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Bronsverðlaun í árlegri keppniBronsverðlaun í árlegri keppniBronsverðlaun í árlegri keppniBronsverðlaun í árlegri keppniBronsverðlaun í árlegri keppni
„Við erum hæstánægðir“,

segir Elías Jónatansson, fram-
kvæmdastjóri sushiverk-
smiðjunnar Sindrabergs ehf.
á Ísafirði, en fyrirtækið hefur
hlotið mjög mikilvæga viður-
kenningu fyrir framleiðslu
sína. Þar er um að ræða brons-
verðlaun í árlegri samkeppni
British Frozen Food Federat-

ion í Bretlandi og voru úrslitin
kynnt á Hilton-hótelinu í
London. Dreifingarfyrirtækið
Brake Brothers, sem annast
sölu á framleiðslu Sindrabergs
í Bretlandi, lagði sushivörur-
nar fram í keppnina í flokkn-
um „best new starter / buffet
product“.

Að sögn Elíasar Jónatans-

sonar, vekur þetta mikla at-
hygli á vörunni og Brake Brot-
hers munu auglýsa hana upp
á grundvelli þessarar verð-
launaveitingar. Fram til þessa
hefur markaðssetningin í
Bretlandi verið í eðlilegum
og góðum vexti en þess má
vænta að þessi viðurkenning
muni hleypa í hana krafti.

– segir Arna Vigdís Jónsdóttir, dux
scholae frá Menntaskólanum á Ísafirði
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Ekki benda á migEkki benda á migEkki benda á migEkki benda á migEkki benda á mig
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Valdís Bára
Kristjánsdóttir, Hlíðargötu 43,
sími 456 8263.
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– jólakaka og slátur og afgreiðsluborðið hans Jónasar Magg
Tjöruhúsið í Neðstakaup-

stað á Ísafirði var byggt árið
1781 og var notað sem pakk-
hús. Ekki eru mjög mörg ár
síðan húsið var gert upp og nú
er þar kaffihús – Tjörukaffi –
fjórða sumarið í röð. Staður-
inn er einstakur í sinni röð
hérlendis – Neðstikaupstaður
er elsta húsaþyrping landsins
þar sem saman standa fjögur
myndarleg hús frá 18. öld,
samkynja timburhús frá tíð
kaupslagara á Skutulsfjarðar-
eyri en þó gerólík. Saman
mynda húsin veigamesta þátt-
inn í Byggðasafni Vestfjarða
– þau eru sjálf safngripir og
auk þess full af safngripum
og umkringd þeim líka.

Væntanlega er nafnið á
kaffihúsinu dregið af hinu
gamla nafni hússins sjálfs en
ekki bragðinu á kaffinu sem
þar er borið fram. Reksturinn

Sigríður Sigursteinsdóttir og Auður Bjarnadóttir „frammi-
stöðustúlkur“ í Tjörukaffi í Neðsta.

á Tjörukaffi er í höndum þeirra
Auðar og Jónu Símoníu
Bjarnadætra, Andreu Harðar-
dóttur og Sigríðar Sigursteins-
dóttur. Þær Auður og Sigríður
eru að störfum þegar gest ber
að garði og láta þær vel af
sumrinu það sem komið er,
þó að ferðamannastraumurinn
sé ekki enn byrjaður fyrir al-
vöru.

„Fólkið sem hefur verið að
koma hefur verið bæði útlend-
ingar og Íslendingar. Heima-
menn og fólk frá bæjunum í
kring hefur verið duglegt að
koma. Við erum líka komnar
með skemmtilegt safn af
gömlum heimilishlutum eins
og sápum, dönskum tímarit-
um og ýmislegt annað sem
hann Jón Sigurpálsson hefur
verið að raða upp hérna hjá
okkur. Svo eigum við gamalt
Prins Polo og gamalt kók í

gleri. Það er eflaust orðið óætt
og ódrekkandi en fólk getur
blaðað í gömlu tímaritunum
eins og það vill. Svo er búðar-
borðið gamalt og gott. Það er
úr búðinni hans Jónasar Magg
sem var í einu húsanna við
Hafnarstræti sem var verið að
rífa. Fólk getur sest bæði hér
inni í húsinu og hér fyrir utan,
það er alveg yndislegt, sér-
staklega þegar það er gott veð-
ur, að sitja úti og borða.“

Tjörukaffi er opið alla daga
11-17. Boðið er upp á súpu
og nýbakað brauð í hádeginu
og á laugardögum er grjóna-
grautur og slátur. Þær Auður
og Sigríður segja að undan-
farin sumur hefur verið mjög
vinsælt að koma við hjá þeim
í hádeginu en fólk sé ekki
ennþá byrjað að koma í sumar.

„Við bjóðum einnig upp á
þjóðlegt meðlæti með kaffinu

– jólakökur, lagkökur, súkku-
laðikökur og vöfflur með sultu
og rjóma. Við búum þetta allt
til sjálfar, bökum brauð og
kökur og eldum súpur og
grauta. Við viljum hafa þetta
eins þjóðlegt og heimilislegt
og hægt er – það myndi ekki
annað passa við húsið. Við
gerum nú samt ýmislegt snið-

ugt, við erum til dæmis stund-
um að leika okkur með upp-
skriftirnar og laumumst meira
að segja stundum í garðinn til
hennar Siggu Steinu og fáum
hjá henni kryddjurtir, til dæm-
is skessujurt og graslauk í súp-
una eða blóm á borðin. Það
gæti ekki gerst þjóðlegra en
að hafa íslenskræktaðar
kryddjurtir í súpunni.

Jóna Símonía kom okkur
nú samt svolítið á óvart um
daginn þegar hún kom með
svartfuglsegg og setti á borð-
in. Síðan kom í ljós að þetta
voru hinir prýðilegustu
blómavasar og svo koma
allskonar ungar út úr egginu
eftir því hvernig blóm eru í
hverju sinni.

Við erum mjög ánægðar
með þetta. Aðstaðan er nú
þannig að það er eiginlega
ekki hægt að bjóða upp á
meira en við gerum. Húsið er
líka þannig að það væri hrein-
lega bjánalegt að bjóða upp á
hamborgara eða pylsur, það
myndi taka burtu sjarmann
sem er yfir staðnum. Það er
mjög góður andi í húsinu og
líka svo yndislega rólegt og
afslappað andrúmsloft. Við
viljum endilega bjóða alla vel-
komna hingað til okkar og
njóta þess með okkur,“ sögðu
þær Sigríður og Auður.

Vestfjarðavíkingurinn 2001 byrjar í Ósvör á morgun, fimmtudagVestfjarðavíkingurinn 2001 byrjar í Ósvör á morgun, fimmtudagVestfjarðavíkingurinn 2001 byrjar í Ósvör á morgun, fimmtudagVestfjarðavíkingurinn 2001 byrjar í Ósvör á morgun, fimmtudagVestfjarðavíkingurinn 2001 byrjar í Ósvör á morgun, fimmtudag

Magnús Ver hefur titil að verjaMagnús Ver hefur titil að verjaMagnús Ver hefur titil að verjaMagnús Ver hefur titil að verjaMagnús Ver hefur titil að verja
Vestfjarðavíkingurinn 2001

hefst á fimmtudaginn, 28.
júní. Að venju mæta allir
sterkustu menn landsins í
keppnina sem byrjar í Ósvör í
Bolungarvík, en nýbakaður
sterkasti maður Íslands, Mag-
nús Ver Magnússon, hefur titil
að verja frá því í fyrra.

Að sögn Guðmundar Otra
Sigurðssonar frá Otradal við
Arnarfjörð, forsvarsmanns
Vestfjarðavíkingsins, eru tíu
kraftajötnar búnir að skrá sig
til keppni. „Þetta verður með
svipuðu móti og hefur verið
síðustu ár. Helstu breytingar-
nar eru þær að í stað þess að
byrja á Ísafirði ætlum við að

enda þar. Við ætlum að mála
bæinn rauðan á Ísafirði í stað
þess að halda okkar eigið
ball“, sagði Guðmundur Otri.

Keppnin hefst í Ósvör á
fimmtudagskvöldið. Á föstu-
dag verður keppt á Suðureyri,
Flateyri, Þingeyri og við Dynj-
anda en á laugardag etja menn
kappi á Ísafirði. Greinarnar
verða þær sömu og áður og
má þar nefna drumbalyftu,
sundlaugargrein, bónda-
göngu, dekkjaveltu, trukka-
drátt og ýmislegt fleira spenn-
andi.

Ísafjarðarbær styrkir Vest-
fjarðavíkinginn myndarlega
að þessu sinni sem endranær.

Keppnin er jafnan sýnd í sjón-
varpi og verður hún að teljast
góð Vestfjarðakynning, enda

eru þar fleiri hlutum gerð skil
en sjálfri kraftakeppninni.

Guðmundur Otri hnyklar vöðvana í góða veðrinu á Ísafirði.

Þegar góðærisfastgengisstefnan var ekki talin nýtileg lengur var Seðlabankinn lát-
inn hlaupa í skarðið. Nýr kúrs var tekinn. Verðbólguviðmiðun. Brautin sem tryggja átti
slysalausa snertilendingu hefur þó reynst hálli en menn ætluðu. Huggun er harmi gegn
að rót vandans er talin fundin. Rætist þar hið fornkveðna að sjaldan launar
kálfur ofeldið.

Seðlabankinn, sem að mati nýjasta stjórnarmannsins þar innan dyra hefur
það helsta hlutverk í framtíðinni að gefa út peningaseðla, hefur sumsé komist að þeirri
niðurstöðu að kauphækkanir til almennings undanfarið séu orsök vandans, þær hafi
leitt af sér aukna eyðslu, sem aftur leiddi til aukins viðskiptahalla, sem aftur leiddi til
þeirrar verðbólgu sem við stöndum nú frammi fyrir. Á alþýðumáli merkir þetta að al-
menningur í landinu kunni ekkert með peninga að fara og því sé (væntanlega) rétt að
á þeim bæjum hafi menn ekki of mikið handa á milli.

Yfir íslensku þjóðlífi vofir nú stærri holskefla gjaldþrota en dæmi eru um áður. Fyrri
tíma menn litu gjaldþrot alvarlegum augum. Í dag virðist mörgum þetta álíka sport og
skattsvik. Þegar sömu menn komast upp með að gera tug hlutafélaga gjaldþrota á fjór-
um árum hljóta menn að spyrja hvers konar þjóðfélagi við búum í. Hvað meinar lög-
gjafinn með því að láta slíkt viðgangast? Hví í ósköpunum er ekki girt fyrir þetta? Hví

í ósköpunum eru menn látinir komast upp með að féfletta samborgara sína og ávísa
ómældum fjárhæðum á ríkissjóð trekk í trekk með þessum hætti?

Óhugnanlegast við þetta allt saman er hversu hátt hlutfall ungs fólks, rétt undir og
yfir tvítugu, er í þessum ófögnuði. Og hver skyldi svo vera ástæðan fyrir því
að fjöldi ungmenna er við upphaf lífsstarfsins kominn með gjaldþrotastimpil
á herðarnar? Í þessu sambandi hefur þrennt einkum verið nefnt: Bílakaup,
símaskuldir og vanskil á virðisaukaskatti. Engan undrar að margur hafi farið

flatt á bílakaupum byggðum á 100% gylliboðalánum. Bara að skrifa nafnið sitt! En
vanskil á virðisaukaskatti?

Um nokkurt skeið hefur verið í tísku hjá fyrirtækjum að ráða einkum ungt fólk til
vinnu sem verktaka og losa sig þar með við lögboðnar skyldur vinnuveitenda, sem
varða framtíð þessa fólks. Í mörgum tilfellum á unga fólkið ekki annarra kosta völ til
að fá vinnu en hlíta slíkum afarkostum. Þarf ekki að fara mörgum orðum um hveru
varasöm sú braut er sem þarna er verið að fikra sig út á í æ ríkari mæli.

En þegar sælunni lýkur og draumur gylliboðanna er orðinn að martröð, búið að hirða
bílinn og fógetahamarinn á lofti, glymur í eyrum fórnarlambanna samhljómur hins
volduga markaðskórs: Ekki benda á mig! Þetta var þitt val, þitt frelsi! s.h.

Georg Kr. Lárusson og
Pálmi Gestsson hafa lýst
vilja sínum til að kaupa
skólahúsið í Holti í Ön-

undarfirði. Í bréfi til bæjar-
yfirvalda Ísafjarðarbæjar

lýsa þeir hugmyndum sínum
um fjölbreytta nýtingu húss-

ins og ekki síst um gott
samstarf og samráð við

heimamenn. Þess má geta,
að Georg er sonur sr. Lár-
usar Þ. Guðmundssonar,

sem á sínum tíma var
prestur í Holti. Bæjarráð

ákvað í fundi í fyrrakvöld að
fresta því að taka afstöðu til

erindis þeirra Georgs og
Pálma, þangað til fyrir

liggur afstaða meðeiganda
bæjarins að húsinu, þ.e.

ríkisins.

HoltsskóliHoltsskóliHoltsskóliHoltsskóliHoltsskóli

Georg ogGeorg ogGeorg ogGeorg ogGeorg og
Pálmi viljaPálmi viljaPálmi viljaPálmi viljaPálmi vilja

kaupakaupakaupakaupakaupa

Á síðasta fundi bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar fyrir
sumarfrí, sem haldinn verð-
ur á morgun, verður tekin til

afgreiðslu ósk bæjarstjóra
og bæjarráðs um að hafnar

verði könnunarviðræður við
ríkisvaldið um kaup ríkis-

sjóðs á hlut Ísafjarðarbæjar í
Orkubúi Vestfjarða hf.

Eignarhlutur Ísafjarðar-
bæjar í fyrirtækinu er

31,1%. Samkvæmt viljayfir-
lýsingu fulltrúa ríkisins mun

andvirði hlutarins nema
tæplega einum og hálfum

milljarði króna (kr.
1.430.600.000), ef af sölu

verður.

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

Rætt um söluRætt um söluRætt um söluRætt um söluRætt um sölu
á Orkubúiá Orkubúiá Orkubúiá Orkubúiá Orkubúi
VestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarða

26.PM5 19.4.2017, 09:352



MIÐVIKUDAGUR 27. JÚNÍ 2001      3

Staða skólameistara við Menntaskólann á ÍsafirðiStaða skólameistara við Menntaskólann á ÍsafirðiStaða skólameistara við Menntaskólann á ÍsafirðiStaða skólameistara við Menntaskólann á ÍsafirðiStaða skólameistara við Menntaskólann á Ísafirði

Ólína Þorvarðardótt-Ólína Þorvarðardótt-Ólína Þorvarðardótt-Ólína Þorvarðardótt-Ólína Þorvarðardótt-
ir skipuð til fimm árair skipuð til fimm árair skipuð til fimm árair skipuð til fimm árair skipuð til fimm ára
Menntamálaráðherra skip-

aði sl. föstudag dag dr. Ólínu
Þorvarðardóttur í embætti
skólameistara Menntaskólans
á Ísafirði til fimm ára og tekur
hún við starfinu 1. ágúst af
Birni Teitssyni. Ólína hefur
að baki víðtæka menntun og
langa kennslureynslu, auk
þess sem hún hefur unnið við
fræðistörf og fréttamennsku.
Hún hefur ritað nokkrar bækur
og mikinn fjölda fræðigreina,
auk þess sem sem hún hefur
samið kennsluefni í íslensku
fyrir framhaldsskóla. Einnig
hefur hún flutt fjölmarga fyrir-
lestra hérlendis og erlendis.

