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Bolungarvíkurkaupstaður
hefur lagt fram til kynningar,
mat á umhverfisáhrifum snjó-
flóðavarna í Bolungarvík.

Þar kemur fram að í heildina
litið sé ávinningur af fram-
kvæmdinni svo mikill að nei-
kvæð áhrif séu lítil eða hverf-
andi í því samhengi. Verði
varnargarðar hins vegar ekki
byggðir sé nauðsynlegt að
kaupa upp stóran hluta bæjar-
ins og að mati framkvæmda-
aðila er sá kostur óraunhæfur
vegna mikils kostnaðar sem
og ákvæða í lögum um þátt-
töku Ofanflóðasjóðs í upp-

kaupum eða flutningi á hús-
eignum. Þá segir í matinu að
félagsleg áhrif snjóflóðahættu
verði seint vanmetin og því
nauðsynlegt að bægja þeirri
vá frá eins og auðið er.

Varnirnar verða staðsettar í
hlíðum Traðarhyrnu ofan við
kaupstaðinn, frá skíðasvæði
og út fyrir gatnamót Stiga-
hlíðar og Hjallastrætis, og
samanstanda af tveimur gerð-
um Varnarmannvirkja, þ.e.
tveir bogadregnir garðar sem
koma saman í hvössu horni
og átta nabbar. Áætlaður
byggingarkostnaður varnar-

mannvirkjanna er um 420
mkr. auk kostnaðar við upp-
kaup sex húsa við Dísarland
og tveggja húsa við Traðar-
land, en hluti af varnarmann-
virkjunum lendir á íbúða-
svæði.

Í matinu kemur fram að
megnið af allri úrkomu sem
fellur á vatnasvið Tunguhorns
rennur af yfirborði eftir lækj-
um úr giljum og leysingar-
vatnsfarvegum. Er því nauð-
synlegt að gera ráðstafanir til
að veita yfirborðsvatni fram-
hjá byggðinni og til sjávar.
Hins vegar er ekki talin ástæða

til að ætla að mýrlendið undir
hlíðinni vestan við jaðar bæj-
arins muni breytast að ráði
vegna breytinga á rennsli yfir-
borðsvatns.

Þá segir ennfremur í matinu
að á svæðinu hafi ekki fundist
neinar jarðmyndanir sem hafa
sérstakt verndargildi. Gróður-
far hafi nú þegar orðið fyrir
miklum áhrifum af byggðinni
og engar tegundir hafi fundist
sem teljast sjaldgæfar né gróð-
urlendi með sérstakt verndar-
gildi. Fuglalíf sé einsleitt á
framkvæmdasvæðinu og með
góðum frágangi, þar sem leit-

ast verður við að líkja eftir
núverandi aðstæðum, megi
viðhalda svipuðu fuglalífi við
garðana og er nú í hlíðum
Traðarhyrnu. Við frágang
varnarmannvirkjanna verður
reynt að fella þau eins vel að
umhverfinu og kostur er.

Rannsaka þarf fornminjar
sem eru á svæðinu. Rúmlega
helmingur fornleifa mun
verða fyrir skemmdum eða
hverfa með tilkomu varnar-
garðanna. Er þar helst að telja
hluta af bæjarstæði Traðar
ásamt útihúsum, brunni, kál-
garði og túngörðum.
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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: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.
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Í frétt á bls. 2 í síðasta tbl.
BB er varðaði félagsmála-
nefnd Ísafjarðarbæjar, urðu
þau leiðu mistök að ranglega
var sagt frá því að félags-
málanefnd harmaði vinnu-
brögð bæjarstjórnar varð-
andi frumvarp á breytingum
á lögum um verslun með

áfengi á tóbak. Þar var um að
ræða villu er þegar hafði verið
lagfærð í vefútgáfu blaðsins,
en fyrirfórst að lagfæra í blað-
inu fyrir prentun.

Hið rétta í málinu er það að
tveir meðlimir nefndarinnar,
þau Svavar Þór Guðmundsson
og Védís Geirsdóttir, lögðu

tvö fram og undirrituðu eftir-
farandi bókun:

„Undirrituð harma þau
vinnubrögð bæjarstjórnar að
ítreka áskorun til efnahags-
og viðskiptanefndar Alþingis
um að heimila sölu á léttu
víni og áfengu öli í öðrum
verslunum en áfengisútsölum,

án þess að bíða eftir umsögn
félagsmálanefndar um laga-
frumvarp þar að lútandi,
umsögn sem þó hafði verið
óskað eftir af bæjarráði“.

Aðrir í félagsmálanefnd
höfðu ekki með hana að
gera og eru þeir hér með
beðnir afsökunar.

Skíðaskálinn í TungudalSkíðaskálinn í TungudalSkíðaskálinn í TungudalSkíðaskálinn í TungudalSkíðaskálinn í Tungudal

Opnaður við há-Opnaður við há-Opnaður við há-Opnaður við há-Opnaður við há-
tíðlega athöfntíðlega athöfntíðlega athöfntíðlega athöfntíðlega athöfn

Nýr skíðaskáli var formlega
tekinn í notkun á skíðasvæð-
inu í Tungudal síðdegis á
föstudag að viðstöddu fjöl-
menni. Vígsluathöfnin hófst
kl. 17 með því að tveir ungir
skíðamenn léku á hljóðfæri
og því næst blessaði sr. Magn-
ús Erlingsson skálann. Þá
klipptu þeir Halldór Halldórs-
son, bæjarstjóri og Páll Stur-
laugsson, einn þeirra sem hef-
ur lagt hvað mesta hönd á
plóginn við byggingu skálans,
á borða til merkis um að skál-
inn verði formlega tekinn í
notkun. Páll rakti síðan bygg-
ingarsögu skálans og veitti
fimm einstaklingum er þóttu
hafa veitt ómetanlega aðstoð,
viðurkenningu fyrir störf sín.

Viðurkenningar hlutu þeir
Einar Oddur Kristjánsson, al-
þingismaður, fyrir ómetanlega
aðstoð við að afla fjár til bygg-
ingar skálans, