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Frá Ceylon
til Ísafjarðar

Myndlistarfélag Ísafjarðar og Penninn hf. í Reykjavík í samstarf

Penninn tekur Slunkaríki í „fóstur“
Myndlistarfélag Ísafjarðar

og Penninn hf. hafa náð sam-
komulagi um að fyrirtækið
taki galleríið Slunkaríki á Ísa-
firði í „fóstur“ út árið, eins og
Jón Sigurpálsson, einn af for-
svarsmönnum Myndlistarfé-
lagsins, kemst að orði. Pennin
veitir galleríinu styrk og þar
með er reksturinn tryggður
næsta árið, að sögn Jóns.
Ákveðið hefur verið að halda
sex sýningar undir formerkj-
um samstarfsins og segir Jón
ætlunina að leita á nýjar slóðir
í sýningarhaldinu.

„Fram að þessu höfum við
mest verið að sinna óskum eftir
sýningarsalnum en núna ætl-

um við að velja sýningarnar í
auknum mæli en engu að síður
tökum við mark á öllum óskum
sem berast um að sýna hjá
okkur. Nú höfum við öruggara
bakland og getum gert svolítið
meira úr hverri sýningu.“

Jón segir að galleríið hafi
ekki tekið leigu af sýningar-
salnum en haft tekjur af sölu
listaverka. Lengi hafi Slunka-
ríki fengið styrk frá Félags-
heimilasjóði en honum sé ekki
lengur til að dreifa. Tuttugu ár
eru frá því Slunkaríki var opn-
að og segir Jón ekkert gallerí
hér á landi slá því við í aldri.
Undanfarið hefur engin sýning
verið uppi í Slunkaríki en sá

sem ríður á vaðið í sýningaröð
Slunkaríkis og Pennans er
myndlistarmaðurinn Tryggvi

Ólafsson, en sýning hans var
opnuð sl. laugardag.

Næstur í röðinni er Daninn

Niels Reumert og ætti hann
að vekja athygli enda vel þekk-
tur í heimalandinu.

Slunkaríki við Aðalstræti á Ísafirði.
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Sækir í sig
veðrið

Miklar framkvæmdir hafa
staðið yfir hjá VEG-gist-

ingu á Suðureyri en síðustu
þrjá mánuði hefur fyrir-

tækið Hvíldarklettur ehf.
unnið að stækkun gisti-

heimilisins. Eftir breyting-
arnar verða sjö herbergi í

boði og þar af þrjú með
baði. Þá var bætt við morg-

unverðarsal sem einnig
verður nýttur sem kaffihús
í sumar. Gistiheimilið hef-

ur verið rekið í fjögur ár og
hefur gistináttum fjölgað

um 20% á hverju ári. Elías
Guðmundsson, hjá VEG

gistingu, segir breytingar-
nar því í takt við þróun

markaðarins. Kaffihúsið
verður opið fram til 1. sept-
ember en þá fer það í hvíld

yfir vetrartímann. Opið
verður frá kl. 8-23 alla.

Styrkir end-
urbætur

Stjórn Atvinnuleysistrygg-
ingasjóðs hefur samþykkt

að veita Ísafjarðarbæ styrk
til að ráða starfsmann í tvo

mánuði við endurbætur á
tjaldstæðinu í Tungudal.

Vegna samkeppnissjónar-
miða var hins vegar hafnað
umsókn bæjarins um styrk

til að ráða starsfmann í
þrjá mánuði til að sinna
móttöku skemmtiferða-
skipa og skipulagningu

viðburða. Styrkur At-
vinnuleysistryggingarsjóðs

felst í því að greiddur er
hluti launa starfsmanna

sem ráðnir eru af at-
vinnuleysisskrá.

Sektaðir fyrir
fíkniefnasölu
Héraðsdómur Vestfjarða

hefur dæmt tvo karlmenn
á þrítugsaldri í 250 þúsund

króna sekt hvorn fyrir
fíkniefnasölu. Voru 120

þúsund krónur, sem talinn
var ágóði af sölunni, og

tæp 216 grömm af hassi
gerð upptæk. Brotin voru

framin í maí og júní á
síðasta ári og játuðu menn-

irnir þau. Fleiri tengdust
málinu, m.a. er vitað að
a.m.k. 15 keyptu hass af
mönnunum tveimur, en

mál þeirra var skilið frá.

Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur ákveðið að leggja til

við bæjarstjórn að Bolung-
arvíkurkaupstaður verði
ekki hluthafi í Hvetjanda
ehf. eignarhaldsfélagi að

svo stöddu, eins og segir í
bókun bæjarráðs. Hvetj-

andi ehf. hét áður Eignar-
haldsfélag Ísafjarðarbæjar

og er starfssvæði þess
norðanverðir Vestfirðir.

Verður ekki
hluthafi

Ungliðar stjórnmálaflokkanna efna til ráðstefnu um búsetu á Vestfjörðum

Markmiðið að draga fram já-
kvæðar hliðar á fjórðungnum

Ungliðar þriggja stjórn-
málaflokka og óháðir hafa
sameinað krafta sína til að
halda ráðstefnu um búsetu á
Vestfjörðum á Ísafirði í sumar.
Markmið ráðstefnunnar er
meðal annars að draga fram
jákvæðar hliðar þess að búa á
Vestfjörðum og ber hún yfir-
skriftina „Með höfuðið hátt“.
Fyrirlesarar verða heimamenn
í bland við aðkomna og verður

ungt fólk áberandi.
„Við erum ung og þrátt fyrir

ólíkar skoðanir í pólitík þá eig-
um við það sameiginlegt að
vilja öll búa áfram á Vest-
fjörðum. Það þýðir lítið að sitja
með hendur í skauti og bíða
stöðugt eftir björgun að sunn-
an. Við Vestfirðingar verðum
að sýna samstöðu og jákvæðni
og láta umheiminn vita að við
erum tilbúin til framkvæmda“,

segir Albertína Elíasdóttir,
ungur framsóknarmaður og
einn af forsvarsmönnum ráð-
stefnunnar. „Bæði ungir og
aldnir hafa sýnt verkefninu
gríðarlegan áhuga og höfum
við reynt að virkja sem flesta.
Þannig er öllum velkomið að
starfa með okkur.“

Ráðstefnan verður haldin
15.-17. júlí í samvinnu við
Siglingadaga sem einnig eru

haldnir þá helgi. Auk fyrir-
lestra verða á dagskránni,
gjörningar og ýmis skemmti-
atriði. Stofnaður verður Há-
skóli Vestfjarða og haldinn
fræðslufundur um kvótakerf-
ið, svo fátt eitt sé nefnt. „Við
bjóðum alla velkomna óháð
stjórnmálaskoðunum“, segir
Albertína.

„Með höfuðið hátt“ hefur
þegar fengið styrk frá Ísafjarð-

arbæ og ýmsum ráðuneytum
og var beiðni um fjárstyrk tek-
in fyrir á fundi bæjarráðs Bol-
ungarvíkurkaupstaðar í gær.
Ritnefnd hópsins mun einnig
leita til fyrirtækja á næstu dög-
um til styrktar útgáfu blaðs
sem er ætlað að kynna ráð-
stefnuna í næsta mánuði og líf
ungs fólks á Vestfjörðum.

– thelma@bb.is

Innflutt hráefni til rækju-
vinnslu á Íslandi hefur marg-
faldast á undanförnum árum
en meðalverð þess hefur lækk-
að mikið. Um þriðjungur inn-
fluttrar rækju á síðasta ári var
unninn á Vestfjörðum en eng-
inn innfluttur þorskur hefur
verið unninn á Vestfjörðum
undanfarin ár að því er kemur

fram í tölum Hagstofu Íslands.
Á árinu 1995 voru 3.133

tonn flutt inn til vinnslu á Ís-
landi og var meðalverðið tæpar
153 kr/kg. Á árinu 1997 er
innflutningurinn aðeins 1.479
tonn og meðalverðið rúmar
109 kr/kg. Síðan hefur inn-
flutningur á rækju aukist hröð-
um skrefum og var á síðasta

ári 38.771 tonn að verðmæti
tæplega fjögurra milljarða
króna. Meðalverð er því rúmar
102 kr/kg. Aukningin helst
nokkuð í hendur við minnk-
andi veiði á rækju á Íslands-
miðum.

Rækjuverksmiðjur á Vest-
fjörðum hafa verið stórtækar í
innflutningi á hráefni og hefur

um þriðjungur innflutningsins
farið til Vestfjarða. Á árinu
2003 var flutt inn til Vestfjarða
12.891 tonn af rækju.

Á sama tíma og innflutn-
ingur á rækju hefur verið að
aukast hefur innflutningur á
þorski minnkað hröðum skref-
um. Á árinu 1995 voru flutt
inn til vinnslu 23.680 tonn af

þorski til Íslands en á árinu
2003 var innflutningurinn að-
eins 1.932 tonn. Á sama tíma
hefur meðalverðið hækkað úr
tæpum 58 kr/kg í rúmar 110
kr/kg. Enginn þorskur hefur
verið fluttur inn til Vestfjarða
á undaförnum árum, sam-
kvæmt skýrslu Hagstofu Ís-
lands.                    – hj@bb.is

Innflutt hráefni til rækjuvinnslu á Íslandi hefur margfaldast á undanförnum árum

Þriðjungur rækju sem flutt er
inn er unninn á Vestfjörðum

Íslandsbanki eldri var
stofnaður 7. júní árið 1904

og var sögu hans minnst
með sýningu í útibúum

Íslandsbanka um allt land
á mánudag. Í útibúinu á

Ísafirði var gestum boðið

upp á kaffi og meðlæti til
að fagna afmælinu, en

einnig gafst þeim færi á að
skoða sýninguna þar sem

rakin er saga bankans.
Þar má m.a. sjá á tímalínu

söguna frá upphafi þar

sem greint er frá öllum
bönkum og sjóðum sem

sameinuðust í Íslands-
banka á síðasta áratug 20.
aldarinnar. Íslandsbanki
ber nú nafn elsta forvera

síns en bankinn gekk í

gegnum ýmsar breytingar
áður en hann tók aftur upp

sitt upprunalega nafn.
Árið 1904 voru opnuð þrjú

útibú á landsbyggðinni á
Seyðisfirði, Ísafirði og

Akureyri en þau síðast-

nefndu er þau einu sem
hafa starfað í 100 ár.

Útibúið á Ísafirði mun því
aftur halda upp á aldar-

afmæli í september.
– thelma@bb.is

Íslandsbanki fagnar aldarafmæli
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AUGLÝSING UM ÓVERULEGA BREYT-
INGU Á AÐALSKIPULAGI ÞINGEYRAR
1985 - 2005, ÍSAFJARÐARBÆ OG
SKIPULAGI HÁTÍÐARSVÆÐIS
Á ÞINGEYRARODDA

Samkvæmt 2. mgr. 21. gr. skipulags-
og byggingarlaga nr. 73/1997 með
síðari breytingum er hér með auglýst
eftir athugasemdum við óverulega
breytingu á aðalskipulagi Þingeyrar
1985-2005, Ísafjarðarbæ.
Bæjarstjórn leggur til að aðalskipulagi
Þingeyrar 1985-2005 verði breytt
þannig að svæði við Þingeyrarodda
sem skilgreint er sem „opin svæði
óbyggð“ verði skilgreint sem „opin
svæði“ til sérstakra nota. Skipulags-
svæðið er u.þ.b. 2,6 ha. lands og af-
markast af sjávarkambi í norðri og
íþróttavelli í suðri. Jafnframt hefur
uppdrátturinn verið staðfærður og
færðar inn breytingar sem orðið hafa
frá staðfestingu aðalskipulagsins.
Skipulagstillagan liggur frammi á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórn-
sýsluhúsinu á Ísafirði og skrifstofu
Ísafjarðarbæjar á Þingeyri, á skrif-
stofutíma frá 11. júní til 2. júlí 2004.
Athugasemdir við aðalskipulagsbreyt-
inguna skulu berast til skipulagsfull-
trúa Ísafjarðarbæjar í síðasta lagi 5.
júlí 2004 og skulu þær vera skriflegar.
Jafnfram er auglýst eftir athugasemd-
um við skipulagstillögu að hátíðar-
svæði Þingeyrarodda. Hátíðarsvæðið
er á malarkambi sjávarmegin við
íþróttavöll. Á því er gert ráð fyrir að
gert verði opið hringlaga samkomu-
svæði og opið svæði fyrir sölubúðir.
Hvoru tveggja hlaðið úr grjóti og
torfi, hæð 90-120 cm.
Skipulagstillagan liggur frammi á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýslu-
húsinu á Ísafirði og skrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar á Þingeyri, á skrifstofu-
tíma frá 11. júní til 9. júlí 2004.
Athugasemdir við skipulag hátíðar-
svæðis skulu berast til skipulagsfull-
trúa Ísafjarðarbæjar í síðasta lagi 23.
júlí 2004 og skulu þær vera skriflegar.
Hver sá sem ekki gerir athugasemd-
ir við tillögurnar innan tilskilins frests,
telst vera samþykkur þeim.

Ísafirði, júní 2004.
F.h. bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar,
Skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar.

Guðni (lengst til hægri) ásamt hluta starfsmanna sinna við verkstæðið í Sindragötu.

Fjögur fyrirtæki í bifreiðaþjónustu á Ísafirði

Sameinuð undir merki
Bílaverkstæðis Ísafjarðar

Fjögur fyrirtæki í bifreiða-
þjónustu á Ísafirði hafa verið
sameinuð undir einn hatt undir
merkjum Bílaverkstæðis Ísa-
fjarðar. Guðni G. Jóhannesson
á Ísafirði og fjölskylda hans
keyptu Bílaverkstæði Ísafjarð-
ar fyrir skömmu sem hefur
síðan yfirtekið Bílaverkstæði
Sigurðar og Stefáns og Bif-
reiðaverkstæðið Dokkuna.
Fyrir rak Guðni dekkjaverk-

stæði og vörubílaverkstæði
undir merkjum Bifreiðaþjón-
ustu FMG og var sú starfsemi
einnig tekin inn í sameining-
una. Samtals hafa því fjögur
fyrirtæki í bifreiðaþjónustu
verið sameinuð undir merki
Bifreiðaverkstæðis Ísafjarðar.

Starfsstöðvarnar verða tvær,
réttingar- og sprautuverkstæði
að Seljalandsvegi 86 og al-
mennar bílaviðgerðir, hjól-

barðaverkstæði og vörubíla-
verkstæði við Sindragötu.
Guðni segir að hjá sameinuðu
fyrirtæki starfi 14 manns og á
hann ekki von á að breyting
verði þar á í bráð. Bílaverk-
stæði Ísafjarðar og Bílaverk-
stæði Sigurðar og Stefáns hafa
verið starfrækt að Seljalands-
vegi 86 en Guðni segir hug-
myndina að flytja réttingar-
og sprautuverkstæðið í Sindra-

götu í framtíðinni og hefur
húsið verið sett á sölu.

Guðni og eiginkona hans
Margrét Jónsdóttir hafa um
árabil gert út rútubíla undir
merkjum Ferðaþjónusta Mar-
grétar og Guðna og rekið gisti-
heimili en síðustu ár hafa þau
verið að hasla sér völl í bif-
reiðaþjónustu á norðanverðum
Vestfjörðum.

– kristinn@bb.is

Hann taldi sig færan í
flestan sjó örninn sem kom

að hreiðri hrafna fyrir
ofan Höfða í Skutulsfirði á
mánudag. Þessi konungur
íslenskra fugla kom fullur

sjálfstrausts en misreikn-
aði krumma kallinn. Þeir

vörðust fimlega hrafnarnir
tveir og á endanum flúði

konungurinn sjálfur af
hólmi. Það er betra að

þekkja sín takmörk. Hall-
dór Sveinbjörnsson ljós-
myndari var þarna stutt

frá og náði að festa viður-
eignina á mynd. Á mánu-

dag bárust fréttir af því að

varp arnarins hefði tekist
mjög vel á þessu ári og
væri hann nú farinn að

verpa sunnanlands í fyrsta
skipti í marga áratugi. Það

er mikið gleðiefni.

Örn stríðir hröfnum
Örninn raskar hreiðurró krumma sem tekur flugið á eftir konungnum.

Tónlistarskóli Ísafjarðar

Óskað eftir bílastæðum
Skúli Ólafsson, formaður

Tónlistarfélags Ísafjarðar, hef-
ur ritað Ísafjarðarbæ bréf þar
sem hann óskar eftir því að
gerð verði bílastæði á lóð Tón-
listarskóla Ísafjarðar enda þyki
orðið tímabært að fjölga bíla-
stæðum bæði austan megin
hússins og eins vestan megin
við Hamra.

„Í ljósi þess að malbikunar-
vél verður í bænum á næstu
vikum óskar stjórn Tónlistar-
félagsins þess að bæjaryfir-
völd láti setja þar merkt bíla-
stæði og greiði allan kostnað
við framkvæmdina. Þess er
jafnframt óskað að sá kostn-
aður verði ekki talinn með op-

inberum fjárstuðningi vegna
menningarhúsa enda muni
bílastæðin koma að góðum al-
mennum notum á þessu svæði.“

Skúli segir í raun um vilja-
yfirlýsingu að ræða þar sem
félagið er tilbúið að leggja til
hluta af lóð skólans ef bæjar-
yfirvöld hefðu áhug á að gera
bílastæði á svæðinu. Bæjarráð
Ísafjarðarbæjar vísaði erindinu
til tæknideildar og óskaði eftir
umsögn af skipulagslegum
ástæðum. Jafnframt var tekið
fram að hvorki væri gert ráð
fyrir framkvæmd sem þessari
á fjárhagsáætlun né fram-
kvæmdaáætlun ársins 2004.

– kristinn@bb.is Tónlistarskóli Ísafjarðar.
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Rækjuverksmiðjan Miðfell hf., á Ísafirði

Ísafjarðarbær breyt-
ir skuldum í hlutafé
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

hefur samþykkt að breyta hluta
af útistandandi skuldum ræk-
juverksmiðjunnar Miðfells hf.
á Ísafirði að upphæð 12 millj-
ónir króna í hlutafé og einnig
að taka veð í húseign fyrir-
tækisins fyrir skuldum að upp-
hæð 6 milljónir króna. Skuld-
breytingin er hluti af aðgerðum
sem nú standa yfir við fjár-
hagslega endurskipulagningu
félagsins í kjölfar rekstarerfið-
leika. Meðal þess sem rætt hef-
ur verið er hugsanleg sala á
frystiklefa fyrirtækisins við
Suðurgötu.

Samkvæmt minnisblaði
sem Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri, ritaði eru heildar-
skuldir Miðfells hf. við bæjar-
sjóð Ísafjarðarbæjar tæpar
22,3 milljónir króna. Stærstur
hluti skuldanna er vegna vatns-
gjalda en sem kunnugt er nota
rækjuverksmiðjur mikið vatn
til starfsemi sinnar. Fjárhags-
leg endurskipulagning Mið-
fells hf. hefur staðið yfir um
nokkurt skeið og fól bæjarráð
Ísafjarðarbæjar Guðna Geir
Jóhannessyni, formanni bæj-
arráðs, og Halldóri Halldórs-
syni að leggja tillögur fyrir
bæjarstjórn um með hvaða
hætti bærinn kæmi að málinu.

Bæjarstjórn samþykkti áð-
urnefnda lausn með sjö at-

kvæðum gegn einu atkvæði
Bryndísar Friðgeirsdóttur,
bæjarfulltrúa Samfylkingar.
Hún gerði grein fyrir mótat-
kvæði sínu með svohljóðandi
bókun: „Lýsi furðu minni á
því að erindi Miðfells hf., skuli
ekki vera kynnt í atvinnumála-
nefnd áður en það er samþykkt
í bæjarstjórn. Eignarhaldsfé-
lagið var stofnað af bæjarstjórn
til að fara með slík mál enda
var erindi Sindrabergs hf., um
sama málefni vísað þangað.
Með því að samþykkja að
breyta skuldum Miðfells hf. í
hlutafé án þess að atvinnu-
málanefnd og eignarhaldsfé-
lagið komi að málinu er verið
að snúa af þeirri braut sem
mörkuð var með stofnun eign-
arhaldsfélags. Bendi einnig á
að þessi afgreiðsla án umfjöll-
unar fagnefnda skapar for-
dæmi.“

Aðspurður hvers vegna mál-
ið hafi ekki verið rætt á vett-
vangi Hvetjanda eignarhalds-
félags segir Halldór Halldórs-
son að hann hafi rætt málið
við stjórnarformann Hvetj-
anda eignarhaldsfélags en
bæjarráð hafi ákveðið að fara
þessa leið. Guðni Geir Jóhann-
esson, formaður bæjarráðs,
segir að ástæða þess að mál-
efni Miðfells hf. hafi ekki
fengið sömu málsmeðferð og

mál Sindrabergs ehf. sé sú að
þarna sé um að ræða ólík fyrir-
tæki. Sindraberg sé í nýsköpun
og því hafi verið eðlilegra að
það færi undir Hvetjanda en
Miðfell sé að reka rækjuverk-
smiðju sem sé í samkeppnis-
umhverfi.

Halldór Halldórsson segir
að þrátt fyrir að bærinn hafi á
stuttum tíma orðið eignaraðili
að tveimur fyrirtækjum sé ekki
um stefnubreytingu að ræða.
Meginstefna bæjaryfirvalda sé
sú að taka ekki þátt í atvinnu-
rekstri. „Í báðum þessum til-
fellum stóðum við frammi fyr-
ir því að þarna var að ljúka
ákveðinni fjárhagslegri endur-
skipulagningu og því þurfti að
taka ávörðun með hvaða hætti
hagsmunum bæjarins væri
best borgið. Niðurstaðan varð
sú að þeim hagsmunum væri
betur borgið með því að breyta
skuldum í hlutafé frekar en að
ganga að þessum félögum.

Auk Ísafjarðarbæjar hefur
Súðavíkurhreppur ákveðið að
leggja fram umtalsvert fjár-
magn til stofnunar nýs fyrir-
tækis um rækjuvinnslu sem
Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf.
rak í Súðavík. Aðspurður hvort
þessi staðreynd bæri ekki vott
um að atvinnurekstur á svæð-
inu stæði höllum fæti segir
Halldór vona að svo sé ekki.

Frekar megi álykta að rækju-
iðnaðurinn standi mjög höllum
fæti og verksmiðjum hafi víða
verið lokað. Halldór segir að
þrátt fyrir að rækjuiðnaðurinn
hafi áður farið í þrot hér um
slóðir hafi það orðið niður-
staðan að sveitarfélagið reyndi
að tryggja þarna rekstur fjöl-
menns vinnustaðar. Halldór
segir það stefnu bæjarsjóðs að
koma ekki að stjórnun þeirra
fyrirtækja sem hann eignast
hlut í heldur verði einungis
fylgst með rekstri þeirra og
síðan sé ætlun bæjarins að
selja sinn hluta þegar tækifæri
gefst.

Elías Oddsson, fram-
kvæmdastjóri Miðfells hf.,
segir að fjárhagslegri endur-
skipulagningu fyrirtækisins sé
nú að ljúka. Hún hefur að und-
anförnu staðið yfir í samvinnu
við Landsbanka Íslands sem
er viðskiptabanki fyrirtækis-
ins. Úrvinnslu hennar sé þó
ekki að fullu lokið. Meðal þess
sem rætt hefur verið er að
frystiklefi fyrirtækisins við
Suðurgötu verði seldur. Að-
spurður um hvaða aðilar fleiri
verði hluthafar í fyrirtækinu
segir Elías það ekki ljóst á
þessari stundu. Hann segir
ákveðna hluti vera til skoðunar
hjá nokkrum aðilum m.a.
Byggðastofnun og svör liggi

vonandi fyrir um miðja næstu
viku. Að þessari endurskipu-
lagningu lokinni verða lang-
tímaskuldir félagsins um 180
milljónir króna og veltufjár-
hlutfall verði um einn.

Aðspurður hvers vegna
fyrra hlutafé fyrirtækisins hafi
ekki verið afskrifað í kjölfar
endurskipulagningarinnar seg-
ir Elías að með hliðsjón af
endurskipulagningu annarra
fyrirtækja í rækjuiðnaði og
verðmætamati þeirra hafi ekki
verið talin þörf á slíku í Mið-
felli hf.

Hjá Miðfelli starfa í dag 42
starfsmenn og síðar í þessum
mánuði verður bætt við einni

vakt í vinnslunni og þá er von-
ast til þess að störfum fjölgi
um ríflega 20. Elías segir erfitt
að spá í framtíðina í rækjuiðn-
aðinum. Með mikilli hagræð-
ingu innan fyrirtækisins hafi
tekist að bæta mjög afkomuna
að undanförnu og fyrirtækið
sé mjög vel sett hvað sölu-
samninga varðar og sú stað-
reynd hafi í raun skipt sköpum
í þeirri fjárhagslegu endur-
skipulagningu sem nú hefur
staðið yfir.

Í dag eru hlutahafar í Mið-
felli hf. þrír. Kagrafell ehf. á
45% hlutafjár, Hraðfrystihús-
ið-Gunnvör hf. á 40% og Elías
Oddsson á 5%.      – hj@bb.is

Rækjuverksmiðja Miðfells á Ísafirði.

Oddur Jakob og Þórir heiðraðir
Oddur Jakob Bjarnason og

Þórir Hinriksson voru heiðr-
aðir fyrir störf sín við sjó-
mennsku í sjómannamessu í
Ísafjarðarkirkju að morgni
sjómannadags. Báðir eru þeir
innfæddir Ísfirðingar og hafa
um langan aldur stundað sjó-
inn.

Í messunni söng Graduale-
kór Langholtskirkju nokkur
lög undir stjórn Jóns Stefáns-
sonar auk þess sem kór að
mestu skipaður sjómönnum
söng við athöfnina. Að messu
lokinni var lagður blómsveig-
ur að fótstalli sjómannastytt-
unnar á Eyrartúni. – hj@bb.is

Oddur Jakob Bjarnason og Þórir Hinriksson. Blómsveigur lagður að fótstalli sjómannastyttunnar á Ísafirði.

Ferðablað-
ið komið út

Ferðaþjónustublaðið
Vestfirðir

2004 er
komið út
og hefur
blaðinu

verið
dreift um

land allt
þar sem

það liggur
frammi á

vel á þriðja hundrað
stöðum. Upplag hefur

verið aukið um helming
frá því sem var enda

virðist áhugi á blaðinu
aukast ár frá ári. Í því má

sem endranær finna
ýmiskonar fróðleik um

svæðið sem sérstaklega er
gagnlegur ferðamönnum.

Tilgangur blaðsins er
tvíþættur: Annars vegar að

stuðla að því að ferðafólk
leggi leið sína til Vestfjarða

og hins vegar að vera til
gagns og fróðleiks fyrir þá

sem ferðast um Vestfirði.
Forsíðumynd blaðsins í ár

er af kajakræðara við
minni Jökulfjarða.
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orðrétt af netinu

björn.is – Björn Bjarnason

Reagan kvaddur

,,Það má segja að ferðamenn séu landkönnuðir og fáir staðir
á Íslandi því jafn spennandi og Vestfirðir. Mörg svæði á
Vestfjörðum eru fáfarin og lítt könnuð þó að í þéttbýlinu sé
mannlífið fjölskrúðugt. Göngufólk, unnendur sögu, mannlífs
og menningar – allir finna eitthvað við sitt hæfi. Fjöllin beinlínis
hrópa á fólk að ganga á þau og sagan er geymd í frásögnum
fólks og minjum sem hlúð er að af kostgæfni.“

Þannig kemst Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra, að
orði í upphafi ávarps sín í ,,Vestfirðir Sumarið 2004“ árlegu
ferðablaði H-Prents, sem nú kemur út í tíunda sinn og fagnar
þeim áfanga á sama ári og Bæjarins besta verður tuttugu ára.

Upplag Ferðablaðs BB, sem vaxið hefur ár frá ári, hefur í
orðsins fyllstu merkingu verið rifið út. Jafnan hefur verið reynt
að gera blaðið sem best úr garði bæði hvað fróðleik um
fjölbreytta náttúru og sögustaði á Vestfjörðum í máli og mynd-
um, sem og með nytsömum upplýsingum er ferðamanninum
gagnast. Að þessu verki hafa margar hendur komið og kunna
útgefendur þeim bestu þakkir fyrir vel unnið verk.

Það fer ekki á milli mála að Vestfirðir eru öðru vísi. Þeir eru
margir heimar. Einn þeirra er friðland Hornstranda, sem fullyrða
má að á engan sinn líka hér á landi. Þar ríkir náttúran ein: ,,Og
kyrrðin er svo djúp og þögnin svo alger, að mörgum sem
þangað koma finnst að þeir hafi aldrei áður heyrt algera þögn.
Hluti af þessari djúpu þögn eru hljóð náttúrunnar – báran í
fjörunni, fuglakvakið, gagg tófunnar, selirnir sem stinga upp
höfði og ávarpa ferðamenn“ er upplifun höfundar greinarinnar:
Hvers vegna ættirðu að ferðast um Vestfirði?

En aftur til ávarps samgönguráðherra: ,,Á liðnum áratug
hefur ferðaþjónusta á Vestfjörðum tekið við sér svo að eftir
hefur verið tekið. Til að þetta nýtist sem best ríður á að tryggja
góðar samgöngur, hvort sem er til og frá Vestfjörðum eða
innan þeirra. Hér þykir mörgum Vestfirðingum ekki nóg hafa
verið gert enda vilja þeir gestum sínum aðeins það besta og eru
sjálfir háðir greiðum samgöngum árið um kring. Ferðaþjónusta
byggir í auknum mæli á því að gestir séu óháðir árstíma, þeir
komi ekki aðeins um hásumarið. Þarna er því verk að vinna og
verður því markviss stefna stjórnvalda í vegamálum fjórð-
ungsins knúin áfram af miklu afli.“

Um leið og BB fagnar yfirlýsingu samgönguráðherra  býður
blaðið landsmenn alla velkomna til Vestfjarða. Hingað nægir
ekki að koma einu sinni. Látið sumarið 2004 verða upphafið.

s.h.

Auglýsing um atkvæða-
greiðslu utan kjörfundar

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna forsetakosninga sem fram fara laugardaginn 26.
júní 2004, hófst laugardaginn 1. maí sl.

Kjósa má á skrifstofu embættisins, Hafnarstræti 1, Ísafirði, alla virka daga frá kl. 09:00 til
16:00 og utan skrifstofutíma, ef nauðsyn ber til eftir samkomulagi.

Umsókn um atkvæðagreiðslu í heimahúsi vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar,
skal hafa borist sýslumanni eigi síðar en kl. 16:00 þriðjudaginn 22. júní 2004.

Allar nánari upplýsingar veitir Sigríður Guðjónsdóttir í síma 450 3701, einnig utan skrif-
stofutíma í síma 863 3453.

Kjósendum er bent á að hafa með sér persónuskilríki.
Ísafirði 8. júní 2004,

Sýslumaðurinn á Ísafirði,
Sigríður Björk Guðjónsdóttir.

„Þetta er stór stund fyrir
okkur bílaáhugamenn“, segir
Árni Aðalbjarnarson, bakari
og fornbílaeigandi á Ísafirði,
um 100 ára afmæli bílsins á
Íslandi sem haldið er upp á
um þessar mundir. Í tilefni
tímamótanna fór Árni í öku-
ferð um miðbæ Ísafjarðar á
sunnudag. Þess má geta að
eigendur bíla 30 ára og eldri á
Vestfjörðum stefna á að koma
saman 17. júní og sýna bíla
sína. Eigendum gamalla bíla
hefur fjölgað mikið síðan gjöld
af þeim voru lækkuð og því er
orðið mun ódýrara að flytja

fornbíla til landsins.
Fyrsti bíllinn kom til Íslands

í júní árið 1904. Þar var um að
ræða notaða þýska bifreið af
gerðinni Cudell, sem Ditlev
Thomsen kaupmaður keypti
með 2.000 kr. tilstyrk frá Al-
þingi og var bíllinn samkvæmt
því nefndur Thomsensbíllinn.
Bíllinn var orðinn þriggja ára
gamall þegar hann var fluttur
til landsins og þá orðinn úreltur
og líktist fremur hestvagni en
bifreið. Vélin var neðantil að
aftan og tannhjól notuð til að
færa aflið frá vélinni út í hjólin.

– thelma@bb.is Ford T, annar tveggja fornbíla Árna.

Stór stund fyrir bílaáhugamenn

Ásthildur Gestsdóttir, Hall-
dóra Karlsdóttir og Brynja
Pála Helgadóttir eru fyrstar til
að útskrifast sem ljósmæður í
fjarnámi á Ísafirði. Skortur
hefur verið á ljósmæðrum á
Vestfjörðum undanfarin ár en
nú er sjúkrahúsið á Ísafirði
orðið vel mannað á því sviði.
Konurnar hófu nám árið 2002

og gátu tekið bóklega námið
hér en verklegi hlutinn fór
fram í Reykjavík. „Fjarnámið
býður upp á aukna möguleika
og við horfum björtum augum
til framtíðarinnar“, segir Ást-
hildur Gestsdóttir.

Ljósmæðurnar ætla að bjóða
upp á betri þjónustu en áður
var mögulegt, þá sér í lagi að

auka þjónustu til annarra
bæjarfélaga í fjórðungnum.
Nú verður aflögð sú verka-
skipting að ein ljósmóðir sé á
vakt og önnur í ungbarnaeftir-
liti heldur mun hver sinna öllu
barneignaferlinu, frá mæðra-
skoðun til fimm ára skoðunar.
„Stefnan er að geta fylgst með
barni allt frá fæðingu til skóla-

aldurs“, segir Ásthildur.
Konurnar kynntu lokarit-

gerðir sínar á sjúkrahúsinu á
Ísafirði á föstudag en formleg
útskrift þeirra er 19. júní. Þær
hafa nú þegar hafið störf á
ljósmæðravaktinni og voru
allar lærðar í hjúkrunar-
fræði fyrir.

– thelma@bb.is

Fyrstu ljósmæðurnar útskrifast
Brynja Pála Helgadóttir, Halldóra Karlsdóttir og Ásthildur Gestsdóttir kynntu lokaritgerðir sínar á sjúkrahúsinu á Ísafirði.

„Ég tel forréttindi að hafa sinnt störfum sem fréttaskýrandi og
fréttastjórnandi erlendra málefna á Morgunblaðinu í forsetatíð
Reagans og hafa haft tækifæri til að fylgjast með störfum hans og
stefnu frá degi til dags auk þess að taka þátt í að verja stefnu hans
og Atlantshafsbandalagsins gagnvart úrtölumönnum, sósíalistum
og kommúnistum hér á landi á níunda áratug tuttugustu aldarinnar.

Þegar ég les í blöðum núna eða heyri í útvarpi, að Reagan hafi
verið vanmetinn forseti Bandaríkjanna, hlýtur það að koma frá
þeim, sem töldu í forsetatíð hans, að einörð stefna hans og mála-
fylgja stefndi heimsfriðnum í hættu og vildu frekar efna til frið-
kaupa við Kremlverja og kommúnista en veita þeim andspyrnu
og töldu orð Reagans um Sovétríkin sem heimsveldi hins illa
ögrun við heimsfrið.

Ég kveð Ronald Reagan með sömu virðingu og ég bar fyrir
honum, þegar hann var forseti Bandaríkjanna.“
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Ársreikningur Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2003 lagður fyrir bæjarstjórn

105 milljóna króna halli á bæjarsjóði
Ársreikningur Ísafjarðar-

bæjar og stofnana hans fyrir
árið 2003 var tekinn til fyrri
umræðu á fundi bæjarstjórnar
í síðustu viku. Heildartekjur
Ísafjarðarbæjar og stofnana
hans voru tæpar 1.978 millj-
ónir króna á síðasta ári eða
nokkru hærri en áætlanir gerðu
ráð fyrir í upphafi. Skatttekjur
námu rúmum 902 milljónum
króna, framlög úr Jöfnunar-
sjóði sveitarfélaga voru rúmar
246 milljónir og aðrar tekjur
voru rúmar 829 milljónir.

Rekstrargjöld Ísafjarðar-
bæjar og stofnana hans voru
rúmar 1.905 milljónir króna
þar af voru launagreiðslur
rúmlega 941 milljón króna.

Afskriftir á árinu voru tæpar
137 milljónir króna og fjár-
munagjöld námu rúmlega 41
milljón króna. Rekstrarniður-
staðan var því neikvæð um
rúmar 105 milljónir króna en í
upphaflegri fjárhagsáætlun var
gert ráð fyrir rúmlega 78 millj-
óna króna halla og í endur-
skoðaðri fjárhagsáætlun sem
samþykkt var 13. nóvember
var gert ráð fyrir að hallinn
yrði tæpar 103 milljónir króna.

Heildarskuldbindingar Ísa-
fjarðarbæjar og stofnana hans
lækkuðu á milli ára úr 3.450
milljónum króna í 3.445 millj-
ónir króna. Á sama tíma lækk-
uðu heildareignir úr 5.172
milljónum í 5.065 milljónir

króna. Eiginfjárstaða Ísafjarð-
arbæjar og stofnana hans var
því  1.619 milljónir króna í
árslok 2003 en 1.722 milljónir
króna í árslok 2002 og hafði
því versnað um 103 milljónir
króna. Eiginfjárstaða A-hluta
bæjarsjóðs 1.076 milljónir
króna í árslok 2003 en 1.326
milljónir króna í árslok 2002
og hafði því versnað um 250
milljónir króna á milli ára en
staða B-hlutans hafði styrkst
um 147 milljónir.

Veltufé frá rekstri nam 87
miljónum króna. Segja má að
veltufé frá rekstri gefi svipaða
mynd og niðurstaða rekstrar-
ins eins og hún var í sveitar-
sjóðareikningum áður en

reikningsskilum þeirra var
breytt. Þá var gjarnan talað
um að reksturinn „skilaði“ til-
tekinni upphæð til afborgana
lána og framkvæmda og má
því með sama hætti segja að
reksturinn „skili“ 87 milljón-
um til afborgana og fjárfest-
inga nú.

Af einstökum kostnaðarlið-
um má nefna að í upphaflegri
fjárhagsáætlun var gert ráð fyr-
ir að laun og launatengd gjöld
yrðu rúmar 869 milljónir króna
en samkvæmt ársreikningnum
var sá kostnaður tæpar 942
milljónir króna. Hefur því
launakostnaður farið 73 millj-
ónir króna fram úr upphaflegri
áætlun eða um 8,4%. Kaup á

vörum og þjónustu voru áætl-
uð rúmlega 756 milljónir en
urðu rúmar 671 milljón þ.e.
um 85 milljónum króna lægra
en áætlað var eða rúmlega 11%.

Af einstökum málaflokkum
má nefna að til fræðslu- og
uppeldismála var varið nettó
tæpum 554 milljónum króna
eða rúmum 8% meira en upp-
haflegar áætlanir gerðu ráð
fyrir. Framlög til menningar-
mála fóru rúmum 28% framúr
áætlun og voru rúmar 54 millj-
ónir króna. Framlög til æsku-
lýðs- og íþróttamála fóru um
15% framúr áætlun og voru
133 milljónir króna. Til um-
hverfismála var varið um 37%
umfram upphaflega áætlun að

um 63 milljónum króna. Fram-
lög til skipulags- og bygginga-
mála voru mun lægri en áætlað
hafði verið. Þau voru 12 millj-
ónir króna í stað 25 milljóna
og sömu sögu er að segja um
framlög til atvinnumála. Fram-
lög til þess málaflokks voru
um 19 milljónir króna en voru
upphaflega áætluð rúmar 36
milljónir króna. Þá var framlag
með rekstri Funa 23,4 millj-
ónir króna í stað 17 milljóna í
upphaflegri áætlun. Til Fast-
eigna Ísafjarðarbæjar og hús-
næðisnefndar fóru um 57
milljónir króna en í upphaf-
legri áætlun var reiknað með
að sá rekstur myndi skila 4,5
milljónum til bæjarsjóðs.

Formaður Tónlistarfélags Ísafjarðar segir brýnt að ráðast í endurbætur á tónlistarskólanum

Innréttingar í skólanum
liggja undir skemmdum

Skúli S. Ólafsson, formaður
Tónlistarfélags Ísafjarðar, seg-
ir brýnt að ráðast í endurbætur
á ytra byrði Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar enda liggi nýlegar inn-
réttingar hússins undir
skemmdum því í vatnsveðrum
flæði inn í það. Tónlistarskól-
inn hefur fengið hús Hús-
mæðraskólans Óskar til um-
ráða og voru tvær efstu hæðir
þess endurnýjaðar að innan
árið 1998 auk þess sem tón-
leikasalurinn Hamrar var
byggður. Síðan var tónleika-
salurinn gerður að einu af
þremur menningarhúsum í Ísa-
fjarðarbæ samkvæmt samn-

ingi Ísafjarðarbæjar og ríkis-
ins.

„Okkar aðal áherslumál er
að það verði tekin ákvörðun
sem allra fyrst um skiptingu
fjárins sem kemur í hönd Ísa-
fjarðarbæjar vegna menning-
arhúsanna. Tónlistarfélagið
hefur þegar fengið 20 milljóna
króna framlag en við erum
áfjáð í að taka húsið í gegn að
utan og síðan þurfum að greiða
niður 10 milljóna króna skuld
sem hvílir á félaginu vegna
fyrri framkvæmda“, segir
Skúli.

Hann segir stefnt á að bjóða
verkið út með haustinu svo

framkvæmdir gætu hafist
næsta vor en helst þyrfti verk-
inu að vera lokið haustið 2005.
Samkvæmt áætlun sem unnin
hefur verið fyrir Tónlistarfé-
lagið myndi kosta 21,5 millj-
ónir króna að lagfæra þak og
veggi hússins auk þess að
standsetja lóð.

„Það þyrfti að taka lóðina í
gegn þannig að hún yrði sam-
boðin húsinu, búa til bílastæði
og göngustíga auk þess sem
okkur þætti mjög gaman ef
hægt yrði að flytja listaverkið
„Kuml“, sem stendur á Eyrar-
túni og var reist til minningar
um Ragnar H. Ragnar, að skól-

anum.“
Þá segir Skúli vonir manna

standa til þess að innrétta
kjallara hússins og koma hon-
um í gagnið. „Draumur skóla-
stjóra er að þarna verði alþýðu-
tónlistardeild þar sem bíl-
skúrsbönd bæjarins gætu æft
sig undir leiðsögn menntaðra
kennara.“ Að auki segir hann
bráðvanta nýjan flygil í tón-
leikasalinn Hamra en núver-
andi hljóðfæri er orðið ára-
tugagamalt. „Flygill er jafn
ómissandi hluti af tónleikasal
eins og svið eða salerni“, sagði
Skúli.

– kristinn@bb.is Tónlistarskóli Ísafjarðar.

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar

Unglingar utan bæjar-
félagsins ekki ráðnir

Íþrótta- og æskulýðsnefnd
Ísafjarðarbæjar telur ekki rétt
að unglingar með lögheimili
utan Ísafjarðarbæjar starfi í
vinnuskóla sveitarfélagsins
á sama tíma og vinnutími
unglinga með lögheimili
í bænum er skertur, eins og
segir í bókun nefndarinnar.
Jón Björnsson, forstöðumað-
ur félagsmiðstöðvar Ísafjarð-
arbæjar sem sér um vinnu-
skólann, óskaði fyrir stuttu
eftir skýringum á því frá bæj-
aryfirvöldum hvort vinnu-
skólinn hefði heimild til þess
að ráða unglinga sem ekki

fjarðarbæjar sæki um hjá
vinnuskólanum.. Jón segir
ástæður þess geta verið
margar en þær helstu séu að
viðkomandi unglingar eigi
ættingjar í sveitarfélaginu
sem þeir dvelji hjá sumar-
langt, s.s. annað foreldri, afa,
ömmu eða frændfólk. Þá sé
algengt unglingar sem hafi
flutt annað dvelji hjá vina-
fólki í sveitarfélaginu.

Jón segir að áætla megi
að u.þ.b. fimm slíkar um-
sóknir berist árlega, auk
fjölda fyrirspurna.

– kristinn@bb.is

hefðu lögheimili í Ísafjarðar-
bæ.

Í bréfi sínu segir hann nokk-
uð um að unglingar utan Ísa-

Svartfuglsegg úr Hornbjargi
voru boðin til sölu fyrir

framan Hamraborg á Ísafirði
í síðustu viku. Þrátt fyrir grá-
leitt veður þann daginn, ríkti

sumarstemmning hjá fólki
sem þyrptist að til að kaupa

egg. „Þau seljast eins og
heitar lummur“, sagði Þór-

unn Guðmundsdóttir sem af-
greiddi hungraða viðskipta-
vini um nýmeti úr bjarginu.

Eggjatökumenn höfðu aðeins
fjóra kassa til að selja að

þessu sinni enda varð tófan á
undan mannshöndinni, þetta
árið að minnsta kosti. Eggin

í fyrsta flokki voru seld á
150 krónur og eggin í öðrum

flokki á 100 kr. Að sögn
Þórunnar finnst mörgum þó

annar flokkur betri en þau
egg eru aðeins farin að
stropa. – thelma@bb.is

Svartfugls-
eggin ruku út

Svartfuglseggin runnu út eins og heitar lummur.
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Frá Ceylon til Ísafjarðar
Neil Shiran Kanishka Þórisson á uppruna sinn
á tveimur ólíkum eyjum, Íslandi og Sri Lanka,

sem áður var þekkt sem Ceylon. Meiri hluta
lífsins hefur hann búið á Ísafirði og þar hefur

hann skotið rótum. Sambýliskona hans er Haf-
dís Gunnarsdóttir og búa þau í hjarta bæjarins.
Í heimalandi móður Shirans hefur síðan 1983
ríkt borgarastyrjöld á milli Sinhalesa, sem eru
innfæddir Sri Lanka búar og eru 74% af þjóð-

inni, og Tamíla, sem eru 18% af þjóðinni. Deil-
an hefur að mestu snúist um að Tamílar vilja

stofna sjálfstætt ríki á Sri Lanka. Einnig spila
trúarbrögð inn í óeirðirnar þar sem Tamílar eru
múslimar og Sinhalesar búddistar. Eyjan í Ind-

landshafi er þekkt fyrir útflutning sinn á tei,
kryddi og hrísgrjónum ásamt öðrum

náttúruafurðum.

Fyrstu ár Shirans var hann á ferð
og flugi með foreldrum sínum sem
unnu fyrir Sameinuðu þjóðirnar.
Leiðin lá svo til Ísafjarðar en
þaðan er faðir Shirans, Þórir
Hinriksson. Shiran hefur tekið
virkan þátt í menningarlífi
bæjarins og var meðal annars
ógleymanlegur í titilhlutverki
Móglís sem Litli leikklúbb-
urinn færði upp. Einnig hefur
hann verið leikmaður KFÍ til
margra ára. Eftir stúdents-
próf frá Menntaskólanum á
Ísafirði lá leiðin suður. Hann
útskrifaðist frá Háskólanum í
Reykjavík sem viðskiptafræð-
ingur árið 2002. Nú vinnur hann
sem viðskiptafræðingur hjá At-
vinnuþróunarfélagi Vestfjarða.

Af lítilli hugmyndAf lítilli hugmyndAf lítilli hugmyndAf lítilli hugmyndAf lítilli hugmynd
spretta oft stórspretta oft stórspretta oft stórspretta oft stórspretta oft stór

fyrirtækifyrirtækifyrirtækifyrirtækifyrirtæki
– Í hverju felst starf þitt

hjá Atvinnuþróunarfé-
lagi Vestfjarða?

„Ég starfa að al-
hliða viðskipta-
ráðgjöf þar

sem ég er að vinna með hug-
djörfum frumkvöðlum. Við
reynum eftir fremsta megni
að hjálpa þeim að koma hug-
myndum í framkvæmd, svo
lengi sem þær eru raunhæfar.
Það er ekki síður í okkar verka-
hring að stoppa menn af, ef
það er ekki grundvöllur fyrir
rekstri. Við erum oft að forða
fólki frá ekki bara fjárhagslegu
tjóni, heldur líka því tilfinn-
ingalega tjóni sem fylgir því
að verða gjaldþrota. Ég hef
unnið mikið með fyrirtækjum
í bænum við viðskiptaráðgjöf.

Upp á síðkastið hafa stór
verkefni færst meira upp á
skaftið í samvinnu við sveit-
arfélögin eða Byggðastofnun.

Mörg verkefni
eru í deigl-

unni, sem

verður gaman að vinna að. Til
dæmis stefnumótun Ísafjarðar-
bæjar í atvinnumálum. Annað
er verkefni sem tengist þróun
á fyrirtækjaklösum. Það er á
byrjunarreit en ef hugmynda-
fræðin smellur saman við um-
hverfið, þá væri hægt að þróa
spennandi fyrirtækjaklasa.
Þetta eru stóru verkefnin á dag-
skránni en þess á milli erum
við náttúrlega að sinna ein-
staklingum og fyrirtækjum í
rekstrarráðgjöfinni. Í rauninni
er starfssvið Atvinnuþróunar-
félagsins mjög vítt og inn á
borð hjá mér koma verkefni
sem heyra ekki beint undir
starfssvið mitt en við reynum
öll að vinna eins mikið saman
og hægt er. Það fer bara eftir
því hvaða sérkunnáttu þarf í
hvert verkefni. Af lítilli hug-
mynd geta oft sprottið stór fyr-
irtæki. Það er eitt það skemm-
tilegasta við starfið að vinna
með fólki með djarfar hug-
myndir.

Ég kom nánast nýskriðinn
úr Háskólanum í Reykjavík í
starfið og það hefur verið mjög
spennandi að takast á við það.
Ég reyni náttúrlega að standa
mig vel í starfinu. Ég var þrjá
til fjóra mánuði í veitinga-
bransanum og bauðst svo að
koma hingað. Ef ég lít fimm
ár fram í tímann, þá sé mig
alveg ennþá á Ísafirði. Mér
líður vel hér. Svo lengi sem ég
hef góða vinnu þar sem eru
krefjandi verkefni, þá vex ég
og dafna sem einstaklingur
fyrir vikið.“

Karfan í þriðja sætiKarfan í þriðja sætiKarfan í þriðja sætiKarfan í þriðja sætiKarfan í þriðja sæti

– Hvað hefurðu verið lengi
í körfuboltanum?

„Ég er búinn að vera í
körfuboltanum frá því

að ég var um 14 ára
aldur. Búinn að

vera að æfa með
m e i s t a r a -

flokknum

gegnumgangandi um það bil
10 ár, með misjöfnu gengi.
Það er mjög gaman að taka
þátt í körfunni núna þar sem
verið er að byggja upp sterkt
lið heimamanna. Það eru
nokkrir ungir strákar í liðinu
sem eiga bjarta framtíð í körfu-
knattleik. Það er gaman að
hjálpa þeim og liðinu að verða
betri. Ég var fyrst með KFÍ ,
síðan þegar ég var í skóla fyrir
sunnan var ég með Stjörnunni
og svo aftur með KFÍ. Þannig
er ég búinn að vera með ágætis
liðum og það er feiknarlega
gaman. Starfið tekur sinn toll,
við þurfum að fórna frítíma
okkar. Maður þarf bara að for-
gangsraða hlutunum þannig að
starfið og fjölskyldan komi
fyrst og svo kemur karfan. Nú
verð ég að hugsa um starfs-
framann og standa mig á þeim
endanum.

Karfan tekur mikinn tíma
þegar leiktímabilið stendur
yfir, æfingar eru 6 til 7 sinnum
í viku og svo eru líka keppnis-
ferðalög. Yfir sumartímann er
minna álag en þá á maður að
halda sér í formi. Það er bara
alltaf svo gaman í körfubolta.
Svo lengi sem maður lendir
ekki í alvarlegum meiðslum,
þá getur maður haldið áfram
þangað til að líkaminn segir
til. Dæmi eru um það að at-
vinnumenn haldi áfram þó að
þeir séu komnir á fimmtugs-
aldurinn. Það er gaman að sjá
svona gamlar kempur eins og
Guðna Guðnason sem eru enn
að hamast á æfingum. Slíkir
jaxlar eru góðar fyrirmyndir.“

Toggi á löppinniToggi á löppinniToggi á löppinniToggi á löppinniToggi á löppinni
og leyniparadísog leyniparadísog leyniparadísog leyniparadísog leyniparadís

– Pabbi þinn hefur stundum
verið kallaður Toggi á löpp-
inni. Hvaðan kemur það?

„Pabbi er nú ekki hávaxinn
frekar en ég“, segir Shiran og
glottir út í annað. „Hann fékk
þetta viðurnefni þegar hann
var tiltölulega ungur. Hann var
settur í að slaka út af spilinu á
Ísborginni þegar báturinn var
í túr á Grænlandi. Þar sem
hann var ungur og tiltölulega
lágvaxinn var honum boðinn
kassi til að standa á svo að
hann sæi yfir spilið. Upp frá
því fékk hann nafngiftina
Toggi á löppinni og líkar það
bara ágætlega.“

– Heldurðu góðum tengsl-
um við móðurfjölskylduna?

„Ég reyni að fara árlega til
Sri Lanka. Í fyrra fór ég til að
kynna Hafdísi sambýliskonu
mína fyrir ættingjunum en
þetta er nú það stór hópur að
ómögulegt er að hitta þá alla í
einni ferð. Nánustu fjölskyldu-
meðlimi reyni ég að hitta einu
sinni á ári. Það er alltaf gaman
að koma til Sri Lanka en kann-
ski fyrst núna sem ég er að
meðtaka það almennilega
hvernig er að vera innfæddur

en ekki þessi hefðbundni
ferðamaður sem flatmagar á
ströndinni. Allir eru svo opnir
og vilja gera allt fyrir mann
sem er kominn svo langa leið.

Í ferðunum kynnist ég öðr-
um menningarheimi heldur en
þeim sem ég hef vanist. Ég
þekki nokkurn veginn siði og
annað háttalag þeirra. Annars
finnst þeim það mjög fyndið
þegar einhver hagar sér ekki
alveg eins og á að gera og
gerir einhvern óskunda. Það
er bara yfir höfuð fyndið þegar
ferðamenn koma og reyna
haga sér eins og innfæddir.
Verst er að ég man sáralítið
frá þeim tíma sem við bjugg-
um þarna. Ég talaði tungu-
málið, sinhalese, reiprennandi
og sorglegt að glata því. Ég
get samt alveg bjargað mér.
Annars tala þeir líka mjög
mikið ensku. Ferðamenn lenda
mjög sjaldan í vandræðum
með að gera sig skiljanlega.
Það er þá helst í afskekktari
landshlutum.

Amma mín býr í norðurhluta
landsins þar sem ekki hefur
verið mikill ferðamanna-
straumur. Að fara til ákveð-
inna svæða er eins og að fara
20 til 30 ár aftur í tímann. Það
er margt frumstætt í umhverf-
inu en aftur á móti er nútíma-
legra í höfuðborginni Colom-
bo. Krakkarnir og unglingarnir
þar líta til vestrænnar menn-
ingar og reyna að haga sér
eftir henni, til dæmis í klæða-
burði og öðru.

Fyrir 20 árum héldu allir að
Sri Lanka yrði næsta ferða-
mannaparadísin. Landið hefur
alla burði til að verða það, þar
eru fallegar strendur og mikil
náttúrufegurð. Svo skall borg-
arastyrjöldin á. Átökin eru á
milli Tamíla og Sinhalesa sem
eru innfæddir. Þá breytist um-
hverfið, fólk hættir að þora að
ferðast þangað. Pabbi var bú-
inn að fjárfesta í útgerð sem
var einmitt á átakasvæðinu og
fékk að kynnast því hvernig
það er að lenda á milli hópanna
tveggja. Amma neyddist til að
flytja til Colombo þegar mestu
óeirðirnar voru. Þær voru mest
á norðanverðu landinu og
teygðust mjög nálægt staðnum
þar sem hún bjó og því var
ekki tekin nein áhætta. Undan-
farin ár hefur verið mun ró-
legra á Sri Lanka, sem betur
fer, og ferðamenn farnir að
ferðast þangað. Ennþá er hægt
að finna svæði sem eru alveg
ósnortin og eyjan er sannköll-
uð leyniparadís. Núna eru
ferðaskrifstofur farnar að
bjóða ferðir þangað. Nálægt
Sri Lanka eru Maldíveyjar sem
eru vinsæll áfangastaður
ferðamanna, þó sérstaklega hjá
efri stéttum.“

Amma lifir áAmma lifir áAmma lifir áAmma lifir áAmma lifir á
hrísgrjónarækthrísgrjónarækthrísgrjónarækthrísgrjónarækthrísgrjónarækt
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– Eru enn margir meðlimir
fjölskyldu þinnar á Sri Lanka?

„Amma mín og systir
mömmu búa þar enn. Afi minn
og móðurbróðir eru fallnir frá.
Bróðir mömmu var mjög virt-
ur maður, bæði á Sri Lanka og
í konungdæminu Bhutan þar
sem hann vann. Þegar hann
lést var nánast konungleg at-
höfn í Bhutan til að minnast
hans.

Allir karlmennirnir í fjöl-
skyldunni hafa átt mikilli vel-
gengni að fagna. Afi minn var
mikilsvirtur læknir og bróðir
mömmu vann fyrir ríkisstjórn-
ina og Sameinuðu þjóðirnar.
Segja má að fjölskyldan til-
heyri efri millistétt. Þau hafa
mikið verið að vinna fyrir rík-
ið, eru svo sem ekki auðugasta
fólkið, en virt og hafa það mjög
gott. Fjölskyldan á talsverðar
eignir þarna úti, meðal annars
hrísgrjónaakra og lóðir í út-
hverfum Colombo og iðnaðar-
hverfum. Mikil verðmæti er
fólgin í að eiga lóðir í höfuð-
borginni og ekki er óalgengt
að heimanmundur sé í formi
lóða þar sem brúðhjónin geta
svo byggt húsnæði. Sjálft hús-
næðið er oftast lítils virði. Ef
ég vildi, þá gæti ég vel orðið

hrísgrjónabóndi“, segir Shiran
og hlær. „Lifibrauð ömmu er
að mestu hrísgrjónarækt og
sala á mangóávöxtum, ásamt
leigutekjunum af eignunum.
Kaupmátturinn þarna úti er
gjörólíkur því sem maður á að
venjast hér. Fólk með sam-
bærilega menntun og ég er að
fá um 30 þúsund í mánaðar-
laun og finnst það bara nokkuð
gott. Ef ég vildi gæti ég verið
á fínum veitingahúsum í há-
degismat og kvöldmat og farið
með þúsund krónur á dag. Ef
ég væri nægjusamur gæti ég
vel komist af með hundraðkall
á dag.

Fjölskylda mín er Búdda-
trúar. Amma fylgir trúnni fast
eftir og fer eftir lífsreglunum
fimm. Meðal annars var hún
að láta reisa Búddalíkneski.
Það ávinnur manni stig í búdd-
isma. Ef þú byggir griðastað
fyrir ferðamenn, stað þar sem
þeir geta fengið sér vatn og
næringu, þá vinnur þú þér inn
stig. Líkneskið var reist í nafni
móðurbróður míns, þannig að
þegar ég var seinast úti og
heimsótti líkneskið, þá vottaði
ég honum líka virðingu. Mað-
ur finnur ólýsanlega tilfinn-
ingu í þessu litla hofi þar sem

líkneskið er. Sama tilfinning
og að koma inn í flotta kirkju,
það kemur yfir mann ólýsanleg
ró. Alveg kyngimagnað. Þetta
er bara hluti af þeirri menningu
sem maður kynnist þegar farið
er til Sri Lanka. Alltaf þegar
ég fer vil ég kynnast fleiru og
fleiru. Ég væri alveg til í að
eyða elliárunum þarna.“

Fjölþjóðleg matreið-Fjölþjóðleg matreið-Fjölþjóðleg matreið-Fjölþjóðleg matreið-Fjölþjóðleg matreið-
sla og heimsreisursla og heimsreisursla og heimsreisursla og heimsreisursla og heimsreisur
– Var erfitt að búa við fjöl-

þjóðlegt heimilishald?
„Heimilishaldið var öðru-

vísi en kannski hjá hefðbund-
inni íslenskri fjölskyldu. Það
var ekkert erfiðara af því að
ég bara þekkti ekki hitt. Á
heimilinu voru töluð tvö
tungumál, það má segja að
þar hafi verið töluð ísl-enska.
Það gerði mig bara sterkari í
ensku. Mamma hafði gaman
af að kynnast hinum fjölmörgu
erlendu íbúum sem bjuggu þá
á Ísafirði og því voru oft margir
gestir í heimsókn. Annars end-
urspeglaðist munurinn helst í
matargerðinni, það var mikið
um karrírétti og annan austur-
lenskan mat. Inn á milli bland-
aði pabbi sér í matargerðina

og eldaði lambalæri.
Ég kom hingað alkominn

um 10 ára. Þá byrjaði ég í
íslenska grunnskólakerfinu.
Ég var aðeins byrjaður áður
en við fórum þá til Indlands
og svo til Írans. Eftir það skut-
um við rótum á Ísafirði. Ég
fæddist á Sri Lanka en mamma
og pabbi voru að vinna fyrir
Sameinuðu þjóðirnar og við
vorum mikið á ferðalagi um
heiminn þegar ég var lítill. Ég
hefði nú viljað vera aðeins
eldri til að muna meira eftir
því. Ég man samt hvað mér
þótti gaman að fara í ferðalög
með mömmu og pabba því
alltaf fórum við á nýjan stað.
Við fórum ekki á hina hefð-
bundnu ferðamannastaði held-
ur til landa eins og Írans og
Rússlands. Þá hefur maður frá
einhverju merkilegra að segja
heldur en eftir að hafa flatmag-
að á einhvers staðar á strönd.
Ég er búddisti líka því að barn-
ið fylgir trú móðurinnar en ég
er ekki mjög virkur sem slíkur.
Þegar ég átti að fermast, þá
byrjaði ég í kristinfræðslu, en
það átti ekki við mig og
mamma og pabbi buðu mér út
til Sri Lanka í tvo mánuði í
staðinn fyrir fermingarveislu

og allt sem slíku fylgir.“

MisskilningurMisskilningurMisskilningurMisskilningurMisskilningur
á tuk-tuká tuk-tuká tuk-tuká tuk-tuká tuk-tuk

– Hefur aldrei verið rugl-
ingslegt að vera fjöltyngdur?

„Sumt er mjög ólíkt í tungu-
málunum. Á sinhalese er at-
hamma amma og mamma er
amma. Ef virðing er borin fyrir
þeim sem eru eldri eru þau
kölluð frændi og frænka í stað
þess að nota nafnið. Eins og
vinafólk mömmu sem hefur
reynst okkur mjög vel þegar
við höfum verið úti og tekið á
móti okkur þegar við komum
– ég kalla þau alltaf frænda og
frænku. Ég var alltaf kallaður
Malli sem þýðir litli bróðir.
Það skiptir þá ekki máli hvort
viðkomandi er skyldur mér
eða ekki. Samfélagið er mun
opnara en á Íslandi og fólk allt
af vilja gert að hjálpa manni.
Pabbi var byrjaður að kenna
mér íslenskuna, ég talaði þá
sinhalese og ensku og var með
grunnþekkingu í íslensku. Ég
er gjörsamlega tvítyngdur með
íslensku og ensku og svo með
brot í sinhalese.

Síðast þegar við fórum til

Sri Lanka hitti ég Íslending
sem var að vinna þarna úti og
þá gátum við hagað okkur svo-
lítið eins ferðamenn og haft
gaman af. Mamma er svolítið
stríðin eins og kom í ljós úti.
Við vorum í tuk-tuk sem er
svona vélhjólavagn þar sem
tveir til þrír geta setið aftur í
og ég var settur við hliðina á
bílstjóranum. Ég og hinn Ís-
lendingurinn vorum búnir að
fá okkur nokkra bjóra. Vinstri
hljómar líkt sögninni að æla á
sinhalese, vamata er vinstri en
vamaneta að æla. Mamma
sagði okkur að segja vamaneta
til að segja bílstjóranum að
fara til vinstri. Við gerðum
það og bentum út fyrir vagninn
en skildum ekkert í því að tuk-
tukinn var alltaf að stoppa.
Það endaði með því að við
vorum bandbrjálaðir við bíl-
stjórann en sáum þá kvikindis-
lega glottið á mömmu og
áttuðum okkur á því að við
vorum að segja að við þyrftum
að æla.“

Shiran gæti líklega sagt
skemmtilegar sögur af Sri
Lanka í allan dag en vinnan
kallar og hann þarf að mæta á
fund.

– thelma@bb.is
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BÍ sigraði
Drang
Boltafélag Ísafjarðar
sigraði lið Drangs í B-riðli
3. deildar á Torfnesvelli á
sunnudag. Var þetta annar
leikur Drangsmanna á
einum sólarhring en þeir
léku gegn Bolungarvík á
laugardag. Leikurinn var
lengst af í jafnvægi og
þrátt fyrir að Drangsmenn
hefðu aðeins einum
varamanni á að skipa tókst
þeim að halda marki sínu
hreinu þar til fimm
mínútur voru til leiksloka.
Þá skoraði Hálfdán
Daðason mark fyrir BÍ og
skömmu síðar skorðaði
Pétur Georg Markan
annað mark Ísfirðinga og
við það sat. Lið BÍ er nú í
öðru sæti riðilsins að
loknum þremur leikjum
með sex stig. Lið ÍH er efst
í riðlinum með átta stig að
loknum fjórum leikjum.
Lið Bolvíkinga er í þriðja
sæti með fjögur stig.

Konur hefja
æfingar
Undirbúningur fyrir
kvennahlaup ÍSÍ, sem
haldið verður m.a. á Ísa-
firði 19. júní hófst á mánu-
dagskvöld með því að konu
komu saman við Hafrafell í
botni Skutulsfjarðar og
gengu og hlupu eftir þörf-
um og aðstæðum. Reiknað
er með að konurnar komi
einnig saman að viku lið-
inni á sama stað og oftar ef
þurfa þykir. Þær sem eiga
kraftgöngustafi eru hvatt-
ar til þess að hafa þá með.
Vonast er til þess að sem
flestar konur sjái sér fært
að mæta til þess að æfa sig
og liðka fyrir stóra daginn,
þann 19. júní.

Hnífur á loft
Lögreglan á Ísafirði var
kölluð út seint á sunnu-
dagskvöld þar sem tveir
fullorðnir karlmenn áttu í
deilum. Annar þeirra, sem
reyndist ölvaður, hafði
brugðið hnífi á loft og var
hann handtekinn og vist-
aður í fangageymslu. Lög-
regla segir málið litið al-
varlegum augum þar sem
vopn voru til staðar en
hins vegir liggi ekkert fyrir
í málinu um að hnífunum
hafi verið beitt og enginn
skaði hafi hlotist af.

Pimonlask Rodpitake,
Golfklúbbi Ísafjarðar og
Magnús Jónsson, Golfklúbbi
Bíldudals, sigruðu á sjó-
mannadagsmóti Golfklúbbs
Ísafjarðar sem haldið var á
Tungudalsvelli á sunnudag.
Alls tóku 44 kylfingar þátt í
mótinu. Pimonlask sigraði án
forgjafar í kvennaflokki á 110
höggum, önnur varð Guðrún
Á. Stefánsdóttir (GÍ) á 114
höggum og þriðja varð Bjarn-
ey Guðmundsdóttir (GÍ) á 115
höggum. Í karlaflokki án for-
gjafar sigraði Magnús Jónsson
á 75 höggum, annar varð
Haukur Eiríksson (GÍ) á 77
höggum og þriðji varð Sigurð-
ur Fannar Grétarsson (GÍ) á
77 höggum.

Í karlaflokki með forgjöf
sigraði Haukur Eiríksson, Sig-
urður Fannar varð annar og
Magnús Jónsson þriðji. Með
forgjöf í kvennaflokki sigraði
Bjarneym Guðrún Á. varð
önnur og Pimonlask þriðja. Í
unglingaflokki án forgjafar
sigraði Hákon Dagur Jónsson
(GÍ) á 91 höggi, annar varð
Snorri Karl Birgisson (GGL)
á 95 höggum og Högni Gunnar
Pétursson (GÍ) varð þriðji á
97 höggum. Sama röð kepp-
enda var með forgjöf í ungl-
ingaflokki.

Nándarverðlaun hlutu
Gunnar Pétur Ólason (GÍ) og
Rögnvaldur Magnússon
(GBO).

– hj@bb.is

Pimonlask og
Magnús sigruðu

Sjómannadagsmót GÍ

Fékk klukku
KFÍ kvaddi Hrafn Krist-
jánsson þjálfara sinn með
körfuboltaleik á laugardag
og var honum við það
tilefni gefin skeiðklukka
sem á var grafin kveðja frá
KFÍ. Stjörnulið KFÍ með
Hrafn í broddi fylkingar
vann nauman sigur gegn
Vestfjarðarúrvalinu og var
staðan 103-93 .

Félag eldri borgara á Ísafirði

Mikið íþrótta-
líf framundan

Félag eldri borgara á Ísa-
firði hefur ákveðið að standa
fyrir sundnámskeiði fyrir fé-
lagsmenn sem haldið verður
í Sundhöll Ísafjarðar. Nám-
skeiðið hefst miðvikudaginn
9. júní og verður kennt alla
virka daga frá kl. 10-11 fram
eftir júní mánuði. Kennari
verður Karl Aspelund,
íþróttakennari. Þeir sem hafa
áhuga á að taka þátt í nám-
skeiðinu geta mætt í Sund-
höllina kl. 10 á morgnana.

„Síðar er áformað að hafa
sundleikfimi undir stjórn
leiðbeinanda. Sundleikfimi
fyrir aldraða er mjög vinsælt
hjá þeim sem iðka hana og
er hún kjörin til að liðka
lúinn skrokk eftir erfiða
starfsævi. Þeir sem stunda
sundleikfimi koma hressir
og endurnærðir úr lauginni
og endist það þeim allan dag-
inn,“ segir í frétt frá Félagi

eldri borgara.
Einnig gefst eldri borgur-

um senn kostur á morgun-
leikfimi í íþróttahúsinu á
Torfnesi undir leiðsögn leið-
beinanda. Þá líta eldri borg-
arar vonaraugum til púttvall-
arins sem áformað er að gera
á lóðinni milli leikskólans
og sjúkrahússins og hefur
stjórn félagsins ýtt á að fram-
kvæmd þessari verði hraðað.

„Undirtektir þeirra sem
málið varðar eru mjög góðar
og er enginn vafi á því að
þar gefst þeim gott tækifæri
á hollri hreyfingu og útiveru.
Sá sem byrjar að iðka golf,
getur ekki hætt. Þetta er það
helsta sem er á döfinni á
íþróttasviðinu hjá Félagi
eldri borgara á Ísafirði og er
það von félagsins að nógu
margir verði til að nýta sér
þessi tækifæri til betri heil-
su.“

Myndasýning af mannlífi í Víkinni
Á annað hundrað manns mætti á sýningu á

gömlum myndum sem opnaði í Ráðhúsi Bol-
ungarvíkurkaupstaðar á laugardag og ber

yfirskriftina „Mannlíf í Bolungarvík“. Um er að
ræða gamlar myndir úr ýmsum áttum og eru til

sýnis tæplega eitt hundrað myndir af mannlífi
og götum bæjarins. Margir sýningargesta rifjuð

upp gamlar minningar þegar þeir litu yfir
myndirnar, ekki síst þeir eldri. „Mannlíf í Bol-

ungarvík“ verður opin á opnunartíma Ráðhúss-
ins fram eftir sumri. Forsvarsmenn sýningar-

innar vilja biðja myndasafnara að hafa augun
opin fyrir fleiri myndum sem hægt væri að nota

í sýningar í framtíðinni. – thelma@bb.is Frá opnun sýningarinnar í Bolungarvík.

Sara Vilbergsdóttir opnar
sýningu á Langa Manga

Myndlistarkonan Sara Vil-
bergsdóttir opnaði sýningu á
verkum sínum á kaffihúsinu
Langa Manga á Ísafirði á
mánudag. Þar má sjá tíu akrýl-
málverk sem eru unnin á striga
og pappamassa og á næstum
öllum þeirra koma dýr við
sögu. Fjölmargir litu við og
þáðu hressingu og var ekki
annað að heyra en gestum
kaffihússins félli sýningin vel
að geði.

Sara er fædd og uppalin á
Ísafirði og stundaði nám við

Fjölbrautarskólann í Breið-
holti, Myndlistar- og handíða-
skóla Íslands og í Statens
Kunstakademi í Osló. Hún
hefur starfað sem listmálari

og myndlistarkennari síðan
námi lauk. Sara opnar aðra
sýningu á Ísafirði í ágúst og
verður þá í Safnahúsinu.

– thelma@bb.is
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Menntaskólinn
á Ísafirði
heimasíða: www.fvi.is
netfang: mi@fvi.is
Sími: 450 4400 · fax: 450 4419

Innritun fyrir
haustönn 2004

Innritun er hafin í Menntaskólanum á Ísa-
firði. Tekið er við umsóknum á skrifstofu
skólans til 12. júní inn á eftirtaldar brautir:

Stúdentsbrautir:
Félagsfræðibraut – félagsfræðasvið

     – viðskiptasvið
Náttúrufræðibraut
Öldungadeild

Iðnnám:
Grunndeildir bíl- og málmiðna
Grunndeild rafiðna
Grunnnám byggingargreina
Samningsbundið iðnnám
Vélstjórn 1. og 2. stigs

Starfstengdar brautir:
Bóklegur hluti skipstjórnarnáms – könnun

(í samvinnu við Stýrimannaskólann í Reykjavík –

með fyrirvara um samþykki menntamálaráðuneytis)

Félagsliðanám – könnun
(„brú“ fyrir starfsfólk félagsþjónustu – með fyrir-

vara um samþykki menntamálaráðuneytis)

Sjúkraliðabraut

Undirbúningsbrautir:
Almenn námsbraut – leiðir I og II

        – leið III: Nýbúanám
Starfsbraut
Umsóknareyðublöð má nálgast á skrif-

stofu skólans og á heimasíðunni www.fvi.is.
Ath! Brýnt er að umsóknir hafi borist

fyrir 12. júní. Námsráðgjafi og áfangastjóri
eru til viðtals fram að þeim tíma.

Skólameistari.

Vantar stórt ein-
býlishús til sölu!
Höfum kaupanda að stóru einbýlishúsi,

helst með bílskúr, á Seljalandsvegi, við
Miðtún eða Sætún á Ísafirði.

Allar nánari upplýsingar eru gefnar á fast-
eignasölu minni.

Tryggvi Guðmundsson hdl.,
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði

sími 456 3244, netfang: eignir@tg.is
www.tg.is

Gróðursetning er að fara í
gang hjá Skógræktarfélagi Ísa-
fjarðar og er ætlunin að setja
niður átta þúsund trjáplöntur í
ár. Gróðursett verður í hlíðina
innan og ofan við Engi í Skut-
ulsfirði og verður mestmegnis
notast við birki, lerki og sitka-
greni. Magdalena Sigurðar-

dóttir, formaður Skógræktar-
félagsins, segir áætlað hefjast
handa um miðjan mánuðinn
með aðstoð starfskrafta úr
vinnuskóla Ísafjarðarbæjar.
Verkefnið tekur um það bil 2 -
3 vikur.

Magdalena segir tré koma
vel undan vetri en greni sé illa

farið af sitkalús sem herjaði á
af miklum krafti í fyrrahaust.
Þá segir hún ætlunina að
Tunguskógur í Tungudal verði
hluti af verkefninu „Opinn
skógur“ sem er samstarfsverk-
efni skógræktarfélaga og fyrir-
tækjanna OLÍS og Alcan á
Íslandi. Markmiðið er að opna

skógræktarsvæði og gera að-
gengilegri því þó að skógar
séu opnir almenningi þá eru
þeir misaðgengilegir. Fyrir-
hugað er að opna Tunguskóg
með formlegum hætti í sumar
og er undirbúningur fyrir verk-
efnið í fullum gangi.

– thelma@bb.is

Skógræktarfélag Ísafjarðar

Átta þúsund trjáplöntur
gróðursettar í Skutulsfirði

Mikið af rusli leyndist á botninum við höfnina.

Hreinsun neðan sjávar-
máls við Ísafjarðarhöfn fór
fram í síðustu viku en í vikunni
á undan fundust hættulegir
oddhvassir járnbútar við enda
Ásgeirsbakka og upp úr því
hófst hreinsun við höfnina.
Guðmundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar,
segir hreinsun af þessu tagi
gerða reglulega og sé fenginn
kafari til verksins 2-3 á ári.

Heilmikið af rusli fannst en
ekkert eins hættulegt og járn-
bútarnir sem virðast vera af-
skurður frá framkvæmdum við
nýtt stálþil í vetur. Guðmundur
segist ekki hafa fengið skýring
frá verktakanum fyrir ástæðu
þess að bútarnir lágu eftir í
sjónum. Hafsteinn Ingólfsson,
kafari, hefur séð um hreinsun-
ina.

– thelma@bb.is

Rusl hreinsað úr Ísafjarðarhöfn

Ljósmyndarinn Spessi
opnaði sýningu á verkum

sínum í Safnahúsinu á Ísa-
firði á laugardag. Mynd-

irnar voru teknar í apríl og
beinir listamaðurinn at-
hyglinni að ísfirsku um-

hverfi og sýnir tilviljana-
kenndar myndir af fólki á

ferli í miðbæ Ísafjarðar. Þá
var boðið upp á beina út-

sendingu úr eftirlits-
myndavél sem hann hefur

komið upp á Silfurtorgi.

Fjölmenni sótti opnun-
ina og var ekki annað að

sjá en sýningargestum
líkaði vel sýn ljósmyndar-

ans á fólkið. Sýningin er
önnur í röð Listasafns Ísa-
fjarðar á verkum ísfirskra

listamanna. Guðbjörg
Lind Jónsdóttir reið á

vaðið í vor og nú hefur
Spessi tekið við en Sara

Vilbergsdóttir sýnir í
ágúst.

– kristinn@bb.is

Spessi sýnir hversdagslíf-
ið á Ísafirði í Safnahúsinu

Vel fór á með Spessa og mæðgunum Dagný Þrastardóttur og Þórunni Jónsdóttur.

23.PM5 12.4.2017, 10:1211
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STAKKUR SKRIFAR

Að eitra fyrir framsóknarmenn?
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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.

Smáauglýsingar

Til sölu er Subaru Impreza 2.0Til sölu er Subaru Impreza 2.0Til sölu er Subaru Impreza 2.0Til sölu er Subaru Impreza 2.0Til sölu er Subaru Impreza 2.0
árg. 1997, ekinn 96 þús. km.árg. 1997, ekinn 96 þús. km.árg. 1997, ekinn 96 þús. km.árg. 1997, ekinn 96 þús. km.árg. 1997, ekinn 96 þús. km.
Uppl. í síma 897 6707.Uppl. í síma 897 6707.Uppl. í síma 897 6707.Uppl. í síma 897 6707.Uppl. í síma 897 6707.

Til sölu er 3+horn+2 hornsófi,Til sölu er 3+horn+2 hornsófi,Til sölu er 3+horn+2 hornsófi,Til sölu er 3+horn+2 hornsófi,Til sölu er 3+horn+2 hornsófi,
ljósgrænn með teflon áklæði, 3jaljósgrænn með teflon áklæði, 3jaljósgrænn með teflon áklæði, 3jaljósgrænn með teflon áklæði, 3jaljósgrænn með teflon áklæði, 3ja
ára gamall. Kostaði nýr kr. 85ára gamall. Kostaði nýr kr. 85ára gamall. Kostaði nýr kr. 85ára gamall. Kostaði nýr kr. 85ára gamall. Kostaði nýr kr. 85
þús. Selst á kr. 35 þús. Upplýs-þús. Selst á kr. 35 þús. Upplýs-þús. Selst á kr. 35 þús. Upplýs-þús. Selst á kr. 35 þús. Upplýs-þús. Selst á kr. 35 þús. Upplýs-
ingar í síma 699 3068.ingar í síma 699 3068.ingar í síma 699 3068.ingar í síma 699 3068.ingar í síma 699 3068.

Til sölu er 3ja manna Sea-dooTil sölu er 3ja manna Sea-dooTil sölu er 3ja manna Sea-dooTil sölu er 3ja manna Sea-dooTil sölu er 3ja manna Sea-doo
GTX 800 sæþota, 110 hestöflGTX 800 sæþota, 110 hestöflGTX 800 sæþota, 110 hestöflGTX 800 sæþota, 110 hestöflGTX 800 sæþota, 110 hestöfl
og þurrbúningur. Uppl. í símumog þurrbúningur. Uppl. í símumog þurrbúningur. Uppl. í símumog þurrbúningur. Uppl. í símumog þurrbúningur. Uppl. í símum
892 3168 og 893 3240.892 3168 og 893 3240.892 3168 og 893 3240.892 3168 og 893 3240.892 3168 og 893 3240.

Svartur bakpoki, merktur Sport-Svartur bakpoki, merktur Sport-Svartur bakpoki, merktur Sport-Svartur bakpoki, merktur Sport-Svartur bakpoki, merktur Sport-
klúbbi Landsbankans, tapaðist áklúbbi Landsbankans, tapaðist áklúbbi Landsbankans, tapaðist áklúbbi Landsbankans, tapaðist áklúbbi Landsbankans, tapaðist á
leiðinni frá grunnskólanum á Ísa-leiðinni frá grunnskólanum á Ísa-leiðinni frá grunnskólanum á Ísa-leiðinni frá grunnskólanum á Ísa-leiðinni frá grunnskólanum á Ísa-
firði að íþróttahúsinu á Torfnesifirði að íþróttahúsinu á Torfnesifirði að íþróttahúsinu á Torfnesifirði að íþróttahúsinu á Torfnesifirði að íþróttahúsinu á Torfnesi
eða á íþróttavellinum. Í töskunnieða á íþróttavellinum. Í töskunnieða á íþróttavellinum. Í töskunnieða á íþróttavellinum. Í töskunnieða á íþróttavellinum. Í töskunni
er Manchester United galli oger Manchester United galli oger Manchester United galli oger Manchester United galli oger Manchester United galli og
innanhúss skór. Finnandi vinsam-innanhúss skór. Finnandi vinsam-innanhúss skór. Finnandi vinsam-innanhúss skór. Finnandi vinsam-innanhúss skór. Finnandi vinsam-
legast hafi samband í síma 898legast hafi samband í síma 898legast hafi samband í síma 898legast hafi samband í síma 898legast hafi samband í síma 898
4277 eða 892 5362.4277 eða 892 5362.4277 eða 892 5362.4277 eða 892 5362.4277 eða 892 5362.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-
inni á Ísafirði. Upplýsingar í símainni á Ísafirði. Upplýsingar í símainni á Ísafirði. Upplýsingar í símainni á Ísafirði. Upplýsingar í símainni á Ísafirði. Upplýsingar í síma
690 2100 og 694 6810.690 2100 og 694 6810.690 2100 og 694 6810.690 2100 og 694 6810.690 2100 og 694 6810.

Til sölu er notaður Simo barna-Til sölu er notaður Simo barna-Til sölu er notaður Simo barna-Til sölu er notaður Simo barna-Til sölu er notaður Simo barna-
vagn með burðarrúmi og kerru-vagn með burðarrúmi og kerru-vagn með burðarrúmi og kerru-vagn með burðarrúmi og kerru-vagn með burðarrúmi og kerru-
poka. Uppl. í síma 456 7305.poka. Uppl. í síma 456 7305.poka. Uppl. í síma 456 7305.poka. Uppl. í síma 456 7305.poka. Uppl. í síma 456 7305.

Til sölu er Palomino Colt fellihýsiTil sölu er Palomino Colt fellihýsiTil sölu er Palomino Colt fellihýsiTil sölu er Palomino Colt fellihýsiTil sölu er Palomino Colt fellihýsi
með fortjaldi og sólarrafhlöðu.með fortjaldi og sólarrafhlöðu.með fortjaldi og sólarrafhlöðu.með fortjaldi og sólarrafhlöðu.með fortjaldi og sólarrafhlöðu.
Uppl. í síma 894 2658.Uppl. í síma 894 2658.Uppl. í síma 894 2658.Uppl. í síma 894 2658.Uppl. í síma 894 2658.

Toyota saumavél fæst gefins efToyota saumavél fæst gefins efToyota saumavél fæst gefins efToyota saumavél fæst gefins efToyota saumavél fæst gefins ef
hún verður sótt sem fyrst. Uppl.hún verður sótt sem fyrst. Uppl.hún verður sótt sem fyrst. Uppl.hún verður sótt sem fyrst. Uppl.hún verður sótt sem fyrst. Uppl.
í síma 456 7270.í síma 456 7270.í síma 456 7270.í síma 456 7270.í síma 456 7270.

Til sölu er báturinn Jarl ÍS-8,Til sölu er báturinn Jarl ÍS-8,Til sölu er báturinn Jarl ÍS-8,Til sölu er báturinn Jarl ÍS-8,Til sölu er báturinn Jarl ÍS-8,
sem er Skel 26, 4,11 brúttótonn.sem er Skel 26, 4,11 brúttótonn.sem er Skel 26, 4,11 brúttótonn.sem er Skel 26, 4,11 brúttótonn.sem er Skel 26, 4,11 brúttótonn.
Upplýsingar í símum 456 7295Upplýsingar í símum 456 7295Upplýsingar í símum 456 7295Upplýsingar í símum 456 7295Upplýsingar í símum 456 7295
og 691 2111.og 691 2111.og 691 2111.og 691 2111.og 691 2111.

Til sölu er mjög vel með farið ogTil sölu er mjög vel með farið ogTil sölu er mjög vel með farið ogTil sölu er mjög vel með farið ogTil sölu er mjög vel með farið og
lítið notað Rochwood 1620 felli-lítið notað Rochwood 1620 felli-lítið notað Rochwood 1620 felli-lítið notað Rochwood 1620 felli-lítið notað Rochwood 1620 felli-
hýsi árg. 2000. Upplýsingar íhýsi árg. 2000. Upplýsingar íhýsi árg. 2000. Upplýsingar íhýsi árg. 2000. Upplýsingar íhýsi árg. 2000. Upplýsingar í
síma 456 7165.síma 456 7165.síma 456 7165.síma 456 7165.síma 456 7165.

Til sölu er MMC Lancer árg. 74,Til sölu er MMC Lancer árg. 74,Til sölu er MMC Lancer árg. 74,Til sölu er MMC Lancer árg. 74,Til sölu er MMC Lancer árg. 74,
ekinn 174 þús. km. Tilboð ósk-ekinn 174 þús. km. Tilboð ósk-ekinn 174 þús. km. Tilboð ósk-ekinn 174 þús. km. Tilboð ósk-ekinn 174 þús. km. Tilboð ósk-
ast. Uppl. í síma 662 4994.ast. Uppl. í síma 662 4994.ast. Uppl. í síma 662 4994.ast. Uppl. í síma 662 4994.ast. Uppl. í síma 662 4994.

Óska eftir að passa barn í sumar,Óska eftir að passa barn í sumar,Óska eftir að passa barn í sumar,Óska eftir að passa barn í sumar,Óska eftir að passa barn í sumar,
í júní til ágúst. Uppl. í símumí júní til ágúst. Uppl. í símumí júní til ágúst. Uppl. í símumí júní til ágúst. Uppl. í símumí júní til ágúst. Uppl. í símum
456 5590 og 846 2804.456 5590 og 846 2804.456 5590 og 846 2804.456 5590 og 846 2804.456 5590 og 846 2804.

Til sölu er einbýlishúsið að Fagra-Til sölu er einbýlishúsið að Fagra-Til sölu er einbýlishúsið að Fagra-Til sölu er einbýlishúsið að Fagra-Til sölu er einbýlishúsið að Fagra-
holti 10 á Ísafirði. Húsið er laustholti 10 á Ísafirði. Húsið er laustholti 10 á Ísafirði. Húsið er laustholti 10 á Ísafirði. Húsið er laustholti 10 á Ísafirði. Húsið er laust
um næstu mánaðarmót og er tilum næstu mánaðarmót og er tilum næstu mánaðarmót og er tilum næstu mánaðarmót og er tilum næstu mánaðarmót og er til
sýnis nú þegar. Uppl. gefur Ágústsýnis nú þegar. Uppl. gefur Ágústsýnis nú þegar. Uppl. gefur Ágústsýnis nú þegar. Uppl. gefur Ágústsýnis nú þegar. Uppl. gefur Ágúst
í síma 456 4160 og 894 5053.í síma 456 4160 og 894 5053.í síma 456 4160 og 894 5053.í síma 456 4160 og 894 5053.í síma 456 4160 og 894 5053.

Árlegt mót HestamannafélagsinsÁrlegt mót HestamannafélagsinsÁrlegt mót HestamannafélagsinsÁrlegt mót HestamannafélagsinsÁrlegt mót Hestamannafélagsins
Hendingar verður haldið á Búðar-Hendingar verður haldið á Búðar-Hendingar verður haldið á Búðar-Hendingar verður haldið á Búðar-Hendingar verður haldið á Búðar-
túni laugardaginn 12. júní. Mótiðtúni laugardaginn 12. júní. Mótiðtúni laugardaginn 12. júní. Mótiðtúni laugardaginn 12. júní. Mótiðtúni laugardaginn 12. júní. Mótið
hefst kl. 10:00. Skráningu verðurhefst kl. 10:00. Skráningu verðurhefst kl. 10:00. Skráningu verðurhefst kl. 10:00. Skráningu verðurhefst kl. 10:00. Skráningu verður
að vera loið fyrir kl. 12 föstudag-að vera loið fyrir kl. 12 föstudag-að vera loið fyrir kl. 12 föstudag-að vera loið fyrir kl. 12 föstudag-að vera loið fyrir kl. 12 föstudag-
inn 11. júní.inn 11. júní.inn 11. júní.inn 11. júní.inn 11. júní.

Til sölu er 2ja ára þvottavél á kr.Til sölu er 2ja ára þvottavél á kr.Til sölu er 2ja ára þvottavél á kr.Til sölu er 2ja ára þvottavél á kr.Til sölu er 2ja ára þvottavél á kr.
40 þús. Einnig tengdamömmu-40 þús. Einnig tengdamömmu-40 þús. Einnig tengdamömmu-40 þús. Einnig tengdamömmu-40 þús. Einnig tengdamömmu-
box og skíðabogi. Uppl. í símabox og skíðabogi. Uppl. í símabox og skíðabogi. Uppl. í símabox og skíðabogi. Uppl. í símabox og skíðabogi. Uppl. í síma
456 4521 og 848 2991.456 4521 og 848 2991.456 4521 og 848 2991.456 4521 og 848 2991.456 4521 og 848 2991.

Til sölu er Opel Zafira, 7 manna,Til sölu er Opel Zafira, 7 manna,Til sölu er Opel Zafira, 7 manna,Til sölu er Opel Zafira, 7 manna,Til sölu er Opel Zafira, 7 manna,
árg. 2001, ekinn 40 þús. km.árg. 2001, ekinn 40 þús. km.árg. 2001, ekinn 40 þús. km.árg. 2001, ekinn 40 þús. km.árg. 2001, ekinn 40 þús. km.
Álfelgur, ný dekk, upphækkaður,Álfelgur, ný dekk, upphækkaður,Álfelgur, ný dekk, upphækkaður,Álfelgur, ný dekk, upphækkaður,Álfelgur, ný dekk, upphækkaður,
cd og fleira. Verð kr. 1.880 þús.cd og fleira. Verð kr. 1.880 þús.cd og fleira. Verð kr. 1.880 þús.cd og fleira. Verð kr. 1.880 þús.cd og fleira. Verð kr. 1.880 þús.
Uppl. í síma 693 9911.Uppl. í síma 693 9911.Uppl. í síma 693 9911.Uppl. í síma 693 9911.Uppl. í síma 693 9911.

Þríkross týndist á Ísafirði um hvíta-Þríkross týndist á Ísafirði um hvíta-Þríkross týndist á Ísafirði um hvíta-Þríkross týndist á Ísafirði um hvíta-Þríkross týndist á Ísafirði um hvíta-
sunnuhelgina. Skilvís finnandisunnuhelgina. Skilvís finnandisunnuhelgina. Skilvís finnandisunnuhelgina. Skilvís finnandisunnuhelgina. Skilvís finnandi
hringi í síma 895 3107 eða 456hringi í síma 895 3107 eða 456hringi í síma 895 3107 eða 456hringi í síma 895 3107 eða 456hringi í síma 895 3107 eða 456
3107.3107.3107.3107.3107.

Einar Örn Thorlacius sveitarstjóri Reykhólahrepps skrifar

Veðurstöðvar á Vestfjörðum
Veðurstofu Íslands hefur

verið gert að spara peninga og
nú er búið að ákveða að fækka
mönnuðum skeytastöðvum á
Íslandi um sex til sjö. Athygli
vekur að tvær þessara stöðva
eru á Vestfjörðum og brugðið
gæti til beggja vona með þá
þriðju. Frá og með haustinu
2004 leggjast af skeytastöðv-
arnar á Reykhólum og Breiða-
vík. Þar að auki mun ríkja
óvissa með framtíðarbúsetu á
einni stöð enn á Vestfjörðum
og næsta víst að sú stöð sé í
hættu. Þetta þýðir að sjálf-

sögðu skerta þjónustu fyrir
svæðið. Til dæmis verður ein-
ungis ein stöð eftir við norðan-
verðan Breiðafjörð. Það er
Lambavatn á Rauðasandi.

Ég veit að innan veggja
Veðurstofunnar ríkir óánægja
með þessa fækkun.  En skip-
unin kom ofan frá, frá fjárveit-
ingavaldinu. Þetta verður að
teljast dapurlegt, ekki síst í
ljósi þess að mannaðar stöðvar
eru ódýrari á Íslandi en víðast
annars staðar á Vesturlöndum
og veðurfar margbreytilegra
hér en víða í útlöndum. Að

vísu fengu veðurathugunar-
menn ákveðna kjarabót fyrir
nokkrum misserum sem auð-
vitað jók rekstrarkostnað
stöðvanna.

Að auki þýðir þetta fækkun
opinberra starfa. Sé litið til
Reykhóla þá hefur opinberum
störfum fækkað þar mikið und-
anfarna áratugi. Búið er að
leggja niður tilraunastöð í
landbúnaði, útibú Vegagerðar-
innar og stöðu læknis. Ekkert
kom í staðinn fyrir öll þau
störf sem þarna töpuðust. Nú
er svo komið að tala má um

þrjá opinbera starfsmenn í
hreppnum, þ.e. prestinn, hjúkr-
unarfræðing á heilsugæslu og
einn starfsmann Orkubús
Vestfjarða. Og nú hverfur
veðurathugunarmaðurinn.
Enginn lögreglumaður er í
hreppnum o.s.frv.

Þessi þróun er að mínum
dómi umhugsunarefni fyrir
sveitarstjórnir, þingmenn og
hagsmunasamtök á Vestfjörð-
um.

– Einar Örn Thorlacius,
sveitarstjóri.

Einar Örn Thorlacius.

Guðmundur Halldórsson, formaður Smábátafélagsins Eldingar á norðanverðum Vestfjörðum:

Vestfirsku þingmennirnir umpóluð-
ust við meðferð dagabátafrumvarpsins

Guðmundur Halldórsson,
formaður Smábátafélagsins
Eldingar á norðanverðum
Vestfjörðum, segir vestfirsku
þingmennina Einar Kristin
Guðfinnsson, Einar Odd Krist-
jánsson og Kristinn H. Gunn-
arsson hafa umpólast við af-
greiðslu dagabátafrumvarps
sjávarútvegsráðherra. Einar
Kristinn og Kristinn H.
greiddu frumvarpinu atkvæði
en Einar Oddur Kristjánsson
var í leyfi. Guðjón Arnar Krist-
jánsson greiddi atkvæði gegn
frumvarpinu.

„Menn hældu sér af því í
fyrra að koma á klukkutíma-
kerfinu sem var mikið fram-
faraspor en núna er búið að
leggja dagakerfið niður. Ég líki
þessu við fanga sem fær gott
að borða en er svo hengdur
daginn eftir. Í þessu máli tóku
þeir við skipunum frá sjávarút-
vegsráðuneytinu“, segir Guð-

mundur. Hann segir að næsta
skrefið verði að sameina afla-
markskerfin og í kjölfarið
verði kvótinn keyptur af smá-
bátunum og þeim lagt. Fyrst
muni smábátamenn kaupa
kvóta hvers annars með auk-
inni skuldsetningu útgerð-
anna.

„Þessi kerfi verða sameinuð.
Menn innan smábátakerfisins
munu þrýsta á það þegar þeir
eru orðnir svo skuldsettir að
það er ekki önnur leið. Þá
verða trillurnar keyptar upp af
þeim sem fyrir eru í kerfinu,
eins og dæmin sanna, og eng-
inn nýr kemur inn. LÍÚ er farið
að undirbúa þetta og nú eygja
þeir lokatakmarkið sem mun
rústa byggðunum“, segir Guð-
mundur. Hann ber LÍÚ þung-
um sökum og segir mótmæli
samtakanna gegn dagabáta-
frumvarpinu hafa verið sýnd-
armennsku eina. Frumvarpið

hafi borið að með snöggum
og afar sérstögum hætti.

„Ráðherra var í viðræðum
við Landssamband smábáta-
eigenda um gólf í dagakerfið í
tvö ár og síðan er því öllu

snúið við. Ráðuneytið fer í
viðræður við nokkra stráka
sem vildu komast í kvóta og
þóttust hafa einhver samtök á
bakvið sig en það var aldrei
hægt að birta nöfnin á þeim

100 trillukörlum. Þannig virð-
ist sem ráðuneytið hafi verið í
viðræðum um þessi mál á
bakvið tjöldin“, sagði Guð-
mundur.

– kristinn@bb.is

Listaverkið „Harpa hafsins“

Afhjúpað 19. júní
Listaverkið „Harpa hafs-

ins“ verður afhjúpuð við há-
tíðlega athöfn á Ísafirði á
kvenréttindadaginn 19. júní.
Listaverkinu er ætlaður stað-
ur milli Vallartúns og
íþróttavallanna á Torfnesi og
er reist í tilefni 100 ára af-
mælis vélvæðingar bátaút-
gerðar á Íslandi. Sögufélag

Ísfirðinga hafði forgöngu um
uppsetningu verksins í sam-
ráði við ýmsa aðila. Verkið er
eftir listamanninn Svanhildi
Sigurðardóttur.

Við athöfnina mun Þor-
steinn Pálsson, sendiherra og
fyrrverandi forsætisráðherra,
flytja ávarp en hann er afkom-
andi Árna Gíslasonar sem var

annar eigandi Stanleys, báts-
ins sem fyrsta vélin var sett
í árið 1902. Að sögn Jóns
Páls Halldórssonar, for-
manns Sögufélags Ísfirð-
inga, stendur yfir undirbún-
ingur vegna afhjúpunar
listaverksins og mun nánari
dagskrá verða kynnt síðar.

– hj@bb.is

Í umræðum um Vestfirðinga hefur oft verið bent á þá sem eru fluttir brott,
gjarnan suður, og hafa gert garðinn frægan þar með einum eða öðrum hætti. Jón
Sigurðsson frá Hrafnseyri bjó ekki á Vestfjörðum eftir að hann fór ungur til
náms. Hann bjó reyndar mestan hluta ævi sinnar í Kaupmannahöfn, þáverandi
höfuðborg Íslands. Hannibal Valdimarsson kom þó vestur að loknum stjórn-
málaferli sínum, settist að í Selárdal og varð þar oddviti. Sonur hans Jón Baldvin,
var skólameistari Menntaskólans á Ísafirði tæpan áratug, en varð síðar bæði al-
þingismaður og ráðherra. Hann er nú sendiherra í Helsinki í Finnlandi. Jón Sig-
urðsson var einnig alþingismaður og ráðherra og fluttist síðan úr landi til að ger-
ast stjóri Norræna Fjarfestingabankans. Sigurður Bjarnason frá Vigur  varð al-
þingismaður, ritstjóri Morgunblaðsins og sendiherra. Hann bjó syðra.

Frægastur brottfluttra Ísfirðinga þessa stundina er Ólafur Ragnar Grímsson,
forseti lýðveldisins Íslands. Hann hefur hrist upp í íslensku stjórnmálalífi með
umdeildum hætti og synjað lögum frá Alþingi staðfestingar. Þjóðin fær að segja
sitt um það síðar, þótt lögspekinga greini á um réttmæti ákvörðunar Ólafs. Verður
það ekki frekar rætt að sinni. Annar brottfluttur Vestfirðingur komst í fréttir um
daginn vegna umdeildrar ákvörðunar sinnar, sá er nafni forsetans og gegndi trún-
aðarstörfum á Vestfjörðum um nærri tveggja áratuga skeið, sem skattstjóri Vest-
fjarða, sýslumaður Ísfirðinga og um nokkurt skeið bæjarfulltrúi, bæjarráðsmaður
og fleira á vettvangi ísfirskrar bæjarpólitíkur og var um skeið forseti bæjarstjórnar
Ísafjarðar. Í rúman áratug hefur hann ekki komið að pólitík. En rétt er að rifja upp

að hann eins og nafni hans tók virkan þátt í pólitík, Ólafur Ragnar fyrir Alþýðu-
bandalagið lengst af, en Ólafur Helgi Kjartansson, núverandi sýslumaður á
Selfossi, fyrir Sjálfstæðisflokkinn og þótti enginn stuðningsmaður framsóknar-
manna.

Snemma á árinu birtist frétt í Fréttablaðinu þess efnis að meindýraeyðir í Ölf-
usinu hefði fengið leyfi sýslumannsins á Selfossi til þess að eyða rottum, músum
og framsóknarmönnum. Eitthvað likaði sýslumanni það illa og afturkallaði
leyfið. Sú athöfn var kærð til umhverfisráðuneytis, sem fyrir skömmu ógilti
afturköllun sýsla á þeirri forsendu, að mistök við útgáfu gætu ekki réttlætt hana.
En einhver á skrifstofu sýsla mun hafa strikað yfir þann partinn af umsókninni
er vék að framsóknarmönnum. Þar í hljóta mistökin að vera fólgin. Niðurstaða
umhverfisráðuneytisins, sem Siv Friðleifsdóttir stýrir, var sú að ákvörðun sýsla
væri ógild. Eiturefnaleyfið, sem út var gefið hlýtur þá að hafa í sér fólgna
heimild til að eitra í samræmi við fullyrðingu leyfishafans. Hvort það þýðir að
meindýraeyðirinn megi nú útrýma með eitri framsóknarmönnum, þar með
töldum Guðna Ágústssyni, skal ósagt látið. Samkvæmt úrskurðinum valda
mistök við útgáfu því ekki að afturköllun stjórnvalds sé réttmæt. Sýsli fékk því
á baukinn, en er vonandi ekki sá eini sem vill koma í veg fyrir að framsóknarmönn-
um verði úrýmt á þann ósmekklega hátt sem meindýraeyðirinn lét í veðri vaka.
En þessari ákvörðun verður ekki skotið eitt eða neitt. Vestfirðingar gera garðinn
víða frægan.
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> RÚV: 12. júní          kl. 15:00

Í dag er sérstakur hátíðisdagur hjá
fótboltaunnendum því nú er að
hefjast Evrópumót landsliða í
Portúgal. Sextán bestu fótbolta-
þjóðir Evrópu mæta til leiks og
halda uppi dillandi stemmningu allt
til 4. júlí. Sjónvarpið sýnir alla leik-
ina beint. Opnunarleikurinn í dag
er á milli heimamanna í Portúgal
og Grikkja.

Evrópumót landsliða hafið

> Stöð 2: 12. júní          kl. 21:25

Warren R. Schmidt stenur á tíma-
mótum. Hann er sestur í helgan stein
og þarf að hugleiða hvernig hann vill
eyða ævikvöldinu. Á sama tíma fellur
eiginkona hans frá og Schmidt er því
einn og óstuddur. Hann á að vísu
dóttur en samkomulagið er stirt.
Schmidt semur líka illa við tengda-
soninn og ekki bætir það ástandið:
Aðalhlutverk: Jack Nicholson.

Ellilífeyrisþeginn Jack Nicholson

> Stöð 2: 13. júní           kl. 20:15

Auglýsingar gegna mikilvægu hlut-
verki í öllum samfélögum. Þátturinn
Auglýsingahlé með Simma og Jóa
fjallar um þessa mikilvægu staðreynd.
Félagarnir síkátu bregða á skjáinn
erlendum sjónvarpsauglýsingum úr
ýmsum áttum sem hafa að geyma ólík
skilaboð. Allar eru þær athyglisverð-
ar á sinn hátt og margar hverjar
drepfyndnar.

Auglýsingahlé með Simma og Jóa

Helgarveðrið

Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:
Hæg austlæg eða breyti-

leg átt og léttskýjað, en
skýjað að mestu suðaust-
antil og þokuloft við aust-

urströndina. Hiti víða 10 til
15 stig og allt að 20 stig

inn til landsins.
Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:

Hæg austlæg eða breyti-
leg átt og léttskýjað, en

skýjað að mestu suðaust-
antil og þokuloft við aust-

urströndina. Hiti víða 10 til
15 stig og allt að 20 stig

inn til landsins.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Þykknar upp með suð-

lægri átt og rigningu
sunnan- og vestantil um

kvöldið. Áfram hlýtt í
veðri.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Sunnanátt og rigning en

þurrt að kalla norðaustan-
lands. Hiti breytist lítið.

Horfur á mánudag:
Norðlæg átt og víða

rigning eða skúrir. Heldur
kólnandi veður.

Horfur á þriðjudag:
Norðlæg átt og kólnandi

veður.

Spurningin

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur

látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri

tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Munt þú samþykkja
fjölmiðlalögin í

komandi þjóðar-
atkvæðagreiðslu?

Alls svöruðu 637.
Já sögðu 166 eða 26%

Nei sögðu 412 eða 65%
Veit ekki sögðu

59 eða 9%

Sveinbjörn og Fanney sigruðu á kajakmóti
Bolvíkingurinn Svein-

björn Hrafn Kristjánsson
og Fanney Pálsdóttir frá
Ísafirði fóru með sigur af
hólmi á árlegu kajakmóti

Eiríks Rauða sem haldið
var í Stykkishólmi fyrir

stuttu. Keppt var í sprett-
róðri og sigraði Svein-

björn á tímanum 35:89
sek og sigraði því í flokki
karla. Fanney Pálsdóttir
var með besta tímann í

flokki kvenna og lauk
sprettinum á 46:29

sekúndum. Halldór Svein-
björnsson frá Ísafirði varð í

öðru sæti í karlaflokki og

vann þar að auki veltu-
keppni sem er ný grein

þar sem ræðarar sýna
hversu fimir þeir eru við
að komast á réttan kjöl.

Halldór framkvæmdi allar
velturnar sem beðið var

um og bætti auk þess heil-
miklu við og hlaut því titil-

inn „Veltuvíkingur Eiríks
Rauða 2004“. Í þriðja sæti

í sprettróðri karla var
Þorsteinn Sigurlaugsson.
Í kvennaflokki lenti Hild-

ur Nilssen í öðru sæti og í
því þriðja hafnaði Elín

Marta Eiríksdóttir frá Ísa-
firði. Hún var að auki eina

konan til að taka þátt í
veltukeppninni og lenti í

áttunda sæti. Mótið var
haldið í samvinnu við

kajakleiguna Sögu, Ultima
Thule og kajakklúbbinn

Skíðblaðnis. Fjölbreytt
dagskrá var á mótinu sem

stóð í þrjá daga.
– thelma@bb.is

Sveinbjörn Hrafn
Kristjánsson, Halldór

Sveinbjörnsson og
Þorsteinn Sigurlaugsson

ásamt syni sínum.

Árgangur ´78 á Ísafirði hittist á ný
Árgangur ´78 á Ísafirði

kom saman á laugardag
og hélt upp á að 10 ár eru

liðin frá því hópurinn
útskrifaðist frá Grunnskól-
anum á Ísafirði. Dagurinn
hófst á óvissuferð þar sem

haldið var í Önundarfjörð
til að fara á kajak en þeir

sem vildu gátu sýnt hvað í
þeim bjó meðan hinir

bleyttu í sér á þurru landi.
Þá var farið í reiptog þar

sem bekkirnir tveir kepptu

á móti hvorum öðrum. Í
rútuferðinni í gegnum

Vestfjarðagöngin var
nafnakall og drukkin skál
fyrir þeim sem ekki gátu

mætt og síðan var haldið
til Suðureyrar í sund. Um

kvöldið hittust útskriftar-
börnin í Sigurðarbúð þar

sem hópurinn grillaði
saman, skoðaði gamlar

myndir frá skólaárunum
og fór í ýmsa leiki. Að
veisluhaldi loknu var

fjölmennt í Sjallann og
dansað fram á rauða nótt.
Endurfundirnir þóttu í alla
staði gleðilegir og mættu
um 30 manns en  útskrift-

arárgangurinn telur um
50 manns.

Veitinga- og gistiþjónusta að Kirkjubóli
komast aftur heim í

sveitina og um leið að fá
tækifæri til að bjóða

öðrum að njóta þess sem
Önundarfjörðurinn hefur

upp á að bjóða“, sagði
Guðmundur. Eins og

komið hefur fram í
fréttum bárust fjölmörg

tilboð í jörðina þegar hún
var auglýst til sölu hjá

Ríkiskaupum í vetur.
– kristinn@bb.is

Ferðaþjónustu bænda og
ætti allt að verða orðið

klárt fyrir opnun um mitt
sumar.

Fyrst um sinn verður
boðið upp á fjögur

tveggja manna herbergi,
þar af eitt með sér bað-

herbergi og eitt herbergið
verður með koju að auki,

svokallað fjölskyldu-
herbergi. „Við bíðum

spenntir eftir því að

Bræðurnir Jón Grétar og
Guðmundur Magnússynir

frá Hóli í Önundarfirði
vinna nú að því ásamt
eiginkonum sínum að

koma á fót ferðaþjónustu
á jörðinni Kirkjubóli í

Bjarnardal sem þeir festu
kaup á fyrir skömmu. Að

sögn Guðmundar er
stefnt að því að bjóða upp

á gistingu og kaffi-
veitingar undir merkjum Kirkjuból í Bjarnardal.
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> RÚV: 12. júní     kl. 22:o0

John Travolta leikur bifvéla-
virkja í myndinni Furðuverk sem
sér undarlegu ljósi bregða fyrir á
bar á afmælisdegi sínum. Daginn
eftir hefur hann öðlast ofur-
greind sem hann nýtir til góðra
verka. Þegar það spyrst út verð-
ur hann að viðundri í hugum
fólks og allir vilja vita af hverju
þetta kom fyrir hann.