Ólína Þorvarðardóttir er
fjörutíu og tveggja ára, dóttir
Magdalenu Thoroddsen og
Þorvarðar K. Þorsteinssonar,
fyrrum sýslumanns á Ísafirði.
Eiginmaður hennar er Sigurð-

ur Pétursson sagnfræðingur
frá Ísafirði, sonur Hjördísar
Hjartardóttur og Péturs Sig-
urðssonar, forseta Alþýðu-
sambands Vestfjarða. Börn
Ólínu og Sigurðar eru fimm:
Þorvarður, Saga, Magdalena,
Pétur og Andrés Hjörvar.

Ólína lauk stúdentsprófi frá
Menntaskólanum á Ísafirði
árið 1979 og BA-prófi í ís-
lensku og heimspeki frá Há-
skóla Íslands árið 1985. Hún
lauk cand. mag. prófi í íslensk-
um bókmenntum og þjóð-
fræðum frá Háskóla Íslands
árið 1992, stundaði nám í
stjórnun við viðskipta- og
hagfræðideild Háskóla Ís-
lands 1998-99 og lauk dokt-
orsprófi í íslenskum bók-
menntum og þjóðfræðum frá
Háskóla Íslands árið 2000.

Hún á að baki tíu ára

kennslureynslu, lengst af við
Háskóla Íslands. Hún hlaut á
sínum tíma dóm um lektors-
hæfi og þar með kennslurétt-
indi við Háskóla Íslands.
Matsnefnd framhaldsskóla
lagði til við ráðherra, að hann
veitti Ólínu leyfisbréf til
kennsluréttinda í framhalds-
skólum, samkvæmt ákvæði í
lögum frá 1998, enda hefði
hún allar forsendur til þess,
hvort sem litið væri til mennt-
unar á fræðasviðum og í
stjórnun eða kennslureynslu
og stjórnunarreynslu. Í sam-
ræmi við álit matsnefndarinn-
ar veitti ráðherra Ólínu síðan
slíkt leyfisbréf.

Auk fræðibóka sem Ólína
hefur skrifað má nefna að hún
ritaði á sínum bókina Bryndís,
lífssaga Bryndísar Schram.
Eins og menn vita er Bryndís

Schram eiginkona Jóns Bald-
vins Hannibalssonar, fyrsta
skólameistara Menntaskólans
á Ísafirði, og gegndi sjálf því
embætti um eins árs skeið í
fjarveru Jóns Baldvins.

Ólína Þorvarðardóttir er
einn af stofnendum Reykja-
víkurakademíunnar og hefur
undanfarin ár starfað við hana
sem sjálfstæður fræðimaður.
Allmörg ljóð Ólínu og fleiri
skáldverk hafa birst opinber-
lega og hún hefur ritað fjölda
ritdóma sem gagnrýnandi hjá
Morgunblaðinu og DV.

Á árunum 1986-90 var
Ólína fréttamaður hjá Sjón-
varpinu og síðan lengi sjálf-
stætt starfandi dagskrárgerð-
armaður hjá Ríkisútvarpinu
(hljóðvarpi og sjónvarpi). Um
skeið var hún forstöðumaður
Þjóðháttadeildar Þjóðminja-

safns Íslands og síðan kynn-
ingar- og útgáfustjóri safnsins.

Af félagsstörfum Ólínu má
nefna, að á sínum tíma átti
hún sæti í Stúdentaráði Há-
skóla Íslands og var fulltrúi
stúdenta í Háskólaráði. Kjör-
tímabilið 1990-94 var hún
borgarfulltrúi í Reykjavík og

átti sæti í borgarráði. Hún hef-
ur m.a. átt sæti í stjórnum Dag-
vistar barna í Reykjavík,
Neytendasamtakanna, SVR,
Kvæðamannafélagsins Ið-
unnar og Rannsóknastofnunar
um byggðamenningu og verið
formaður Íbúasamtaka Vestur-
bæjar.

Ólína Þorvarðardóttir nýskipaður skólameistari MÍ.

Um 100 manns frá HSV fara áUm 100 manns frá HSV fara áUm 100 manns frá HSV fara áUm 100 manns frá HSV fara áUm 100 manns frá HSV fara á
Landsmót UMFÍ á EgilsstöðumLandsmót UMFÍ á EgilsstöðumLandsmót UMFÍ á EgilsstöðumLandsmót UMFÍ á EgilsstöðumLandsmót UMFÍ á Egilsstöðum

Hermann Níelsson, íþróttakennari
á Ísafirði skrifar

Á Egilsstöðum munu
Vestfirðingar bjóða til

næsta landsmóts“

Héraðssamband Vestfirð-
inga (HSV) fer fylktu liði aust-
ur í Egilsstaði til Landsmóts
UMFÍ 12.-15. júlí. HSV er
Héraðssamband Ísafjarðar-
bæjar og eru aðildarfélög þess
21 talsins fyrir hinar ýmsu
íþróttagreinar. Um 100 kepp-
endur og fararstjórar frá Ísa-
fjarðarbæ munu halda uppi
merki sambandsins á Egils-
stöðum og kappkosta að vera
verðugir fulltrúar þess með
baráttu sinni og framkomu.

Markmiðið með undirbún-
ingi fyrir mótið á Austurlandi
er jafnframt tengt háleitara og
fjarlægara markmiði til næstu
þriggja ára, því að á Egils-
stöðum munu Vestfirðingar,
þ.e. HSV og Umf. Bolungar-
víkur, bjóða til næsta lands-
móts í Ísafjarðarbæ og Bol-
ungarvík árið 2004.

Ungmenna- og íþróttafélög-
in í Ísafjarðarbæ munu senda
keppendur sameiginlega  í
nafni héraðssambands síns
HSV í eftirtöldum greinum:
Badminton, blaki, borðtennis,
brids, frjálsum íþróttum, golfi,
knattspyrnu, körfuknattleik,
skák, skotfimi og sundi, og í
eftirtöldum starfsíþróttum:
Pönnukökubakstri, beitningu,
hestadómum og stafsetningu.
Okkur vantar hins vegar ennþá
keppendur í jurtagreiningu,
dráttarvélaakstur, gróðursetn-
ingu og starfshlaup. Skák-
sveitin er heldur ekki full-
mönnuð og er hér með auglýst
eftir tveimur skákmönnum í
fjögurra manna sveit HSV.

Keppni á Landsmótinu á

Egilsstöðum hefst í flestum
greinum á fimmtudagsmorg-
ni, þann 12. júlí, og þarf því
keppnislið HSV að leggja af
stað um hádegi á miðvikudag
11. júlí.

Margir keppenda munu fara
á eigin bílum eða með fjöl-
skyldu sinni en HSV verður
með tvær 23 manna rútur sem
fara munu frá Þingeyri og Ísa-
firði.

Á tjaldsvæði Héraðssam-
bands Vestfirðinga á Egils-
stöðum verður stórt sam-
komutjald. Þar hittist fólk og
ber saman bækurnar og gest-
komandi heimamenn á svæð-
inu fyrir austan eru hvattir til
að koma í heimsókn og styðja
sitt fólk. Í stóra tjaldinu verður
einnig rekið mötuneyti fyrir
hópinn.

Kostnaður við slíka lang-
ferð er mikill og þátttökugjöld
fyrir hvern keppanda er krónur
4.500. Ýmis annar kostnaður
fylgir einnig slíku stórátaki.
Til að milda kostnað þátttak-
enda og félaganna hefur verið
ráðist í sérstaka fjáröflun fyrir
þetta verkefni. Fyrirtækjum í
bænum hefur verið boðinn til
sölu fagur skjöldur sem þau
hafa keypt til stuðnings ferð-
inni. Þá munu væntanlegir
keppendur ganga í hús í öllum
bæjarkjörnum Ísafjarðarbæjar
og bjóða skjöldinn til sölu á
kr. 3.000. Ákveðið hefur verið
að heimsækja bæjarbúa
þriðjudagskvöldið 3. júlí.

Héraðsmót HSV í frjálsum
íþróttum verður haldið í fyrsta
sinn á Þingeyrarvelli sunnu-

daginn 1. júli og hefst kl.
13:00.  Keppt verður í flokk-
um karla og kvenna í flestum
greinum frjálsíþrótta.  Mótið
er að hluta til úrtökumót fyrir
Landsmót UMFÍ.

Frjálsíþróttir hafa frekar
verið í lægð á félagssvæði hins
gamla HVÍ. Á Ísafirði hafa
þær ekki verið í boði í 40 ár.
Frá og með þessu héraðsmóti
mun HSV marka sér stefnu til
næstu þriggja ára um upp-

byggingu frjálsíþrótta á fé-
lagssvæðinu á markvissan
hátt.

Nánari upplýsingar varð-
andi undirbúning á vegum
HSV fyrir Landsmótið 2001
veitir Hermann Níelsson
íþróttakennari við Mennta-
skólann á Ísafirði, sími 861
3248.

Áfram HSV.
– Hermann Níelsson.

ÞrigÞrigÞrigÞrigÞriggja ára fjárhagsáætlun Súðavíkurhrepps lögð framgja ára fjárhagsáætlun Súðavíkurhrepps lögð framgja ára fjárhagsáætlun Súðavíkurhrepps lögð framgja ára fjárhagsáætlun Súðavíkurhrepps lögð framgja ára fjárhagsáætlun Súðavíkurhrepps lögð fram

Sveitarstjóra falið að leita eftirSveitarstjóra falið að leita eftirSveitarstjóra falið að leita eftirSveitarstjóra falið að leita eftirSveitarstjóra falið að leita eftir
sölu á hlut hreppsins í Orkubúinusölu á hlut hreppsins í Orkubúinusölu á hlut hreppsins í Orkubúinusölu á hlut hreppsins í Orkubúinusölu á hlut hreppsins í Orkubúinu

Á fundi hreppsnefndar
Súðavíkurhrepps í síðustu
viku var sveitarstjóra veitt
umboð til að leita eftir sölu
hlutabréfa hreppsins í Orku-
búi Vestfjarða hf. Eignar-
hlutur Súðavíkurhrepps í
Orkubúi Vestfjarða hf. er

Þar er meðal annars sýnt fram
á hvaða áhrif það hefði á fjár-
hag hreppsins á árunum 2001-
2004 ef sveitarsjóður leysti
til sín andvirði hlutabréfa í
Orkubúi Vestfjarða hf.

Áætlunin var samþykkt
samhljóða.

1,67% og andvirði hans sam-
kvæmt kauptilboði ríkisins
tæplega 77 milljónir króna.

Á fundinum var lögð fram
þriggja ára fjárhagsáætlun
Súðavíkurhrepps og stofnana
hans og gerði sveitarstjóri
gerði grein fyrir áætluninni.

Einmuna veðurblíða á VestfjörðumEinmuna veðurblíða á VestfjörðumEinmuna veðurblíða á VestfjörðumEinmuna veðurblíða á VestfjörðumEinmuna veðurblíða á Vestfjörðum

Margir nýta tímannMargir nýta tímannMargir nýta tímannMargir nýta tímannMargir nýta tímann
til húsamálunartil húsamálunartil húsamálunartil húsamálunartil húsamálunar
Þegar mála skal hús

að utan eru helst valdir
sólríkir sumardagar til

verksins. Ekki hefur
verið hægt að kvarta yfir

veðrinu á Vestfjörðum
undanfarna daga og

hafa margir nýtt tímann
til húsamálunar. Að sögn

hæstráðenda hjá máln-
ingavöruverslun G.E.

Sæmundssonar og Húsa-
smiðjunni á Ísafirði
hefur mikið selst að
málningu að undan-

förnu. „Þegar veðrið er
svona gott fer allt af

stað“, segir Ásgeir
Sæmundsson hjá G.E.

Sæmundsson.
Haraldur Júlíusson,
rekstrarstjóri Húsa-

smiðjunnar á Ísafirði, er
sammála Ásgeiri. „Salan

hefur farið vel af stað í

sumar og ég er á því að
meira hafi verið selt en á

sama tíma í fyrra. Við
erum með fullt af tilboð-
um í gangi svo það þarf

ekki að vera dýrt að
mála“, segir Haraldur.

Katrín Árnadóttir starfs-
maður G.E. Sæmundsson
en betur þekkt sem skíða-
drottning Ísfirðinga, málar
bílskúrsþak í veðurblíð-
unni.

26.PM5 19.4.2017, 09:353
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„Hafði aldrei„Hafði aldrei„Hafði aldrei„Hafði aldrei„Hafði aldrei
upplifaðupplifaðupplifaðupplifaðupplifað

svona logn“svona logn“svona logn“svona logn“svona logn“

„Hafði aldrei„Hafði aldrei„Hafði aldrei„Hafði aldrei„Hafði aldrei
upplifaðupplifaðupplifaðupplifaðupplifað

svona logn“svona logn“svona logn“svona logn“svona logn“
– segir Unnur Brá Konráðsdóttir,
fulltrúi sýslumannsins á Ísafirði

Löglærður fulltrúi sýslu-
mannsins á Ísafirði er Unnur
Brá Konráðsdóttir, aðeins 27
ára gömul og því tiltölulega
nýútskrifuð úr lögfræðinni.

Hún er búin að vera hér
vestra í tæpt ár og ekkert

fararsnið á henni.

Yngst af níuYngst af níuYngst af níuYngst af níuYngst af níu
systkinumsystkinumsystkinumsystkinumsystkinum

„Ég er Rangæingur, úr
Landeyjunum nánar tiltekið.
Foreldrar mínir voru bændur

og ég var yngst af níu syst-
kinum. Það var frábært að

alast upp í sveit og í svona
stórum hóp. Elstu systkini

mín eru rúmlega tuttugu
árum eldri en ég þannig að
það var alltaf fólk á öllum

aldri heima og alltaf nóg að
gerast í kringum mig. Ég

vorkenndi alltaf vinkonum
mínum sem áttu bara eitt

eða tvö systkini því það var

alltaf svo mikið stuð heima
hjá mér.“

Líður langbestLíður langbestLíður langbestLíður langbestLíður langbest
úti á landiúti á landiúti á landiúti á landiúti á landi

„Ég kom hingað til að
vinna og mig langaði að

prófa eitthvað nýtt. Ég hafði
aldrei komið hingað áður og

á engar ættir hingað að
rekja. Ég var í Menntaskól-
anum að Laugarvatni og fór
svo í lögfræði við Háskóla

Íslands. Þegar ég kláraði
lögfræðina var ég orðin leið
á að vera í Reykjavík. Mig
langaði að fara út á land og
prófa nýtt landsvæði. Þegar

ferðast er um landið fer
maður ekki oft hérna út á

kjálkann þannig að það var
tilvalið að koma hingað og

ég sé alls ekki eftir því.
Í starfi mínu sem fulltrúi

sýslumanns er ég að fá mjög
góða og víðtæka reynslu af

almennum lögfræðistörfum
– ég er að læra mjög margt í
þessu starfi. Embættið hér er
af mjög góðri stærð, ekki of
stórt og ekki of lítið þannig

að ég er að fá allskonar
verkefni úr öllum áttum. Ég

var ekki viss um hvað mig
langaði að fara að gera í

framtíðinni þannig að þetta
starf veitir mér góðan grunn

undir hvað sem ég fer að
gera, sem og kennslu í

mannlegum samskiptum.
Það eina sem ég er viss um

framtíðina er að ég ætla ekki
að flytja aftur í stressið í

Reykjavík. Mér líður lang-
best úti á landi.“

Fyrst kvenna ...Fyrst kvenna ...Fyrst kvenna ...Fyrst kvenna ...Fyrst kvenna ...
„Í háskólanum vann ég

með Vöku, félagi lýðræðis-
sinnaðra stúdenta, og var

oddviti minnihlutans í eitt
ár. Það var mjög góð reynsla

og mjög skemmtilegt að
vinna með allskonar fólki. Í
lögfræðinni á maður það til
að einangra sig svolítið og

tala bara við aðra laganema
en þetta varð til þess að ég

kynntist allri flórunni. Ég
hef mikinn áhuga á öllu sem

tengist sveitarfélögum og
lokaritgerðin mín var um

sveitarstjórnarmál. Nú er ég
nýkjörin formaður fulltrúa-
ráðs sjálfstæðisfélaganna í
Ísafjarðarbæ og mér skilst

að ég sé fyrsta konan til að
gegna því embætti. Ég er

mjög ánægð með þetta tæki-
færi til að fylgjast með

sveitarstjórnarmálum hér.“

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður
er fallegur bærer fallegur bærer fallegur bærer fallegur bærer fallegur bær

„Ég er mjög hrifin af Ísa-
firði og mér finnst mjög gott
að vera hérna. Í vetur fór ég
í Sunnukórinn og var í Há-

tíðarkórnum og þetta er það
skemmtilegasta sem ég hef

gert á ævinni. Ótrúlega góð-
ur og metnaðarfullur kór. Að
standa þarna með Sinfóníu-
hljómsveit áhugamanna og

syngja Sálumessuna með
þeim var alveg meiriháttar.

Það sem mér finnst hér
einna ólíkast því sem ég átti
að venjast er lognið. Í Land-

eyjunum er oft rok og ég
hafði aldrei upplifað svona
logn áður. Stundum er logn

heilu dagana – þetta er næst-
um eins og að vera í út-

löndum. Eins er gróðurfarið
ólíkt og þegar flogið er yfir

svæðið er það mjög sér-
stakt.“
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Einbýlishús / raðhús
Engjavegur 6: 223 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum. Getur
selst í tvennu lagi, 5 herb. íbúð
á e.h. og 4ra herb. íbúð á n.h.
Tilboð óskast
Engjavegur 24: 126,4 m² einb.-
hús á tveimur hæðum. Frábær
sólbaðsaðstaða. Laust fljótlega
Áhv. ca. 4,6 m.kr. Verð 7,5 m.kr.
Hafraholt 14: 144 m²  raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr
Verð 10,3 m.kr.
Hjallavegur 19: 242 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Sér íbúð á  n.h. Ýmis
skipti möguleg. Áhv. ca. 5 m.kr.
Verð 10,5 m.
Hlíðarvegur 26: 259 m² einb.-
hús á tveimur hæðum, á neðri
hæð er 70 m² íbúð sem hægt er
að leigja út Verð 12,5 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð
Laust fljótlega. Tilboð óskast
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr Verð 12,9 m.kr.
Seljaland 16: 200,1 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Einnig meðfylgjandi 69
m² séríbúð á n.h. Verð 11,5 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur. Verð 8,2 m.kr.
Skipagata 11: 93 m² einbýlishús
á tveimur hæðum (efri hæð er
undir súð), allt uppgert. Húsið er
í hjarta bæjarins. Ræktuð eignar-
lóð. Verð 6,7 m.kr.
Skólavegur 13: 160 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt kjallara,
bílskúr og 1000 m² eignarlóð
Verð 8,5 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyrinni.
Áhv. ca. 3,5 m.kr. Verð 9,5 m.kr.
Stakkanes 16:  226,2 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Tangagata 21: 85,4 m² lítið
einbýlishús, hæð, ris og kjallari.
Skoðoum öll tilboð en verð er
aðeins 4,8 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr Verð 16 m.kr.
Urðarvegur 64: 214 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Tilboð óskast

 4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 14: 133,4 m² 4ra
herbergja íbúð á e.h. í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr, háalofti og hluta
kjallara. Tilboð óskast
Fjarðarstræti 14: 100 m²  falleg
4ra herbergja íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Baklóð
fylgir neðri hæðinni. Áhv. ca.
1,5 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra herb.
íbúð að hluta undir risi. Íbúðin er
í góðu standi. Tilboð óskast
Pólgata 5a: 127,7 m² 5 herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi
ásamt helmingi kjallara. Íbúðin
er skemmtileg og vel staðsett.
Verð aðeins 4,5 m.kr.
Smiðjugata 7: 96,1 m² 4ra
herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi. Tilboð óskast
Sólgata 5: 102 m² 6 herbergja
íbúð á tveimur hæðum í norður-
enda í tvíbýlishúsi. Áhv. ca. 3,5
m.kr. Verð 5 m.kr

Stórholt 13: 123 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð í fjölbýlishúsi
ásamt bílskúr. Íbúðin er mikið
uppgerð. Verð 7,8 m.kr.
Sundstræti 22: 196,8 m² ca.
140m² 4-5 herb.íbúð á miðhæð í
tvíb.húsi ásamt 28 m² bílskúr og
3ja herb. sér íbúð í kjallara ca. 60
m². Getur selst saman eða í sitt
hvoru lagi. Áhv. ca. 5 m.kr.  Verð
á hæð og bílskúr 10,5 m.kr. og
á kjallaraíbúð 3,7 m.kr.

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

2ja herb. íbúðir
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð á
2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi.
Verð 3,5 m.kr.
Sundstræti 24: 69 m² skemmti-
leg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi Verð 4,5 m.kr.
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti Verð 4,5 m.kr.
Túngata 12: 62 m² íbúð í kjallara
í þríbýlishúsi Verð 3,9 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjölb.húsi
ásamt sér geymslu. Verð 4  m.kr.

Atvinnuhúsnæði
Mánagata 4 -  (Herkastalinn):
Gistiheimili og/eða 6 leiguíbúðir.
Verðhugmynd 10 m.kr.

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

Fasteignir í þessari
auglýsingu eru

aðeins sýnishorn
af söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar
eru veittar  á

skrifstofunni að
Hafnarstræti 1
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Verður aðVerður aðVerður aðVerður aðVerður að
vera lengur ...vera lengur ...vera lengur ...vera lengur ...vera lengur ...

„Það sem mér finnst best
er það hvað hér er stutt upp í
fjall og út í náttúruna. Það er

frábært að geta farið eftir
vinnu og upp í næsta fjall.

Ég er mjög hrifin af ís-
lenskri náttúru en ég missti
tengslin við hana þegar ég

var sílesandi í Háskólanum.
Það er líka svo langt í fjöllin

og náttúruna í Reykjavík.
Mér finnst bærinn hér

mjög fallegur og snyrtilegur.
Þegar ég kom fyrst til Ísa-
fjarðar vissi ég ekkert við

hverju ég átti að búast. Mér
finnst skipta miklu að allt sé

snyrtilegt og þegar ég sá
þennan bæ fyrst var ég mjög

hrifin. Reyndar kom ég
hingað í sól og blíðalogni og

í vetur var eiginlega bara
sumar. Þau hérna á sýslu-
skrifstofunni segja að ég

verði að vera hérna lengur
til að upplifa alvöru vetur.“

Ísafjarðarbær var í Héraðs-
dómi Vestfjarða í síðustu viku
sýknaður af kröfu sem kennari

við Grunnskólann á Ísafirði
höfðaði til greiðslu dagpen-
inga vegna fæðiskostnaðar,
samtals að upphæð tæplega
70 þúsund krónur auk dráttar-
vaxta, í skólaferðalagi nem-
enda 10. bekkjar til Danmerk-
ur vorið 1999. Dómurinn leit
svo á, að ferðin hafi ekki verið
á vegum Grunnskólans á Ísa-
firði heldur ákveðins hóps

nemenda við skólann, enda
þótt skólinn hafi lagt nemend-
um lið með ýmsu móti til að
þeim yrði kleift að fara í ferð-
ina og áskilið sér agavald yfir
þeim meðan hún stæði.

Samt sem áður verði ekki
litið öðru vísi á en svo að
nemendur hafi sjálfir, í skjóli
lögráðamanna sinna, átt að
bera alla fjárhagslega ábyrgð

af ferðakostnaðinum, þ.m.t.
ferðakostnaði stefnanda sem
fararstjóra, þrátt fyrir það að
stefndi greiddi laun hennar
meðan ferðin stóð yfir.

Erlingur Sigtryggsson hér-
aðsdómari kvað upp dóminn.
Lögmaður stefnanda var
Guðni Á. Haraldsson hrl. en
lögmaður Ísafjarðarbæjar var
Andri Árnason hrl.

Mál vegna skólaferðalags 10. bekkjar Grunnskólans á ÍsafirðiMál vegna skólaferðalags 10. bekkjar Grunnskólans á ÍsafirðiMál vegna skólaferðalags 10. bekkjar Grunnskólans á ÍsafirðiMál vegna skólaferðalags 10. bekkjar Grunnskólans á ÍsafirðiMál vegna skólaferðalags 10. bekkjar Grunnskólans á Ísafirði

Ísafjarðarbær sýknaður afÍsafjarðarbær sýknaður afÍsafjarðarbær sýknaður afÍsafjarðarbær sýknaður afÍsafjarðarbær sýknaður af
kröfu um greiðslu fæðispeningakröfu um greiðslu fæðispeningakröfu um greiðslu fæðispeningakröfu um greiðslu fæðispeningakröfu um greiðslu fæðispeninga

Reynt að koma í veg fyrir hraðakstur gegnum SúðavíkReynt að koma í veg fyrir hraðakstur gegnum SúðavíkReynt að koma í veg fyrir hraðakstur gegnum SúðavíkReynt að koma í veg fyrir hraðakstur gegnum SúðavíkReynt að koma í veg fyrir hraðakstur gegnum Súðavík

Hraðahindrunum kom-Hraðahindrunum kom-Hraðahindrunum kom-Hraðahindrunum kom-Hraðahindrunum kom-
ið fyrir á gatnamótumið fyrir á gatnamótumið fyrir á gatnamótumið fyrir á gatnamótumið fyrir á gatnamótum

Vegagerðin hefur komið
upp hraðahindrunum á aðal-
veginum gegnum Súðavík.
Um árabil hafa verið steypu-
rendur yfir þveran veginn við
innkomuna í bæinn báðum
megin en skjálftinn sem þær
valda hefur ekki dugað til að

minna ökumenn á lækkaðan
hámarkshraða. Einkum á
ferðamannatímum eru jafnan
mikil brögð að hraðakstri
gegnum bæinn en þar er ein-
ungis 50 km hámarkshraði en
ætti að sumra dómi einungis
að vera 35 km enda er þetta

þéttbýlissvæði þar sem gang-
andi fólk er á ferð og börn að
leik.

Þær hraðahindranir sem nú
er verið að gera eru á gatna-
mótum á leiðinni um bæinn
og eiga að þvinga ökumenn
til þess að hægja á ferðinni.

Eftir sem áður mun lögregla
fylgjast með akstri gegnum
bæinn og má minnast þess,
að þar var sérstök gæsla og
margir teknir á miklum hraða
þegar Skíðavikan var haldin á
Ísafirði í vor.

Þú sem tókst plankana
mína án leyfis við Sunda-
höfn á Ísafirði, vinsamleg-
ast skilaðu þeim á sama
stað. Sigurlaugur Baldurs-
son.

Óska eftir fjórhjóladrifnum
gírkassa í Toyota Tercel
fyrir lítinn pening eða gef-
ins. Uppl. í síma 849 0160.

Efsta hæð Hafnarstrætis 7
(Hamraborgarhússins) er
til leigu frá 1. ágúst. Uppl.
í síma 72 88 51 44 í Noregi
frá kl. 15-17 á íslenskum
tíma eða sendið rafbréf til
k-kristj@online.no.

Viltu geta pantað snyrti-
vörur beint frá framleið-
anda? Ef svo er, hringdu
þá í síma 897 2876 og tal-
aðu við Diddu.

Til sölu nýleg falleg 3ja
herb. íbúð í miðbæ Ísafjarð-
arbæjar. Upplýsingar í
síma 456 4998.

Til sölu er ónotuð Hitachi
hjólsög. Kostar ný 26. þús.
kr. Verð kr. 10 þús. Uppl. í
síma 456 3496.

Til sölu er mjög vel með
farinn Ford Escort árg.
96. Uppl. í síma 456 3568.

Til sölu er Dancall Logic
símtæki með tveimur tal-
tólum. Uppl. í símum 456
5022 og 854 9421.

Til sölu er eitt stórt bil í
veiðarfæraskemmunni að
Sindragötu 9 á Ísafirði.
Uppl. í símum 456 3678
og 852 1636.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á Ísafirði. Laus nú þegar.
Uppl. í símum 456 4212
og 698 4212.

Hlíðarvegspúkar athug-
ið! Árlegt Hlíðarvegspúka-
grill verður haldið laugar-
daginn 11. ágúst á sama
stað og venjulega. Mætum
öll.

Óska eftir ísskáp og
þvottavél, helst gefins.
Uppl. hjá Önnu Siggu í sím-
um 456 5525 og 697 4647.

Grár kettlingur fannst út
á Básum á Kirkjubólshlíð á
sunnudagskvöld. Kettling-
urinn dvelst nú að Túngötu
13 í Súðavík. Uppl. í símum
456 4940 eftir kl. 17 og í
síma 456 4912 fyrir þann
tíma.

Óska eftir 2ja herb. íbúð á
eyrinni á Ísafirði fyrir lága
leigu. Uppl. gefur Gulli
sendill í símum 866 8276
eða 456 3754.

Til sölu er Trace Elliot GP12
SMX bassamagnari með
15" magnara. Er í góðri
Fightcase. Upplýsingar í
síma 456 8439.

Bröndótt læða hvarf frá
heimili sínu í síðustu viku.
Er ekki með ól. Vinsamleg-
ast hafið samband í síma
456 4180.

Til sölu eru laxamaðkar á
kr. 40 pr. stk. Uppl. í síma
690 7341.

Óska eftir hengirúmi, gef-
ins eða ódýrt. Uppl. í síma
692 5763.

