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Fjölmennasti fundur sem haldinn hefur verið á VestfjörðumFjölmennasti fundur sem haldinn hefur verið á VestfjörðumFjölmennasti fundur sem haldinn hefur verið á VestfjörðumFjölmennasti fundur sem haldinn hefur verið á VestfjörðumFjölmennasti fundur sem haldinn hefur verið á Vestfjörðum

Stjórnvöld leita nýrra leiða til lausnarStjórnvöld leita nýrra leiða til lausnarStjórnvöld leita nýrra leiða til lausnarStjórnvöld leita nýrra leiða til lausnarStjórnvöld leita nýrra leiða til lausnar
Tíundi hluti íbúa á Vest-

fjörðum eða um 800 manns
voru í íþróttahúsinu á Ísafirði
á laugardag á fjölmennasta
fundi sem haldinn hefur verið
á Vestfjörðum. Til fundarins
boðuðu vestfirsk sveitarfélög,
sparisjóðir, samtök trillukarla
og verkalýðssamtök.

Atvinnumál á Vestfjörðum
voru til umræðu en raunar var

fátt annað rætt en fyrirhuguð
kvótasetning í haust á ýsu,
steinbít og ufsa hjá smábátum
og stöðu sjávarbyggða á
Vestfjörðum í kjölfar þess.
Veruleg óánægja hefur verið
kraumandi síðan í ljós kom,
að Alþingi tók þetta mál ekki
til umræðu eða afgreiðslu fyrir
þinglok.

Til fundarins komu menn

af öllum svæðum Vestfjarða
og framsöguerindi fluttu með-
al annarra fulltrúar sveitarfé-
laga og trillukarla. Árni M.
Mathiesen sjávarútvegsráð-
herra kom á fundinn og hlýddi
á framsögur. Í ávarpi hans
kom fram, að málamiðlun á
Alþingi hefði ekki gengið upp
en stjórnvöld leituðu nýrra
leiða til lausnar. Frá hinum geysifjölmenna fundi í íþróttahúsinu á Ísafirði.

– sagði Árni Mathiesen, sjávarútvegsráðherra um væntanlega kvótasetningu smábáta

– sjá viðtal við Elías Jónatansson,
framkvæmda-stjóra sushi-verksmiðj-
unnar Sindrabergs ehf. á Ísafirði á bls. 8
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Látum ekki deigan sígaLátum ekki deigan sígaLátum ekki deigan sígaLátum ekki deigan sígaLátum ekki deigan síga
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.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:

Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi:Útgefandi: H-prent ehf. Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 • Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju:Netfang prentsmiðju: hprent@bb.is • Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri:Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, netfang: bb@bb.is
• Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Ritstjóri netútgáfu: Hlynur Þór Magnússon, símar 456 7322 og 862 1874, netfang: blm@bb.is  • Blaðamaður: Blaðamaður: Blaðamaður: Blaðamaður: Blaðamaður: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, netfang: halfdan@bb.is
•  Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, netfang: halldor@bb.is • Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa:Stafræn útgáfa: www.bb.is • LausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverðLausasöluverð er kr. 200 eintakið m. vsk. • ÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverðÁskriftarverð 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.

Bakkavík hf.
Bolungarvík

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Óskum eftir fólki til starfa hjá fyrirtækinu.

Um er að ræða öll almenn störf.
Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 456

7500 milli kl. 13:00 og 17:00.

Síðasti aðalfundur Orkubús
Vestfjarða í núverandi félags-
formi verður haldinn á Ísafirði
á föstudag og í beinu fram-
haldi af honum verður síðan
stofnfundur Orkubús Vest-
fjarða hf. haldinn. Að líkind-
um mun Valgerður Sverris-
dóttir iðnaðarráðherra sitja
fundina.

Lögin um breytt félagsform
komust í gegnum Alþingi á
síðustu stundu en fram undir
það síðasta virtist tvísýnt
hvort svo færi. Þegar Orkubú-
ið er orðið hlutafélag geta ein-
stök sveitarfélög selt ríkinu
eignarhluti sína ef þau vilja.

„Það hefur lengi legið fyrir
að þetta sé okkar gjaldmiðill
til að laga fjárhagsstöðu sveit-
arfélagsins“, segir Jón Gunnar
Stefánsson, bæjarstjóri í Vest-
urbyggð. „Væntanleg sala og
verðlagningin er tilkomin
vegna nauðþurftar einstakra
sveitarfélaga. Þeir sem skulda
mikið fagna því að geta gert
upp við lánardrottna sína. Val-
ið var ekki í okkar höndum og
er ekki í okkar höndum. Við
höfðum ekki um annað að
ræða en að fá gjaldmiðil til að
komast undan skömminni
sem fylgir því að skulda. Ég
fagna þessari formbreytingu

og tel þetta rekstrinum til góðs
þegar til framtíðar horfir. Við
höfum misst hlutfallslega
marga íbúa á undanförnum
árum og þess vegna tapað hlut
í Orkubúinu. Því er gott að fá
þetta á fast.“

Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar, segir
að ekkert sé búið að ákveða
um sölu hjá Ísafjarðarbæ.
„Það er ekki einu sinni á dag-
skrá. Breytingin í hlutafélag
er gerð í tvennum tilgangi.
Hún getur gert fyrirtækið lipr-
ara en hér var hún fyrst og
fremst hugsuð til þess að
sveitarfélögin gætu selt.“

– segir Jón Gunnar Stefánsson, bæjarstjóri í Vesturbyggð

Valið er ekki í okkar höndumValið er ekki í okkar höndumValið er ekki í okkar höndumValið er ekki í okkar höndumValið er ekki í okkar höndum
Stofnfundur Orkubús Vestfjarða hf. verður á föstudagStofnfundur Orkubús Vestfjarða hf. verður á föstudagStofnfundur Orkubús Vestfjarða hf. verður á föstudagStofnfundur Orkubús Vestfjarða hf. verður á föstudagStofnfundur Orkubús Vestfjarða hf. verður á föstudag

Selskópur í vist hjá Ásu Grímsdóttur á ÍsafirðiSelskópur í vist hjá Ásu Grímsdóttur á ÍsafirðiSelskópur í vist hjá Ásu Grímsdóttur á ÍsafirðiSelskópur í vist hjá Ásu Grímsdóttur á ÍsafirðiSelskópur í vist hjá Ásu Grímsdóttur á Ísafirði

Vill helst vera á þurru landiVill helst vera á þurru landiVill helst vera á þurru landiVill helst vera á þurru landiVill helst vera á þurru landi
Í síðustu viku fann Ása
Grímsdóttir, kennari í

Grunnskólanum á Ísafirði,
lítinn selskóp kaldan og

hrakinn í fjöru í Súganda-
firði. Engin mamma fannst
nálægt kópnum þrátt fyrir

ítarlega leit, hróp og köll.
„Ég bara gat ekki skilið

hann eftir í fjörunni og tók
hann því með heim“, segir

Ása. „Mér fannst líka
ögrandi að reyna að gefa

honum mjólk. Gjöfin hefur

tekist ágætlega og nú er
kópurinn hálfu kílói

þyngri en þegar ég fann
hann.“

Ása geymir kópinn í
kari heima hjá sér. „Sér-

fræðingar segja að ég eigi
ekki að hafa hann lengi í
vatni. Í karinu er steinn

sem kópurinn kemst upp á
og dvelur hann yfirleitt á

honum, vill helst vera á
þurru landi.“

Aðspurð segir Ása

ósennilegt að selurinn
muni eyða allri ævinni í
karinu heima hjá henni.
„Það yrði mjög erfitt að

sjá um hann þegar hann
verður fullvaxinn. Þess

vegna ætla ég að reyna að
sleppa honum, en það má

víst ekki gera fyrr en hann
er farinn að éta fisk.

Annars veit ég ekki mikið
um þessi dýr og bið þá sem

vita meira en ég um að
hafa samband“, segir Ása.

Ása Grímsdóttir með selskópinn.

LögregLögregLögregLögregLögreglan á Ísafirðilan á Ísafirðilan á Ísafirðilan á Ísafirðilan á Ísafirði

Ýmsir munir fund-Ýmsir munir fund-Ýmsir munir fund-Ýmsir munir fund-Ýmsir munir fund-
ust við leit í bifreiðust við leit í bifreiðust við leit í bifreiðust við leit í bifreiðust við leit í bifreið

Upp úr klukkan átta á
föstudagskvöld stöðvuðu
lögreglumenn bíl á Ísafirði.

Í bílnum voru tveir ungir
drengir, 16 og 17 ára gamlir,
og sáu lögreglumenn áfengi
í bílnum sem þeir töldu vera
heimagert. Drengirnir

heimiluðu lögreglu að leita
í bílnum og fundust 26
bjórar, ein áfengisflaska og
tæpur lítri af landa. Einnig
fundust vegstikur, aðvörun-
arskilti og fleira í þeim dúr.
Lögreglan vinnur nú að
frekari athugun málsins.

Áskorun vorfundar Prestafélags VestfjarðaÁskorun vorfundar Prestafélags VestfjarðaÁskorun vorfundar Prestafélags VestfjarðaÁskorun vorfundar Prestafélags VestfjarðaÁskorun vorfundar Prestafélags Vestfjarða

Komið verði með öllum ráðum til mótsKomið verði með öllum ráðum til mótsKomið verði með öllum ráðum til mótsKomið verði með öllum ráðum til mótsKomið verði með öllum ráðum til móts
við hagsmuni smábátaútgerðarinnarvið hagsmuni smábátaútgerðarinnarvið hagsmuni smábátaútgerðarinnarvið hagsmuni smábátaútgerðarinnarvið hagsmuni smábátaútgerðarinnar
Velferð byggðanna og ekki

aðeins einstaklinganna var
meðal helstu umræðuefna á
vorfundi Prestafélags Vest-
fjarða í síðustu viku. Fundinn
sátu allir prestar á norður- og
vestursvæðum Vestfjarða.

Eftirfarandi áskorun var

samþykkt: „Vorfundur Presta-
félags Vestfjarða, haldinn á
Þingeyri 21. maí 2001, skorar
á stjórnvöld að koma með öll-
um ráðum til móts við hags-
muni smábátaútgerðarinnar,
sem eru samofnir hagsmunum
vestfirskra byggða.“

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Aðeins eittAðeins eittAðeins eittAðeins eittAðeins eitt
hjól seldisthjól seldisthjól seldisthjól seldisthjól seldist

Uppboð á reiðhjólum í
óskilavörslu lögreglunnar á
Ísafirði var haldið fyrir nokkr-
um sögum.

Slík uppboð eru yfirleitt
haldin á vorin og haustin.
Venjan er með hluti í óskilum
hjá lögreglu að þeir eru
geymdir í eitt ár til að gefa
eigendum kost á að nálgast
þá. Í þetta skiptið voru sjö
hjól í óskilum og af þeim seld-
ist eitt enda voru hjólin í mis-
jafnlega góðu ástandi. Þeim
hjólum sem ekki seljast er
eytt.

Í nokkra mánuði hefur verið
starfræktur íþróttaskóli á
vegum Árna Heiðars Ívars-
sonar íþróttakennara. Í skól-
anum hafa börn á aldrinum 3-
6 ára farið í leiki, sund, fót-
bolta og stundað hinar og
þessar íþróttagreinar. Á laug-
ardag gengu börnin með for-
eldrum sínum og kennara upp
í Naustahvilft í fjallinu Erni í
Skutulsfirði.

Allir komust klakklaust úr
ferðinni, þó ekki hafi allir
komist upp í Hvilftina. Á
myndinni er Árni Heiðar að
hjálpa nemendum sínum upp
erfiðan kafla í fjallinu.

Gengið upp íGengið upp íGengið upp íGengið upp íGengið upp í
NaustahvilftNaustahvilftNaustahvilftNaustahvilftNaustahvilft

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Í málum þar sem stjórnmálamenn telja sig sérstaklega til þess kjörna að gæta
þröngra hagsmuna, lenda þeir oft í þeirri krísu í málflutningi sínum, að ætla
mætti að þeir skiptu oftar um skoðun en flestir býtta um sokkaplögg.
Stundum er þetta kallað að verja illan málstað. Misvísandi yfirlýsingar
og skeytasendingar, allt frá síðasta degi Alþingis til fundarins á Ísafirði
sl. laugardag, benda til að meira en lítill núningur sé uppi varðandi
kvótasetningu á veiðar smábáta á milli þingmanna.

Hvað sem orðaleik um núning eða ágreining líður og síðbúnum vangaveltum
um meirihluta fyrir frestun kvótalaganna, sem stjórnarliðar þorðu ekki að láta
reyna á og svæfðu tillögu þar að lútandi, þá fer væntanlega ekki fram hjá neinum
sú mikla eining meðal Vestfirðinga, sem fundurinn í íþróttahúsinu á Torfnesi
opinberaði og þau skýru skilaboð til stjórnvalda í smábátamálinu, sem þar komu
fram.

Betri er einn fugl í hendi en tveir í skógi. Yfirlýsingar sjávarútvegsráðherra um
að ríkisstjórnin sé „ekki hætt að leita leiða til að takast á við þennan vanda“ (sem
smábátaútgerðin virðist vera í augum stjórnvalda) og að ríkisstjórnin ætli „að
grípa til ráðstafana, sem eiga að miða að því að leysa vanda smábáta eftir að kvóti

verður settur á“, eru fuglar í skógi, líkt og friðardúfurnar er flugu hjá í síðustu
kosningum og boðuðu  sátt í kvótamálinu. Á þeim sáttum örlar lítið þrátt fyrir

langvinna yfirsetu Auðlindanefndar og síðan endurskoðunarnefndarinnar,
sem margir eru farnir að trúa að muni aldrei geta komið sér saman um
eitt eða neitt. Enda bendir æði margt til þess.

„Ég veit að við höfum ekki mikinn tíma en við þurfum pólitískt
ráðrúm“, sagði ráðherrann á Ísafjarðarfundinum og kveinkaði sér undan því að
kvótakerfinu væri kennt um allt sem miður hefði farið, sérstaklega framsalinu
(braskinu), sem hann trúir enn að sé það mikilvægasta í kerfinu.

Tími er afstætt hugtak. Pólitískt ráðrúm er hins vegar teygjanlegt fyrirbrigði
sem stjórnmálamenn fundu upp og hafa nýtt sér með misjöfnum árangri. Það skal
þó öllum ljóst vera að í þessu máli reynir fljótt á þanþolið í því pólitíska ráðrúmi,
sem ráðherrann ætlast til að honum sé veitt.

Vestfirðingar! Látum vakninguna sem hófst í íþróttahúsinu á Torfnesi á
laugardaginn vera það veganesti sem dugir til sigurs í þessu máli. Við töpuðum
orustu á hinni svörtu nóttu hins síðasta dags Alþingis fyrir skömmu. En stríðinu
er ekki lokið. Hér gildir ekkert annað en sigur! s.h.
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flytur
Af því tilefni bjóðum við 30% afslátt af öllum
vörum á fimmtudag og föstudag. Lokum
laugardaginn 2. júní. Opnum aftur þriðjudaginn
5. maí í húsnæði Pólsins við Aðalstræti 9.

Stórfundur Vestfirðinga í íþróttahúsinu á TorfnesiStórfundur Vestfirðinga í íþróttahúsinu á TorfnesiStórfundur Vestfirðinga í íþróttahúsinu á TorfnesiStórfundur Vestfirðinga í íþróttahúsinu á TorfnesiStórfundur Vestfirðinga í íþróttahúsinu á Torfnesi

Hörð gagnrýni á stjórnvöld en ráð-Hörð gagnrýni á stjórnvöld en ráð-Hörð gagnrýni á stjórnvöld en ráð-Hörð gagnrýni á stjórnvöld en ráð-Hörð gagnrýni á stjórnvöld en ráð-
herra bað menn að sýna biðlundherra bað menn að sýna biðlundherra bað menn að sýna biðlundherra bað menn að sýna biðlundherra bað menn að sýna biðlund

Á stórfundi Vestfirðinga í
íþróttahúsinu á Ísafirði á laug-
ardag sagði Árni M. Mathie-
sen sjávarútvegsráðherra að
stjórnvöld væru ekki hætt að
leita lausna á þeim vanda, sem
yfirvofandi kvótasetning á
smábáta hefði í för með sér.
„Ég veit að við höfum ekki
mikinn tíma til að sýna ykkur
fram á það sem við erum að
gera. En ég vil biðja ykkur
um að sýna okkur biðlund, þó
það þurfi ekki að vera lengi,
og sjá hvort við getum ekki
komið með lausn sem getur
hjálpað okkur í þessum
vanda.“ Ráðherra sagði að rík-
isstjórnin myndi ekki bíða
eftir því að endurskoðunar-
nefndin um stjórn fiskveiða
hefði skilað áliti.

Snorri Sturluson trillukarl
á Suðureyri lagði til, að Ís-
lendingar tækju upp svipað
stjórnkerfi fiskveiða og Fær-
eyingar búa við og hefði
reynst mjög vel. Hann sagði
að kvótakerfið hefði ekki skil-
að neinum árangri þar sem
fiskistofnar væru í sögulegu
lágmarki en skuldir sjávarút-

vegsins í sögulegu hámarki.
Snorri harmaði að Davíð
Oddsson forsætisráðherra
hefði ekki þegið fundarboðið
og sagði fálæti hans gagnvart
vandamálum landsbyggðar-
innar ótrúlegt.

Aðrir framsögumenn voru
Lilja Rafney Magnúsdóttir,
varaformaður Alþýðusam-
bands Vestfjarða, Haukur Már
Sigurðarson, forseti bæjar-

stjórnar Vesturbyggðar, Birna
Lárusdóttir, forseti bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar, og
Guðmundur B. Magnússon á
Drangsnesi, oddviti Kaldr-
ananeshrepps. Þau ræddu
vanda vestfirskra byggða frá
ýmsum hliðum og sýndu fram
á mikilvægi smábátaveið-
anna. Jafnframt kom fram
margvísleg gagnrýni á að-
gerðir og aðgerðaleysi stjórn-

valda.
Guðmundur Halldórsson,

formaður smábátafélagsins
Eldingar, sem var helsti frum-
kvöðull þess að fundurinn var
haldinn, lýsti ánægju sinni yfir
því hversu vel Vestfirðingar
höfðu tekið við sér til að mót-
mæla því gerræði sem þeir
hefðu orðið fyrir. „Það var
Guð almáttugur sem gaf okkur
þessi grunnmið. Það er margra

alda hefð fyrir að stunda veið-
ar á smábátum við grunnmiðin
okkar. Það er frá engum tekið,
þó við nýtum þessi grunn-
mið“, sagði Guðmundur.
Hann vitnaði í sérálit þriggja
dómara sem stóðu að Valdi-
marsdómnum svokallaða, þar
sem segir: „Þegar kvótakerfið
var upphaflega sett á voru fyrir
stjórnarskrárvarin réttindi
fimm aðila; útgerðarmanna,

sjómanna, fiskverkafólks,
fiskvinnslustöðva og byggð-
arlaga sem eru mjög háð fisk-
veiðum. Lögin um stjórn fisk-
veiða hafa aðeins lögvarið
hagsmuni eins aðila af fimm,
það er útgerðarmanna.“

Meðal annarra sem til máls
tóku voru flestir þingmenn
Vestfirðinga og fleiri þing-
menn. Umræður á fundinum
voru mjög málefnalegar.