Furðuverk

Sælkeri vikunnar
er Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir í Bolungarvík

Þrír ljúf-
fengir kart-
öfluréttir

EM í Portúgal

Fasteignaviðskipti

Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrif-
stofu. Sjá einnig www.snerpa.is/fasteignir

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

Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum

HSV veitir Norðurlandameisturum styrk
Þóri Guðmundssyni og Sigurði Þor-

steinssyni leikmönnum KFÍ sem urðu
Norðurlandameistarar með drengja-
landsliðinu í körfubolta á dögunum

hefur verið veittur styrkur frá HSV en
þeir eru einu Norðurlandameistarar
Ísfirðinga í boltaíþróttum.  Guðni Ó.

Guðnason úr unglingaráði KFÍ
afhendi piltunum hvorum um sig

ávísun upp á 25 þúsund krónur og
óskaði þeim til hamingju með

frábæran árangur. Eins og kunnugt
er unnu þeir Þórir og Sigurður ásamt

U-16 drengjalandsliði Íslands Norð-
urlandameistaratitilinn í Svíþjóð þann

23. maí með yfirgnæfandi mun eða
84 stigum gegna 53 stigum Svía.

– thelma@bb.is Guðni Ó Guðnason, Þórir Guðmundsson, Sigurður Þorsteinsson og Gunnar Þórðarson, framkvæmdastjóri HSV.

Jón Páll nýr
svæðisstjóri

Jón Páll Hreinsson hefur
verið ráðinn í starf svæð-

isstjóra á skrifstofu Eim-
skips á Ísafirði. Jón Páll hóf

störf á föstudag og tekur
við af Snæbirni Halldórs-

syni sem mun láta af
störfum hjá Eimskipi síðar

í sumar.  Jón Páll hefur
unnið sem markaðsstjóri

hjá 3X-Stáli ehf. síðan árið
2000. Einnig vann hann

um tíma í viðskipta-
þjónustu utanríkisráðu-

neytisins sem hefur
umsjón með útflutnings-

þjónustu ráðuneytisins.
Jón Páll er fæddur og

uppalinn á Ísafirði.
Jón Páll lauk meistaraprófi

í alþjóðaviðskiptum frá
The Norwegian School of

Management árið 2000

og útskrifaðist með B.Sc. í
útflutningsmarkaðsfræði
frá Tækniháskóla Íslands

árið 1997. – thelma@bb.is

Jón Páll Hreinsson.

A-riðill – 12. júní:A-riðill – 12. júní:A-riðill – 12. júní:A-riðill – 12. júní:A-riðill – 12. júní:
kl. 16:00. Portúgal – Grikkland
kl. 18:45. Spánn – Rússland
B-riðill – 13. júní:
kl. 16:00. Sviss – Króatía
kl. 18:45. Frakkland – England
C-riðill – 14. júní:
kl. 16:00. Danmörk – Ítalía
kl. 18:45. Svíþjóð – Búlagaría
D-riðill – 15. júní:
kl. 16:00. Tékkland – Lettland
kl. 18:45. Þýskaland – Holland
A-riðill – 16. júní:
kl. 16:00. Grikkland – Spánn
kl. 18:45. Rússland – Portúgal
B-riðill – 17. júní:
kl. 16:00. England – Sviss
kl. 18:45. Króatía – Frakkland
C-riðill – 18. júní:
kl. 16:00. Búlgaría – Danmörk
kl. 18:45. Ítalía – Svíþjóð
D-riðill – 19. júní:
kl. 16:00. Lettland – Þýskaland
kl. 18:45. Holland – Tékkland
A-riðill – 20. júní:
kl. 18:45. Spánn – Portúgal
kl. 18:45. Rússland – Grikkland
B-riðill – 21. júní:
kl. 18:45. Króatía – England
kl. 18:45. Sviss – Frakkland
C-riðill – 22. júní:
kl. 18:45. Ítalía – Búlgaría
kl. 18:45. Danmörk – Svíþjóð
D-riðill – 23. júní:
kl. 18:45. Holland – Lettland
kl. 18:45. Þýskaland – Tékkland

Átta liða úrslit – 24. júní:
kl. 18:45. 1. sæti A – 2. sæti B
Átta liða úrslit – 25. júní:
kl. 18:45. 1. sæti B – 2. sæti A
Átta liða úrslit – 26. júní:
kl. 18:45. 1. sæti C – 2. sæti D
Átta liða úrslit – 27. júní:
kl. 18:45. 1. sæti D – 2. sæti C

Beinar út-
sendingar

Smáauglýsingar

Til sölu er 2ja herb. íbúð með sér-Til sölu er 2ja herb. íbúð með sér-Til sölu er 2ja herb. íbúð með sér-Til sölu er 2ja herb. íbúð með sér-Til sölu er 2ja herb. íbúð með sér-
inngangi að Urðarvegi 78. Uppl.inngangi að Urðarvegi 78. Uppl.inngangi að Urðarvegi 78. Uppl.inngangi að Urðarvegi 78. Uppl.inngangi að Urðarvegi 78. Uppl.
í síma 456 3928 og 456 4323.í síma 456 3928 og 456 4323.í síma 456 3928 og 456 4323.í síma 456 3928 og 456 4323.í síma 456 3928 og 456 4323.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-
arvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. í
síma 456 3928 og 456 4323.síma 456 3928 og 456 4323.síma 456 3928 og 456 4323.síma 456 3928 og 456 4323.síma 456 3928 og 456 4323.

Ég heiti Diljá og mig vantar stelpuÉg heiti Diljá og mig vantar stelpuÉg heiti Diljá og mig vantar stelpuÉg heiti Diljá og mig vantar stelpuÉg heiti Diljá og mig vantar stelpu
til að sækja mig á leikskólann kl.til að sækja mig á leikskólann kl.til að sækja mig á leikskólann kl.til að sækja mig á leikskólann kl.til að sækja mig á leikskólann kl.
16 og leika við mig í tvo tíma, og16 og leika við mig í tvo tíma, og16 og leika við mig í tvo tíma, og16 og leika við mig í tvo tíma, og16 og leika við mig í tvo tíma, og
kannski líka einhver kvöld. Ekkikannski líka einhver kvöld. Ekkikannski líka einhver kvöld. Ekkikannski líka einhver kvöld. Ekkikannski líka einhver kvöld. Ekki
yngri en 12 ára. Upplýsingar íyngri en 12 ára. Upplýsingar íyngri en 12 ára. Upplýsingar íyngri en 12 ára. Upplýsingar íyngri en 12 ára. Upplýsingar í
síma 845 5629.síma 845 5629.síma 845 5629.síma 845 5629.síma 845 5629.

Afmæli

Gísli Skarphéðinsson,
Kjarrholti 5 á Ísafirði verð-
ur sextugur föstudaginn
11. júní. Af því tilefni tekur
hann og eiginkona hans,
Ingibjörg Sveinsdóttir, á
móti vinum og ættingjum í
Sigurðarbúð (Kiwanishús-
inu) frá kl. 20:00 á afmæl-
isdaginn.

Sælkeri vikunnar að þessu
sinni býður upp á þrjá ljúf-
fenga kartöflurétti sem hljóta
að teljast viðeigandi nú þegar
farið er að leggja drög að
kartöfluuppskeru sumarsins.
Halldóra Dagný segir þýska
kartöflusalatið eiga vel við
með grillmatnum en upp-
skriftin dugar til að metta
marga munna. Þá er spænsk
tortilla á boðstólnum og loks
staðgóður réttur úr hakki og
kartöflum.

Þýskt kartöflusalat
8 eggjarauður
matarolía
½ l AB mjólk
6-8 soðnar kartöflur
2 laukar
1 tsk salt
u.þ.b. 1 msk hvítvínsedik
Svartur pipar eftir smekk

Sjóðið kartöflurnar en
passið að ofsjóða þær ekki.
Þeytið eggjarauðurnar mjög
vel og hellið matarolíunni út
í á meðan – mjög rólega
þannig að blandan verði
nokkuð þykk. Hellið þá AB
mjólkinni út í ásamt ediki og
kryddi. Skerið laukinn smátt
og kaldar kartöflurnar í bita
og setjið út í. Gott er að gera
salatið snemma því að það er
betra ef það er búið að bíða í

kæli í einhvern tíma áður en
að það er borið fram.

Spænsk tortilla
4 kartöflur
4 egg
1 laukur
matarolía til steikingar
salt og pipar

Afhýðið kartöflurnar og
skerið í litla bita. Skerið lauk-
inn smátt. Hitið olíuna, steikið
kartöflurnar vel (eins og fran-
skar). Bætið lauknum í og
steikið þannig í smástund.
Takið kartöflurnar og laukinn
úr olíunni. Hellið olíunni af
pönnunni (það er gott að
geyma olíuna og nota aftur).
Hrærið eggin og kryddið með
salti og pipar. Setið kartöflur-
nar og laukinn aftur á pönnuna
og hellið eggjahrærunni yfir.
Bíðið þar til eggin stífna og
snúið þá við. Berið fram með
fersku salati. Kartöflusalatið
er bæði gott heitt og kalt.

Hakk- og
 kartöfluréttur

500 g hakk
10-12 kartöflur
4-5 sneiðar af lauk
3 dl rjómi
2 tsk sinnep
2 msk sojasósa
salt og pipar

Steikið hakkið og skerið
kartöflurnar í skífur. Hrær-
ið eða hristið saman rjóma,
sinnep, sojasósu og krydd.
Smyrjið eldfast mót og
setjið í lögum kartöflur,
hakk, lauk og aftur kartöfl-
ur í formið. Hellið sósunni
yfir og bakið í ofni í 40-45
mín við 240°C. Berið fram
með salati, brauði og gul-
um baunum.

Ég skora á vinkonu mína
Díönu Erlingsdóttur til að
töfra fram einhverjar góð-
ar uppskriftir í næstu viku.

Stolinn bíll á innbrotsstað
Brotist var inn í skíðaskál-

ann í Tungudal aðfaranótt
föstudags eða snemma morg-
uns sama dag. Rúða í útidyra-
hurð var brotin en að sögn
lögreglunnar á Ísafirði er
einskis saknað úr skálanum

og aðrar skemmdir eru ekki
sjáanlegar. Fyrir utan skálann
fannst hvít skutbifreið af gerð-
inni Toyota Corolla sem var
stolið um nóttina fyrir utan
heimili í Hnífsdal. Nokkrar
skemmdir hafa orðið á bílnum.

Um hádegisbil sama dag
handtók lögreglan á Ísafirði
mann á fertugsaldri og við-
urkenndi hann að hafa verið
að verki.

– kristinn@bb.is
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Heildartekjur Ísafjarðar-
bæjar og stofnana hans voru
tæpar 1.978 milljónir króna
á síðasta ári eða nokkru hærri
en áætlanir gerðu ráð fyrir í
upphafi. Rekstrargjöld voru
rúmar 1.905 milljónir króna

og  þar af voru launagreiðslur
rúmlega 941 milljón króna.
Rekstrarniðurstaðan var nei-
kvæð um rúmar 105 milljónir
króna en í upphaflegri fjár-
hagsáætlun var gert ráð fyrir
rúmlega 78 milljóna króna

halla og í endurskoðaðri fjár-
hagsáætlun sem samþykkt var
13. nóvember var gert ráð fyrir
að hallinn yrði tæpar 103 millj-
ónir króna. Veltufé frá rekstri
nam 87 miljónum króna.

Eiginfjárstaða Ísafjarðar-

bæjar og stofnana hans var
1.619 milljónir króna í árs-
lok 2003 en 1.722 milljónir
króna í árslok 2002 og hafði
því versnað um 103 millj-
ónir króna. Sjá nánar frétt á
bls. 7.

Svipaður halli og búist var við
Ársreikningur Ísafjarðarbæjar og stofnana hans fyrir árið 2003

Bæjarstjórinn í Bolungarvík tók á móti sendiherranum í Ráðhúsinu í Bolungarvík á föstudag. Ermí Kirilo-Koponen sendiherrafrú,
Einar K. Guðfinnsson alþingismaður, Timo Koponen sendiherra, Einar Pétursson bæjarstjóri og Einar Jónatansson konsúll Finna.

Finnski sendiherrann í heimsókn
Timo Koponen, sendiherra
Finnlands á Íslandi, hefur

verið á ferð um norðan-
verða Vestfirði síðustu
daga og heimsótti m.a.

bæjarstjórana í Bolung-

arvík og í Ísafjarðarbæ. Þá
sótti hann viðburði á tón-
listarhátíðinni við Djúpið

og telja má fullvíst að fjöl-
breytt hátíðarhöld í tilefni
sjómannadagsins hafi ekki

farið framhjá gestunum.
Sendiherrann heimsótti

rækjuverksmiðju Bakka-
víkur í Bolungarvík á

föstudag og sagðist hafa
glaðst mjög að sjá svo

öfluga starfsemi þar sem
raun ber vitni en þegar

hann heimsótti bæinn
síðast fyrir þremur árum

stóð verksmiðjan auð.
– kristinn@bb.is

Búist við öðrum faraldi sitkalúsar á Vestfjörðum

Gróðureigendur á Vest-
fjörðum mega búast við öðrum
faraldi sitkalúsar í ár. Lúsin
leggst á grenitré og var ansi
skæð víða í fjórðungnum í
fyrra sumar. Mörg tré eru mik-
ið skemmd en frost þarf að
fara niður fyrir 20 gráður til að

drepa egg lúsarinnar. Lúsin ét-
ur þar til barr er uppurið og
stekkur þá yfir á næsta tré eða
deyr ella úr hungri. „Fólk þarf
að vera þolinmótt því þetta
gengur yfir“, segir Ásthildur
Cecil Þórðardóttir, garðyrkju-
stjóri Ísafjarðabæjar. „Vel

nærð tré þola lúsina betur og
því er gott að huga vel að
vökvun og bera á áburð.“

Lítið dugar á lúsina nema
að eitra fyrir henni en mikill
sumarhiti ýtir undir fjölgun
hennar. Í ljósi milds tíðarfars
má einnig búast við að mikið

verði um önnur sníkjudýr á
gróðri t.d maðka og ýmsar lýs.
Sitkalúsin barst til landsins
fyrir um 40 árum og hefur
breiðst smátt og smátt út um
landið, en hennar var fyrst vart
á Vestfjörðum fyrir nokkrum
árum.             – thelma@bb.is

Fólk þarf að vera þolin-
mótt segir garðyrkjustjóri

Júlíus Kristján Thomassen og Lea Bergsveinsdóttir hjá Ásel
ehf. á Ísafirði munu eitra fyrir ýmsum vágestum í sumar.

Tvö hreiður eru á merki Norðurtangans.

Merki Norðurtangans
kjörið til hreiðurgerðar

Varla er hægt að segja
annað en merki Norðurtang-
ans sáluga sé kjörið til hreið-
urgerðar enda hafa tveir
mávar útbúið sér hreiður á
ljósaskilti í líki merkisins
framan á Sundatanga við
Sundahöfnina á Ísafirði. Lík-
legt má telja að mávarnir uni
hag sínum vel þar enda gott
næði utan á húshliðinni og
ekki langt að sækja ætið á
höfnina, að ekki sé talað um
í fiskmarkaðinn og beitingar-
skúrana beint fyrir neðan.

Vafalítið hefur umhyggja
fyrir fuglunum ekki vakað
fyrir mönnum þegar Hrað-
frystihúsið Norðurtanginn
hf. réðst í byggingu Sunda-

tanga á níunda áratug síðustu
aldar en mávunum kemur vel
að ekki er búið að afmá merki
þessa sögufræga fyrirtækis.

– kristinn@bb.is

Ekki er annað að sjá en
fuglinum líki vistin vel.
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