Til sölu er barnarúm, koj-
ur má nota sem tvö rúm og
barnastóll fyrir lítinn pen-
ing. Upplýsingar í símum
456 4361 eða 865 6360.

Til sölu er Saab 900 á kr.
100 þús. eða 80 þús. kr.
stgr. Er á mjög góðum
dekkjum. Vetrardekk á
felgum fylgja og slatti af
varahlutum. Uppl. í síma
456 4361 og 865 6360.

Til sölu er MMC Lancer
árg. 1999, ekinn 23 þús.
km. Einn sá flottasti. 100%
bílalán getur fylgt. Uppl. í
síma 861 4850.

Vegna flutnings er ýmis
húsbúnaður til sölu. Einn-
ig fasteignin að Austurvegi
13, efri hæð og ris. Uppl. í
símum 456 3620 eða 865
5712.

Nýr Bliki Hafsteins og Kiddýjar ehf. kominn í heimahöfnNýr Bliki Hafsteins og Kiddýjar ehf. kominn í heimahöfnNýr Bliki Hafsteins og Kiddýjar ehf. kominn í heimahöfnNýr Bliki Hafsteins og Kiddýjar ehf. kominn í heimahöfnNýr Bliki Hafsteins og Kiddýjar ehf. kominn í heimahöfn

Hreppti leiðindaveðurHreppti leiðindaveðurHreppti leiðindaveðurHreppti leiðindaveðurHreppti leiðindaveður
á leiðinni til Ísafjarðará leiðinni til Ísafjarðará leiðinni til Ísafjarðará leiðinni til Ísafjarðará leiðinni til Ísafjarðar

Síðdegis á þriðjudag í síð-
ustu viku kom Bliki, ný-
smíðaður farþega- og vöru-
flutningabátur Sjóferða Haf-
steins og Kiddýjar ehf., til
heimahafnar á Ísafirði.

Báturinn var smíðaður hjá
Trefjum í Hafnarfirði og var
afhentur í gær. Hafsteinn
Ingólfsson kafari á Ísafirði,
annar eigendanna, kom með
bátinn vestur við annan
mann og hrepptu þeir vont
veður alla leið, 15 til 20 met-

ra vindhraða og leiðindasjó-
lag. Hafsteinn lét mjög vel af
bátnum í ferðinni.

Nýi Bliki er sjötti báturinn
í eigu Hafsteins og Kiddýjar
frá upphafi og leysir gamla
Blika ÍS af hólmi eftir tíu ára
þjónustu. Auk Blika reka þau
farþegabátinn Guðrúnu Krist-
jáns ÍS, sem þau fengu nýjan
fyrir ári og getur tekið allt að
50 farþega.

Nýi Bliki er 10 metra langur
eða jafnlangur og sá gamli og

verður miklu skemmtilegri
fyrir farþegana og líka mun
hentugri fyrir vöruflutning-
ana“, segir Guðrún Kristjáns-
dóttir (Kiddý).

Sjóferðir Hafsteins og
Kiddýjar annast reglulegar
ferðir út í eyjarnar á Ísafjarð-
ardjúpi samkvæmt samningi
við Vegagerðina. Síðan eru
farþegaflutningar hvert á land
sem er á norðanverðum Vest-
fjörðum, einkum með ferða-
fólk yfir sumartímann.

tekur 19 farþega eins og hann.
Hins vegar er hann 3,60 m á
breidd eða rúmum hálfum
metra breiðari og munar mjög
miklu á burðargetu. „Hann

Hafsteinn og Kiddý við komu
nýja bátsins til Ísafjarðar.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

SumargestirSumargestirSumargestirSumargestirSumargestir
í Sóltúnumí Sóltúnumí Sóltúnumí Sóltúnumí Sóltúnum
Orlofshús Ísfirðingafé-

lagsins, Sóltún á Ísafirði,
er fullbókað í sumar eins
og endranær, líkt og vænta
má. Þegar brottfluttir Ís-
firðingar koma á heima-
slóðir verða jafnan ýmsir
fagnaðarfundir en ekki
vinnst alltaf tími til að
hafa samband við alla sína
gömlu vini sem gaman
væri að hitta.

Bæjarins besta hefur
fengið lista yfir þá sem
eru skráðir fyrir húsinu í
sumar og birtir hann hér
til þess að þeir sem heima
eru fyrir vestan viti hverja
verður að finna í Sóltún-
um og hvenær.

22.- 29. júní:
Jóhanna Dahlmann

29. júní- 6. júlí:
Herdís Jónsdóttir

6.- 13.  júlí:
Njörður P. Njarðvík

13.- 20. júlí:
Kristinn R. Gunnarsson

20.- 27. júlí:
Gunnar H. Guðmundsson

27. júlí- 3. ágúst:
Björn Pálsson
3.- 10. ágúst:

Tryggvi Jónasson
10.- 17. ágúst:

Erla Guðmundsdóttir
17.- 24. ágúst:

Jónína Sturludóttir
24.- 31. ágúst:

Sverrir Helgason
31. ágúst- 7. september:

Louísa Bjarnadóttir
7.- 14. september:
Ellen Einarsdóttir

14.- 21. september:
Viktor S. Guðbjörnsson
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„Í sumar ætla ég bara að njóta þess„Í sumar ætla ég bara að njóta þess„Í sumar ætla ég bara að njóta þess„Í sumar ætla ég bara að njóta þess„Í sumar ætla ég bara að njóta þess
að þurfa ekki að fara heim að læra“að þurfa ekki að fara heim að læra“að þurfa ekki að fara heim að læra“að þurfa ekki að fara heim að læra“að þurfa ekki að fara heim að læra“

– segir Arna Vigdís Jónsdóttir, dux scholae frá Menntaskólanum á Ísafirði
Arna Vigdís Jónsdóttir er

tvítug, fædd á Ísafirði og upp-
alin í Hnífsdal. Hún varð dux
scholae í Menntaskólanum á
Ísafirði þetta vorið með með-
aleinkunnina 9,2 og fimmti
stúdentinn í sögu skólans með
aðaleinkunn yfir níu.

Foreldrar Örnu eru Guðrún
Jónsdóttir úr Hnífsdal og Jón
Ketilsson úr Reykjavík. Arna
er í sambúð með Guðna Þór
Sigurjónssyni sem braut-
skráðist einnig frá Mennta-
skólanum þetta árið.

Gott að alastGott að alastGott að alastGott að alastGott að alast
upp í Hnífsdalupp í Hnífsdalupp í Hnífsdalupp í Hnífsdalupp í Hnífsdal

„Það var mjög gott að alast
upp í Hnífsdal – það var í
raun mjög frjálslegt. Við
krakkarnir vorum alltaf úti á
kvöldin að leika okkur. Ég
held að þetta sé samt öðruvísi
núna. Ég flutti síðan til Kópa-
vogs þegar ég var sjö ára. Ég
man reyndar voðalega lítið
eftir þeim tíma nema að skól-
inn var risastór og umhverfið
var allt öðruvísi. Ári seinna
flutti ég aftur vestur og var
eitt ár á Ísafirði og flutti þá
aftur í Hnífsdal.

Ég hélt samt áfram í Grunn-
skólanum á Ísafirði og kláraði
hann þar. Ég vildi ekki vera
að skipta endalaust um skóla.
Ég fór líka í Tónlistarskólann
á Ísafirði og lærði á fiðlu,
blokkflautu og þverflautu en
ég hafði ekki tíma fyrir það
með skólanum, skíðunum og
fótboltanum þannig að ég
hætti.“

Skólinn þarf aðSkólinn þarf aðSkólinn þarf aðSkólinn þarf aðSkólinn þarf að
gera meiri kröfurgera meiri kröfurgera meiri kröfurgera meiri kröfurgera meiri kröfur

„Þegar grunnskólinn var
búinn sótti ég um í Mennta-
skólanum á Akureyri og
komst inn. Ég ætlaði að fara
þangað en það breyttust að-
stæður þannig að ég ákvað að
fara í Menntaskólann á Ísa-
firði. Hann er ágætis skóli að
flestu leyti. Maður þekkir
kennarana og hina nemend-
urna betur en í stærri skólum.
Einnig er auðveldara að láta
vita ef það er eitthvað að.

En mér finnst alltof mikið
um að það sé gefið, að það
þurfi ekki að gera neitt til þess
að ná. Ég myndi vilja meiri
kröfur fyrir þá sem voru að
reyna að gera sitt besta. Við
sem gerðum okkar besta feng-
um að vísu viðurkenningar í
formi hærri einkunna en hinir
komust samt áfram. Ekki að
það skipti mig einhverju máli
hvort hinir komist áfram en
það er betra fyrir skólann að
gera kröfur til nemenda. Með
fullri virðingu fyrir núverandi
skólameistara, þá líst mér vel
á að það sé verið að skipta um

skólameistara. Ég hef ekki
heyrt neitt nema jákvætt um
Ólínu og ég held að ef hún
fær starfið, þá eigi hún eftir
að rífa þetta upp og það er
ekki nema gott.“

Góð tilfinning aðGóð tilfinning aðGóð tilfinning aðGóð tilfinning aðGóð tilfinning að
setja upp húfunasetja upp húfunasetja upp húfunasetja upp húfunasetja upp húfuna

„Þetta hefur gengið alveg
ótrúlega vel. Mér hefur alltaf
gengið vel að læra, líka í
grunnskóla. En það sem
sennilega hélt mér við þetta
var að ég var að keppa við
sjálfa mig öll árin en ekki endi-
lega hina. Í vetur var ég að
vinna rúmlega hálfa vinnu
samtals með skólanum, bæði
hjá Löggiltum endurskoðend-
um Vestfjörðum og í Sól og
fegurð. Ég vann öll árin nema
á þriðja ári en þá var ég svo
mikið í skólanum. Ég held ég
læri alveg eins mikið og aðrir
fyrir prófin en alls ekki miklu
meira. Ég lærði bara tvo daga
fyrir próf, það var alveg nóg.
Sérstaklega þegar ég var að
vinna svona mikið, þá hafði
ég ekki tíma til að fara heim
að læra á hverjum degi.

Útskriftardagurinn var fínn
að flestu leyti. Athöfnin var
æðisleg og veislan frábær. Það
var mjög góð tilfinning að
setja upp húfuna, líkt og að fá
einhverja vígslu. Stemmingin
í hópnum var mjög góð, bæði
á útskriftardeginum sjálfum
og á æfingunni kvöldið áður.
Ég hef ekki verið svona upp
með mér í langan tíma. Í ræð-
unni minni talaði ég meðal
annars um tímann, hvernig
hugarfarið hefur áhrif á hvern-
ig hann líður og hvað það yrði
gaman að sjá bekkjarfélagana
eftir mörg ár og hvað árin sem
við höfum átt saman hafa ver-
ið góð. Ræðuflutningurinn
heppnaðist mjög vel, ég var
hrædd um að klúðra einhverju
fyrir framan fulla kirkju en
þetta var svo gaman og það
voru allir svo ánægðir með
daginn.“

Fótbolti og skíðiFótbolti og skíðiFótbolti og skíðiFótbolti og skíðiFótbolti og skíði

„Ég hef verið alltaf verið
mikið í íþróttum, bæði í fót-
bolta og á skíðum. Ég æfði á
skíðum þangað til í tíunda
bekk en ég hætti þá vegna
þess að það er mjög erfitt að
sameina skíðaæfingarnar með
menntaskólanum. Ég saknaði
skíðanna fyrst eftir að ég hætti
en ég komst yfir það. Ég sá
líka að ég yrði ekkert betri en
ég var orðin. Mér gekk heldur
aldrei vel á útimótum þannig
að þetta var mér bara fyrir
bestu.

En ég er ennþá að æfa fót-
bolta og spila með meistara-
flokki kvenna í BÍ-88 og var

kjörin knattspyrnukona ársins
í fyrra. Ég veit samt ekki
hvernig þetta verður í sumar.
Við byrjuðum aftur að æfa
fyrir stuttu og ætlum að fara á
landsmót UMFÍ á Egilstöðum
í næsta mánuði. Við tókum
þátt í Íslandsmótinu í fyrra en
við getum það ekki núna því
við erum svo fáar að við náum
ekki í lið. Við mættum átta á
fyrstu æfinguna. En þar sem
það er lítill völlur á Egilsstöð-
um, þá getum við spilað þar.
Ég veit samt ekki hvernig
fótboltaiðkun mín verður í
framtíðinni. Hún verður ekki
mikil ef ég verð áfram hér.
Snjólaug Birgisdóttir var ráðin
til að þjálfa okkur í fimm vikur
en þá er landsmótið og svo er
það bara búið.

Vel getur verið að ég fari að
æfa með einhverju liði í
Reykjavík ef ég fer í háskóla
þar. Það yrði ekkert endilega
besta liðið heldur lið þar sem
ég fengi að njóta mín og fengi
að sparka bolta. Ég hef samt
ekki mikinn áhuga á því að
horfa á fótbolta, fylgist ekkert
með ensku deildinni og er eig-
inlega alveg hætt að fylgjast
Símadeildinni.“

„Í sambandi við uppbygg-
ingu íþrótta í Ísafjarðarbæ

vantar bráðnauðsynlega
tvennt – nýja sundlaug og nýj-
an grasvöll. Það er hlægilegt
að mega bara keppa á vellin-
um en ekki æfa og það má eða
mátti a.m.k. ekki einu sinni
keppa á honum allt sumarið.
Hann er reyndar óvenju góður
núna en þetta gengur samt
ekki svona. Það væri annað
hvort hægt að laga þennan
völl sem er núna til staðar eða
búa til annan þar sem malar-
völlurinn er og hafa tvo. Við
höfum ekkert við malarvöll
að gera. Það væri jafnvel hægt
að búa til gervigrasvöll sem
væri þá hægt að nota næstum
allt árið og liðin gætu þá hald-
ið sér í æfingu allt árið.
Tunguvöllur er heldur engan
veginn nógu góð aðstaða.
Hann er allur í þúfum og það
verður að minnsta kosti eitt
óhapp á hverri æfingu.

Einnig þarf virkilega að fara
að byggja upp skíðaíþróttina
hérna, hún hefur dottið alger-
lega niður. Einu sinni var Ísa-
fjörður þekktur sem skíða-
bærinn. Það hafa kannski
verið þrír-fjórir krakkar í
hverjum flokki og allt niður í
einn í flokki á heimamótum í
vetur. En þetta gæti auðvitað
lagast þegar snjórinn kemur

aftur.“

Ætlar að ferðastÆtlar að ferðastÆtlar að ferðastÆtlar að ferðastÆtlar að ferðast
um Íslandum Íslandum Íslandum Íslandum Ísland

„Ég hef ekki haft mikinn
tíma til að sinna áhugamálum
mínum en ég hef auðvitað
gaman af því að fara út að
skemmta mér. Ég hef gaman
af vinnunni enda hef ég áhuga
á því sem ég er að vinna við.
Þar er ég að bóka, gera skatta-
skýrslur og eiginlega flest sem
endurskoðandi gerir. Ég hef
mjög gaman að því að ferðast
þótt ég hafi nú ekki gert mikið
af því. Aðallega hef ég ferðast
erlendis og það er alltaf jafn
gaman. Við ætlum hins vegar
að nota sumarið í að ferðast
innanlands og reyna að fara
helst eitthvað um hverja helgi
– eitthvað að skoða landið,
sem ég hef lítið gert. Við för-
um allavegana í Aðalvík. Afi
minn, Jón Vagnsson í Hnífs-
dal, er fæddur þar og uppalinn
og hann á bústað að Látrum.