Nær átta hundruð manns voru á fundinum í íþróttahúsinu á Torfnesi.
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Hópurinn fyrir framan Hótel Ísafjörð með Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði í baksýn.

StjórStjórStjórStjórStjórnendur fjármála og stjórnendur fjármála og stjórnendur fjármála og stjórnendur fjármála og stjórnendur fjármála og stjórnsýslu hjá sveitarfélögumnsýslu hjá sveitarfélögumnsýslu hjá sveitarfélögumnsýslu hjá sveitarfélögumnsýslu hjá sveitarfélögum

Héldu vorfund sinn á ÍsafirðiHéldu vorfund sinn á ÍsafirðiHéldu vorfund sinn á ÍsafirðiHéldu vorfund sinn á ÍsafirðiHéldu vorfund sinn á Ísafirði
Árlegur vorfundur stjórn-

enda á fjármála- og stjórn-
sýslusviði sveitarfélaga var
haldinn á Ísafirði á föstudag
en laugardagurinn var notaður
til kynnisferða. Fundargestir
skiptu tugum og komu frá 23
sveitarfélögum. Á fundinum
var meðal annars rætt um
tölvuleigu og hýsingu, bók-
haldsmál sveitarfélaga og nýj-
ungar í rekstri þeirra.

Meðan á fundarhöldum

stóð fóru makar fundarmanna
í söguferð um eyrina á Ísafirði
með Jónu Símoníu Bjarna-
dóttur sagnfræðingi, auk þess
sem kaffi var drukkið í Gamla
apótekinu. Um kvöldið fóru
fundarmenn síðan með mök-
um út í Vigur, skoðuðu eyjuna
og átu kröftuga kjötsúpu í
gamla bænum.

Á laugardag var farið í sund,
hádegisverður snæddur í Bol-
ungarvík og varnargarðarnir

á Flateyri skoðaðir. Í Dýrafirði
var farið um sögustaði undir
leiðsögn Þóris Arnar Guð-
mundssonar en um kvöldið

var hátíðarkvöldverður
snæddur í boði bæjarstjórna
Ísafjarðarbæjar og Bolungar-
víkur.

Fóstrur í sam-Fóstrur í sam-Fóstrur í sam-Fóstrur í sam-Fóstrur í sam-
fagnaði á Ísafirðifagnaði á Ísafirðifagnaði á Ísafirðifagnaði á Ísafirðifagnaði á Ísafirði
Tuttugu og þrjár fóstrur sem útskrifuðust úr Fóstruskólanum
árið 1967 komu í nokkura daga heimsókn til Ísafjarðar fyr-
ir síðustu helgi. Fóstrur þessar hafa haldið hópinn vel og
hist árlega frá því þær útskrifuðust. Ein þeirra, Steinunn
Pétursdóttir á Ísafirði, bauð skólasystrum sínum til Ísafjarð-
ar að þessu sinni og var margt til gamans gert. Eins og
vænta má voru leikskólar skoðaðir en einnig kirkjur og
minjasöfn, farið í Ósvör og út í Vigur og á Náttúrustofu Vest-
fjarða í Bolungarvík. Á föstudagskvöldið var grillað „í
fögru umhverfi golfvallarins, umluktu fjallanna dýrð, við
söng lóunnar og tíst spóans“, eins og sagði í dagskránni. Á
myndinni er hópurinn við leikskólann Sólborg á Ísafirði.

Opið hús hjá leikskólanum Sólborg á laugardaOpið hús hjá leikskólanum Sólborg á laugardaOpið hús hjá leikskólanum Sólborg á laugardaOpið hús hjá leikskólanum Sólborg á laugardaOpið hús hjá leikskólanum Sólborg á laugarda

Fáni leikskólans dreginn að húni.
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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

Engjavegur 6: 223 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum. Getur
selst í tvennu lagi, 5 herb. íbúð
á e.h. og 4ra herb. íbúð á n.h.
Tilboð óskast
Engjavegur 24: 126,4 m² einb.-
hús á tveimur hæðum. Frábær
sólbaðsaðstaða. Laust fljótlega
Áhv. ca. 4,6 m.kr. Verð 7,5 m.kr.
Hafraholt 14: 144 m²  raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr
Tilboð óskast
Hjallavegur 19: 242 m² einb.hús
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 rað-
hús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Laust strax. Tilboð óskast
Hrannargata 4: 257,6 m einbýl-
ishús, 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 einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Sér íbúð á n.h.
Verð 11,5 m.kr.
Seljalandsvegur 85 - (Litla-býli):
118,5 m² einbýlishús á einni hæð
ásamt kjallara og tilheyrandi
lóðarleiguréttindum. Húsið er
mikið uppgert Verð 6,7 m.kr.
Skólavegur 13: 160 m² einbýlis-
hús 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 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.
Skoðoum öll tilboð en verð er
aðeins 4,8 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

 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
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Baklóð
fylgir neðri hæðinni. Áhv. ca.
1,5 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra herb.
íbúð að hluta undir risi. Íbúðin er
í góðu standi. Tilboð óskast
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herbergja
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 norður-
enda 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.íbúð á miðhæð í
tvíb.húsi ásamt 28 m² bílskúr og
3ja herb. sér íbúð í kjallara ca. 60
m². Getur selst saman eða í sitt
hvoru lagi. Áhv. ca. 5 m.kr.  Verð
á hæð og bílskúr 10,5 m.kr. og
á kjallaraíbúð 3,7 m.kr.

 3ja herb. íbúðir
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 11: 80 m²  íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. 3,4 m.kr.
Verð 5,6 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Skoða öll tilboð.
Möguleiki 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 þríbýlishúsi. 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.

2ja herb. íbúðir
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð á
2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Verð 3,5 m.kr.
Sundstræti 24: 69 m² skemmti-
leg 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 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlis-
húsi ásamt sér geymslu.
Verð 4,9 m.kr.

Súðavík
Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt og
glæsilegt einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr, sólstofu og tveim-
ur sólpöllum. Tilboð óskast

Sumarbústaðir
Tunguskógur 19 – Litla Holt:
24,8 m² nýr sumarbústaður í efri
skógi í Tungudal, sólstofa, innbú
fylgir Tilboð óskast
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar

kólanum Sólborg á laugardagkólanum Sólborg á laugardagkólanum Sólborg á laugardagkólanum Sólborg á laugardagkólanum Sólborg á laugardag

Leikskólinn Sólborg opn-
aði dyr sínar á laugardag.
Að sögn Ingigerðar Stefáns-
dóttur leikskólastjóra komu
nokkuð margir gestir til að
skoða leikskólann, þiggja
vöfflur og kaffi og skoða
sýningu á þeim listaverkum
sem börnin hafa unnið að í
vetur.

Foreldrafélag Sólborgar
gaf fána með merki leik-
skólans. Þá voru börnin mál-
uð í framan og ýmislegt ann-
að hafst að.

ForeldrafélagiðForeldrafélagiðForeldrafélagiðForeldrafélagiðForeldrafélagið
færði skólan-færði skólan-færði skólan-færði skólan-færði skólan-
um fána meðum fána meðum fána meðum fána meðum fána með

merki skólansmerki skólansmerki skólansmerki skólansmerki skólans

Rýmingarsala!   Allt á að seljast!
40-50% afsláttur! Þar sem verslunin hættir verður

rýmingarsala eftirtalda daga:
Fimmtudaginn 31. maí frá kl. 13-18

Föstudaginn 1. júní frá kl. 11-18
Laugardaginn 2. júní frá kl. 11-14

Úr, skrautklukkur og loftvogir. Lokkar, men
og hringar úr gulli og silfri. Úrólar og

festar. Einnig verða úrrafhlöður ísettar á
aðeins kr. 500.- á meðan opið er.

Ath! Þeir sem eiga ósóttar viðgerðir eru vinsamlegast
beðnir að sækja þær á ofangreindum opnunartímum.

Skrínið, úra- og skartgripaverslun
Aðalstræti 22, Ísafirði, sími 456 3023.

Heimsókn listapars skilur eftir sig ummerkiHeimsókn listapars skilur eftir sig ummerkiHeimsókn listapars skilur eftir sig ummerkiHeimsókn listapars skilur eftir sig ummerkiHeimsókn listapars skilur eftir sig ummerki

Máluðu myndirMáluðu myndirMáluðu myndirMáluðu myndirMáluðu myndir
á tröppuhúsiðá tröppuhúsiðá tröppuhúsiðá tröppuhúsiðá tröppuhúsið

Listaparið Ómar Smári
Kristinsson og Nína Ivanova,
sem undanfarið hafa verið
búsett í Æðey í Ísafjarðar-
djúpi, heimsótti Hafstein Ing-
ólfsson og Guðrúnu Kristjáns-
dóttur (Kiddý) á Ísafirði fyrir
skömmu. Skildu þau eftir sig

áberandi ummerki, sem eru
myndir á tröppuhúsi Hafsteins
og Kiddýjar. „Þetta eru tvær
myndir, önnur er af hafmeyju
og hin af öldubroti með bát
og slíku“, segir Hafsteinn.
„Þau Smári og Nína eru miklir
listamenn og hafa verið með

sýningar á svæðinu og eiga
eflaust eftir að vera með fleiri.“

Lokið var við verkið á
sunnudag. „Þau voru nokkra
daga að þessu. Nú á ég bara
eftir að lakka yfir svo að lista-
verkið veðrist ekki“, segir
Hafsteinn Ingólfsson kafari.

Fóstrur þakkaFóstrur þakkaFóstrur þakkaFóstrur þakkaFóstrur þakka
fyrir sigfyrir sigfyrir sigfyrir sigfyrir sig

Blaðinu barst tilkynning frá
fóstrum sem heimsóttu Ísafjörð
og nágrenni um síðustu helgi:
„Leikskólakennarar útskrifaðir
árið 1967 og makar þeirra vilja
senda heiðurshjónunum Stein-
unni Maríu Pétursdóttur og Birgi
Jónssyni hjartans kveðjur og
þakklæti fyrir frábæra helgi.

Einnig bestu þakkir til allra
þeirra sem sáu um að gera dvöl-
ina ógleymanlega. Við komum
örugglega öll aftur.“

Tónlistarskóli Bolungarvíkur lýkur vetrarstarfinuTónlistarskóli Bolungarvíkur lýkur vetrarstarfinuTónlistarskóli Bolungarvíkur lýkur vetrarstarfinuTónlistarskóli Bolungarvíkur lýkur vetrarstarfinuTónlistarskóli Bolungarvíkur lýkur vetrarstarfinu

Nemendum fjölgar jafnt ogNemendum fjölgar jafnt ogNemendum fjölgar jafnt ogNemendum fjölgar jafnt ogNemendum fjölgar jafnt og
þétt, einkum fullorðnu fólkiþétt, einkum fullorðnu fólkiþétt, einkum fullorðnu fólkiþétt, einkum fullorðnu fólkiþétt, einkum fullorðnu fólki

Tónlistarskóli Bolungar-
víkur lauk vetrarstarfi sínu
með skólaslitum á sunnudag.
Starfsemi skólans hefur vaxið
fiskur um hrygg síðustu miss-
erin og voru nemendur í vetur
89. Auk þess sóttu átján fjög-
urra til fimm ára börn nám-
skeiðið „Trommur og töfra-
teppi“,  fimm börn sóttu nám-
skeiðið „Langt, langt í burtu“
og átta fullorðnir sóttu nám-
skeið í „vinnukonugripum“.

Þetta vorið voru haldnir
fernir tónleikar, þar af einir
rafmagnaðir tónleikar, þar
sem fram komu nemendur
sem læra á rafhljóðfæri og
trommur, auk tveggja hljóm-
sveita sem eru æfðar í skólan-
um. Þá voru tvennir hefðbund-

nir tónleikar með tónlistar-
flutningi nemenda á hin ýmsu
klassísku hljóðfæri. Á öðrum
þeirra kom fram Sérsveitin,
sem er sameiginleg lúðrasveit
Ísafjarðar og Bolungarvíkur,
undir stjórn Tómasar Guðna
Eggertssonar. Síðustu tónleik-
arnir á þessu vori voru tónleik-
ar fullorðinsdeildar. Fullorðnu
fólki sem leggur leið sína í
tónlistarnám hefur fjölgað
mikið, einkum eftir að hægt
var að bjóða upp á söngnám.
Mariola Kowalzic hefur kennt
söng í vetur og verður áfram
við skólann næsta vetur.

Aðrir kennarar í vetur voru
Guðrún Bjarnveig Magnús-
dóttir og Málfríður Sigurðar-
dóttir sem báðar kenndu á

píanó, Jan Klasa sem kenndi
á blokkflautu, þverflautu,
trommur og harmoníku, Arna
Gísladóttir kenndi á píanó,
gítar og harmoníku, Vadim
Fjodorov kenndi á harmoníku,
Tómas Guðni Eggertsson
kenndi á málmblásturshljóð-
færi, sá um undirleik söng-
nemenda og stjórnaði lúðra-
sveitinni og Elzbieta Kowal-
zic kenndi tónfræði. Skóla-

stjóri er Soffía Vagnsdóttir en
hún kenndi einnig á píanó,
rafbassa, harmoníku, tónfræði
og æfði tvær hljómsveitir.

Tónlistarskóli Bolungar-
víkur þakkar kennurum og
nemendum samstarfið í vetur
og býður þá velkomna aftur í
haust – og auðvitað alla þá
sem vilja hefja tónlistarnám,
á hvaða aldri sem þeir eru.

Að loknum tónleikum fullorðinsdeildar tónlistarskólans.

Til sölu er góð, fjögurra
herb. íbúð á 1. hæð að Stór-
holti 7 á Ísafirði. Blokkin
er öll tekin í gegn að utan
og máluð utan sumarið
2000. Uppl. í síma 456
4640 eftir kl. 19.

Óska eftir að kaupa flug-
módel með öllu. Uppl. í
síma 867 0367.

Félagsmenn LL. Munið
aðalfundinn 31. maí kl.
20:30. Nýir félagar vel-
komnir. Stjórnin.

Ég er 13 ára stelpa og óska
eftir að passa barn á aldr-
inum 0-2 ára, bæði á
morgnana og á daginn.
Uppl. í síma 456 4482.

Hlífarkonur! Munið eftir
blómasölunni 31. maí.
Mætið sem flestar kl. 18
með fötur í koffortið.

Ég er 13 ára stelpa og óska
eftir að passa barn á aldr-
inum 0-2 ára á morgnana
og á daginn. Uppl. í síma
456 4143.

Óska eftir að fá góðan
hvolp gefins. Upplýsingar
í síma 864 5199.

Til sölu er Ford Econoline
150 árg. 1978. Innréttaður
með svefnaðstöðu fyrir 4-
5 manna fjölskyldu. Annar
búnaður: Gasmiðstöð, gas-
hellur, vatn, aukarafmagn,
snúningsstólar o.fl. Upp-
lýsingar í símum 456 3082
og 893 5773.

Til sölu er sófaborð úr stáli
og gleri. Verð kr. 5.000.-
Uppl. í síma 897 6795.

Til sölu er Subaru Legacy
Anniversary árg. 98. Einn
með öllu. Upplýsingar í
síma 897 6795.

Til sölu er Toyota Tercel
árg. 1985 í góðu standi og
lítill Zodiac gúmmíbátur.
Á sama stað óskast utan-
borðsmótor 2-6 hö. Uppl. í
síma 691 4124.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
í Kópavogi í sumar. Sumar-
eða sólarhringsleiga. Uppl.
í síma 896 4661.

Til sölu eru fjögur  jeppa-
dekk á 15" felgum. Verð
kr. 6.000.- pr. stk. Upplýs-
ingar í símum 456 4244 og
892 7911.

Enn eru nokkrir pokar eft-
ir af KFÍ-rækjunni. Fyr-
sta flokks rækja á góðu
verði. Uppl. í símum 456
4846 og 892 4896.

Til sölu er 3ja herb. íbúð á
góðum stað í bænum. Íbúð-
in verður til sýnis fimmtu-
daginn 31. maí frá kl. 17-
19. Laus um næstu mánað-
armót. Upplýsingar í síma
587 4274.

Ungt par óskar eftir íbúð
til leigu á eyrinni á Ísafirði,
helst 3ja herb. Upplýsingar
í síma 861 4081.

Til sölu er Sómi 800 hrað-
bátur í góðu ásigkomulagi,
með radar og dýptarmæli.
Vel með farinn, tveggja ára
björgunarbátur fylgir með.
Uppl. í símum 456 3719
eða 848 0904.

Foreldrar og forráðamenn
barna! Vinsamlegast at-
hugið með óskilamuni í
Sundhöll Ísafjarðar.

Vestfirðingar! Ef þið þurfið
að fara til Reykjavíkur, þá
hef ég góða íbúð handa
ykkur í hjarta borgarinnar.
Stutt í Kolaportið. Upplýs-
ingar í síma 554 6396 og
568 3229.

Til sölu Nokia 5110. Selst
á kr. 6.000.- Upplýsingar
gefur Gulli sendill í síma
866 8276.

Óska eftir leðursófa, svefn-
sófa, hjónarúmi, kojum
fyrir fullorðna og ferða-
barnarúmi. Allt fyrir lítinn
pening eða gefins. Uppl. í
síma 892 4954.

Smáauglýsinar BB

Auglýsinga- og áskrift-
arsíminn er 456 4560
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„Ég verð eflaust gerður arflaus fyrir að„Ég verð eflaust gerður arflaus fyrir að„Ég verð eflaust gerður arflaus fyrir að„Ég verð eflaust gerður arflaus fyrir að„Ég verð eflaust gerður arflaus fyrir að
segja að eitthvað sé fallegra en Aðalvík“segja að eitthvað sé fallegra en Aðalvík“segja að eitthvað sé fallegra en Aðalvík“segja að eitthvað sé fallegra en Aðalvík“segja að eitthvað sé fallegra en Aðalvík“

– segir Henry Bæringsson, sem siglir með ferðamenn norður í Hornstrandafriðland

Henry Júlíus Bær-
ingsson á Ísafirði er
einn eigenda Horn-

stranda ehf., sem
síðasta sumar sigldu

með ferðamenn til
friðlandsins sem nær
yfir Hornstrandir og

aðliggjandi svæði.
Fyrirtækið á hann í

félagi við þá Guðjón
Kjartansson, Einar

Halldórsson og
bræðurna Hagerup
og Harald Isaksen.

Þeir félagar eru ekki
síður bjartsýnir en
margir aðrir í vest-

firska ferðageiranum
og ákváðu strax í

ágúst á síðasta ári að
kaupa stóran bát frá

Noregi. Báturinn
kom til Ísafjarðar

fyrir stuttu og hefur
hlotið nafnið Guðný,

tekur 40 manns og
verður notaður í

áætlunarsiglingar
norður í sumar.

með þann draum í maganum
að stofna fyrirtæki og gera
þessar siglingar að atvinnu.
Þegar Fagranesið lagði upp
laupana skapaðist ákveðið
tómarúm í þessum Horn-
strandasiglingum og sæta-
framboð minnkaði gífurlega.
Svo ákváðu Konráð Eggerts-
son og synir að hætta og selja
sinn bát. Við keyptum af þeim
Önnuna, 9,6 metra langan
yfirbyggðan Sómabát, og
stofnuðum fyrirtækið Horn-
strandir ehf.

Ákveðið var að sigla áætl-
unarferðir allt norður í Horn-
vík, með viðkomu í þeim vík-
um sem menn vildu komast í
hverju sinni. Sumarið í fyrra
gekk vonum framar enda vor-
um við ofsalega heppnir með
veður. Það var nóg að gera í
þessa þrjá mánuði og það var
ekki nema einu sinni svo vont
veður að illt var að sigla á
Önnu. En þessi eina bræla
riðlaði dagskránni allt of mik-
ið. Við gerðum okkur grein
fyrir því að ef við ætluðum að
bjóða almennilega þjónustu,
yrðum við að fá okkur annan
bát svo eitt vont veður setti
ekki alla áætlun úr skorðum.“

Menn verðaMenn verðaMenn verðaMenn verðaMenn verða
að taka áhættuað taka áhættuað taka áhættuað taka áhættuað taka áhættu

Mikið öryggiMikið öryggiMikið öryggiMikið öryggiMikið öryggi
að hafa tvær vélarað hafa tvær vélarað hafa tvær vélarað hafa tvær vélarað hafa tvær vélar

Þeir Henry og Guðjón eru
einu hluthafarnir í Horn-
ströndum ehf. sem hafa af at-
vinnu af þessum siglingum.
Aðspurður vill Henry lítið
segja um fyrri afrek á sjó, enda
séu þau fá og ómerkileg. „Ég
er reyndar með réttindi til að
sigla með farþega milli staða
en Guðjón er aðalskipstjórinn
á skútunum. Ég sé um rekstur
fyrirtækisins en fer líka með í
ferðirnar og sé um vélina, eða
vélarnar eftir því á hvorum
bátnum við siglum.“

Guðný, hinn nýkeypti bátur
Hornstranda ehf., er með tvær
400 hestafla General Motors
vélar. „Það er mikið öryggi í
því að hafa tvær vélar. Þá þarf
maður að vera ansi óheppinn
til að verða vélarvana úti á
sjó.“

Ein bræla riðlaðiEin bræla riðlaðiEin bræla riðlaðiEin bræla riðlaðiEin bræla riðlaði
dagskránni of mikiðdagskránni of mikiðdagskránni of mikiðdagskránni of mikiðdagskránni of mikið

Henry er ættaður frá Sæbóli
í Aðalvík og er nokkuð kunn-
ugur friðlandinu á Horn-
ströndum. Hann segist lengi
hafa siglt með sig og sína
norður. „Ég hafði lengi gengið

„Fyrir eigum við Önnu,
Sómabát sem tekur 15 manns,
tæknilega séð. Þröngt mega
þó þessir fimmtán sitja en með
tilkomu nýja bátsins er ósen-
nilegt að nokkurn tímann
verði svo margir í Önnunni.
Við ætlum að reyna að nota
stóra bátinn eins og hægt er
en ef einungis örfáir farþegar
ætla með í áætlunarsiglingu,
þá förum við á Önnu.“

Eins og strætó,Eins og strætó,Eins og strætó,Eins og strætó,Eins og strætó,
bara stundvísaribara stundvísaribara stundvísaribara stundvísaribara stundvísari

– En þegar einungis einn
mætir á bryggjuna og heimtar
að fá far, ekki leggið þið af
stað á 15 manna bát til að
skutla honum?

„Jú, að sjálfsögðu. Ef áætl-
un er í gangi, þá höldum við
henni. Það skiptir ekki máli
hvort einn fer með eða 40,
það verður siglt. Það kom ein-
mitt fyrir í fyrrasumar að einn
mætti í áætlunarsiglingu.
Hann þurfti ekkert að heimta
að fá far, það var ekkert nema
sjálfsagt að sigla með hann.
Það er með okkur eins og með
strætó, það er farið þó farþeg-
arnir séu kannski fáir. Við
erum reyndar stundvísari en
strætó, ef út í það er farið, en
það er annað mál.“

Þó nýi báturinn sé ekki
nema rúmum fjórum metrum
lengri en Anna, þá er hann
miklu stærri á alla aðra kanta.
„Hann er helmingi breiðari
og miklu, miklu hærri. Dekkið
á Guðnýju er í sömu hæð og
efra borð á gluggunum í Önnu.
Vel ætti að fara um alla farþega
meðan á ferð stendur, heitt
kaffi verður á könnunni og
jafnvel verður boðið upp á
aðra drykki, það er aldrei að
vita.“

Mjög miklar fjárfestingar
hafa verið í ferðamannaþjón-
ustu á Vestfjörðum að undan-
förnu, sérstaklega hjá þeim
aðilum sem standa í farþega-
siglingum. Er ekki of mikil
bjartsýni í þessum geira? „Það
er vissulega rétt að margir hafa
fjárfest gífurlega og fjölmargir
nýjr bátar hafa komið til
Ísafjarðar. Það má vera að við
sem í þessu stöndum séum að
einhverju leyti að éta upp úr
sama potti, en að því verður
að gæta að brotthvarf Fagra-
nessins breytti landslaginu
afar mikið. Þó að sætafram-
boðið sé alltaf að aukast, þá
held ég það sé nokkuð langt
þar til það verður eins mikið
og þegar Fagranesið sigldi.

Ferðamannaþjónusta er ört
vaxandi atvinnugrein á Vest-

fjörðum. Ég er þess fullviss
að allir þeir aðilar sem nú eru
á markaðnum eigi eftir að hafa
nóg að gera í framtíðinni. Það
er ómögulegt að segja hversu
margir bátar eru of margir, og
hversu fáir eru of fáir, það
verður bara að koma í ljós.
Menn verða að taka áhættu.
Það er ekki hægt að selja vöru
sem ekki er til og það er ekki
nóg að vera með miklar áætl-
anir. Það verður að koma hlut-
unum í framkvæmd.“

KvöldferðirKvöldferðirKvöldferðirKvöldferðirKvöldferðir
á fimmtudögumá fimmtudögumá fimmtudögumá fimmtudögumá fimmtudögum

Áætlun Hornstranda ehf.
hefst þann 1. júní og lýkur 31.
ágúst. Mæti menn á kajann á
réttum tíma er hægt að fá far
fyrir 2.200-4.000 krónur, eftir
því hversu langt norður menn
vilja sigla. „Stoppað er í
Grunnavík, Aðalvík, Fljóta-
vík, Hlöðuvík og Hornvík í
þessum áætlunarsiglingum.
Siglt er á öllum virkum dögum
nema miðvikudögum en þá
er farið í skemmtisiglingu um
Ísafjarðardjúp frá Súðavík.
Komið verður við í Vigur og
stoppað í veitingasölunni.

Þegar siglt er norður er alltaf
lagt af stað klukkan 12 á
hádegi, nema á fimmtudög-

um, þá verða kvöldsiglingar.
Við tókum nefnilega eftir því
í fyrrasumar að kvöldstillan á
norðanverðum Vestfjörðum er
eitthvað sem ferðamenn bara
verða að fá að upplifa.“

Sumarbústaða-Sumarbústaða-Sumarbústaða-Sumarbústaða-Sumarbústaða-
eigendur traustireigendur traustireigendur traustireigendur traustireigendur traustir

Þeir sem sigla með Henry
og félögum koma alls staðar
að. „Ferðamennirnir koma frá
hinum og þessum löndum. Í
fyrra voru Frakkar mjög áber-
andi og að sjálfsögðu var tölu-
vert af Þjóðverjum. Einnig
voru nokkrir Bandaríkjamenn
og voru þeir manna skrítnastir.
Meðan stoppað var á læginu
hjálpuðu flestir til eins og þeir
gátu, og sumir jafnvel meira
en þeir gátu. Bandaríkjamenn-
irnir settust hins vegar bara
niður og horfðu á. Ég held að
þeir séu ekki vanir því að þurfa
að hjálpa eitthvað til þegar
þeir eru búnir að borga fyrir
þjónustuna.

Okkar traustasti kúnnahóp-
ur er án efa sumarbústaðaeig-
endur. Þeir halda sínu striki
og fara norður þó veðrið sé
ekkert sérstaklega gott. Án
þeirra væri eflaust óbærilega
lítið að gera þegar vindar
blása.“
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yrði vægast sagt mjög erfitt
að fá frí.“

Eiginkona Henrys, Jóna
Benediktsdóttir, er ættuð úr
Hornvík. „Það er sagt að
hverjum þyki sinn fugl fagur,
enda er það oft þannig að fólki
finnst sú vík fegurst allra sem
það á ættir að rekja til. Ég
verð þó að viðurkenna að mér
finnst Hornvík taka Aðalvík
fram í þeim efnum. Það að
standa á pallinum á Stígshús-
inu og horfa yfir Hornvíkina í
blankalogni er það besta sem
hægt er að hugsa sér. Ég verð
eflaust gerður arflaus fyrir að
segja að eitthvað sé fallegra
en Aðalvík, en það verður bara
að hafa það.“

Hverjum þykirHverjum þykirHverjum þykirHverjum þykirHverjum þykir
sinn fugl fagursinn fugl fagursinn fugl fagursinn fugl fagursinn fugl fagur

Faðir Henrys er fæddur og
uppalinn á Sæbóli í Aðalvík.
„Ég hef verið í Aðalvík við og
við síðan ég man eftir mér.
Við fórum þangað á hverju
einasta sumri og dvöldum eins
lengi og hægt var. Árið 1973
byggði pabbi sumarbústað á
Sæbóli og hefur hann undir-
gengist stanslausar viðgerðir
og viðbætur síðan. Ég held að
ég eigi því miður eftir að hafa
lítinn tíma til að standa í slíku
nú þegar ég er farinn að sigla
með fólk á sumrin, því það

Skellinöðru-Skellinöðru-Skellinöðru-Skellinöðru-Skellinöðru-
námskeiðnámskeiðnámskeiðnámskeiðnámskeið

Ökuskóli Vestfjarða heldur námskeið til
undirbúnings prófi á létt bifhjól, dagana 5.,
6. og 7. júní nk.

Námskeiðið er tólf klukkustundir og líkur
með fræðilegu prófi til A-réttinda. Þeir sem
hafa áhuga á að öðlast réttindi á létt bifhjól
og ná 15 ára aldri á næstu þremur mánuðum
eru hvattir til að sækja þetta námskeið, þar
sem það veitir rétt til útgáfu æfingarleyfis til
undirbúnings akstursprófi.

Skráning á námskeiðið er til 4. júní hjá
undirrituðum sem jafnframt veita allar frekari
upplýsingar: Auður, sími 893 5478, Gunnar
sími 696 7316 og Kristján sími 892 0477.

Ökuskóli Vestfjarða ehf.

Innritun í Mennta-Innritun í Mennta-Innritun í Mennta-Innritun í Mennta-Innritun í Mennta-
skólann á Ísafirðiskólann á Ísafirðiskólann á Ísafirðiskólann á Ísafirðiskólann á Ísafirði
Munið að innritunarfrestur vegna náms

nýrra nemanda á væntanlegri haustönn er
til 8. júní 2001.

Auk brauta sem starfræktar voru síð-
astliðinn vetur er boðið upp á almenna
námsbraut, grunndeild tréiðna og 1. árs
nám á Patreksfirði.

Nemendum er bent á að kynna sér vel
breytt skilyrði fyrir innritun á einstakar
brautir.

Mjög brýnt er að öllum umsóknum fylgi af-
rit af prófskírteinum úr grunnskóla. Nem-
endur sem koma úr öðrum framhaldsskólum
láti afrit af námsferli þar fylgja umsókn.

Skólagjöld á haustönn, einkum innritunar-
gjald og nemendafélagsgjald, alls kr. 5.500.-
verða innheimt með gíróseðli.

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans
kl. 9-16.

Skólameistari.

Aflaverðmæti togaraflotans minnkaði um milljarð á síðasta áriAflaverðmæti togaraflotans minnkaði um milljarð á síðasta áriAflaverðmæti togaraflotans minnkaði um milljarð á síðasta áriAflaverðmæti togaraflotans minnkaði um milljarð á síðasta áriAflaverðmæti togaraflotans minnkaði um milljarð á síðasta ári

Júlíus Geirmunds skilaðiJúlíus Geirmunds skilaðiJúlíus Geirmunds skilaðiJúlíus Geirmunds skilaðiJúlíus Geirmunds skilaði
þriðja mesta aflaverðmætiþriðja mesta aflaverðmætiþriðja mesta aflaverðmætiþriðja mesta aflaverðmætiþriðja mesta aflaverðmæti

– Páll Pálsson ÍS var í fjórða sæti yfir ísfisktogara landsins
Aflaverðmæti frystitogara

og ísfisktogara nam samtals
28,8 milljörðum króna á síð-
asta ári sem var einum millj-
arði minna en árið áður. Þar af
skiluðu 49 frystitogarar rétt
tæpum 21 milljarði króna sem
er tæplega 300 milljóna króna
samdráttur frá fyrra ári og 41
ísfisktogari veiddi fyrir rúma
7,8 milljarða króna sem er
rúmlega 700 milljónum króna
minna en árið á undan Þetta
kemur fram í nýjasta tölublaði
Fiskifrétta.

Sá frystitogari sem skilaði
mestu aflaverðmæti er Bald-
vin Þorsteinsson EA sem kom
með 8.345 tonn að landi að
verðmæti 933 milljónir króna
eða 28 milljónum króna meira
en árið á undan en þá kom
skipið með 8.219 tonn að
landi. Í öðru sæti er Arnar HU
sem kom með 6.611 tonn að
landi á síðasta ári að verðmæti
907 milljónir króna og í þriðja
sæti er Júlíus Geirmundsson
ÍS með 6.155 tonn að verð-
mæti 878 milljónir króna. Ár-
ið 1999 aflaði Júlíus 5.520

tonn að verðmæti 681 milljón
króna og var þá í 7. sæti yfir
aflahæstu frystitogarana.

Aflahæsti ísfisktogarinn á
síðasta ári er Harðbakur EA
sem kom með 5.454 tonn að
landi að verðmæti 345 millj-
ónir króna. Í öðru sæti er

Júlíus Geirmundsson ÍS.
Gullver NS með 3.657 tonn
að verðmæti 343 milljónir, í
þriðja sæti er Kaldbakur EA
með 5.030 tonn að verðmæti
322 milljónir og í fjórða sæti
er Páll Pálsson ÍS sem kom
með 4.599 tonn að landi á
síðasta ári að verðmæti 313

milljónir króna. Stefnir ÍS er í
29. sæti yfir þá ísfisktogara
sem skiluðu mestu aflaverð-
mæti, en hann kom með 2.048
tonn að landi að verðmæti 158
milljónir króna. Framnes ÍS
er síðan í 38. sæti með 866
tonn að verðmæti 84 milljónir.

Kærumál vegna misnotkunar á þekktu nafni í netspjalli BBKærumál vegna misnotkunar á þekktu nafni í netspjalli BBKærumál vegna misnotkunar á þekktu nafni í netspjalli BBKærumál vegna misnotkunar á þekktu nafni í netspjalli BBKærumál vegna misnotkunar á þekktu nafni í netspjalli BB

Héraðsdómur hafn-Héraðsdómur hafn-Héraðsdómur hafn-Héraðsdómur hafn-Héraðsdómur hafn-
aði kröfu sýslumannsaði kröfu sýslumannsaði kröfu sýslumannsaði kröfu sýslumannsaði kröfu sýslumanns

Héraðsdómur Vestfjarða
hafnaði í síðustu viku kröfu
sýslumannsins á Ísafirði, um
að skylda Margmiðlun Inter-
net ehf. „til að láta lögreglunni
á Ísafirði í té allar upplýsingar

um skrár þeirra úr vélrænni
skráningu vefþjóna internets-
þjónustu varnaraðila sem hafa
að geyma upplýsingar um
hvaða skráði notandi kann að
hafa notað nafnið „Stebbi

Dan“ á netspjalli vefs  Bæjar-
ins besta á Ísafirði sem birtist
kl. 01:56 þann 28. janúar 2001
skv. skráðri tímasetningu
tölvukerfis Snerpu ehf.“

Stefán Dan Óskarsson

kærði misnotkun á nafni sínu
til ærumeiðinga. Í rökstuðn-
ingi dómsins kemur hins veg-
ar fram það álit, að hann sé
ekki sá sem misgert hafi verið
við í þessu máli.

Sjö skemmtiferðaskip væntanleg til Ísafjarðar í sumarSjö skemmtiferðaskip væntanleg til Ísafjarðar í sumarSjö skemmtiferðaskip væntanleg til Ísafjarðar í sumarSjö skemmtiferðaskip væntanleg til Ísafjarðar í sumarSjö skemmtiferðaskip væntanleg til Ísafjarðar í sumar

Færri skipakomur í árFærri skipakomur í árFærri skipakomur í árFærri skipakomur í árFærri skipakomur í ár
Sjö erlend skemmtiferðaskip eru vænt-

anleg til Ísafjarðar í sumar og er það
fækkun frá fyrra ári. Sigríður Ó. Krist-
jánsdóttir hjá Vesturferðum segir þessa
fækkun þó ekki vera óeðlilega þar sem

skipin séu sífellt að breyta áætlunum
sínum. Fyrsta skipið mun vera MV Vict-
oria sem er um 28 þúsund brúttótonn að

stærð og er væntanlegt 16. júní. Farþegar
með því skipi munu aðallega vera Bretar.

Meginhluti farþega þeirra skipa sem
koma við á Ísafirði í sumar munu vera
Bretar og Þjóðverjar. Síðasta skipið er

væntanlegt 14. ágúst. Skipin hafa aðeins
nokkurra klukkustunda viðdvöl áður en

þau halda áfram ferð sinni um heims-
höfin.
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ÞolinmæðiÞolinmæðiÞolinmæðiÞolinmæðiÞolinmæði
þrautirþrautirþrautirþrautirþrautir
vinnurvinnurvinnurvinnurvinnur
allarallarallarallarallar
– rætt við Elías Jónatansson, framkvæmdastjóra
sushi-verksmiðjunnar Sindrabergs ehf. á Ísafirði

Sushiverksmiðjan Sindra-
berg á Ísafirði hefur lítið verið
í fréttum að undanförnu. Sum-
ir segja að engar fréttir séu
það sama og góðar fréttir. Á
það við í þessu tilfelli? Elías
Jónatansson var fyrir nokkru
ráðinn framkvæmdastjóri fyr-
irtækisins og hann er hér
spurður um hagi þess, ganginn
hingað til og fyrirætlanir í
framtíðinni. Fyrir nokkrum
mánuðum var Gunnar Þórð-
arson framleiðslustjóri spurð-
ur svipaðra spurninga og
sagði hann þá útflutning vera
að hefjast. Hvað segir Elías
nú?

„Þessir samningar sem
gerðir voru á síðasta ári milli
fyrirtækisins og erlendra
dreifingaraðila voru í raun af-
rakstur sýningar sem haldin
var í Brüssel síðasta vor. Á
þeim tíma höfðu menn litlar
hugmyndir um það í hvernig
pakkningum varan ætti að
vera, svo nefnt sé dæmi. Farið
var í samvinnu við Sea Prod-
ucts International, eða SPI, í
Bretlandi. Þeir gerðu sínar
eigin markaðskannanir og
ákváðu síðan í samvinnu við
Sainsbury’s verslunarkeðjuna
í hvernig pakkningum væri
heppilegast að selja vöruna.
Úr varð að varan er seld undir
vörumerki SPI, Ocean Pearl,
en undir því vörumerki eru
framleiddar margar tegundir
tilbúinna sjávarrétta.“

NeytandinnNeytandinnNeytandinnNeytandinnNeytandinn
treystir merkinutreystir merkinutreystir merkinutreystir merkinutreystir merkinu

„Nokkru seinna var farið í
samstarf við þýska dreifingar-
og framleiðslufyrirtækið Cos-
ta. Það fyrirtæki framleiðir og
selur frosna matvöru í súper-
markaði og er mjög þekkt í

Þýskalandi. Þeir framleiða
sumt sjálfir, annað láta þeir
framleiða fyrir sig. Úr varð að
við framleiðum nú sushi fyrir
þá sem selt er undir vörumerk-
inu Costa í stórmörkuðum í
Þýskalandi.

Þetta samstarf hentar okkur
mjög vel. Við erum að selja
glænýja vöru, því eins og
flestir vita þá hefur frosið
sushi ekki verið framleitt áður.
Þess vegna hjálpar mjög að
varan sé seld undir merki sem
neytandinn treystir. Neytandi
sem á annað borð kaupir
frosna tilbúna rétti frá Costa
er líklegri til að kaupa Costa
Sushi en til dæmis Sushi undir
okkar vörumerki. Ástæðan er
einfaldlega sú að ICE Sushi
er að vonum óþekkt merki á
markaðnum.

Við höfum af þessum á-
stæðum sett okkur þá megin-
stefnu að ná samningum um
að framleiða sushi undir
þekktum vörumerkjum ann-
arra. Það særir í rauninni ekk-
ert okkar stolt að vera ekki að
framleiða eingöngu undir
okkar eigin íslensku vöru-
merki, heldur þvert á móti get-
um við verið stoltir af að vera
valdir til að framleiða undir
þekktum erlendum merkj-
um.“

Í samkeppniÍ samkeppniÍ samkeppniÍ samkeppniÍ samkeppni
við ferskt sushivið ferskt sushivið ferskt sushivið ferskt sushivið ferskt sushi

Elías segir þetta samstarf
milli Sindrabergs og Costa í
Þýskalandi hafa gengið ágæt-
lega. „Aftur á móti erum við
ekki alveg nógu ánægðir með
söluna í Bretlandi. Hún hefur
verið minni en væntingar
stóðu til um. Aðalástæðuna
fyrir því teljum við vera þá að

mikið framboð er af fersku
sushi í stórmörkuðum í Bret-
landi. Það er staðsett á sama
stað og samlokurnar í þessum
verslunum og menn eru að
grípa þetta með sem snarl í
hádeginu.

Við teljum okkar sushi vera
betra en hið ferska ef eitthvað
er, en það dugar ekki til. Það
virðist skipta miklu að það
ferska er tilbúið til neyslu um
leið og það er keypt, en okkar
þarf að kaupa með þriggja
tíma fyrirvara svo hægt sé að
láta það þiðna eðlilega. Það
má í rauninni segja að við
séum að reyna fyrir okkur á
öðrum hluta markaðarins en
þann sem er að kaupa sér snarl
í hádeginu, þ.e. hjá þeim sem
kaupa sushi til að nota heima
við, til dæmis sem forrétt eða
léttan kvöldverð.

Til að auka veltuna erum
við, í samstarfi við okkar
dreifingaraðila, að hrinda af
stað kynningarátaki ytra.
Núna höfum við komist inn í
Sainsbury´s verslunarkeðjuna
í Bretlandi sem er mjög mik-
ilvægt. Ég held að salan eigi
eftir að aukast í verslunum
þar í landi.“

Allt tekur sinn tímaAllt tekur sinn tímaAllt tekur sinn tímaAllt tekur sinn tímaAllt tekur sinn tíma
„Við erum kannski að sýna

þessu öllu fullmikla óþolin-
mæði. Við vissum alveg að
það tæki mikinn tíma að koma
undir sig fótunum á erlendum
mörkuðum.  Reynslan hefur
kennt okkur að frá þeim tíma
þegar aðilar byrja að sýna okk-
ur áhuga og þar til þeir fara að
taka frá okkur vöru í einhverju
magni geta liðið fjórir til sex
mánuðir. Þegar ferlið er skoð-
að þá kemur í ljós að þetta er
ekki óeðlilega langur tími.

Enn og aftur þurfum við að
gera okkur grein fyrir að um
nýja vöru er að ræða.

Það ferli sem varan fer í
gegn um áður en hún endar í
hillum verslana erlendis er
ótrúlega langt og viðamikið.
Senda þarf sýni og aftur sýni
og þarf varan að komast í
gegnum bragðprófanir. Semja
þarf um verð, hanna umbúðir
og prenta, senda út fyrstu
prufusendingar og kanna við-
brögð markaðarins. Kaupandi
fer síðan gjarnan af stað með
kynningarátak, sem tímasetja
þarf með nokkurra vikna eða
mánaða fyrirvara og það er
ekki fyrr en árangur fer að
verða af því kynningarátaki
sem við þurfum að fara að
framleiða í einhverju magni.
Þannig er gangurinn ef dæmið
gengur upp í fyrstu tilraun, en
það er engan veginn gefið fyrir
fram í hverju tilfelli fyrir sig.

Þessa sömu vinnu þarf síð-
an að endurtaka á hverjum
nýjum markaði sem farið er
inn á. Dreifingaraðilar okkar
ytra eru þó bjartsýnir og hafa
sagst vera fullvissir um að sal-
an taki við sér.“

Nálgast núlliðNálgast núlliðNálgast núlliðNálgast núlliðNálgast núllið
hægt og rólegahægt og rólegahægt og rólegahægt og rólegahægt og rólega

„Þessi bið reynir ótrúlega
mikið á þolinmæðina, bæði
okkar sem við þetta störfum
og hluthafanna sem þurfa að
sætta sig við taprekstur. Ný-
lega jukum við hlutafé í fyrir-
tækinu um 45 milljónir. Þá
komu nokkrir nýir einstakl-
ingar að fyrirtækinu. Þess má
geta að flestir eru þeir Vest-
firðingar, þótt sumir þeirra búi
reyndar utan Vestfjarða í dag.
Stærsti hluthafi félagsins kom

inn í félagið í þessari aukn-
ingu, en það er Nýsköpunar-
sjóður atvinnulífsins sem á
nú tæplega 40% hlut í félag-
inu. Heildarhlutafé félagsins
er nú orðið 95 milljónir króna.
Það var okkur afar mikilvægt
að fá Nýsköpunarsjóðinn inn
á þessum tímapunkti, því það
er ekki einungis fjármagnið
sem við fáum inn heldur sýnir
það okkur að fjárfestar hafa
trú á fyrirtækinu. Við teljum
þetta vera mikilvægt lóð á
vogarskálarnar og nauðsyn-
legt til þess að viðskiptahug-
myndin geti gengið upp.  Þetta
aukna fjármagn gefur okkur
náttúrlega aukinn styrk og var
í raun bráðnauðsynlegt til þess
að forða fyrirtækinu frá greið-
sluvandræðum.

Fyrirtækið hefur verið rekið
með halla frá upphafi, eins og
eðlilegt er með svona frum-
kvöðlafyrirtæki. Tapið er þó
alltaf að minnka og við nálg-
umst núllið hægt og rólega.“

Fólki líkar varanFólki líkar varanFólki líkar varanFólki líkar varanFólki líkar varan

„Dreifingin hefur verið góð
og er ekki fyrir henni að
kvarta, sérstaklega í Þýska-
landi. Ísfirskt sushi er nú kom-
ið í um 400 verslanir þar í
landi og við höfum verið að
sjá söluna nuddast hægt og
rólega upp.

Costa menn eru þó ekki
búnir að koma vörunni í fulla
dreifingu. Þeir reiknuðu með
því að það tæki í það minnsta
eitt og hálft ár. Þarna verðum
við enn að sýna þolinmæði.

Við erum mjög ánægðir
með það hvernig hlutirnir hafa
gengið í Þýskalandi. Eins og
ég sagði, þá er salan að aukast.
Það sem meira máli skiptir er
að kannanir hafa sýnt að um

endurteknar sölur er að ræða,
það er að segja að fólki, sem
einu sinni hefur keypt sushi
frá okkur, líkar varan og kaup-
ir hana aftur. Þetta hefur gífur-
lega mikið að segja upp á
framtíðina.“

Enn er stefntEnn er stefntEnn er stefntEnn er stefntEnn er stefnt
á nýja markaðiá nýja markaðiá nýja markaðiá nýja markaðiá nýja markaði

„Eftir sýninguna í Brüssel í
apríl þar sem við fengum mjög
jákvæð viðbrögð stefndum
við inn á nýja markaði. Af
mörkuðum hér nálægt okkur
sem sýndu mikinn áhuga má
nefna Danmörku, Noreg, Sví-
þjóð, Finnland, Holland, Bel-
gíu og Frakkland.

Við höfum um nokkurt
skeið átt í viðræðum við aðila
í Svíþjóð varðandi sölusamn-
ing og vænti ég þess að við
náum saman á næstu vikum.
Einnig eru farnar í gang við-
ræður við aðila í Frakklandi
og Finnlandi.

Það kann að hljóma hortug-
lega, en þetta litla fyrirtæki
leggur áherslu á að ná samn-
ingum við mjög stór fyrirtæki
í hverju landi, eða fyrirtæki
sem geta tryggt okkur mikla
dreifingu. Við teljum það
ókost að vera í sambandi við
marga smáa aðila í sama landi,
því það getur beinlínis komið
í veg fyrir að við náum seinna
samningum við stærri aðilana.
Það er greinilegt í Evrópu og
vafalaust víðar, að þeir stóru
eru að verða stærri og þeir
smærri eiga sífellt erfiðara
uppdráttar. Mjög stórar versl-
unarkeðjur eru að tengjast,
annað hvort með skiptum á
hlutabréfum, eða þá að önnur
keðjan eignast hina. Þessar
sameiningar ná út yfir öll

22.PM5 19.4.2017, 09:328



MIÐVIKUDAGUR 30. MAÍ 2001      9

landamæri og keðjurnar sem
áður voru kannski til í 2-3
löndum eru nú tengdar eignar-
lega í 20-30 löndum og ná
yfir nokkrar heimsálfur

Verslunarkeðjurnar vilja
síðan eiga sín viðskipti við
stóra dreifingaraðila með mik-
ið vöruúrval. Það er því af-
skaplega mikilvægt fyrir okk-
ur að ná samningum við dreif-
ingaraðila sem verslunarkeðj-
urnar vilja skipta við. Við höf-
um því raunverulega ekkert
val, við hreinlega verðum að
líta stórt á okkur og bera höf-
uðið hátt.“

Með forskot íMeð forskot íMeð forskot íMeð forskot íMeð forskot í
veisluþjónustunniveisluþjónustunniveisluþjónustunniveisluþjónustunniveisluþjónustunni

„Við komumst nýverið í
samband við alþjóðlegan
dreifingaraðila í Þýskalandi
sem heitir Langenbach en
hann þjónar veitingahúsum og
allskonar veitingarekstri um
alla Evrópu, þar á meðal flug-
eldhúsum. Undir vörumerki
Langenbach er framleiddur
mikill fjöldi tilbúinna vand-
aðra rétta fyrir veitingarekstur.
Þar á bæ eru menn mjög hrifn-
ir af sushíinu og telja að það
henti meðal annars mjög vel í
það sem kallað er „event cat-
ering“, stórveislur eða kok-
teilpartí. Þar eru menn kannski
að taka á móti nokkur hundruð
manns og vita oft ekki með
miklum fyrirvara hvort gestir-
nir verða þrjúhundruð eða sex-
hundruð.

Þarna höfum við forskot á
ferska sushíið. Það er engin
leið að búa til sushí ofan í
nokkur hundruð manns með
nokkurra klukkustunda fyrir-
vara. Hins vegar tekur ekki
nema þrjá tíma að þíða okkar
frosna sushi.“

Einn vondur bitiEinn vondur bitiEinn vondur bitiEinn vondur bitiEinn vondur biti
eyðileggur mikiðeyðileggur mikiðeyðileggur mikiðeyðileggur mikiðeyðileggur mikið

„Við höfum heyrt að nokkr-
ir sushistaðir ytra noti okkar
sushi með því sem búið er til
á staðnum. Þá nota kokkarnir
okkar vöru sem ákveðinn
grunn og einbeita sér að því
að búa til framandi sushi-rétti.
Þetta eru ein bestu meðmæli
sem ég hef heyrt.“

– Framleiðslan hlýtur þá að
ganga vel fyrst sushíið er gott?

„Að mínu mati erum við
búnir að ná mjög góðum tök-
um á framleiðslunni. Vissu-
lega voru ýmsir barnasjúk-
dómar á þessu í upphafi, en
okkur hefur hægt og rólega
tekist að sníða af flesta van-
kanta. Það sem mestu skiptir
í þessu er að halda jöfnum
gæðum. Menn setja sér ein-
hver gæðamörk sem verður
að halda, alltaf! Það er svo
sem ágætt ef hluti framleiðsl-
unnar fer yfir þessi gæðamörk,
en hún má aldrei fara niður
fyrir mörkin. Það má bara ekki
gerast. Einn vondur sushíbiti
getur eyðilagt ótrúlega mikið,
neytendur sætta sig einfald-
lega ekki við svoleiðis.“

Hrífandi og fjölsóttir söngtónleikar í Ísafjarðarkirkju sl. föstudagskvöldHrífandi og fjölsóttir söngtónleikar í Ísafjarðarkirkju sl. föstudagskvöldHrífandi og fjölsóttir söngtónleikar í Ísafjarðarkirkju sl. föstudagskvöldHrífandi og fjölsóttir söngtónleikar í Ísafjarðarkirkju sl. föstudagskvöldHrífandi og fjölsóttir söngtónleikar í Ísafjarðarkirkju sl. föstudagskvöld

Fimm einsöngvararFimm einsöngvararFimm einsöngvararFimm einsöngvararFimm einsöngvarar
með tveimur kórummeð tveimur kórummeð tveimur kórummeð tveimur kórummeð tveimur kórum

Frá tónleikunum í Ísafjarðarkirkju.

Um tvö hundruð manns
komu á sameiginlega tón-
leika Kvennakórs Bolung-
arvíkur og Sunnukórs Ísa-
fjarðar sem haldnir voru í
Ísafjarðarkirkju á föstu-
dagskvöld. Tónleikarnir
stóðu yfir um tvær klukku-
stundir og byrjuðu á sam-
eiginlegu lagi allra kven-
raddanna. Þær sungu Ég bið
að heilsa eftir Inga T. Lár-
usson, sem var mjög kröft-
ugt og skemmtileg byrjun á
mjög vel heppnuðum tón-
leikum. Næst söng Kvenna-
kór Bolungarvíkur sína
dagskrá sem var mjög
hressileg og fjörug. Í negra-
sálminum All my trials söng

Margrét Lilja Pétursdóttir ein-
söng og var mál manna að
flutningurinn hefði verið fall-
egur og hrífandi.

Dagskrá kvennakórsins
lauk svo með syrpu sem var
ótrúlega fjörug og höfðu þær
greinilega mjög gaman af
flutningnum og það hafði
áhrif á allan salinn sem var
farinn að dilla sér með. Þær
tóku einnig mjög kröftugt
aukalag og voru klappaðar út
af sviðinu.

Eftir hlé tók Sunnukórinn
við sviðinu. Hann byrjaði á
íslensku þjóðlagi sem var
skemmtilegur leikur karl- og
kvenraddanna og lofaði byrj-
unin mjög góðu. Því næst

sungu þau lagið Ítalskt salat
sem óhætt er að segja að hafi
verið hápunktur kvöldsins þar
sem Sunnukórinn sýndi og
sannaði að hann er einn af
fremstu blönduðu kórum
landsins. Þar komu fram ein-
söngvararnir Ragnheiður
Halldórsdóttir, Freygerður
Ólafsdóttir, Björn Birkisson
og Esra Esrason. Þau sýndu
kraftmikla framkomu og
minnti allt helst á ítalska
óperu, svo mikið var fjörið og
krafturinn.

Af síðustu þremur lögum
Sunnukórsins stóð eitt lag upp
úr og var það Sumarvals eftir
Toots Thielemans en í því var
mjög skemmtileg tilfinning og

minnti helst á tímabil The
Great Gatsby eða bara Mary
Poppins því að í hluta lagsins
blístrar kórinn laglínuna sem
skapaði skemmtilega stemm-
ningu ásamt undirleik hljóm-
sveitarinnar, Baldurs Geir-
mundssonar, Karls Geir-
mundssonar og Samúels Ein-
arssonar.

Sameiginlegur kór Kvenna-

kórs Bolungarvíkur og
Sunnukórs steig svo fram
eftir að Sunnukórinn hafði
tekið aukalag. Þeir sungu
saman tvö hugljúf lög auk
mjög fjörugs aukalags þar
sem krafturinn skein í gegn
og var frábær endir á frá-
bærum tónleikum.

– Albertína Elíasdóttir.

47-módelið47-módelið47-módelið47-módelið47-módelið
dreifist víðadreifist víðadreifist víðadreifist víðadreifist víða

Fólk úr árgangi 1947 hitt-
ist á Ísafirði um síðustu
helgi í tilefni af 40 ára ferm-
ingarafmæli. Alls mættu 46
en flestir þeirra eru nú bú-
settir utan Vestfjarða. Á
föstudegi voru fermingar-
börnin í Tjöruhúsinu þar
sem gefinn var út geisla-
diskur og minningabók.

Á laugardagsmorgni var
gamli barnaskólinn skoðað-
ur. Þaðan var farið í Gamla
apótekið og síðan í Gamla
bakaríið. Blómsveigur var
lagður á leiði látinna skóla-
systkina og síðan farið í
fjallgöngu fyrir ofan Urðar-
veg.

Fermingarbörnin fóru
svo til Flateyrar. Á leiðinni
skoðuðu þau fossinn í Vest-
fjarðagöngum og komu við
í kirkjunni á Holti. Um
kvöldið hittust þau svo á
Hótel Ísafirði, átu þar sam-
an, drukku og dönsuðu.

Fremsta röð frá vinstri: Kristjana Sigurðardóttir, Ingibjörg Sigurlaugsdóttir, Arndís Finnbogadóttir, Ásdís Magnúsdóttir,
Júlíana Pálsdóttir, Erna S. Hákonardóttir, Kolbrún Sveinbjarnardóttir, Bjarni Jónsson, Gunnar Bjarnason og Ásgeir
Erling Gunnarsson. Miðröð frá vinstri: Oddný Guðmundsdóttir, Þorgerður M. Kristjánsdóttir, Ásbjörg Emanúelsdóttir,
Þórdís Guðmundsdóttir, Rannveig Hestnes, Rannveig Sigurðardóttir og Sigrún Gunnarsdóttir. Aftasta röð frá vinstri:
Önundur Jónsson, Ásgeir Halldórsson, Björn Gunnarsson, Svavar Cesar Kristmundsson, Frímann A. Sturluson,
Birgir Úlfsson, Ólína Halldórsdóttir, Magnús Guðmundsson, Ómar Ellertsson, Sigríður B. Ásgeirsdóttir, Stefán Finns-
son, Guðni Geir Jóhannesson, Ólöf Veturliðadóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir, Bergmann Ólafsson, Stefán Dan Óskarsson,
Hrafnhildur Samúelsdóttir, Árni Sörensen, Helga Sveinbjarnadóttir og Þórarinn Gíslason.

20 ára ferm-20 ára ferm-20 ára ferm-20 ára ferm-20 ára ferm-
ingarafmæliingarafmæliingarafmæliingarafmæliingarafmæli

Þau sem fermdust á Ísa-
firði fyrir 20 árum komu
saman nú um helgina. Fólk-
ið hittist á Silfurtorgi síð-
degis á föstudaginn og fór
sjóleiðina inn í Reykjanes.
Þar var farið í sund og keppt
í handbolta, stelpur á móti
strákum. Að vísu voru
strákarnir ívið færri en
stelpurnar. Þegar komið var
til baka var étið, drukkið og
dansað á kaffistofu Pólsins
og munu þeir lífseigustu
hafa farið að sofa klukkan
6 um morguninn.

Fimm klukkustundum
síðar var hist í morgunverði
heima hjá einu fermingar-
barnanna. Klukkan eitt var
farið í sund á Flateyri og
haldin sandkastalakeppni í
Holti í Önundarfirði. Á leið-

inni til baka var haldið partí í
Vestfjarðagöngum. Sumir

lögðu sig þegar til Ísafjarðar
var komið, en aðrir héldu

ótrauðir áfram skemmtana-
haldi. Fermingarbörnin hittust

svo í Sjallanum um kvöld-
ið í mat og dans.

Efsta röð frá vinstri: Kristjana Ósk Samúelsdóttir, Sylvía Sigurðardóttir, Júlíana Ernisdóttir, Hrefna Magnúsdóttir,
Gyða Jónsdóttir. Næstefsta frá vinstri: Guðrún Baldursdóttir, Halla V. Haraldsdóttir, Stella Hjaltadóttir, Málfríður
Hjaltadóttir, Halla B. Reynisdóttir, Ásthildur Gestsdóttir, Sigríður Á. Kjartansdóttir, Ingibjörg M. Guðmundsdóttir.
Næstfremsta röð frá vinstri: Brynhildur Gunnarsdóttir, Sigríður Jakobsdóttir, Friðgerður Ómarsdóttir, Sigríður Ó.
Kristjánsdóttir, Sigríður L. Gunnlaugsdóttir, Arnar Árnason, Halldór Magnússon. Fremsta röð: Jakob Tryggvason,
Oddur Bjarnason, Védís Guðjónsdóttir, Rannveig Jóna Hallsdóttir, Aðalsteinn Elíasson, Kristján Andri Guðjónsson.Ertu orðin(n)

áskrifandi?
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SÚÐAVÍKURHREPPUR

A U G L Ý S I RA U G L Ý S I RA U G L Ý S I RA U G L Ý S I RA U G L Ý S I R

Vatnsveita Súðavíkur

• Súðavíkurhreppur óskar eftir
tilboðum í byggingu og fullnað-
arfrágang á miðlunargeymi fyrir
Vatnsveitu Súðavíkur.
Verktaki skal einnig sjá um alla
jarðvinnu umhverfis geyminn,
lagnir innan geymisins og utan,
tengingu tveggja borhola við
geyminn og aðveituæð vatns-
veitunnar og fleira.
Helstu magntölur eru:
Jarðvinna um 2.500m³, mótaflötur
1.250m², bendistál 34.000 kg. og
steinsteypa 365 m³.
Verklok eru áætluð 15. septem-
ber 2001.
Útboðsgögn verða afhent á skrif-
stofu Súðavíkurhrepps, Njarðar-
braut 14, Súðavík frá og með
fimmtudeginum 31. maí 2001.
Tilboð verða opnuð á sama stað
þriðjudaginn 12. júní 2001 kl.
11:00.

Orkubú Vestfjarða
Í

ÞverárvirkjunÞverárvirkjunÞverárvirkjunÞverárvirkjunÞverárvirkjun
SteingrímsfirðiSteingrímsfirðiSteingrímsfirðiSteingrímsfirðiSteingrímsfirði

Vegna endurnýjunar Þverárvirkjunar er
vatnshverfill frá CKD til sölu.

Um er að ræða Francis hverfil, árgerð
1963, gerður fyrir vatnsflæði 3m³/s, fallhæð
um og yfir 50 m. Þrýstilega, öxull, frásláttar-
og höfuðloki getur fylgt.

Hverfillinn var ástengdur 1.200kW rafala
sem er ónýtur. Sömuleiðis gangráður og all-
ur stjórnbúnaður.

Umræddir hlutir verða seldir í því ástandi
sem þeir eru og skulu þeir fjarlægðir af virkj-
unarstað eigi síðar en 16. júní nk.

Tilboð skulu hafa borist til Orkubús Vest-
fjarða, Stakkanesi 1, 400 Ísafjörður,
fimmtudaginn 7. júní 2001, kl. 14:00 og
verða þau opnuð þar í viðurvist þeirra bjóð-
enda, sem óska eftir að vera viðstaddir.

Orkubú Vestfjarða
Í í– beislað náttúruafl!

Útfararstjóri fundinn!Útfararstjóri fundinn!Útfararstjóri fundinn!Útfararstjóri fundinn!Útfararstjóri fundinn!

Gunnlaugur Á. Finnbogason
á Ísafirði skrifar

,,Stefna Sjálfstæðisflokksins
er að leggja Vestfjarða-
kjálkann í eyði“

Um fátt hefur verið meira
rætt í vetur, en fyrirhugaða
kvótasetningu á ýsu, ufsa og
steinbít og þær geigvænlegu
afleiðingar fyrir byggðirnar
hérna á Vestfjörðum sem
kvótasetning ylli.

Á síðustu dögum þingsins
voru menn orðnir nokkuð
bjartsýnir á að lögunum yrði
frestað, enda meirihluti fyrir
frestun bæði í sjávarútvegs-
nefnd og á Alþingi. Þá kemur
reiðarslagið, Einar K. Guð-
finnsson formaður sjávarút-
vegsnefndar og þingmaður
Vestfirðinga, neitar að halda
fund í sjávarútvegsnefnd (eins

og fram kom í máli Jóhanns
Ársælssonar á Alþingi á laug-
ardagskvöldið 19. maí síðast-
liðinn) þrátt fyrir að margoft
hafi verið óskað eftir fundi
nefndarinnar. Einar K. Guð-
finnsson hefði ekkert annað
þurft að gera en að kalla sam-
an sjávarútvegsnefnd, þar
hafði frestunartillagan meiri-
hluta atkvæða og þá hefði hún
farið fyrir Alþingi þar sem hún
hafði einnig meirihluta at-
kvæða. Einar treysti sér hins-
vegar ekki í lýðræðislegar að-
gerðir og neitaði að boða
þennan fund.

Ég get ekki séð annað en

stefna Sjálfstæðisflokksins í
málefnum Vestfjarða sé orðin
alveg skýr. Stefna Sjálfstæðis-
flokksins er að leggja Vest-
fjarðakjálkann í eyði.

Að lokum skora ég á Einar

K. Guðfinnsson að segja af
sér þingmennsku fyrir Vest-
firðinga svo hann geti einbeitt
sér að útfararstjórn á öðrum
vígstöðvum.

Vorhátíð Grunnskólans á Ísafirði haldin á laugardagVorhátíð Grunnskólans á Ísafirði haldin á laugardagVorhátíð Grunnskólans á Ísafirði haldin á laugardagVorhátíð Grunnskólans á Ísafirði haldin á laugardagVorhátíð Grunnskólans á Ísafirði haldin á laugardag

Boltakast, trampólínBoltakast, trampólínBoltakast, trampólínBoltakast, trampólínBoltakast, trampólín
og björgunarróla og ballog björgunarróla og ballog björgunarróla og ballog björgunarróla og ballog björgunarróla og ball
Vorhátíð Grunnskólans á

Ísafirði var haldin á laugardag.
Alls kyns leiktækjum var rað-
að á lóð skólans og léku börn
sér í boltakasti, á trampólíni
og í björgunarrólu. Hestar
komu við sögu á hátíðinni og
var lukkuhjólið mjög vinsælt.

Ísfirska hljómsveitin Bim-
bó lék allan tímann sem há-
tíðin stóð yfir og börn úr 9.
bekk Grunnskólans seldu
veitingar til að afla fjár fyrir
skólaferðalag á næsta ári.

„Ég held að fólk hafi al-
mennt verið mjög ánægt með
hvernig til tókst“, segir Þórdís
Jakobsdóttir, formaður for-

eldrafélags Grunnskólans. „Í
það minnsta skemmtu börnin

sér vel og mæting var góð. Þó
mættu ívið færri en í fyrra, en

mikið var um að vera í bænum
á laugardag.“

Hljómsveitin Bimbó skemmti á vorhátíðinni.

Fjörugir krakkar á vorhátíð.Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

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

ÍSAFJÖRÐUR:
Austurvegur 12: Tæplega 60 m² 3ja
herb. íbúð á annarri hæð. Laus.
Grundargata 2: Rúml. 60m² 2ja
herb. íbúð á 1. hæð.
Verð kr. 3.000.000.- Laus.
Hlíðarvegur 14: Einbýlishús -
kjallari, hæð og óinnréttað ris.
Grunnflötur ca. 90m². Húsið er
nýuppgert að mestu. Verð tilboð.
Hlíðarvegur 16: Lítil 3ja herb. íbúð

ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.500.000,-
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.000.000,-
Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð
á 1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m².
Verð kr. 5.800.000,-
Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega. Verð kr.
6.900.000,-
Hlíf II: Rúmlega 50 m² íbúð á 3ju
hæð. Laus fljótlega.

SUÐUREYRI:
Hjallavegur 11: Einbýlishús, 160-
170m², illa farið. Verð kr. 2 millj., allt
áhvílandi.
Hjallavegur 7: Húsið er 176m². Á
jarðhæð er séríbúð ca 60 fm. Selst í
einu lagi. Húsið er laust.

Brekkugata 1: e.h. 79m². Laust.
Verð kr. 500.000.
Fjarðargata 34a: rúmlega 100m²
parhús. Húsið er laust.
Verð kr. 1.700.000.

PATREKSFJÖRÐUR:

á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.
Hrannargata 8: Rúmlega 70m², 3ja
herbergja íbúð. Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega.
Mjallargata 1: 70 m², 2-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.
Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari
ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð

Höfðastígur 6, Bolungarvík: Rúmlega 170m² íbúð á efri hæð og séríbúð í
kjallara. Getur selst sitt í hvoru lagi.

Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Vitastígur 8: 100m² einbýlishús . Illa
farið. Laust. Verð kr. 600.000,-.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.

Brunnar 2: 178m² einbýlishús. Verð
5.200.000,-. Laust.
Stekkjar 14: 173m² tvílyft ein-
býlishús. Verð 4.700.000. Laust.

Urðarvegur 70: Raðhús með innbyggðum bílskúr alls um 195m². Laust
eftir samkomulagi. Verð tilboð.

Dalbraut 12: 113m² einbýlishús.
Laust.

BÍLDUDALUR:
BOLUNGARVÍK:

Þjóðólfsvegur 16: 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð. Laus. Verð kr.
1.300.000,-
Skólastígur 19: Rúmlega 100m²
íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einbýlishúsi koma til greina.
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.

ÞINGEYRI:
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Ísafjarðarbær erÍsafjarðarbær erÍsafjarðarbær erÍsafjarðarbær erÍsafjarðarbær er
undir landsmeðaltali!undir landsmeðaltali!undir landsmeðaltali!undir landsmeðaltali!undir landsmeðaltali!

Gleðifréttir bárust til Ísa-
fjarðar þann 2. maí sl. Fréttir-
nar voru þær að nemendur
10. bekkjar í grunnskólum
Ísafjarðarbæjar reyndust tölu-
vert undir „landsmeðaltali“.
Nú gætir þú, lesandi góður,
haldið að ég væri að tala um
eitthvað annað en ég meina,
t.d. samræmdu prófin sem eru
nýafstaðin. Nei, svo er ekki.
Reyndar myndi það varla
passa því það er stígandi í
árangri 10. bekkja grunnskól-
anna í Ísafjarðarbæ, a.m.k. í
Grunnskólanum á Ísafirði. Ég
ætla hins vegar ekki að fjalla
um námsárangur að þessu
sinni.

Nei, ágæti lesandi. Þeir sem
báru fréttirnar núna voru aðilar
frá Áfengis- og vímuvarna-
ráði, Íslandi án eiturlyfja og
fulltrúi frá fyrirtækinu Rann-
sóknir og greining. Nú ertu
væntanlega einhverju nær. Ár-
lega framkvæmir fyrirtækið
Rannsóknir og greining rann-
sóknir meðal unglinga í land-
inu. Meðal þeirra rannsókna
er það umhverfi sem unglingar
á Íslandi búa við ár frá ári,
viðhorf þeirra og neysla t.d. á
tóbaki, áfengi og fíkniefnum.
Þessar kannanir hjálpa okkur
að sjá hver þróun mála er og
fleira þess háttar.

Fréttirnar góðu voru þær að
nú síðustu árin hefur áfengis-
, tóbaks- og hassneysla verið
að minnka verulega og ef mið-
að er við „landsmeðaltalið“,
þá hafa nemendur 10. bekkja
grunnskólanna í Ísafjarðarbæ,

þ.e.a.s. á  Ísafirði, Flateyri,
Suðureyri og Þingeyri, verið
að sýna frábæran árangur ár
frá ári. Þeir sem reykja dag-
lega í 10. bekk í grunnskólun-
um í Ísafjarðarbæ eru 10%
meðan landsmeðaltalið er
16%. Þeir sem hafa orðið ölv-
aðir síðustu 30 dagana áður
en könnunin var lögð fyrir,
vorið 2000, meðal nemenda
10. bekkjar í Ísafjarðarbæ,
voru 20% meðan landsmeðal-
talið var 32%. Þeir sem höfðu
einhvern tíma prófað hass
meðal 10. bekkinga í Ísafjarð-
arbæ vorið 2000 voru 6%
meðan landsmeðaltalið var
12%.

Meðfylgjandi línurit sýna
síðan hver þróun síðustu fjög-
urra ára hefur verið.

Reyndar koma þessar fréttir
okkur sem höfum verið að
fylgjast með þróun unglinga-
mála í Ísafjarðarbæ ekki mjög
á óvart. Þetta er í raun og veru
staðfesting á því sem við höfð-
um á tilfinningunni. Það er
athyglisvert að skoða línuritin,
ekki síst með hliðsjón af því
að á árinu 1997 tók vímu-
varnahópurinn Vá Vest við
umboði sveitarfélaganna
þriggja á norðanverðum Vest-
fjörðum, þ.e.a.s. Bolungarvík-
ur, Ísafjarðarbæjar og Súða-
víkurhrepps, til að stýra vímu-
efnaforvörnum á svæðinu. Í
framhaldi af því tókust samn-
ingar við forvarnadeild SÁÁ
um samstarfsverkefnið „Víð-
tækar forvarnir í sveitarfélög-
um“. Frá upphafi hefur Vá

Vest hópurinn stýrt markviss-
um vímuefnaforvörnum á
svæðinu með aðstoð margra
aðila. Þar má fyrst nefna for-
eldra (í gegnum foreldrafé-
lög), kennara og skólastjóra,
félagsmálayfirvöld, starfsfólk
félagsmiðstöðva, heilsu-
gæslustarfsmenn, lögregluna
og fleiri aðila.

Svo virðist sem tekist hafi
að að stilla ágætlega saman
strengi þeirra aðila sem næst
börnum og unglingum standa,
með einum og öðrum hætti.
Þannig hafa starfsmenn skól-
anna tekið myndarlega á for-
varnamálum, t.d. með aukn-
um aga. Sama má segja um
starfsmenn félagsmiðstöðva
bæjarins. Lögreglan hefur lagt
meiri og meiri áherslu á eftirlit
með ólöglegum útivistum
barna og unglinga og áfengis-
neyslu þeirra. Og lögð hefur
verið æ ríkari áhersla á for-
varnir af hálfu lögreglunnar.
Félagsmálayfirvöld hafa eflt
starfsemi sína hvað unglinga-
mál snertir. Foreldrafélög hafa
eflt „foreldrarölt“ og haldið
uppi nokkurs konar „jafn-
ingjaáróðri“. Heilsugæslu-
starfsmenn hafa verið að
koma að forvörnum með ein-
um og öðrum hætti. Að sjálf-
sögðu má ekki gleyma að
minnast á sjálfa unglingana
okkar, sem eru okkur sem hér
búum til sóma.

Til marks um almennan
áhuga íbúa svæðisins og þátt-
töku í forvörnum má nefna
fyrirbærið Gamla Apótekið.

Þar er um að ræða samstarfs-
verkefni fjögurra aðila á norð-
anverðum Vestfjörðum, þ.e.-
a.s. Rauða kross deildanna,
Hollvætta Menntaskólans á
Ísafirði, Vá Vesthópsins og
óskilgreinds hóps foreldra og
annars áhugafólks um bætta
unglingamenningu. Fyrir þá
sem vilja kynna sér nánar
þetta fyrirbæri, Gamla Apó-
tekið, er bent á heimasíðu þess
sem er www.gamlaapotek-
id.is.

Áðurnefndar niðurstöður
Rannsókna og greiningar
sýna, svo óyggjandi er, að við
erum á réttri leið í forvörnum.
Þær sýna okkur jafnframt að
forvarnir virka, ef íbúarnir
hafa áhuga á að ná árangri og
stilla saman strengi sína. Okk-
ur er það fullljóst að ekki sé
ástæða til að hætta hér. Nei
við ætlum að gera enn betur.
Við höfum komist upp á lag
með þetta, við kunnum að-
ferðina sem er að skila árangri.

Til hamingju íbúar í Ísa-
fjarðarbæ. Við bjuggum í
fjölskylduvænum bæ. Hann
er enn fjölskylduvænni í dag
og þannig viljum og ætlum
að hafa hann. Að lokum vil ég
sérstaklega hrósa unga fólkinu
okkar. Það á fyrst og fremst
heiðurinn. Þið eruð bæjarfé-
laginu okkar til sóma.

