun í Reykjavík.
Úr netfangi hjá því
fyrirtæki var í vetur skrifað níðbréf í netspjall Bæjarins besta undir nafninu
Stebbi Dan, en svo er
Stefán Dan Óskarsson á
Ísafirði jafnan nefndur í
daglegu tali. Stefán átti
hins vegar engan hlut að
því máli. Margmiðlun
hefur neitað að gefa upp
nafn þess viðskiptavinar
síns sem með þessu gerðist brotlegur við lög.
Málið verður tekið fyrir
hjá Héraðsdómi Vestfjarða. Í Fréttablaðinu í
síðustu viku var eftirfarandi haft eftir forsvarsmanni Margmiðlunar
vegna þessa máls: „Við
förum bara að lögum en
munum ekki leggja ofurkapp á að verja viðskiptavini okkar.“

18.PM5

Jónas Magnússon, fyrrum kaupmaður, og Halldór Halldórsson undirrita kaupsamninginn.

Senn verður hafist handa við væntanlegt stórhýsi á Ísafirði

Gengið frá uppkaupum
húsa á byggingarlóðinni
Gengið hefur verið frá
kaupum Ísafjarðarbæjar á
tveimur húseignum við Hafnarstræti á Ísafirði, þar sem
Ágúst og Flosi ehf. áforma að
reisa stórhýsi á þessu ári. Hér
var um að ræða húsið þar sem
Jónas Magnússon rak verslun
á sínum tíma og hús Rakarastofu Villa Valla. Samningar
voru undirritaðir sl. föstudag
Þegar bæjarstjórn hefur staðfest kaupin formlega á fundi
sínum á morgun verður geng-

ið frá greiðslum og eignirnar
verða afhentar innan tíðar.
Aðrar byggingar á lóðinni
eru þegar í eigu Ísafjarðarbæjar. Verslanir sem eru í
Neistahúsinu munu rýma
húsnæðið í þessum mánuði
og væntanlega verður farið að
rífa byggingarnar innan fárra
vikna.
Ísafjarðarbær á lóðina en
Kaupfélag Ísfirðinga átti aftur
á móti byggingarrétt á lóðinni
með þeirri kvöð áhvílandi á

bæjarfélaginu, að kaupa upp
húsin á henni til niðurrifs
þannig að hægt yrði að ráðast
í byggingaframkvæmdir þegar hentaði. Neistahúsið var
keypt fyrir mörgum árum en
húseignir Arngrímsbarna voru
keyptar í fyrra eftir margra
ára þóf. Með þeim kaupum
sem nú voru gerð er þeim uppkaupum lokið sem Ísafjarðarbær var skuldbundinn til.
Byggingarrétturinn á lóðinni, sem Kaupfélag Ísfirðinga

átti en komst aldrei til að nota,
gekk á sínum tíma til Sambands íslenskra samvinnufélaga og síðan til Landsbanka
Íslands, sem á hann núna.
Þau formsatriði munu nú
vera ein eftir, áður en hægt
verður að hefja framkvæmdir
á lóðinni, að undanskilinni
staðfestingu bæjarstjórnar á
áðurnefndum kaupsamningum, að gengið verði frá tilskildum leyfum hjá bæjaryfirvöldum.

Skólameistaraskipti í Menntaskólanum á Ísafirði í haust

Björn Teitsson lætur af starfi
Á fundi skólanefndar
Menntaskólans á Ísafirði í
síðustu viku sagði Björn
Teitsson skólameistari starfi
sínu lausu með þriggja mánaða fyrirvara og lætur af
embætti við lok skólaársins
hinn 1. ágúst. Í samtali við
blaðið sagði Björn að ekki
væri tímabært að ræða náið
hvað hann hyggðist taka sér
fyrir hendur. Þó mun ákveð-
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ið að Björn og eiginkona hans,
Anna G. Thorarensen, flytjist
til Akureyrar. Anna er frá Akureyri og Björn er einnig
Norðlendingur að uppruna.
Björn Teitsson tók við stöðu
skólameistara Menntaskólans
á Ísafirði árið 1979 af Jóni
Baldvini Hannibalssyni. Nálægt miðju skólameistaratímabili sínu var hanní eins
árs leyfi frá störfum og dvald-

ist þá í París við nám og fræðistörf. Að því ári fráteknu hefur
hann því gegnt embættinu í
21 ár.
Á sínum tíma lauk Björn
meistaraprófi í sagnfræði frá
Háskóla Íslands. Hann kenndi
síðan við heimspekideild
Háskólans um nokkurt árabil
og stundaði auk þess rannsóknarstörf á Sagnfræðistofnun Háskólans. Hann var á

ungum aldri þjóðkunnur
fyrir umsjón og stjórn þingmálaþátta sinna í Sjónvarpinu. Björn verður sextugur í október. Fáir munu
gegna embættum skólameistara eftir sextugt og einungis tveir starfandi skólameistarar hérlendis munu
eiga lengri starfsaldur að
baki en Björn Teitsson,
skólameistari MÍ.
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