Svo förum við á Akureyri,
suður til Reykjavíkur og aust-
ur á land. Ég ætla að taka mér
frí frá skóla í eitt ár og vera að
vinna hjá Löggiltum endur-
skoðendum en ætla síðan í

háskóla. Þar ætla ég að læra
eitthvað í framhaldi af hag-
fræði- og tölvubrautinni sem
ég var á, annað hvort við-
skiptafræði eða lögfræði. Ég
er ekki búin að ákveða hvar
ég ætla að læra en Viðskipta-
háskólinn á Bifröst heillar
núna. Þá myndi ég fara í við-
skiptalögfræðina og Guðni í
viðskiptafræðina.“

Skrítin tilfinning ...Skrítin tilfinning ...Skrítin tilfinning ...Skrítin tilfinning ...Skrítin tilfinning ...

„Fyrir tveimur vikum lang-
aði mig til útlanda að læra
þannig að þetta er fljótt að
breytast. Það er samt skrýtin
tilfinning að menntaskólinn
sé allt í einu búinn. Þetta er
góð tilfinning en núna þarf ég
að fara og takast alvarlega á
við hlutina og fara að ákveða
hvað ég ætla að gera í framtíð-
inni. Maður er allt í einu full-
orðinn. Það er svolítið skrýtin
tilhugsun að eftir fjögur ár
verð ég búin að ákveða fram-
tíðarstarfið en mig langar ekki
að fara í háskóla án þess að
vita hvað ég ætla að gera.

En í sumar ætla ég bara að
njóta þess að þurfa ekki að
fara heim að læra.“

26.PM5 19.4.2017, 09:356
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EndurbygEndurbygEndurbygEndurbygEndurbyggingu Faktorshússins í Hæstakaupstað á Ísafirði að ljúkagingu Faktorshússins í Hæstakaupstað á Ísafirði að ljúkagingu Faktorshússins í Hæstakaupstað á Ísafirði að ljúkagingu Faktorshússins í Hæstakaupstað á Ísafirði að ljúkagingu Faktorshússins í Hæstakaupstað á Ísafirði að ljúka

Upprunalegt útlit látiðUpprunalegt útlit látiðUpprunalegt útlit látiðUpprunalegt útlit látiðUpprunalegt útlit látið
halda sér eins og hægt erhalda sér eins og hægt erhalda sér eins og hægt erhalda sér eins og hægt erhalda sér eins og hægt er
– heimilislegt kaffihús og veitingastaður á neðri hæð en gisting á efri hæðinni

Áslaug Jóhanna Jensdóttir
og fjölskylda á Ísafirði hafa
stefnt að því lengi að opna
kaffi- og veitingahús í Fakt-
orshúsinu gamla í Hæstakaup-
stað á Ísafirði. Nú virðist sem
að biðin sé loksins farin að
styttast og mega Ísfirðingar
jafnvel eiga von á því að hér
bætist enn í menningarflóru
bæjarins þegar líða fer á sum-
arið. „Við gátum því miður
ekki opnað í júní eins og við
höfðum vonað. Við höfum
samt verið að vinna á fullu í
húsinu en þetta er mjög sein-
leg vinna. Húsið er mjög gam-
alt og það er ekki hægt að
nota spónaplötur og plast-
málningu heldur þurfum við
til dæmis að kaupa sérstaka
málningu og við erum að bíða
eftir síðustu sérblönduðu lítr-
unum frá Svíþjóð“, segir Ás-
laug.

„Einnig höfum við verið að
vinna í garðinum í kring og
ætlum að reyna að hafa hann

ekki of nútímalegan og styðj-
umst við gamla mynd sem
okkur áskotnaðist af garðinum
eins og hann var í eina tíð.
Sólpallurinn sunnan við húsið
og stéttin í kring eru leikur af
formum og allt gert til þess að
húsið og umhverfið samsvari
sér sem best. Uppbyggingin
hefur tekið þrjú ár hjá okkur,
sem er í sjálfu sér ekki mikið
miðað við starfsmannafjöld-
ann. Magnús Alfreðsson eig-
inmaður minn hefur í raun
séð um uppbygginguna að
mestu einn enda sést hand-
verkið hans út um allt. Við
höfum líkt þessu við að tog-
arinn sé í slipp en við höfum
ekki ennþá getað sett ná-
kvæma dagsetningu á opnun-
ina.

Faktorshúsið hefur verið
íbúðarhús í rúmlega 200 ár og
núna erum við að ganga í
gegnum það sem kallast
grenndarkynning vegna breyt-
inga á notkun hússins. Þeirri

kynningu líkur 5. júlí og þá
þarf umhverfisnefnd að fjalla
aftur um málið. Einnig þurfa
ýmsir, svo sem heilbrigðis-
fulltrúi og menn frá slökkvi-
liðinu og vinnueftirlitinu, að
koma og skoða húsnæðið.
Þetta tekur allt saman sinn
tíma þannig að ég geri ekki
ráð fyrir að við getum opnað
fyrr en í fyrsta lagi í kring um
miðjan júlí.“

Faktorshúsið með fallegri
og stæðilegri húsum bæjarins
og Áslaug segist geta lofað
því að fólk verði ekki svikið
af húsinu þegar það er tilbúið.
„Stefnan er sú að þetta verði
kaffihús að forminu til. Við
ætlum síðan að sækja um fullt
veitingaleyfi ásamt vínveit-
ingaleyfi. Á neðri hæðinni
yrði kaffihúsið og veitinga-
húsið en á efri hæðinni verður
salur og lítil íbúð. Við köllum
hana brúðarsvítuna en við höf-
um hugsað þetta þannig að
fólk geti fengið íbúðina á leigu

ef það nýtir aðra aðstöðu og
veitingar í húsinu.

Hugmyndin er að þetta
verði í gömlum heimilisstíl
og upprunalegt útlit hússins
verður látið halda sér eins og
hægt er. Annars hefur húsið
ráðið ferðinni að miklu leyti.
Það var miklu upprunalegra

að innan en við þorðum að
vona. Þetta er Hús með stóru
hái. Við ætlum að hafa full-
búna aðstöðu til veitinga. Við
erum búin að kaupa allar græj-
ur til matargerðar og kaffi-
gerðar. Einnig er heimilið okk-
ar fullt af húsgögnum sem
eiga að fara í Faktorshúsið

þegar það verður tilbúið og
ég hlakka til þegar sú stund
rennur upp!  Opnunartíminn
kemur til með að ráðast að
mestu af viðtökunum. Einnig
vil ég vil nota tækifærið og
bjóða alla velkomna þegar
húsið verður opnað“, sagði
Áslaug.

Á milli fjalla – nýstofnaður handverkshópur í SúgandafirðiÁ milli fjalla – nýstofnaður handverkshópur í SúgandafirðiÁ milli fjalla – nýstofnaður handverkshópur í SúgandafirðiÁ milli fjalla – nýstofnaður handverkshópur í SúgandafirðiÁ milli fjalla – nýstofnaður handverkshópur í Súgandafirði

Handverkshús opnað á SuðureyriHandverkshús opnað á SuðureyriHandverkshús opnað á SuðureyriHandverkshús opnað á SuðureyriHandverkshús opnað á Suðureyri
Handverkshópurinn Á milli

fjalla í Súgandafirði var stofn-
aður í lok apríl í vor. Tilgang-
urinn er að koma á framfæri
handverki Súgfirðinga, bæði

heima og heiman. Nú hefur
hópurinn opnað handverkshús
í húsi heilsugæslunnar að
Túngötu 2 á Suðureyri. Þar
eru til sölu margvíslegir list-

munir, meðal annars leirmunir
frá Lóu og skartgripir unnir úr
hári eftir Ástu Björk Frið-
bertsdóttur ásamt munum frá
öðrum félagsmönnum.

Nú eru félagsmenn 20 og
eingöngu konur. Opið er
fimmtudaga og föstudaga kl.
15-18 og laugardaga og
sunnudaga kl. 13-16.

Kynningarblaði um ÍsafjarðarbæKynningarblaði um ÍsafjarðarbæKynningarblaði um ÍsafjarðarbæKynningarblaði um ÍsafjarðarbæKynningarblaði um Ísafjarðarbæ

     Dreift meðDreift meðDreift meðDreift meðDreift með
MorgunblaðinuMorgunblaðinuMorgunblaðinuMorgunblaðinuMorgunblaðinu

Um þessar mundir er í vinn-
slu 16 síðna kynningarblað
um Ísafjarðarbæ sem dreifa á
með Morgunblaðinu í byrjun
næsta mánaðar. Tilgangur
blaðsins er að kynna Ísafjarð-
arbæ og ,,leiðrétta þá röngu
mynd sem landsmenn virðast
oft hafa á svæðinu og að vekja
athygli á þeirri uppbyggingu
sem hér á sér stað, að hér sé
gott að búa og að svæðið sé
vænlegur kostur fyrir ýmis-
konar atvinnustarfsemi,“ eins

og segir í frétt frá Ísafjarðar-
bæ.

Efni blaðsins skiptist í
nokkra meginflokka þar sem
fjallað verður um atvinnulíf
og forsvarsmenn fyrirtækja
teknir tali. Þá verður ferða-
þjónustu gerð skil, skóla- og
menningarbærinn Ísafjörður
kynntur, auk þess sem birt
verða viðtöl við áhugavert
fólk. Þá verður fólk tekið tali
um framtíðarsýn þeirra á
svæðinu.

Orkubú Vestfjarða
Stakkanesi 1 • Ísafirði • Sími 456 3211

Tilboð óskastTilboð óskastTilboð óskastTilboð óskastTilboð óskast
Tilboð óskast í bifreiðina MO-675, sem er

Toyota Double Cab, árg. 1992, ekin um 175
þús. km., breytt fyrir 38" hjólbarða. Bifreiðin er
lengd á grind með 100% læsingu á báðum
öxlum.

Bifreiðin er staðsett á Hólmavík og er til sýnis
þar. Einnig geta starfsmenn OV á Hólmavík gefið
nánari upplýsingar um ástand bifreiðarinnar.

Tilboð skilist til tæknideildar OV, Stakkanesi 1,
400 Ísafirði fyrir kl. 14:00 miðvikudaginn 4. júlí
nk.

Orkubú Vestfjarða.

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

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

nýuppgert að mestu. Verð tilboð.
Hlíðarvegur 16: Lítil 3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr.
3.800.000,- Laus þ. 1/11 nk.
Hrannargata 8: Rúmlega 70m², 3ja
herbergja íbúð. Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega.
Mjallargata 1: 70 m², 2-3ja herb.
íbúð á 2. hæð.

Smiðjugata 11a, rúmlega 150m²
einbýlishús, tvær hæðir, ris og kjallari
ásamt litlum bílskúr.
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Stórholt 13: 80 m² 3ja herb. íbúð á
2. hæð t.h. Góð lán áhvílandi. Gott
útsýni. Verð kr. 5.500.000,-
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 1.000.000,-
Fjarðarstræti 14: 4ra herb. íbúð á
1. hæð, 100 m², 60m² kjallari og
geymsluskúr 38m².
Verð kr. 5.800.000,-
Túngata 18: 90 m² 4 herb. íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.
Verð kr. 6.900.000,-
Hlíf II: Rúmlega 50 m² íbúð á 3ju
hæð. Laus fljótlega.
Urðarvegur 70: Raðhús með inn-
byggðum bílskúr alls um 195m².
Laust eftir samkomulagi. Verð tilboð.

íbúð á efri hæð í parhúsi. Verð kr.
4.200.000,-. Bein sala, en skipti á
einbýlishúsi koma til greina.
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herb.
íbúðir. Verð: 1,5 til 3 milljónir.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð.
Höfðastígur 6: Rúmlega 170m² íbúð
á efri hæð og séríbúð í kjall-ara.
Getur selst sitt í hvoru lagi.

BOLUNGARVÍK:
Þjóðólfsvegur 16: 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð. Laus.
Verð kr. 1.300.000,-
Skólastígur 19: Rúmlega 100m²

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

Dalbraut 12: 113m² einbýlishús.
Laust.

BÍLDUDALUR:

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

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

Austurvegur 13: Efri hæð og ris. Laus fljótlega. Verð kr. 7.800.000,-

Ólafstún 12 og 14, Flateyri: 113 m² einbýlishús. Laus.
Verð: Ólafstún 12, kr. 6.200.000,-. Ólafstún 14, kr. 5.000.000,-.

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

Sala Orkubúsins og kosningar að áriSala Orkubúsins og kosningar að áriSala Orkubúsins og kosningar að áriSala Orkubúsins og kosningar að áriSala Orkubúsins og kosningar að ári NetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurninginNetspurningin

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Aðeins er tekið við
einu svari frá hverri tölvu.
Niðurstöðurnar eru síðan
birtar hér.

Spurt var:

Ætlarðu að
ferast um
Vestfirði
í sumar?
Alls svöruðu 296.
Já sögðu 228 eða 77,03%
Nei sögðu 37 eða 12,50%
Óvíst sögðu
31 eða 10,47%

Minningarreitur týndra í kirkjugarðinum í EngidalMinningarreitur týndra í kirkjugarðinum í EngidalMinningarreitur týndra í kirkjugarðinum í EngidalMinningarreitur týndra í kirkjugarðinum í EngidalMinningarreitur týndra í kirkjugarðinum í Engidal

Enn vantar nokkurtEnn vantar nokkurtEnn vantar nokkurtEnn vantar nokkurtEnn vantar nokkurt
fé til að ljúka verkinufé til að ljúka verkinufé til að ljúka verkinufé til að ljúka verkinufé til að ljúka verkinu

Enn vantar herslumuninn
til að ljúka framkvæmdum
við minningarreit týndra,
sem vígður var í kirkjugarð-
inum á Réttarholti í Engidal
í Skutulsfirði á síðasta
hausti. Árgangur 1959 á Ísa-
firði átti frumkvæði að gerð
reitsins í minningu eins af

skólabræðrum sínum, sem
fórst með rækjubáti í Ísafjarð-
ardjúpi fyrir fimmtán árum.

Ýmis fyrirtæki studdu þetta
verk og vilja þau sem að því
stóðu koma á framfæri þakk-
læti til þeirra, um leið og beðið
er um fjárhagsaðstoð til þess
að ljúka verkinu.

Þeir sem vilja leggja mál-
efninu lið, hvort sem það
eru einstaklingar eða fyrir-
tæki, geta lagt inn peninga
á reikning í Landsbanka Ís-
lands á Ísafirði í nafni Ár-
gangs 1959. Reiknings-
númerið er 0156-05-63487.

Álkassinn sem geymir gestabókina er festur á stórgrýti á hvilftarbrúninni.