Hlynur Snorrason,
lögreglufullrúi á Ísafirði,

verkefnisstjóri Vá Vest-
hópsins, stjórnarmaður í

Gamla Apótekinu.

Hlynur Snorrason á Ísafirði skrifar

,,Niðurstöður rannsókna og
greiningar sýna svo

óyggjandi er, að við erum
á réttri leið í forvörnum“

Ölvun síðastliðna 30 daga meðal nemenda í 10. bekk í Ísa-
fjarðarbæ og á landinu í heild árin 1997-2000.

Hassneysla nemenda í 10. bekk í Ísafjarðarbæ og á landinu
í heild árin 1997-2000.

Daglegar reykingar nemenda í 10. bekk í Ísafjarðarbæ og á
landinu í heild árin 1997-2000.

Sorglegt en sem bet-Sorglegt en sem bet-Sorglegt en sem bet-Sorglegt en sem bet-Sorglegt en sem bet-
ur fer mjög fátíttur fer mjög fátíttur fer mjög fátíttur fer mjög fátíttur fer mjög fátítt

Ásthildur Cesil Þórðardóttir, skrifar um
skemmdarverk í görðum Ísafjarðar

,,Ég er viss um að aldrei
aftur hafa þær skemmt
nokkurn gróður á
almennum svæðum“

Það var ljót sjón sem blasti
við mér í Jónsgarði, þegar lög-
reglan hafði hringt í mig og
tilkynnt mér að skemmdar-
verk hefði verið unnið þar.
Túlípanarnir sem höfðu verið
gróðursettir í haust til að
gleðja bæjarbúa upprifnir og
kastað út um allt. Grunnskóla-
nemar sagði lögreglan mér að
hugsanlega hefðu verið að
verki. Daginn eftir þegar ég
fór að vinna niður á Víðivöll-
um, sem ég kalla svo, neðan
við sjúkrahúsið, blasti sama
hörmungin við, búið að ryðja
niður grjóti og henda túlípön-
um út um allt.

Ég kemst sennilega aldrei
að því hverjir voru hér að verki
en þetta ber þeim samt sorg-
lega sögu. Ég vorkenni fólki
sem gerir svona hluti. Þetta er
einhvern veginn svo sjúklegt.
Og greinilegt er að foreldrar
þessara barna hafa ekki haft
fyrir því að ræða við börnin

sín um umgengni um plöntur
og sennilega ekki dýr heldur.
Svona sorgaruppákomur eru
samt sem áður afar fátíðar hér
hjá okkur, og ég er þakklát
fyrir það.

Þetta gerðist fyrir mörgum
árum á Austurvelli. Tvær ung-
ar stúlkur tíndu upp alla túlí-
panana þar og stungu þeim
hingað og þangað um allan
garðinn. Sem betur fer komst
ég að því þá hverjar þær voru
og bað þær að hitta mig í garð-
inum. Við gengum svo um
garðinn og skoðuðum hryll-
inginn og ég spurði þær hvað
þær hefðu eiginlega verið að
hugsa. Þær vildu helst sökkva
niður í jörðina af skömm yfir
athæfinu. Ég fyrirgaf þeim
auðvitað og ég er viss um að
aldrei aftur hafa þær skemmt
nokkurn gróður á almennum
svæðum.

Málið er að það er verið að
fegra bæinn fyrir ykkur, fólkið

sem býr í bæjarfélaginu. Við
sem vinnum við þetta leggjum
okkur öll fram um að gera
sem mest og best til að bærinn
okkar sé fallegur og snyrti-
legur. En svo gerist svona.
Maður verður svo sár og reið-
ur þegar vinnan manns er
eyðilögð með slíkum hætti.

Hvað meðHvað meðHvað meðHvað meðHvað með
göngustígana?göngustígana?göngustígana?göngustígana?göngustígana?

Fyrst ég er byrjuð langar
mig til að minnast á fólkið
sem treður sér allstaðar í gegn-
um limgerðin í Jónsgarði og á
Austurvelli og raunar allstaðar
þar sem slík gerði eru. Hafið
þið, gott fólk aldrei heyrt talað
um hlið? Að stytta sér leið frá
horninu við Sundhöllina til
að komast út á Austurveg er
alls engin stytting. Það eru
fjórir útgangar frá Austurvelli
og þeir dekka nægilega mikið
til að hægt sé að notast við þá.

Ég get sagt ykkur í trúnaði,
að ég fer á vorin á Austurvöll
og Jónsgarð með hnút í mag-
anum yfir hvað mikið þið eruð
búin að traðka niður þetta vor-
ið. Öll vor. Væri nú ekki
skemmtilegra fyrir ykkur og
okkur öll hin að þið notuðuð
gangstígana? Lítið á þetta sem
líkamsrækt, að ganga aðeins
lengra og hætta að vaða yfir
hvar sem þið komið að görð-
unum. Þetta eru ekki bara börn
og unglingar, ég hef séð fínar
frúr hér í bæ troðast í gegnum
trjáþykkni til að stytta sér að-
eins leið í Jónsgarði í stað
þess að fara niður Bæjar-
brekkuna. Og þið hin – hvað
með að benda fólki á að þetta
sé ekki skemmtilegt að gera?
Við eigum öll þennan bæ og
við viljum örugglega öll að
hann sé fallegur og snyrti-
legur. Eða er það ekki?

Um leið og ég óska Ísfirð-
ingum öllum innilega til ham-
ingju með sumarið, þá bið ég
ykkur að hafa það í huga að
hlú frekar að gróðrinum en að
skemma hann.

Bestu kveðjur.
– Ásthildur Cesil Þórðar-

dóttir, garðyrkjustjóri.

22.PM5 19.4.2017, 09:3211
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Fjöregginu kastað?Fjöregginu kastað?Fjöregginu kastað?Fjöregginu kastað?Fjöregginu kastað? 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:
Telur þú að
kvótasetning
smábátanna í
haust muni skaða
landsbyggðina
verulega?

Alls svöruðu 559.
Já sögðu 462 eða 82,65%
Nei sögðu 86 eða 15,38%
Hlutlausir voru
11 eða 1,97%

Jón F. Þórðarson á Ísafirði skrifar

,,Menn með svona hugsun-
arhátt ættu ekki að gefa
sig í svona starf í nokkru
sveitarfélagi“

Ó, þú mannlega eymdÓ, þú mannlega eymdÓ, þú mannlega eymdÓ, þú mannlega eymdÓ, þú mannlega eymd
Mér er ekki klígjugjarnt, en

eftir að hafa lesið frétt á bak-
síðu BB fyrir skömmu um að
lagafrumvarpið um Orkubú
Vestfjarða, sem nú liggur fyrir
Alþingi, yrði ef til vill ekki
afgreitt á þessu þingi, sem og
viðbrögð ýmsra manna í sveit-
arstjórnum á Vestfjörðum við
þeim tíðindum, verð ég að við-
urkenna að mér varð flökurt.
„Ó, þú mannlega eymd“ var
það fyrsta sem kom upp í hug-
ann. Hverskonar úrræðaleysi
er þetta?

Ef frumvarpið sofnarEf frumvarpið sofnarEf frumvarpið sofnarEf frumvarpið sofnarEf frumvarpið sofnar

Mér þykja viðmælendur
BB taka nokkuð stórt upp í
sig þegar þeir þykjast hafa
efni á því að gera lítið úr þeim
alþingismönnum sem barist
hafa fyrir því að þetta stór-
merka fyrirtæki í eigu allra
Vestfirðinga yrði af okkur tek-
ið, annað hvort upp í skuld
eða þá til að grynna á skuldum
sveitarfélaganna. „Ef frum-
varpið sofnar, þá sofnar þetta
sveitarfélag líka“ sagði for-
svarsmaður í einum af kaup-
stöðum Vestfjarða.

Þessum manni vildi ég ráð-
leggja að fara sjálfur heim að
sofa. Menn með svona hugs-

unarhátt ættu ekki að gefa sig
í svona starf í nokkru sveitar-
félagi. Einn viðmælanda BB
segir að alþingismennirnir
sem um málið hafa fjallað viti
ekkert um hvað málið snúist
og þvæli út og suður.

Það mætti ætla að þessi
hrokafulli maður viti sjálfur
ekkert um hvað málið snýst.
Gerir hann sér grein fyrir því
hvað Orkubú Vestfjarða er eða
heldur hann kannski að Orku-
búið sé einhver ómerkilegur
hlutur sem rétt væri að losa
sig við ef eitthvað verð fengist
fyrir hann? „Ef frumvarpið
sofnar, þá sofnar þetta sveitar-
félag“, sagði hinn stórhuga
sveitarstjórnarmaður. En ég
segi að ef viðkomandi sveitar-
félag hangir svo á horriminni
eftir að hafa verið í langan
tíma undir forsjá þessa manns,
þá sofnar það hvort eð er.

Þetta yrðuÞetta yrðuÞetta yrðuÞetta yrðuÞetta yrðu
afleiðingarnarafleiðingarnarafleiðingarnarafleiðingarnarafleiðingarnar

Það sem þessir sölumenn
eru að kalla yfir íbúa Vest-
fjarða er m.a. eftirfarandi:

1. Raforkuverð mun stór-
hækka, a.m.k. um 20% á sama
tíma og verð á höfuðborgar-

svæðinu er að lækka um 10-
20%.

2. Störfum í fjórðungnum
mun fækka og er vart á bæt-
andi.

3. Fólk mun flytjast burt.
Er fólksflóttinn ekki nægur
þó að misvitrir sveitarstjórnar-
menn séu ekki með gerðum
sínum að stuðla að enn frekari
fólksfækkun?

4. Yfirráð orkumála flytjast
burt. Hvað nú um flutning fyr-
irtækja út á land? Eruð þið á
móti því?

5. Þjónustan mun skerðast.
Viljið þið að við þurfum að
hringja til Reykjavíkur ef raf-
magnið bilar og fá leyfi þaðan
til að fá viðgerð eins og nú er
hjá Símanum?

6. Tekjur sveitarfélaganna
munu minnka þegar búið
verður að éta upp andvirði
Orkubúsins. Það er ekki hægt
að selja nema einu sinni og
það hefur ekki hingað til verið
talin búhyggindi að éta útsæð-
ið. Kannski eru hinir stórhuga
sveitarstjórnarmenn á annarri
skoðun og kæmi mér það ekki
á óvart.

7. Vatnsföll á Vestfjörðum
eru auðlind sem malað geta
gull til framtíðar en þið eruð
með gerðum ykkar að bakka
til fortíðar.

8. Sala myndi ekki leysa
fjárhagsvandann heldur að-
eins virka sem magnýl á höf-
uðverk.

Þáttur VesturbyggðarÞáttur VesturbyggðarÞáttur VesturbyggðarÞáttur VesturbyggðarÞáttur Vesturbyggðar
Það voru stjórnendur Vest-

urbyggðar sem sáu enga aðra
leið út úr fjárhagsvandanum
en að leita að seljanlegum
eignum í eigu sveitarfélags-
ins. Að sjálfsögðu fundu þeir
ekkert fémætt nema hlut sinn
í Orkubúinu. Þeir töldu sér
trú um að ef þeir gætu selt
sinn hlut þá færu hjól atvinnu-

lífsins að snúast og fólk færi
að flytja til staðarins. Þetta
töldu þeir íbúunum trú um.
Hvílíkt óraunsæi! Aðrir eig-
endur Orkubúsins sáu aumur
á Vesturbyggðarbúum og drifu
í því að samþykkja breytt
eignarform svo þeir gætu
fengið sinn skerf af kökunni
til að lækka á skuldunum. Svo
mikið lá á, að ekki var hægt
að bíða eftir tilskipan frá
Brussel, hvað þá eftir nýjum
orkulögum sem voru í smíð-
um og eru enn.

Ríkið braut gegn sinni yfir-
lýstu stefnu að selja eða nán-
ast gefa eigur ríkisins og fór í
þess stað að kaupa eignir eða
gaf kost á því að kaupa hlut
sveitarfélaganna í Orkubúinu
til að fá eitthvað upp í skuldir
sveitarfélaganna við Íbúða-
lánasjóð. Þetta var að sjálf-
sögðu dulbúin Vestfjarðaáætl-
un, eða Vestfjarðadúsan, eins
og gárungarnir nefndu það.
Íbúum Vesturbyggðar var lof-
að af hálfu ríkisins að taka út
á væntanlega greiðslu í trausti
þess að Alþingi samþykkti
breytt eignarform. Í viðtali við
forseta bæjarstjórnar Vestur-
byggðar í Ríkisútvarpinu 19.
apríl kom fram að nú gætu
íbúarnir farið að mála hús sín
og reka nagla sem ekki hafði
verið gert í háa herrans tíð.
Svo mikil var bjartsýnin.

Kæru íbúar Vesturbyggðar,
þið hafið lengi verið erfiðir
og duglegir að skapa vanda-
mál. Þess er skemmst að
minnast þegar sýslumaður
ykkar, sem þá var formaður
samgöngumálanefndar Fjórð-
ungssambands Vestfirðinga,
kom á aukafundi Fjórðungs-
sambandsins í þeim eina til-
gangi að stoppa af öll áform
um lagningu varanlegs vegar
um Ísafjarðardjúp. Ég undir-
ritaður benti honum á, í grein
sem ég skrifaði í BB af þessu

tilefni og nefndist „Svona eiga
sýslumenn ekki að vera“, að
ef þá vantaði peninga í vegi
Barðastrandarsýslu, sem ég
dró síst í efa, þá að leita annars
staðar en í Ísafjarðardjúpi eftir
fjármagni, það væri eins og
að leita ullar í geitarhúsi, við
værum ekki aflögufær.

Nú vil ég ráðleggja stjórn-
endum Vesturbyggðar (ath. að
ég tala um stjórnendur Vestur-
byggðar því ég veit að fólkið
er ekki sama sinnis.) að lyfta
huganum aðeins hærra og
hætta að leita að eignum til að
láta upp í skuldir. Það felur
dauðann í sér og endalok
byggðarinnar. Það hafa allir
samúð með ykkur varðandi
ykkar vandamál sem eru af
svipuðum toga á allri lands-
byggðinni eftir þá útreið sem
landsbyggðin hefur hlotið síð-
an kvótinn var settur á og aðrar
aðgerðir stjórnvalda, sem
meðal annars hefa haft þær
afleiðingar í för með sér að
eignir landsbyggðafólks eru
verðlausar. Það tel ég meira
mannréttindabrot en vægi at-
kvæða. Leysið ykkar vanda-
mál á annan hátt. Það er engin
lausn að selja, aðeins lenging
í hengingarólinni.

Kvóti á ýsu,Kvóti á ýsu,Kvóti á ýsu,Kvóti á ýsu,Kvóti á ýsu,
steinbít og ufsasteinbít og ufsasteinbít og ufsasteinbít og ufsasteinbít og ufsa

Nú stendur til að lögin um
kvóta á ýsu, steinbít og ufsa
komi til framkvæmda fyrsta
september nk. Þetta mun að
flestra mati kosta byggðirnar
á Vestfjörðum 2,5 milljarða á
ári. Þetta munum við ekki geta
borgað. Það mun vera nokkur
einhugur meðal fólks um að

þetta megi ekki gerast. Því
miður kom ein hjáróma rödd
og klauf þessa samstöðu. Auð-
vitað kom þessi rödd frá Pat-
reksfirði, frá útgerðarmanni
þar á staðnum. Fjölmiðlar
greindu frá því að maður þessi
hóti málsókn ef ekki verður
settur kvóti á fyrrnefndar fisk-
tegundir.

Þetta var leitt fyrir okkur
Vestfirðinga að heyra þar sem
að ef þessi kvótasetning nær
fram að ganga þá jafngildir
það því að okkur yrði greitt
náðarhöggið. Við héldum að
nóg væri búið að þjarma að
okkur og við værum að rétta
úr kútnum. En sumum finnst
ekki nóg að gert. Meðal ann-
ars framkvæmdastjóra LÍÚ
sem kallar smábátaútgerð at-
vinnubótavinnu fyrir lands-
byggðafólk (Ísland í bítið, 17.
maí). Vestfirðingar eru skap-
stórt fólk og hafa aldrei látið
kúga sig lengi. Nú er um að
gera að standa fast saman og
það er hlutverk okkar sem í
landi erum að verja okkar sjó-
menn með þeim tækjum sem
til þarf og láta þá ekki eina
um baráttuna. Það erum við
sem njótum góðs af þeirra
störfum.

Við huldumanninn, sem
sagði í samtalinu við BB að
ef frumvarpið sofnaði, þá
sofnaði hans sveitarfélag líka,
vil ég segja þetta að lokum:
Þó að frumvarpið sofni, sem
ég sannarlega vona, sem og
flestir Vestfirðingar, þá mun
hans sveitarfélag ekki sofna,
en ég vil ráðleggja honum
sjálfum að taka sér hvíld og
fá sér langan og góðan blund.

17. maí 2001,
Jón F. Þórðarson.

Sjómenn settu svip sinn á störf Alþingis undir lok vorstarfa þótt með mismunandi
hætti væri. Fyrst mótmæltu verkfallsmenn lagasetningu og síðasta starfsdaginn
19. maí mótmæltu smábátasjómenn því að ekki væru sett lög til þess að fresta
kvótasetningu ufsa, steinbíts og ýsu á smábátana, trillurnar. Lagafrumvarp Vest-
fjarðaþingmannanna Guðjóns A. Kristjánssonar og Karls V. Matthíassonar um
frestun þessa nýja kvóta fékkst ekki rætt. Sjávarútvegsráðherra taldi ekki stætt á
því að fresta enn um sinn gildistöku laga um þennan kvóta og bar við miklum lík-
um á málaferlum og vísaði í hinn fræga Valdimarsdóm Hæsta-
réttar.

Allt á sér sín rök, þar á meðal lög á verkföll og það að setja
ekki lög um frestun gildistöku annarra laga, bæði með og á
móti. Þingmenn Sjálfstæðisflokks á Suðurnesjum, þeir Árni R. Árnason og
Kristján Pálsson, gengu svo langt að saka samflokksmenn sína og nafnana Einar
K. Guðfinnsson, formann sjávarútvegsnefndar þingsins, og Einar Odd Krist-
jánsson, um að stefna stjórnarsamstarfinu í voða. Í þeim leik hefur þá þriðji
stjórnarþingmaðurinn af Vestfjörðum, Kristinn H. Gunnarsson tekið þátt og allir
þingmenn kjördæmisins staðið saman í málinu.

Það er ekki skrýtið. Stjórnmál snúast um hagsmuni og þeir eru ótvíræðir á
Vestfjörðum, þar sem íbúar eiga allt sitt undir sjávarfangi og hið illa um talaða
kvótakerfi hefur komið málum í það horf, að kvótinn hefur orðið græðgi eigenda

sinna að bráð og þeir selt hann annað. Nauðvörn þeirra sem engan skerf fengu í
kvótagróðanum þrátt fyrir ævistarf við sjávarútveg er að fá að veiða á trillu og
færa þannig fisk að landi, sem reyndar hefði vart komið í land ella.