Nýrri gestabók komið fyrir í NaustahvilftNýrri gestabók komið fyrir í NaustahvilftNýrri gestabók komið fyrir í NaustahvilftNýrri gestabók komið fyrir í NaustahvilftNýrri gestabók komið fyrir í Naustahvilft

„Ábúandinn“ ritaði„Ábúandinn“ ritaði„Ábúandinn“ ritaði„Ábúandinn“ ritaði„Ábúandinn“ ritaði
fyrstur í bókinafyrstur í bókinafyrstur í bókinafyrstur í bókinafyrstur í bókina

– fleiri gestabókum verður komið fyrir á fjöllum í sveitarfélaginu

Á fimmtudagskvöld í síð-
ustu viku var nýrri gestabók
komið fyrir í Naustahvilft við
Skutulsfjörð. Það var Rúnar

Óli Karlsson, ferðamálafull-
trúi Ísafjarðarbæjar sem kom
bókinni fyrir ásamt eiginkonu
sinni. Bókin er geymd í sér-

stökum kassa sem fyrirtækið
Ísblikk ehf. á Ísafirði hefur
gefið og hefur hann verið fest-
ur á stórgrýti á brún hvilftar-
innar. Er Rúnar Óli og eigin-
kona hans voru að koma bók-
inni fyrir bar þar að ,,ábúand-
ann“ í Naustahvilft, Marsell-
íus Sveinbjörnsson, sem er sá
einstaklingur sem farið hefur
hvað oftast upp í hvilftina, og
varð hann þess heiðurs aðnjót-
andi að vera fyrstur til að rita
nafn sitt í hinu nýju gestabók.

Naustahvilft er allhátt í
Kirkjubólshlíð, austanvert við
Skutulsfjörð, beint ofan við
ytri endann á flugbraut Ísfirð-
inga. Lagt er upp í gönguna
rétt frá þeim stað þar sem
Kirkjubólsfeðgar voru fyrir
hálfri fjórðu öld brenndir til
dauða fyrir galdra. Gangan
upp í Naustahvilft reynist
ýmsum þung og mæðusöm.
Hins vegar blæs Marsellíus
Sveinbjörnsson ekki úr nös

þegar hann hleypur upp hlíð-
ina þó að hann sé kominn á
fimmtugsaldur. Og svo mun
vera um fleiri.

Að sögn Rúnars Óla stend-
ur til að koma upp fleiri gesta-
bókum í sveitarfélaginu m.a.
uppi á Búrfelli og Miðfelli, í

Þjófaskarði, á Kaldbak og
uppi á Gleiðarhjalla svo
nokkrir staðir séu nefndir.

Marsellíus Sveinbjörnsson ritar nafn sitt í nýju gestabókina.

Hópur ungmenna frá Björgunarfélagi Ísafjarðar í LeedsHópur ungmenna frá Björgunarfélagi Ísafjarðar í LeedsHópur ungmenna frá Björgunarfélagi Ísafjarðar í LeedsHópur ungmenna frá Björgunarfélagi Ísafjarðar í LeedsHópur ungmenna frá Björgunarfélagi Ísafjarðar í Leeds

Gista í kastala ogGista í kastala ogGista í kastala ogGista í kastala ogGista í kastala og
leika sér í rúma vikuleika sér í rúma vikuleika sér í rúma vikuleika sér í rúma vikuleika sér í rúma viku

Á föstudag fór tíu manna
hópur frá Björgunarfélagi Ísa-
fjarðar, nánar tiltekið úr ungl-
ingadeildinni Hafstjörnunni
til Leeds á Englandi til að
taka þátt í hátíðinni Breeze
Festival sem borgaryfirvöld
þar halda fyrir ungt fólk á aldr-
inum 14-17 ára úr allri Evr-
ópu. Hópurinn héðan hefur
verið að safna fyrir ferðinni í
allan vetur og fór ásamt tveim-
ur fararstjórum, þeim Söru
Guðmundsdóttur og Bergljótu
Pálmadóttur, og er gist í göml-
um kastala í Leeds.

Þegar út var komið hittu
þau tíu manna krakkahóp frá
Leeds sem kynntu þeim Leeds
og næsta nágrenni. Sem dæmi
má nefna að til stóð að fara á
seglbretti, í leirkeragerð og á

hnútanámskeið, á diskótek og
ýmislegt fleira. Hópurinn
verður út í rúma viku en næsta
sumar mun Leedshópurinn

koma til Íslands og heimsækja
Ísafjörð.

Unglingadeildin Hafstjarn-
an vill  þakka veittan stuðning.

Hafstjörnuhópurinn sem fór utan til Leeds á Englandi.

Stefnan hefur verið sett, ef marka má samþykkt hreppsnefndar Súðavíkurhrepps
nýlega um sölu á hlut hreppsins í Orkubúi Vestfjarða. Hluturinn er metinn á 77
milljónir króna. Sveitarstjórn Vesturbyggðar mun einnig velja þann kostinn að
selja, ef marka má orð forseta bæjarstjórnar. Án nokkurs vafa munu flest hinna
sveitarfélaganna fylgja á eftir og leysa til sín hlutinn í Orkubúi Vestfjarða hf.

Sveitarfélög á Vestfjörðum hafa átt á brattann að sækja undanfarin ár. Fólki
fækkar og skal engan undra ef tekið er mið af samdrætti í sjávarútvegi. Reyndar
er í mörg horn að líta. Krafan til opinberrar þjónustu minnkar
ekki, en æ erfiðara verður að mæta henni með færri gjaldendum.
Vart verður það talið stórmannlegt að gagnrýna sveitarstjórnir
fyrir þau viðbrögð að grípa tækifærið fegins hendi og leysa til
sín fé, sem getur haft umtalsverð áhrif á skulda- og fjárhagsstöðu þeirra. Um leið
verður að gera þá kröfu til sveitarstjórnarmanna að þeir skilgreini vandlega til
hvers fénu, sem fæst fyrir eignarhlutinn, verður varið. Sé litið á stöðu sveitar-
félaganna, að minnsta kosti flestra þeirra, verður lækkun skulda fyrst fyrir.

Lækka verður skuldir sveitarfélaganna og endurskipuleggja fjármálin ef eign-
arhluturinn á verða eitthvað meira en skammgóður vermir. Til næstu framtíðar
mun viðbótarfé í fjárhirslur sveitarfélaganna verða mörgum sveitarstjórnarmann-
inum freisting til að taka til hendinni og láta sín getið með einhvers konar minnis-
varða. Þá er venjulega um framkvæmdir, byggingar eða mannvirki að ræða. Þá

freistingu er erfitt að standast því undanfarin ár hafa flest sveitarfélög á Vestfjörðum
búið við samdrátt frá einu ári til annars. Það þarf kjark til að þess að horfa framan
í íbúana, sem einnig eru kjósendur, og segja við þá, að ekkert fé sé handbært til
framkvæmda þótt drjúgt komi í kassann fyrir sölu á hlut í Orkubúi Vestfjarða hf.

Eftir tæpt ár verður kosið til sveitarstjórna á nýjan leik. Enn eru sveitarfélög of
mörg á Íslandi. Fæð þeirra og smæð setur þeim miklar skorður við lausn verk-
efna. Því má bæta við, að miðað við nútíma stjórnsýsluhætti eru einingar stjórn-

sýslu bæði ríkis og sveitarfélaga of smáar. Hafi menn á annað
borð áhyggjur af því hve mikill halli er á íbúaþróun Íslands, en
meira en 2/3 hlutar Íslendinga búa í Reykjavík og nágrenni,
hlýtur að vera nærtækast að styrkja grundvöll byggðar utan

suðvesturhornsins. Því ber að fagna framtaki Sambands íslenskra sveitarfélaga,
sem skipaði nefnd til að skoða málið. Hún komst að þeirri niðurstöðu að sveit-
arfélögum yrði að fækka í 40 til 50 til þess að skapa mótvægi við suðvesturhornið.

Nú er því ekki haldið fram að byggð í Reykjavík og nágrenni sé vond. Ísland
er hins vegar stærra en henni nemur og efnahagsleg og menningarleg rök mæla
gegn því að byggð takmarkist við eitt lítið svæði. Sterkir kjarnar eru nauðsyn og
á það var bent 1987, án árangurs. Athygli vakti að enginn Vestfirðingur var í nefnd
sambandsins.
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Þjónninn

helgarhelgarhelgarhelgarhelgardagbókindagbókindagbókindagbókindagbókin
skskskskskemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarfemmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf

Þjónninn, eða The Servant er kvikmynd sem sýnd er á Sýn þriðjudaginn 1. júlí
kl. 21:00. Myndin fjallar um ungan og spilltan mann sem heitir Tony. Hann er
vel efnum búinn og ræður sér einkaþjón til að sjá um öll sín mál. Barret, en
svo heitir þjónninn, er útsmoginn náungi sem nær fljótt tangarhaldi á Tony og
verður brátt hinn eiginlegi húsbóndi á heimilinu. Ástandið verður brátt óbæri-
legt og eitthvað verður að láta undan. Myndin er frá árinu 1963.

Þjónninn

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Hæg breytileg átt og lítils-
háttar rigning af og til
sunnanlands, en annars
að mestu þurrt og skýjað
með köflum. Hiti 8-16 stig,
hlýjast austan og suð-
austanlands.
Horfur á föstudag:
Hæg austlæg átt og að
mestu þurrt og skýjað.
Hiti 8-15 stig.
Á laugardag:
Austanátt og fer að rigna
sunnantil, en annars
skýjað með köflum.
Fremur hlýtt í veðri.
Á sunnudag:
Austanátt og rigning um
mest allt land, einkum
sunnanlands. Áfram milt í
veðri.

Föstudagur 29. júní
16.35  Fótboltakvöld
17.00  Fréttayfirlit
17.03  Leiðarljós
17.50  Táknmálsfréttir
18.05  Stubbarnir (46:90)
18.30  Búrabyggð (21:96)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.00  Lögregluhundurinn Rex (5:15)
20.55  Fár er sem faðir... (Replacing
Dad) Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1998
um raunir konu sem verður fyrir því að
eiginmaður hennar fer frá henni og þrem-
ur börnum þeirra. Aðalhlutverk: Mary
McDonnell, William Russ, Jack Coleman
og Tippi Hedren.
22.30  Gullmótið í Róm. Sjónvarpið
sýnir í sumar bestu frjálsíþróttamenn
heims eigast við á sjö gullmótum sem
fram fara í Róm, París, Osló, Monte
Carlo, Zürich, Brüssel og Berlín. Í kvöld
verður sýnd upptaka frá mótinu sem
fram fór á Ólympíuleikvangnum í Róm
fyrr í kvöld.
00.20  Fanginn. (The Package) Banda-
rísk spennumynd frá 1989. Hermanni er
falið að flytja fanga frá Berlín til Wash-
ington. Fanginn strýkur á leiðinni og
hermaðurinn kemst að því að hann er
flæktur í samsæri og einhverjir vilja hann
feigan. Aðalhlutverk: Gene Hackman,
Tommy Lee Jones, Joanna Cassidy, John
Heard og Dennis Franz.
02.05  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 30. júní
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Stubbarnir (47:90)
09.30  Mummi bumba (38:65)
09.37  Dýrabraut 64 (14:26)
09.48  Lotta (11:13)
09.55  Þrír spæjarar (21:26)
10.00  Ungur uppfinningamaður
10.17  Krakkarnir í stofu 402 (25:26)
10.50  Formúla 1. Bein útsending frá
tímatökum fyrir kappaksturinn í Frakk-
landi.
12.15  Kastljósið
12.35  Skjáleikurinn
15.30  Hönnunarkeppni véla- og iðnað-
arverkfræðinema. Þáttur um keppnina
sem haldin var í tíunda skipti í vetur. e.
16.00  Gullmótið í Róm
18.00  Táknmálsfréttir
18.10  Fíklaskólinn (15:22)
18.54  Lottó
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Kastljósið
20.05  Innrásin frá Mars. (Mars Att-
acks) Bandarísk bíómynd frá 1996 um
þau undur sem eiga sér stað þegar Mars-
búar gera innrás á jörðina með illviðráð-
anleg vopn og grimmilegt skopskyn.
Leikendur: Annette Bening, Pierce
Brosnan, Glenn Close, Lukas Haas, Jack
Nicholson, Sarah Jessica Parker, Danny
DeVito, Michael J. Fox, Natalie Portman,
Martin Short og Rod Steiger.
21.35  Halifax: Köngurlóin og flugan
(Halifax f.p.: The Spider and the Fly)
Áströlsk sakamálamynd þar sem réttar-
geðlæknirinn Jane Halifax glímir við
erfitt mál. Aðalhlutverk: Rebecca Gib-
ney.
23.15  Síðasta hasarmyndahetjan. (The
Last Action Hero) Bandarísk ævintýra-
mynd frá 1993. Ellefu ára strák gefst
tækifæri til að taka þátt í ævintýrum
uppáhaldskvikmyndastjörnunnar sinnar.
e. Aðalhlutverk: Arnold Schwarzenegg-
er, F. Murray Abraham, Charles Dance,
Anthony Quinn, Joan Plowright og Aust-
in O´Brien.
01.20  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 1. júlí
09.00  Morgunsjónvarp barnanna
09.02  Disneystundin
09.55  Prúðukrílin (102:107)
10.22  Róbert bangsi (39:39)
10.45  Draumaduft (5:13)
11.00  Kastljósið
11.20  Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Frakklandi.
16.10  Sjónvarpskringlan
16.20  Maður er nefndur
17.00  Geimferðin (5:26)
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  Ómír
18.15  Lísa (6:13)
18.30  Kajsa og kýrin (3:3)
19.00  Fréttir, íþróttir og veður
19.35  Deiglan
20.00  “Þyrstan dreymir vatn” Þáttur
þar sem farið er um fátækrahverfi
Höfðaborgar og fræðst um bág kjör
blökkumanna þar. Einnig er farið í
fangelsið á Robbin-eyju þar sem Nelson
Mandela var hafður í haldi í átján ár.
21.00  Fréttir aldarinnar
21.10  Fyrr og nú (9:22)