Á hátíðastundum hafa Vestfirðingar gjarna talið sér til tekna að eiga menn upp
vaxna úr samfélaginu hér vestra í trúnaðar- og ábyrgðarstöðum syðra í nánd við
kjötkatlana. Athygli vekur að Árni og Kristján eiga báðir rætur sínar hér, sá fyrri
á Ísafirði, hinn í Hnífsdal og var auk þess sveitarstjóri á Suðureyri. Uppruninn

reyndist  ekki hin vonaða trygging. Vikan 14. til 20. maí var
umbrotasöm og afdrifarík á Alþingi fyrir íslenskan sjávarútveg,
16. maí voru lögin sett sem bundu enda á sjómannaverkfallið
og í vikulokin varð ljóst að barátta sjávarþorpa þyngdist. Ekki

fara Vestfirðingar varhluta af þeirri þróun. Það brakaði í stjórnarsamstarfinu og
línur skýrðust milli landsbyggðar og þéttbýlis í Reykjavík og nágrenni.

Hvort þessar dagsetningar verða skráðar í Íslandssögunni skal ósagt látið. En
ljóst er að verslunar- og kauphallir eru taldar fullnægja eftirspurn eftir atvinnu
syðra, en óvissan verður nagandi hér vestra, svo vitnað sé til orða fyrsta þing-
manns Vestfirðinga, sem átt hefur erfiða daga. Sú mynd er blasir við í hugum
margra er af tröllunum, sem kasta á milli sín fjöregginu. Gallinn er sá að nú sýn-
ast þau hafa misst það og það er að falla til jarðar. Brotni það vita allir hvað gerist.
En tröllin deyja ekki, heldur þeir sem horfa á.

KÍB-mótKÍB-mótKÍB-mótKÍB-mótKÍB-mót
í knattspyrnuí knattspyrnuí knattspyrnuí knattspyrnuí knattspyrnu

KÍB-mót í knattspyrnu þar sem sjö menn
leika í hverju liði verður haldið laugardaginn
16. júní í Bolungarvík. Ef næg þátttaka fæst
verður keppt í tveimur riðlum, 30 ára og
yngri og 30 ára og eldri. Þátttökugjald er kr.
15.000.- á lið.

Þátttaka tilkynninst fyrir 9. júní í síma 861
1408 eða á netfangið gob@isholf.is
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Ár hinnar sjöttu sólar er heimildamynd í þremur hlutum eftir Kjartan Ragnars-
son og Sigríði Margréti Guðmundsdóttur sem sýnd er á sunnudag kl. 19:30.
Myndin fjallar um ævintýralegt ferðalag þeirra og sonarins Guðmundar Karls
á Mayaslóðir í Mexíkó. Í fyrsta hlutanum fylgjumst við með fjölskyldunni á leið
frá Íslandi til syðsta hluta Mexíkó þar sem Mayar búa við ótrúlega líkar að-
stæður og þegar Spánverjar hertóku landið í upphafi 16. aldar. Kjartan, Sig-
ríður og Guðmundur Karl heimsækja píramída og helga staði sem hafa varð-
veist ósnortnir í frumskóginum í meira en 1000 ár.

Ár hinnar sjöttu sólar

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
NV 8-13 m/s norðaustan-
lands en annars hægari
norðvestlæg átt. Skúrir
austantil en léttskýjað á
vestanverðu landinu. Hiti
4-10 stig, mildast sunnan-
lands.
Horfur á föstudag:
Hæg norðlæg átt og
stöku skúrir norðaustan-til
en annars léttskýjað. Hiti
6-13 stig, hlýjast á Suð-
vesturlandi.
Á laugardag:
Hæg vestlæg átt og létt-
skýjað. Hiti 6-12 stig.
Á sunnudag:
Vestanátt og léttskýjað á
Austurlandi en annars
skúrir og hiti 7-13 stig,
mildast á Austurlandi.
Á mánudag:
Norðanátt og rigning
norðantil en léttskýjað
sunnanlands og kólnar.

Föstudagur 1. júní
17.00  Fréttayfirlit
17.03  Leiðarljós
17.45  Sjónvarpskringlan
17.58  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (42:90)
18.30  Búrabyggð (17:96)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Fjölskylda úr fortíð. (The Brady
Bunch Movie) Bandarísk gamanmynd
frá 1995 þar sem fjölskylda úr vinsælum
sjónvarpsþáttum frá áttunda áratugnum
dúkkar upp 20 árum seinna og áttar sig
ekki á því að tíðarandinn hefur breyst.
Aðalhlutverk: Shelley Long, Gary Cole,
Michael McKean og Jean Smart
21.35  Lögregluhundurinn Rex (1:15)
22.30  Óvinur óvinar míns. (Enemy of
My Enemy) Bandarísk spennumynd frá
1999 um leyniþjónustumenn og herfor-
ingja sem reyna að frelsa sendiráð úr
klóm serbneskra hryðjuverkamanna.
Aðalhlutverk: Peter Weller, Daryl Hann-
ah og Tom Berenger.
00.05  Vatnsberinn. (The Waterboy)
Bandarísk fjölskyldumynd frá 1998 um
vatnsbera hjá ruðningsliði sem fær nýtt
hlutverk þegar nýr þjálfari tekur við lið-
inu, en það er eins gott að mamma hans
komist ekki að því. e. Aðalhlutverk: Ad-
am Sandler, Kathy Bates, Fairuza Balk,
Jerry Reed og Henry Winkler.
01.35  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 2. júní
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (43:90)
09.30  Mummi bumba (34:65)
09.37  Dýrabraut 64 (10:26)
09.48  Lotta (7:7)
09.55  Þrír spæjarar (17:26)
10.00  Ungur uppfinningamaður
10.25  Krakkarnir í stofu 402 (23:26)
10.50  Kastljósið
11.10  Skjáleikurinn
15.30  Sjónvarpskringlan
15.45  Landsleikur í fótbolta. Bein út-
sending frá leik Íslands og Möltu í und-
ankeppni HM á Laugardalsvelli.
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Fíklaskólinn (11:22)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Kardínálinn. (Der Kardinal)
Þýsk sjónvarpsmynd. Horst Tappert, sem
þekktur er í hlutverki Derricks, leikur
hér hátt settan mann í Páfagarði sem til
stendur að gera að kardínála en áður en
að því kemur eltir fortíðin hann uppi.
Aðalhlutverk: Horst Tappert, Christine
Reinhart, Walter Kreye, Massimo Girotti
og Enzo De Caro.
21.30  Brýrnar í Madison-sýslu. (The
Bridges of Madison County) Bandarísk
bíómynd frá 1995 byggð á sögu eftir
Robert James Waller um ljósmyndara
sem fer til Iowa að mynda brýr og kynni
hans af vansælli bóndakonu. Aðalhlut-
verk: Clint Eastwood og Meryl Streep.
23.50  Billy Bathgate. (Billy Bathgate)
Bandarísk bíómynd frá 1991. Strákur í
fátækrahverfi New York-borgar á
kreppuárunum freistar gæfunnar og
kemst til metorða í glæpaklíku. e.
Aðalhlutverk: Dustin Hoffman, Nicole
Kidman, Bruce Willis og Loren Dean.
01.35  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 3. júní
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Prúðukrílin (98:107)
10.22  Róbert bangsi (35:39)
11.00  Kastljósið
12.55  Landsleikur í handbolta. Bein
útsending frá leik Hvít-Rússa og Íslend-
inga í undankeppni Evrópumótsins sem
fram fer í Minsk.
14.45  Frelsistónleikar í Litháen.
16.25  Maður er nefndur
17.00  Geimferðin (1:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Vélmenni Frankensteins
18.15  Lísa (2:13)
18.30  Þjófurinn (2:3)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.30  Paolo Nani á Listahátíð
20.30  Fréttir aldarinnar. 1968 - Mann-
skaðaveður við Ísafjarðardjúp.
20.40  Fyrr og nú (5:22)
21.30  Hvítasunnusamkoma. Upptaka
frá samkomu hjá Hvítasunnusöfnuðinum.
22.30  Ringulreið. (Topsy-Turvy) Bresk
kvikmynd frá 1999 um þá Gilbert og
Sullivan sem urðu heimsþekktir fyrir
söngleiki sína og óperur. Þeim sinnast
eftir að nýr söngleikur þeirra misheppn-
ast en taka saman höndum á ný og semja
sína vinsælustu óperu, Míkadó. Aðalhlut-
verk: Jim Broadbent, Allan Corduner.
01.05  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Orðsending tilOrðsending tilOrðsending tilOrðsending tilOrðsending til
viðskiptavinaviðskiptavinaviðskiptavinaviðskiptavinaviðskiptavina

rakarastofunnarrakarastofunnarrakarastofunnarrakarastofunnarrakarastofunnar
Hafnarstræti 11Hafnarstræti 11Hafnarstræti 11Hafnarstræti 11Hafnarstræti 11
Föstudaginn 1. júní verður stofan opin til

kl. 18. Síðan verður einhver bið á því að við
höfum hendur í hári okkar ágætu viðskipta-
vina.

Við getum því miður ekki sagt ykkur upp
á dag, hvenær við hefjum störf á nýja stað-
num að Silfurgötu 9, en lofum að auglýsa
það með nokkurra daga fyrirvara.

Með von um góða hárvöxt,
Vilberg Vilbergsson og

Samúel Einarsson.

Föstudagur 1. júní
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Stræti stórborgar (7:23) (e)
10.20 Lífið sjálft (9:21) (e)
11.05 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.20 S Club 7 í L.A. (23:26) (e)
12.45 Sabrina
14.35 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (18:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (6:23)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (1:23)
20.00 Sagan um litlu risaeðluna.
(Baby... Secret of the Lost Legend) Ævin-
týramynd fyrir alla fjölskylduna. Susan
er steingervingafræðingur sem er í leið-
angri í Afríku ásamt eiginmanni sínum.
Þau finna risaeðlu og unga hennar á lífi.
Þetta er sögulegur fundur sem markar
mikil tímamót. Ekki eru samt allir sem
sjá atburðinn í því ljósi og óprúttnir ná-
ungar vilja gera sér þetta að féþúfu.  Aðal-
hlutverk: William Katt, Sean Young,
Patrick McGoohan.
21.35 Ó,ráðhús (22:26)
22.00 Umsátrið 2. (Under Siege 2)
Háspennumynd. Casey Ryback er fyrr-
verandi sjóliði í Bandaríkjaher. Hann er
nú á ferðalagi með frænku sinni og þau
láta fara vel um sig í hraðlest. Svo óheppi-
lega vill til að hryjðuverkamenn hafa
augastað á hraðlestinni og ætla henni
lykilhlutverk í vafasömum aðgerðum
sínum. Þrjótarnir eiga ekki von á neinni
mótspyrnu frá gestunum en Casey er
ekki maður sem lætur vaða yfir sig. Hann
býður þeim birginn og fram undan er
barátta upp á líf og dauða.  Aðalhlutverk:
Steven Seagal, Eric Bogosian, Everett
McGill, Katherine Heigl.
23.40 Kansas City. Saga sem gerist í
Kansas árið 1934. Kreppan er í hámarki
en borgin iðar af mannlífi og leiftrandi
djassi. Blondie O´Hara hefur uppi áform
um að ræna eiginkonu eins af ráðgjöfum
Roosevelts forseta og skipta á henni og
eiginmanni sínum sem er í haldi hjá
glæpaforingjanum Seldom Seen eftir
misheppnað rán. En samband kvennanna
tveggja breytist smám saman í sterkt
vináttusamband.  Aðalhlutverk: Jennifer
Jason Leigh, Miranda Richardson,
Harry Belafonte.
01.35 Dauðir eiginmenn. (Dead Hus-
bands) Dr. Carter Elson líst ekki á blikuna
þegar hann finnur lista með karlmanns-
nöfnum í fórum eiginkonu sinnar. Allra
síst þegar hann kemst að því að flestir
þeirra eiga það sameiginlegt að vera
dauðir og hans nafn er neðst á listanum.
Aðalhlutverk: John Ritter, Nicollette
Sheridan.
03.05 Dagskrárlok

Laugardagur 2. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.05 Frelsum Willy 2
11.40 Eldlínan (e)
12.15 Best í bítið
13.00 NBA-tilþrif
13.25 Reykjavík Music Festival (e)
14.05 60 mínútur II (e)
14.50 Bette (11:18)
15.15 Í háloftunum II
16.40 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.25 Lottó
19.30 Hér er ég (1:24)
20.00 Vinir (21:24)
20.30 Spegill, spegill. (Virtual Sexuality)
Dramatísk gamanmynd. Justine er bara
17 ára en er strax farin að örvænta í
karlamálum. Henni gengur ekkert að
komast á stefnumót og enn þá síður að
finna kærasta. Hún gerir sér vonir að um
hitta helsta kyntröll skólans en það fer
auðvitað út um þúfur. Fyrir einskæra til-
viljun fer hún með vinkonu sinni á tölvu-
sýningu. Það virðist ekki staður til að
hitta hinn fullkomna karlmann en annað
kemur á daginn. Aðalhlutverk: Laura
Fraser, Rupert Penry-Jones, Luke de
Lacey, Kieran O´Brien.
22.05 Plunkett & MacLeane. Það er
enginn óhultur þegar félagarnir Plunkett
og Macleane láta til skarar skríða. Þeir
eru afkastamiklir ræningjar sem hinir
ríku verða fyrir barðinu á. Áætlun félag-
anna gengur eins og í sögu en þegar þeir
ræna frá Gibson dómara kemur upp
vandamál sem setur strik í reikninginn.
Þeir eru jafnframt hundeltir af laganna
vörðum sem eru ákafir í að koma þeim í
gálgann.  Aðalhlutverk: Robert Carlyle,
Johnny Lee Miller, Liv Tyler.

23.45 Leikurinn. (The Game) Á fertug-
usta og áttunda afmælisdeginum sínum
fær viðskiptajöfurinn Nicholas gjafabréf
hjá fyrirtæki sem sérhæfir sig í að krydda
tilveru manna. Þegar Nicholas mætir til
að sækja gjöfina er hann dreginn inn í
leik sem ætlar engan enda að taka.  Aðal-
hlutverk: Michael Douglas, Sean Penn,
Caroll Baker.
01.50 Villti Bill. (Wild Bill) Bíómynd
um Bill Hickock og sögulegt lífshlaup
hans. Fortíðin þjakaði þessa miklu skyttu
sem gerði garðinn frægan í villta vestrinu.
Bill átti sér óvini og þar fór fremstur
Jack McCall sem sór þess dýran eið að
ráða Bill Hickock af dögum. Það þurfti
ekki að vera svo flókið verk því Bill
hafði ýmsa veikleika. Sjónin var að dapr-
ast og ópíumfíkn veikti stöðu hans.  Aðal-
hlutverk: Jeff Bridges, John Hurt, Ellen
Barkin.
03.25 Dagskrárlok

Sunnudagur 3. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.40 Mótorsport (e)
14.05 Brúðkaupsbasl
15.40 Bette (12:18)
16.05 Nágrannar
18.00 Heilsubælið í Gervahverfi (6:8)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Ár hinnar sjöttu sólar (1:3)
Heimildamynd í þremur hlutum eftir
Kjartan Ragnarsson og Sigríði Margréti
Guðmundsdóttur. Myndin fjallar um
ævintýralegt ferðalag þeirra og sonarins
Guðmundar Karls, á slóðir Maya í Mexí-
kó.
20.00 Skyndilausnir. (Lykkejegerne)
Einstök heimildamynd um líf nokkurra
ungmenna í Stavanger í Noregi. Eiturlyf
spila stórt hlutverk í lífi þeirra en yfirvöld
leita allra leiða til að draga úr neyslunni.
Lögreglan gengur hart fram í málinu en
virðist ekki hafa erindi sem erfiði.
20.55 Te með Mussolini. (Tea With
Mussolini) Ungur, ítalskur drengur er
alinn upp af enskri konu búsettri á Ítalíu
þegar Mussolini er við völd. En þegar
seinni heimsstyrjöldin brýst út skipast
veður í lofti og erlendir ríkisborgarar
eiga fótum sínum fjör að launa. Myndin
er byggð á endurminningum leikstjórans
Francos Zeffirellis.  Aðalhlutverk: Cher,
Lily Tomlin, Maggie Smith, Joan Plow-
right, Judi Dench.
22.50 Bítlaæði. (I Wanna Hold Your
Hand) Bítlarnir eru komnir til Bandaríkj-
anna og ungdómurinn tryllist. Fjórar
stúlkur leggja á ráðin um hvernig hægt
sé að komast á hótel Bítlanna og í sjón-
varpsþátt Eds Sullivans þar sem Bítlarnir
munu spila og syngja í beinni útsendingu.
Bítlaæði af bestu gerð! Aðalhlutverk:
Nancy Allen, Bobby DiCicco.
00.25 Rob Roy. Sannsöguleg mynd um
Skotann Rob Roy sem var uppi á 18.
öld. Hann hafði fyrir mörgum að sjá og
fékk peninga lánaða hjá markgreifanum
af Montrose til að fólk hans gæti lifað af
erfiðan vetur. Aðalhlutverk: Liam Nee-
son, Jessica Lange, John Hurt, Tim Roth.
02.40 Dagskrárlok

Föstudagur 1. júní
17.15 David Letterman. David Letter-
man er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport. Fjallað er um helstu
íþróttaviðburði heima og erlendis.
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 HM í ralli. Svipmyndir frá HM-
rallinu sem hófst á Kýpur í dag.
20.30 Kraftasport. Fylgst er með keppni
í kvennaflokki á fitness-móti í Mosfells-
bæ.
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Allt til sýnis. (Unzipped) Þessi
skemmtilega mynd fékk áhorfendaverð-
launin á Sundance-kvikmyndahátíðinni
árið 1995 sem besta heimildamyndin.
Hér skyggnist leikstjórinn Douglas Kee-
ve á bak við tjöldin í tískuheiminum og
leyfir okkar að fylgjast með viðamikilli
sýningu sem tískukóngurinn Isaac Miz-
rahi er að setja upp. Í myndinni koma

fram margar frægustu fyrirsætur verald-
ar, s.s. Cindy Crawford, Naomi Campbell,
Cristy Turlington, Linda Evangelista og
Kate Moss.
01.00 Úrslitakeppni NBA. Bein útsend-
ing.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 2. júní
17.30 Íþróttir um allan heim
18.25 Toyota-mótaröðin í golfi
19.05 Babylon 5 (11:22)
19.50 Lottó
19.55 Naðran (18:22)
20.40 HM í ralli
21.10 200 sígarettur. (200 Cigarettes)
Öðruvísi gamanmynd sem gerist á síðasta
degi ársins 1981 í austurhluta New York.
Aðalsöguhetjurnar eru skrautlegar per-
sónur sem eiga það sameiginlegt að ætla
að sletta ærlega úr klaufunum. Nóttin er
ung og þetta stefnir í að verða eftirminni-
legasta gamlárskvöld í manna minnum.
Það er hins vegar öruggara að ganga
hægt um gleðinnar dyr ef ekki á illa að
fara.  Aðalhlutverk: Ben Affleck, Janeane
Garofalo, Courtney Love, Kate Hudson.
22.50 Hjartað. (Heart) Breskur sálfræði-
tryllir. Gary Ellis er fyrrverandi flugmað-
ur sem nú er bundinn í hjólastól. Hann á
ekki langt eftir og aðeins nýtt hjarta get-

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
www.gudrunceramic-
sculpture.com
Ísfirska listakonan Guðrún
Halldórsdóttir, sem um ára-
bil hefur verið búsett vestan-
hafs, heldur úti rafgalleríi á
Netinu þar sem skoða má
hennar helstu verk. Einnig má
þar lesa um þær sýningar
sem hún hefur haldið, ein eða
með öðrum. Á síðunni segir
Guðrún: „Ég ólst upp um-
kringd háum fjöllum og úfnum
sæ á Íslandi, í menningu sem
á rætur að rekja til fortíðar
víkinganna. Ísland er ekki
aðeins land lifandi landslags
og sterkra andstæðna, heldur
einnig land dulúðlegrar og
forneskjulegrar

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir
Magnús Gíslason sigraði
án forgjafar á U.S.-móti
Golfklúbbs Ísafjarðar sem
fram fór á Tungudalsvelli á
uppstigningardag. Magn-
ús lék 18 holurnar á 75
höggum eða fimm högg-
um yfir pari vallarins. Í
öðru sæti varð Tryggvi
Guðmundsson á 84 högg-
um og í 3.-5. sæti urðu
Gylfi Sigurðsson, Kristinn
Kristjánsson og Kristján
helgason. Jónatan Ein-
arsson sigraði án forgjafar
á 92 höggum brúttó.

Magnús barMagnús barMagnús barMagnús barMagnús bar
sigur úr býtumsigur úr býtumsigur úr býtumsigur úr býtumsigur úr býtum
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fjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlarfjölmiðlar kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Flateyrarkirkja:

 Fermingarmessa á hvíta-
sunnudag, 3. júní kl. 11.
Fermdar verða Kristrún
Una Guðmundsdóttir,

Grundarstíg 4 og Ragn-
heiður Karítas Hjálmars-

dóttir, Drafnargötu 15.
Holtskirkja:

Fermingarmessa á hvíta-
sunnudag, 3. júní kl. 14.

Fermdir verða Arnar
Björgvinsson, Innri-

Hjarðardal, Guðbrandur
Grétar Jónsson, Ytri

Hjarðardal og Magni Þór
Björnsson, Þórustöðum.

Hnífsdalskapella:
Fermingarmessa á hvíta-

sunnudag kl. 11:00.
Ísafjarðarkirkja:

Fermingarmessa á hvíta-
sunnudag kl. 14:00.

,,Utanvegaævintýri“,,Utanvegaævintýri“,,Utanvegaævintýri“,,Utanvegaævintýri“,,Utanvegaævintýri“
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Á Eyrinni
            Veitingastaður          Kaffihús
Mánagata 1 · Sími 456 5267     Fisherhúsi anno 1884

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Gámaþjónusta Vestfjarða óskar að ráða

starfsmann í sorphreinsun. Um framtíðar-
starf er að ræða. Við leitum að starfskrafti
með góða þjónustulund. Viðkomandi þarf
að geta byrjað sem fyrst.

Upplýsingar í síma 456 3710 milli kl.
09:00 og 15:00.

ur bjargað lífi hans. Þegar ungur maður
deyr í mótorhjólaslysi fær Gary hjartað
úr honum. Aðgerðin heppnast vel og
Gary sér fram á betri daga. Ekki eru þó
allir sáttir við líffæragjöfina og svo virðist
sem einhverjum sé mikið í mun að koma
í veg fyrir að Gary fái annað tækifæri í
lífinu. Aðalhlutverk: Saskia Reeves,
Christopher Eccleston, Kate Hardie,
Rhys Ifans.
00.20 Kynlífsiðnaðurinn í Evrópu
01.00 Herra X. Erótísk kvikmynd.
Stranglega bönnuð börnum.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 3. júní
16.45 Golfmót í Bandaríkjunum
17.45 Undankeppni HM. Bein útsend-
ing frá leik Argentínu og Kólumbíu.
20.00 HM í ralli
20.30 Gillette-sportpakkinn
21.00 Sérsveitarforinginn. (Comm-
ando) Æsispennandi hasarmynd. Sér-
sveitarforinginn John Matrix er sestur í
helgan stein og sér fram á náðuga daga.
Ráðagerð hans fer hins vegar út um þúfur
þegar samviskulaus einræðisherra rænir
dóttur hans. Mannræninginn krefst þess
að Matrix taki forseta í Suður-Ameríku
af lífi. Geri hann það ekki mun hann al-
drei aftur sjá dóttur sína á lífi.  Aðalhlut-
verk: Arnold Schwarzenegger, Rae
Dawn Chong, Dan Hedaya, Vernon
Wells, David Kelly.
22.30 Lögregluforinginn Nash
23.30 Úrslitakeppni NBA. Bein útsend-
ing.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Móðuhreinsun glerja
Er útlitið slæmt
vegna móðu?
Er með ódýra og
varanlega lausn.
Verð á Vestfjörðum
í fyrri hluta júní ef
nægar pantanir
berast.

Þak- og glertækni ehf.
Sími 893 3693

Föstudagur 1. júní
16.00 Myndastyttur. Brot af því
besta. Umsjón Bnak
16.30 Charmed. Endursýnum þætt-
ina um heillanornirnar frá upphafi
17.30 Two guys and a girl. Fylgjumst
nú með þáttunum um Shannon, Berg
og Peter frá upphafi
18.00 Providence. Endursýnum þætt-
ina um Syd Hansen og fjölskyldu frá
upphafi
19.00 Jay Leno (e)
20.00 Charmed. Heillanornirnar í
Charmed eru sífellt að bjarga heiminum
og eru nú mættar aftur á skjáinn
21.00 Hestar. Fjallað um flest allt það
sem viðkemur hestum og hestamenn-
sku. Rætt við fólkið sem stundar þetta
að áhuga eða atvinnu.
21.30 Titus. Fjallað um sprenhlægi-
lega veröld hins misheppnaða Titus.
22.00 Fréttir
22.20 Allt Annað. Ekkert í dægur-
menningunni er þeim óviðkomandi.
Dóra Takefusa og Finnur Þór grípa
núið og skella því með stæl á skjáinn.

22.25 Málið
22.30 Jay Leno
23.30 Malcolm in the Middle (e)
00.00 CSI
01.00 Jay Leno (e)
02.00 Jay Leno (e)
03.00 Óstöðvandi Topp 20

Laugardagur 2. júní
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 Survivor (e) Tvöfaldur þáttur
Survivor. Hver hreppir vinninginn og
stendur eftir sem sigurvegari
15.30 Saturday Night Live (e)
16.30 Sílikon (e)
17.30 Titus (e)
18.00 Boston Public (e)
19.00 Charmed (e)
20.00 Two guys and a girl
21.00 Glamúr. Íslenskur fréttaþáttur
sem fjallar um skemmtana- og menning-
arlíf. Hverjir voru hvar og hver var
með hverjum? Glamúr er þar sem hlut-
irnir gerast.
22.00 Saturday Night Live. Skemmti-
þáttur í fremstu röð, hefur verið sýndur
á NBC í 25 ár. Þátturinn er stútfullur af
frægum gamanleikurum. Aðalgestur
þáttarins í kvöld er Lucy Liu.
23.00 Shades of L.A. Það gengur á
ýmsu í einkalífi einkaspæjarans í Los
Angeles. Starfið gengur ekki sem sklydi
og ástarlífið í rúst.
00.00 Jay Leno (e) Konungur spjall-
þáttanna, Jay Leno, fær stórmenni og

stórstjörnur í heimsókn.
01.00 Jay Leno (e) Konungur spjallþátt-
anna, Jay Leno, fær stórmenni og stór-
stjörnur í heimsókn.

02.00 Jay Leno (e)

Sunnudagur 3. júní
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Boðorðin 10
13.30 Fólk með Sigríði Arnadóttur
14.30 Brooklyn South (e)
15.30 CSI (e)
16.30 Boston Public (e)
17.30 Two guys and a girl (e)
18.00 Everybody Loves Raymond (e)
18.30 Hestar (e)
19.00 Will & Grace (e)
19.30 Yes Dear (e)
20.00 Deadline. Þátturinn fjallar um
rannsóknarblaðamann sem skoðar mál
sem engin annar vill skipta sér af og oftar
en ekki kemur ýmislegt krassandi í ljós.
Rannsóknarblaðamaðurinn er leikinn af
Oliver Platt og tekst honum frábærlega
vel til í þessu hlutverki sem önugur einfari.
21.00 Boðorðin 10. Egill Helgason fjall-
ar um boðorðin 10 frá sjónarhóli nútím-
ans, hvernig þau koma okkur við, hvernig
og hvort þau stjórni hegðun okkar og
hvernig við sniðgöngum þau.
22.00 The Practice
23.00 Dateline
00.00 Glamúr (e)
01.00 Boston Public
02.00 Will & Grace
02.30 Everybody Loves Raymond

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Kristín Björnsdóttir,
ferðafræðingur hjá

Vesturferðum  á Ísafirð :

,,Þetta er nú
allt mjög

vinnutengt.
Auðvitað eru

vesturferdir.is
á byrjunar-

síðunni. Einn-
ig eru urvalutsyn.is og

plusferdir.is mikið notað-
ar. Ég skoða nærri allar
aðrar ferðaskrifstofur á

landinu og þær erlendu
líka. carnivalcruise.com
er mjög skemmtileg síða

og reyndar að hluta vinnu-
tengd. Ekki má gleyma

bb.is og mbl.is sem eru
nauðsynlegur hluti dagsins

og svo er kíkt öðru hverju
á verðurmyndavélina á

snerpa.is. Svo er það mitt
persónulega áhugamál,

jazzinn, en þar er í miklu
uppáhaldi

go.to/ReykjavikJazz. Hún
er alveg geggjuð og sér-
staklega í kringum Jazz-

hátíð Reykjavíkur er mikið
um að vera þar.“

7. júní7. júní7. júní7. júní7. júní
Útgáfa næsta tölublaðs

seinkar um einn dag
vegna hvítasunnuhelgar-
innar og því kemur blaðið
út á fimmtudaginn 7. júní.

Hinn nýi Mini Cooper minnir í útliti á þann
gamla og klassíska og breska en samt er
hann að eðlisfari hundrað prósent þýskur
BMW. Tæknin er allt önnur en þegar Sir Alec
Issigonis hannaði þennan tímamótabíl rétt
fyrir 1960. Nú hefur bíllinn búnað með alls
konar skammstöfunum, svo sem ABS, EBD,
CBC og fjóra líknarbelgi. En ekkert varadekk
heldur þéttiefni og pínulitla loftpressu til að
þenja sprungin dekk á ný á augabragði.
Mótorinn er 115 hestöfl og hámarkshraðinn
200 km. Þýskir bílablaðamenn lofa þennan
bíl í alla staði, segja að hann hreinlega
svínliggi í beygjum og tilfinningin sé svipuð
og að keyra go-kart bíl.

BMW Mini CooperBMW Mini CooperBMW Mini CooperBMW Mini CooperBMW Mini Cooper

Land-Rover í Þýskalandi hefur að undan-
förnu auglýst grimmt „utanvegaævintýri“ á
Íslandi í ágúst. Vikum saman hefur hver heil-
síðuauglýsingin rekið aðra í þýskum tímaritum,
þar sem fólki er boðið að taka þátt í samkeppni
um að komast í ferð á enda veraldar og aka
milli goshvera og um ósnortnar öskubreiður
frá eldfjöllum. Sótt er um á heimasíðunni land-
rover.de þar sem
tekið er sérstakt
próf. Síðan er hæfni
umsækjenda próf-
uð á ýmsan hátt og
þeir sem reynast
bestir í sérstökum
æfinga-búðum í
Wolfrath í Þýska-
landi fá að taka þátt
í vikulöngum Ís-
landsleiðangri.

Hljómsveitin Gabríel skemmtir föstudags-,
laugardags- og sunnudagskvöld.
Það verður því líf og fjör á Eyrinni
um helgina!
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Hlutafélagið Bakkavík hf. stofnað um rækjuvinnsluna í BolungarvíkHlutafélagið Bakkavík hf. stofnað um rækjuvinnsluna í BolungarvíkHlutafélagið Bakkavík hf. stofnað um rækjuvinnsluna í BolungarvíkHlutafélagið Bakkavík hf. stofnað um rækjuvinnsluna í BolungarvíkHlutafélagið Bakkavík hf. stofnað um rækjuvinnsluna í Bolungarvík

Gert ráð fyrir um fjörutíuGert ráð fyrir um fjörutíuGert ráð fyrir um fjörutíuGert ráð fyrir um fjörutíuGert ráð fyrir um fjörutíu
starfsmönnum á einni vaktstarfsmönnum á einni vaktstarfsmönnum á einni vaktstarfsmönnum á einni vaktstarfsmönnum á einni vakt

Hlutafélagið Bakkavík var
stofnað í Bolungarvík sl.
föstudag til kaupa og reksturs
á rækjuvinnslunni sem Nasco
átti en komst í þrot fyrir nokkr-
um mánuðum. Stofnun félags-
ins hefur verið lengi í deigl-
unni og hefur af ýmsum
ástæðum tekið lengri tíma en
vonast var til. Þessa dagana
er undirbúningur að vinnsl-
unni að hefjast og vonast
menn til að hún komist í gang
eftir aðra helgi. Unnið verður
á einni vakt og gert er ráð
fyrir því að starfsfólkið verði
um 40 manns. Framkvæmda-
stjóri verður Agnar Ebenes-
ersson.

Hráefni til vinnslunar verð-
ur keypt á heimsmarkaði en
framboð hefur verið gott að

undanförnu. Forsvarsmenn fé-
lagsins telja horfur á sölu af-
urðanna góðar.

Hlutafé er að 157,3 milljón-
ir króna að nafnvirði. Stofn-
endur Bakkavíkur hf. eru
Sparisjóður Bolungarvíkur
með 26% hlut, Byggðastofn-
un (20%), A.G. fjárfesting ehf.
(19%), Sjóvá-Almennar hf.
(16%), Bæjarsjóður Bolung-
arvíkur (5%), Verkalýðs- og
sjómannafélag Bolungarvíkur
(5%), Lífeyrissjóður Bolung-
arvíkur (3%), Dofri ehf. (3%)
og Þorbjörn-Fiskanes  (3%).

Í stjórn Bakkavíkur hf. eru
Guðmundur Eydal, formaður,
Finnbogi Bernódusson og
Sölvi Sólbergsson og í vara-
stjórn Lárus Benediktsson og
Sölvi Sólbergsson. Rækjuvinnslan í Bolungarvík.

Ísafjarðarbær dæmdur bótaskyldur vegna slökkviliðsæfingar í desember 1993Ísafjarðarbær dæmdur bótaskyldur vegna slökkviliðsæfingar í desember 1993Ísafjarðarbær dæmdur bótaskyldur vegna slökkviliðsæfingar í desember 1993Ísafjarðarbær dæmdur bótaskyldur vegna slökkviliðsæfingar í desember 1993Ísafjarðarbær dæmdur bótaskyldur vegna slökkviliðsæfingar í desember 1993

Húseigandi talinn hafa orðið fyrir and-Húseigandi talinn hafa orðið fyrir and-Húseigandi talinn hafa orðið fyrir and-Húseigandi talinn hafa orðið fyrir and-Húseigandi talinn hafa orðið fyrir and-
legu áfalli sem olli varanlegri örorkulegu áfalli sem olli varanlegri örorkulegu áfalli sem olli varanlegri örorkulegu áfalli sem olli varanlegri örorkulegu áfalli sem olli varanlegri örorku

Fjölskipaður Héraðsdómur
Vestfjarða dæmdi á mánudag
Ísafjarðarbæ bótaskyldan
gagnvart eiganda húss sem
eldur læsti sig í við æfingu
hjá Slökkviliði Ísafjarðar fyrir
rúmum sjö árum. Jafnframt
var Ísafjarðarbæ gert að
greiða kr. 850.000 í máls-
kostnað.

Dómurinn taldi sannað
með ítarlegum matsgerðum,
sem raktar eru í dómnum, að
stefnandi hafi orðið fyrir and-
legu áfalli við eldsvoðann,
sem hafi valdið varanlegri ör-
orku og miska.

Málavextir voru þeir, að 4.
desember 1993, um klukkan
10, kveikti Slökkvilið Ísa-
fjarðar eld í húsinu nr. 21 við
Fjarðarstræti á Ísafirði. Var
ætlun slökkviliðsins að hafa
eld á takmörkuðu svæði í

húsinu og senda inn í það
reykkafara til æfinga og slökk-
va eldinn og kveikja hann á
víxl. Slökkviliðið missti tök á
eldinum svo hann magnaðist
mikið. Léku eldtungur um
íbúðarhús stefnanda sem er
tveggja hæða hús að Norður-
vegi 2 á Ísafirði. Voru um fjórir
metrar á milli húsanna. Eftir
um klukkustundar baráttu
vann slökkviliðið bug á eldin-
um. Töluverðar skemmdir
urðu á fasteign stefnanda sök-
um elds, reyks og vatns.

Þegar eldurinn var kveiktur
svaf stefnandi inni í húsinu
nr. 2 við Norðurveg. Var henni
ókunnugt um fyrirhugaða æf-
ingu. Hún var vakin með sím-
hringingu frá slökkviliðs-
manni eftir að eldurinn braust
út. Var þá kominn reykur inn í
íbúð hennar. Stefnandi klædd-

ist, fór upp á efri hæð hússins
og lokaði stafnglugga og yfir-
gaf síðan húsið.

Stefnandi gat ekki dvalið í
húsinu meðan unnið var að
hreinsun og lagfæringum á
því, en gisti hjá kunningjum
næstu tvær vikur eftir brun-
ann. Segir hún hafa komið
strax í ljós eftir brunann að
hún hafi orðið fyrir miklu and-
legu áfalli vegna atviksins,
sem hafi m.a. lýst sér þannig
að hún hafi orðið mjög eirðar-
laus og fundið fyrir verulegri
andlegri vanlíðan.

Í dómsforsendum segir
m.a.: „Dómurinn telur sannað
með ítarlegum matsgerðum
sem að framan eru raktar, að
stefnandi hafi orðið fyrir and-
legu áfalli við eldsvoðann,
sem hafi valdið henni varan-
legri örorku og miska. Í

skýrslu eins yfirmatsmanna,
Kristins Tómassonar, hér fyrir
dómi kom fram að yfirmats-
menn töldu allan miska henn-
ar vera að rekja til þess áfalls.“

Í dómnum er engin afstaða
tekin til bótafjárhæðar, enda

snerist málið eingöngu um
viðurkenningu á bótaskyldu.
Dóminn kváðu upp Erlingur
Sigtryggsson, dómsformaður,
og meðdómendurnir Tómas
Zoëga geðlæknir og Kristjana
Jónsdóttir héraðsdómari.

Frá brunastað í desember 1993.
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