21.55  Helgarsportið
22.10  Fótboltakvöld
22.30  Forboðnir hlutir. (Gohatto) Jap-
önsk bíómynd um ungan samúræja sem
er bendlaður við morðmál eftir að hann
hefur átt í ástarsambandi við félaga sína
í varðflokknum. Aðalhlutverk: Takeshi
Kitano, Shinji Takeda, Tadanobu Asano
Ryuhei Matsuda og Yoichi Sai.
00.10  Deiglan
00.35  Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 29. júní
06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi 4
09.35 Fyrstur með fréttirnar (16:22)
10.20 Lífið sjálft (13:21) (e)
11.05 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.20 Caroline í stórborginni (7:26)
12.45 Íbúðin (The Apartment) Myndin
fjallar um skrifstofublókina C.C. Baxter
sem starfar hjá risavöxnu tryggingafyrir-
tæki í New York.  Hann gerir sér vonir
um stöðuhækkun og í því skyni lánar
hann lykilinn að íbúðinni sinni svo yfir-
menn hans geti átt þar náðugar stundir
með ástkonum sínum. Aðalhlutverk:
Jack Lemmon, Shirley Maclaine, Fred
Macmurray.
14.45 Simpson-fjölskyldan (19:23)
15.10 Ein á báti (22:26) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.45 Sjónvarpskringlan
18.05 Vinir (2:24)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Simpson-fjölskyldan (5:23)
20.00 Botnliðið. (The Bad News Bears)
Þriggja stjarna gamanmynd um hafna-
boltalið og þjálfara þess. Morris Butter-
maker var að eigin sögn mikil stjarna í
hafnaboltanum. Hann hefur nú tekið að
sér að þjálfa Birnina, lið sem á litla fram-
tíð fyrir sér. Leikmennirnir eru á aldrin-
um 10-13 ára og þeir kæmust örugglega
aldrei að hjá öðru liði. Morris er samt
hvergi smeykur og um leið og nýr kastari
gengur í raðir liðsins liggur leiðin óvænt
upp á við.  Aðalhlutverk: Walter Matthau,
Tatum O´Neal, Ben Piazza, Vic Morrow.
21.45 Ó,ráðhús (26:26)
22.10 Ofursveitin snýr aftur. (Univer-
sal Soldier: The Return) Sjálfstætt fram-
hald kunnrar spennumyndar. Luc Dever-
aux, sem stýrði ofursveitinni eftirminni-
lega í fyrri myndinni, starfar nú sem
tæknilegur ráðgjafi stjórnvalda. Þótt titill-
inn sé virðulegur fær Deveraux að svitna
hressilega í vinnunni og brátt er ofur-
sveitin komin aftur á stjá.  Aðalhlutverk:
Jean-Claude Van Damme, Michael Jai
White, Heidi Schanz.
23.35 Alræðisvald. (Absolute Power)
Spennutryllir um miskunnarlaust fólk
sem misnotar valdastöðu sína. Roskinn
þjófur ákveður að fremja eitt mikið rán
áður en hann sest í helgan stein. Þetta
verður til þess að hann verður óvart vitni
að kynlífshneyksli sem gæti kostað for-
seta Bandaríkjanna embættið. Leyni-
þjónustan veit að þjófurinn býr yfir
hættulegri vitneskju og ákveður að þagga
niður í honum. Aðalhlutverk: Clint East-
wood, Ed Harris, Gene Hackman.
01.35 Ég skaut Andy Warhol. (I Shot
Andy Warhol) Popplistamaðurinn Andy
Warhol hafði náð hátindi frægðar sinnar
undir lok sjöunda áratugarins og stofnað
Verksmiðjuna þar sem ýmsir virtir lista-
menn komu við sögu. Valerie Solanas
fékk hins vegar ekki inni þar og henni
þótti Warhol sýna leikverkum sínum
heldur lítinn áhuga. Þessi ringlaða kona
greip til byssunnar og skaut Warhol af
litlu færi. Í þessari þriggja stjarna mynd
kynnumst við Solanas og örlögum henn-
ar. Í hlutverki Warhols er Jared, sonur
leikarans Richards Harris.  Aðalhlutverk:
Lily Taylor, Jared Harris, Stephen Dorff.
03.15 Dagskrárlok
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.35 Mjallhvít og dvergarnir sjö
12.00 Best í bítið
12.40 NBA-tilþrif
13.05 Leigubílaspjall (e)
13.55 Hatari!
16.25 Glæstar vonir
18.30 Fréttir
18.50 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Hér er ég (5:24)
20.00 Undir sama þaki (1:7) (Spaced)
Breskur gamanmyndaflokkur. Daisy og
Tim eru bæði í húsnæðisvandræðum í
London. Með því að þykjast vera hjón fá
þau loksins íbúð en þá fyrst byrja vand-
ræðin fyrir alvöru.
20.30 Dýrðardagar. (Glory Daze) Jack

stendur á tímamótum. Eftir tvo daga út-
skrifast hann frá skólanum og þá halda
vinirnir hver í sína áttina. Árin hafa verið
fljót að líða í Santa Cruz og undir niðri
vildi Jack að þessum kafla í lífinu væri
ekki að ljúka. Rob ætlar að flytja til Los
Angeles og Dennis hyggur á nám í
Michigan. Kveðjustundin er fram undan
og Jack verður að búa sig undir næstu
skref í lífinu.  Aðalhlutverk: Ben Affleck,
Sam Rockwell, Megan Ward, French
Stewart.
22.10 Í gíslingu. (Mad City) Sam Baily
grípur til örþrifaráða þegar hann er rek-
inn úr vinnu sinni sem safnvörður og
tekur fólk í gíslingu á safninu. Gamall
fréttahaukur, Max Brackett, er inni á
snyrtingu safnsins þegar ósköpin ganga
yfir en Sam veit ekki af honum. Max
flytur fréttir af gíslatökunni og er full-
komlega ljóst að hann gæti aftur orðið
þekktur í fréttaheiminum ef hann heldur
spennunni gangandi.  Aðalhlutverk: John
Travolta, Dustin Hoffman, Alan Alda.
00.05 Strákar til vara. (Boys on the
Side) Þrjár stallsystur sem verða sam-
ferða um þjóðvegi Bandaríkjanna eiga
það sameiginlegt að hafa brennt allar
brýr að baki sér og reyna að öðlast frelsi
á ný. Hugljúf mynd sem lætur engan
ósnortinn.  Aðalhlutverk: Drew Barry-
more, Whoopi Goldberg, Mary Louise
Parker.
02.00 Djöfull að draga. (Advocate´s
Devil) Körfuboltastjarnan Joe Campbell
er ákærð fyrir nauðgun. Lögfræðingur-
inn Abe Ringel er ákveðinn að fá Joe
sýknaðan, enda er hann góður drengur.
En þegar Abe fer að grafast nánar fyrir
um fortíð Joes kemur ýmislegt upp á
yfirborðið.  Aðalhlutverk: Ken Olin, Holt
McCallany, Gina Phillips.
03.30 Dagskrárlok
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08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Mótorsport (e)
12.45 Rolling Stones
13.35 Tungldansinn
15.10 Oprah Winfrey. Gestur Opruh í
kvöld er leikkonan íðilfagra, Nicole Kid-
man. Hún segir frá nýjustu mynd sinni,
Moulin Rouge, og tjáir sig um skilnaðinn
við Tom Cruise.
15.55 Nágrannar
18.00 Afleggjarar (1:12) (e) Í Afleggj-
urum er Þorsteinn J. einn á ferð með
myndbandstökuvélina sína. Sviðið er
Reykjavík, Los Angeles, Kaupmanna-
höfn, Indiana, Madríd og íslenska lands-
byggðin. Þorsteinn ræðir við fólk sem á
vegi hans verður út frá þeirri hugmynd
að heimurinn sé í rauninni aðeins ein
stór stofa.
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Jonathan Creek (6:18)
20.30 Citizen Kane verður til. (RKO
281) Sjónvarpsmynd. Orson Welles hef-
ur getið sér gott orð í New York en er nú
kominn til Hollywood. Hann hittir blaða-
kónginn William Randolph Hearst og
ákveður að gera mynd um ævi hans.
Kvikmyndagerðin fer leynt en þegar
Hearts fréttir af áformum Welles vill

hann stöðva sýningu myndarinnar með
öllum tiltækum ráðum. Aðalhlutverk:
Liev Schreiber, James Cromwell, Mel-
anie Griffith, John Malkovich, Brenda
Blethyn.
22.00 Orðspor (6:9) (Reputations)
Fimleikastjarnan Olga Korbut sló í gegn
á Ólympíuleikunum í München árið
1972. Í þættinum ræðir hún m.a. um
leiðina á toppinn, samskiptin við þjálfar-
ann Renald Knysh og hvernig það var
að vera sovéskur afreksmaður í íþróttum.
22.50 Endalok ofbeldis. (End of Viol-
ence) Mike Max er kvikmyndaframleið-
andi í Hollywood sem hagnast hefur á
gerð blóðugra og ofbeldisfullra kvik-
mynda. Dag einn hverfur hann sporlaust
og er reynt að grafast fyrir um dvalarstað
hans. Hins vegar er ekki víst að hann
vilji láta finna sig. Aðalhlutverk: Bill
Pullman, Andy Macdowell, Gabriel
Byrne.
00.50 Norður og niður (1:10) (e) (The
Lakes) Magnaðir framhaldsþættir sem
gerast í smábæ á Englandi þar sem frið-
sælt líf íbúanna breytist í martröð eftir
svipleg dauðsföll þriggja ungra stúlkna.
01.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí
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17.15 David Letterman. David Letter-
man er einn frægasti sjónvarpsmaður í
heimi.
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Hestar 847 Skemmtilegur þáttur
þar sem Daniel Ben Þorgeirsson og Guð-
rún Astrid Elvarsdóttir munu ferðast um
allt land í sumar og fylgjast með nánast
öllu sem viðkemur hestamennsku hér-
lendis og erlendis. Fylgst verður með
mótum sumarsins, farið verður í hesta-
ferðir, skemmtanalífið á hesthúsabörun-
um verður kannað að ógleymdu slúðrinu
í hestaheiminum.
20.30 Kraftasport. Fylgst er með
keppninni Sterkasti maður Íslands.
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Flugrán. (Sonic Impact) Alríkis-
lögreglumaðurinn Nick Halton er nýbú-
inn að handsama einn hættulegasta
glæpamann heims, Jeremy Barrett, eftir
margra ára leit. Barrett er nú ásamt nokkr-
um öðrum föngum á leið til New York
með flugvél og Halton getur loksins and-
að léttar. En mitt í háloftunum tekst föng-
unum að losna og alríkslögreglumaður-
inn óttast að allt erfiðið sé til einskis.  Að-
alhlutverk: James Russo, Ice T, Michael
Harris.
01.20 Eurythmics á tónleikum. Upp-
taka frá tónleikum með Eurythmics.
Dave Stewart og Annie Lennox hafa
aftur tekið upp þráðinn og sent frá sér
nýja plötu, Peace.
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 30. júní
17.40 Íþróttir um allan heim
18.35 Toyota-mótaröðin í golfi
19.15 Babylon 5 (14:22)
20.00 Naðran (21:22)
20.50 Lottó
21.00 Krókur á móti bragði. (Life Less
Ordinary) Þegar húsvörðurinn Robert
er rekinn úr starfi ákveður hann að koma
fram hefndum og rænir ofdekraðri dóttur
eigandans, Celine. Robert er hins vegar
hálfgerður hrakfallabálkur og veit ekki
hvað hann hefur komið sér í. Það er því
lán í óláni að Celine virðist hafa talsvert
vit á mannránum og er alls ekki frábitin
því að rétta lánleysingjanum hjálpar-
hönd. Aðalhlutverk: Ewan McGregor,
Cameron Diaz, Holly Hunter, Ian Holm.
22.40 Dýrara en djásn. (Price Above
Rubies) Hjónaband Soniu og Senders
Horowitz er í uppnámi. Hann er strang-
trúaður gyðingur og hún á erfitt með að
uppfylla kröfur hans. Skoðanir þeirra í
mikilvægum málum fara alls ekki saman
og Sonia virðist eiga um fátt að velja.
Annaðhvort sættir hún sig við ákvarðanir
eiginmannsins eða bindur enda á hjóna-
bandið. Aðalhlutverk: Reneé Zellweger,
Christopher Eccleston, Allen Payne,
Glenn Fitzgerald, Julianna Margulies.
00.35 Blóðhiti 2. Erótísk kvikmynd.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 1. júlí
17.30 Hestar 847
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 Sjónvarpskringlan
19.20 Kraftasport
20.00 Spæjarinn (21:21)
21.00 Töfralyfið. (Rough Magic) Myra
er ung og falleg stúlka og snillingur í
töfrabrögðum. Hún er á flótta undan
fyrrverandi kærasta sínum og heldur til
Mexíkós. Þar kynnist hún mörgum góð-
um mönnum, m.a. Ross sem kærastinn
réð til að finna hana. Leikurinn berst
víða og yfirnáttúrulegir hlutir gerast.
Aðalhlutverk: Bridget Fonda, Russell
Crowe, Jim Broadbent.
22.40 Gillette-sportpakkinn
23.10 Íslensku mörkin
23.40 Karlaheimur. (In the Company
of Men) Kvenfyrirlitning er kjarni þess-
arar myndar. Chad og Howard eiga það
sameiginlegt að skilið við eiginkonur
sínar. Til þess að sigrast á niðurlæging-
unni sem fylgir því að vera sagt upp af
kvenmanni þarf hefnd. Allir ættu að sjá
þessa mynd. Aðalhlutverk: Aaron Eck-
hart, Stacy Edwards, Matt Malloy.
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 29. júní
16.30 Myndastyttur. Í þættinum fá
ungir kvikmyndagerðamenn tækifæri til
þess að sýna uppskeru vinnu sinnar.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
www.hallvardur.is
Leikfélagið Hallvarður
Súgandi á Suðureyri hefur
komið upp skemmtilegri,
þægilegri og litríkri heima-
síðu. Þar má finna allar
upplýsingar um félagið,
hvenær það var stofnað,
nöfn meðlima, stjórn
félagsins og fundargerðir,
leikstjóra og tæknimenn.
Þar eru einnig upplýsingar
um leikrit sem félagið hefur
sýnt, nýjustu fréttir, mynda-
albúm og skemmtileg
gestabók sem öllum er
velkomið að skrá sig í.
Þess ber þó að geta að
síðan er ennþá í vinnslu.

LLLLLaxaxaxaxax
LLLLLaxaxaxaxax
LLLLLaxaxaxaxax

Ennþá eru
örfá veiði-
leyfi óseld í
Hallá á
Skagaströnd
í júlí og
ágúst.
Ekki missa
af þeim!
Upplýsingar
veitir Inga
í síma
452 2990.
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Hrói Höttur þakkar frábærar viðtökur
á 10 ára afmælistilboðum sínum en biður
viðskiptavini afsökunar á þeim töfum sem
urðu vegna óhemju mikils álags

17.00  Charmed.
17.45 Two guys and a girl
18.15 Providence
19.00 Jay Leno (e)
20.00 Charmed. Heillanornirnar í
Charmed eru sífellt að bjarga heiminum
og eru nú mættar aftur á skjáinn
21.00 Hestar. Fjallað um flest allt það
sem viðkemur hestum og hestamennsku.
Rætt við fólkið sem stundar þetta að
áhuga eða atvinnu.
21.30 Titus. Kvöld eitt þegar Titus og
Erin koma heim heyra þau að einhver er
í eldhúsinu. Með kylfu að vopni kemst
Titus að því að það er móðir hans sem
komin er heim af geðsjúkrahúsinu. Titus
er ekki fyllilega sannfærður um að hún
hafi náð heilsu.
22.00 Fréttir
22.20 Allt Annað. Ekkert í dægur-
menningunni er þeim óviðkomandi.
Dóra Takefusa og Finnur Þór grípa núið
og skella því með stæl á skjáinn.
22.25 Málið
22.30 Jay Leno
23.30 Hjartsláttur (e)
00.30 Jay Leno (e)
01.30 Jay Leno (e)
02.30 Óstöðvandi Topp tónlist

Laugardagur 30. júní
09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Dateline (e)
13.30 Jackass (e)
14.00 Nítró
15.30 Saturday Night Live (e)
16.30 The Tom Green Show (e)
17.00 Deadline (e)
18.00 The Practice (e)
19.00 Charmed (e) Heillanornirnar í
Charmed eru sífellt að bjarga heiminum.
20.00 Two guys and a girl
20.30 Everybody Loves Raymond
21.00 Glamúr. Íslenskur fréttaþáttur
sem fjallar um skemmtana- og menning-
arlíf. Hverjir voru hvar og hver var með
hverjum? Glamúr er þar sem hlutirnir
gerast.
22.00 Saturday Night Live
23.00 Shades of L.A.
00.00 Jay Leno (e)
01.00 Jay Leno (e)
02.00 Jay Leno (e)

Sunnudagur 1. júlí

09.30 Óstöðvandi Tónlist
10.00 Barnaefni
12.00 Jóga
12.30 Boðorðin 10. ,,Heiðra skaltu
föður þinn og móður” er boðorð dagsins.
Egill fær til sín góða gesti þar á meðal
eru: Tryggvi Gíslason, Guðrún Ög-
mundsdóttir, Oddný Sturludóttir, Andrés
Magnússon og Ármann Jakobsson.
13.30 Titus (e)
14.00 Nítró
15.30 CSI (e)
16.30 Boston Public (e)
17.30 Two guys and a girl (e)
18.00 Everybody Loves Raymond
18.30 Hestar (e)
19.00 Will & Grace (e)
19.30 Yes Dear (e)

20.00 Deadline. Þátturinn fjallar um
rannsóknarblaðamann sem skoðar mál
sem engin annar vill skipta sér af og
oftar en ekki kemur ýmislegt krassandi
í ljós.
21.00 Boðorðin 10
22.00 The Practice
23.00 Profiler. Sam starfar með lög-

reglunni og leysir erfiðustu glæpamálin.
Þó Sam sé umkringd lögreglumönnum
alla daga lifir hún við stöðugan ótta þar
sem Jack er sífellt á eftir henni.
00.00 Judging Amy
00.45 Will & Grace
01.15 Everybody Loves Raymond
01.45 Óstöðvandi Tónlist

Verslunarmannafélag
Ísafjarðar

SumarhúsSumarhúsSumarhúsSumarhúsSumarhús
Eigum nokkrar lausar vikur í sumarhúsum

okkar í sumar. Í Birkihlíð í Hálshreppi (fyrir
norðan) 6.-13. júlí, 17.-24. ágúst, 24.-31.
ágúst og 31. ágúst til 7. september.

Í Ölfusborgum (fyrir sunnan) 31. ágúst til
7. september.

Þeir sem hafa áhuga á að taka sumarhúsin
á leigu í vikutíma hafi samband við skrifstofu
Verslunarmannafélagsins í síma 456 3328
milli kl. 9-12 virka daga.

Vantar þig...Vantar þig...Vantar þig...Vantar þig...Vantar þig...
...húsnæði fyrir léttan iðnað, skrifstofu,

verslun eða annað? Í húsnæði okkar er
laus aðstaða fyrir ýmiskonar starfsemi.
Staðsetning og aðkoma er mjög góð.
Stærð leigupláss er eftir samkomulagi.

Allar upplýsingar gefur Hermann í síma
456 3092.AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna

Landflutningar – Samskip á Ísafirði óska
eftir starfsmanni með meirapróf til afleysinga
í sumar.

Upplýsingar gefur Kristín í síma 896 8723.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Elías Oddsson, fram-

kvæmdastjóri Miðfells
hf. á Ísafirði svarar:

„Ég fer inn á
vedur.is,
bb.is, mbl.is
og visir.is á
hverjum degi.
Í vinnunni
nota ég
centrum.is/gengi, fba.is
og fiskistofa.is mikið. Þá
fer ég inn á http://
forum.europa.eu.int/
Public/irc/sanco/vets/
information til að fá
upplýsingar um hvaða skip
hafa leyfi til að landa inn á
EES sem upprunaland og
hvaða þriðju lands skip
hafa leyfi til að landa innan
EES. Ég nota
altavista.com til að leita
og ég fer mikið inn á
ráðuneytin til að finna
ýmsar reglugerðir og
annað. Á stjr.is eru
tenglar inn á öll ráðuneyt-
in. Í sambandi við fræðslu-
nefnd fer ég mikið inn á
namsmat.is sem er
heimasíða námsmats-
stofnunar.“

fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir
Gengið áGengið áGengið áGengið áGengið á
KaldbakKaldbakKaldbakKaldbakKaldbak

Heilsubærinn Bolung-
arvík efnir á laugardaginn
til gönguferðar á Kaldbak,
hæsta fjall Vestfjarða (998
m), undir fararstjórn Þóris
Arnar Guðmundssonar á

Þingeyri. Lagt verður í
gönguna úr Fossdal í

Arnarfirði kl. 10 og komið
niður í Kirkjubólsdal í

Dýrafirði eftir um sex tíma
ferð. Rútuferð verður frá

Grunnskólanum í Bolung-
arvík kl. 8 og komið við hjá
Hótel Ísafirði kl. 8.15. Ferð

með rútu og fararstjórn
kostar kr. 2.400 og þarf að

tilkynna þátttöku í rútu-
ferðina. Skráning og nán-

ari upplýsingar hjá Petrínu
(848 6028) og Steingrími

(690 1515).

Ertu orðin(n) áskrifandi?

ForstöðumaðurForstöðumaðurForstöðumaðurForstöðumaðurForstöðumaður
íþróttamiðstöðvaríþróttamiðstöðvaríþróttamiðstöðvaríþróttamiðstöðvaríþróttamiðstöðvar

Laus er til umsóknar staða forstöðumanns
íþróttamiðstöðvarinnar Árbæ, Bolungarvík.

Upplýsingar um starfið gefur bæjarstjórinn
í Bolungarvík, sími 450 7000.

Umsóknum um starfið skal skilað inn til
bæjarskrifstofu Bolungarvíkurkaupstaðar
fyrir hádegi 9. júlí 2001, merkt: ,,Atvinnuaug-
lýsing – forstöðumaður“.

Bolungarvík 26. júní 2001
Bæjarstjórinn í Bolungarvík

Bolungarvíkurkaupstaður

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

KvartaðKvartaðKvartaðKvartaðKvartað
yfir hrað-yfir hrað-yfir hrað-yfir hrað-yfir hrað-

akstriakstriakstriakstriakstri
Lögreglan á Ísafirði vill

minna ökumenn á að 35
km hámarkshraði er á
Seljalandsvegi á Ísafirði.
Eins og vegfarendur hafa
tekið eftir er umferð nú
beint frá Skutulsfjarðar-
braut og upp á Seljalands-
veg vegna framkvæmda
við hringtorg.

Íbúar hafa kvartað yfir
hraðakstri og hefur lög-
regla vaktað götuna sér-
staklega vegna þessa.

Ertu orðin(n) áskrifandi?

Áskrifendur ath!Áskrifendur ath!Áskrifendur ath!Áskrifendur ath!Áskrifendur ath!
Enn eiga nokkrir áskrifendur eftir að gera

skil á áskriftargjöldum vegna mars-apríl.
Vinsamlegast gerið skil hið fyrsta.
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Réttindaleysi og bílvelta með tvegRéttindaleysi og bílvelta með tvegRéttindaleysi og bílvelta með tvegRéttindaleysi og bílvelta með tvegRéttindaleysi og bílvelta með tveggja tíma millibiligja tíma millibiligja tíma millibiligja tíma millibiligja tíma millibili

Viðburðarík umferðViðburðarík umferðViðburðarík umferðViðburðarík umferðViðburðarík umferð
í Engidal við Ísafjörðí Engidal við Ísafjörðí Engidal við Ísafjörðí Engidal við Ísafjörðí Engidal við Ísafjörð

Réttindalaus piltur sem
ekki er orðinn 17 ára var á
tólfta tímanum á sunnu-
dagskvöld gripinn þar sem
ók óskráðum bíl í Engidal í
Skutulsfirði. Pilturinn hefur
svokallað æfingaleyfi sem
gefur honum rétt til að aka

ákveðnum bíl með fyrirfram
samþykktum leiðbeinanda en
í þessu tilfelli var hvorugu
skilyrðinu fullnægt. Einn far-
þegi var í bílnum en hann var
ekki með réttindi frekar en
ökumaðurinn. Ekki er enn vit-
að hvaða afleiðingar aksturinn

mun hafa fyrir piltinn.
Um tveimur tímum síðar,

eða klukkan hálf tvö um
nóttina, var bíl velt á svip-
uðum slóðum í Engidal.
Tveir voru í bílnum, öku-
maður og farþegi, og sluppu
báðir án meiðsla.

Kynning á Vestfjörðum
hófst í Hafnarfirði í gær,
þriðjudag, og stendur í fimm

daga í samstarfi við upplýs-
ingamiðstöð ferðamanna í
Hafnarfirði. Markmiðið er að

kynna Vestfirði fyrir starfs-
fólki upplýsingamiðstöðva,
leiðsögumönnum, ferðaþjón-

ustuaðilum og öllum almenn-
ingi. Lögð verður áhersla á
náttúru Vestfjarða og þá ferða-
möguleika sem eru í boði.

Á kynningunni eru daglegir
fyrirlestrar og kynningar um
svæðið og sett hefur verið upp
sérstök aðstaða fyrir kynning-
arefni frá Vestfjörðum hjá
upplýsingamiðstöð ferða-
manna að Vesturgötu 8 í Hafn-
arfirði. Dagskráin er fjölbreytt
og allir ættu að finna eitthvað
við sitt hæfi. Þar má meðal
annars finna fyrirlestur um refi
á Hornströndum og  sitthvað
um sjókajaka á Vestfjörðum.
Meðal annarra viðfangsefna
má nefna átján elda á Strönd-
um, Skrúð í Dýrafirði, hring-
ferð um Vestfirði, vestfirskan
húmor, ferðir um Vestur-

byggð, vestfirskar þjóðsögur
og margt fleira.

Lokaatriðið verður galdra-
kvöldvaka í Fjörukránni á
sunnudagskvöldið þar sem
galdrakarlar af Ströndum
verða með fróðleik og
skemmtun um galdra. Einnig
verður dregið úr getraun og
þar verður veislustjóri og
skemmtiatriði að vestan. Þá
mun Morrinn, atvinnuleikhús
ungs fólks í Ísafjarðarbæ,
verða með tónlistaratriði og
uppákomur af og til allan dag-
inn alla daga á meðan kynn-
ingunni stendur og félag harð-
fiskframleiðenda á Vestfjörð-
um gefur gestum að smakka
ekta vestfirskan harðfirsk.
Enginn aðgangseyrir er að fyr-
irlestrum.

Refir og galdrar, húmor og harðfiskurRefir og galdrar, húmor og harðfiskurRefir og galdrar, húmor og harðfiskurRefir og galdrar, húmor og harðfiskurRefir og galdrar, húmor og harðfiskur
Fimm daga samfelld Vestfjarðakynning hófst í Hafnarfirði í gærFimm daga samfelld Vestfjarðakynning hófst í Hafnarfirði í gærFimm daga samfelld Vestfjarðakynning hófst í Hafnarfirði í gærFimm daga samfelld Vestfjarðakynning hófst í Hafnarfirði í gærFimm daga samfelld Vestfjarðakynning hófst í Hafnarfirði í gær

Tilboð í húseignir Hér-
aðsskólans í Reykjanesi
voru opnuð hjá Ríkiskaup-
um í síðustu viku eftir að
þær höfðu verið auglýstar á
ný. Sjö tilboð bárust, hið
hæsta 24,5 milljónir króna,
en það átti Rekstrarfélagið
Traust ehf. Í þjóðskrá er fé-
lagið með aðsetur að Hafn-
arstræti 20 í Reykjavík en á

tilboðinu er það skráð við
Bæjarhraun í Hafnarfirði.
Ekki voru að svo stöddu gefin
upp nöfn annarra bjóðenda
eða upphæðir annarra tilboða.

Hjá Ríkiskaupum fengust
þær upplýsingar, að líklega
yrði gengið frá sölu eignanna
í þessari viku. Eins og fram
hefur komið hafa sölutilraunir
staðið í marga mánuði og ekki

gengið þrautalaust. Fyrst
átti Mamma Steina ehf.
hæsta boð, 25 milljónir, en
féll frá því, og síðan var
gengið til samninga við
Hrein Sigurðsson og gerður
samningur upp á 25 millj-
ónir. Hins vegar stóð Hreinn
ekki við samninginn og
voru eignirnar því auglýstar
á ný.

Rekstrarfélagið TraustRekstrarfélagið TraustRekstrarfélagið TraustRekstrarfélagið TraustRekstrarfélagið Traust
ehf. bauð 24,5 milljónirehf. bauð 24,5 milljónirehf. bauð 24,5 milljónirehf. bauð 24,5 milljónirehf. bauð 24,5 milljónir

Ný tilboð í húseignir Héraðsskólans í ReykjanesiNý tilboð í húseignir Héraðsskólans í ReykjanesiNý tilboð í húseignir Héraðsskólans í ReykjanesiNý tilboð í húseignir Héraðsskólans í ReykjanesiNý tilboð í húseignir Héraðsskólans í Reykjanesi

Hringtorgið tekur á sig mynd og sést betur ofan frá úr nokk-
urri fjarlægð en á staðnum sjálfum.

Hringtorgið tekur á sig myndHringtorgið tekur á sig myndHringtorgið tekur á sig myndHringtorgið tekur á sig myndHringtorgið tekur á sig mynd

„Erum kannski„Erum kannski„Erum kannski„Erum kannski„Erum kannski
viku á eftir áætlun“viku á eftir áætlun“viku á eftir áætlun“viku á eftir áætlun“viku á eftir áætlun“

Framkvæmdir við
hringtorgið nýja sem

tengja mun saman Hafnar-
stræti, Skutulsfjarðar-

braut og þrjár aðrar götur
á Ísafirði hafa varla farið

framhjá nokkrum sem leið
á um bæinn. Að sögn Gísla

Eiríkssonar, umdæmis-
stjóra Vegagerðar ríkisins,

ganga framkvæmdirnar
sæmilega. „Við erum

kannski viku á eftir áætl-
un. Verið er að setja upp
burðarlag en allri lagna-

vinnu er lokið“, segir Gísli.

Ökumenn á leið inn og
út Skutulsfjörð að norðan-
verðu hafa að undanförnu
þurft að leggja á sig nokk-

urn krók og aka Selja-
landsveg í stað Skutuls-

fjarðarbrautar sem hefur
verið lokuð. Vegna þessa

hefur einstefna niður
Hafnarstræti að Norður-
vegi verið afnumin tíma-

bundið. Gísli Eiríksson
segir að Skutulsfjarðar-

braut verði fljótlega opnuð
aftur, væntanlega í þessari

viku.

26.PM5 19.4.2017, 09:3512


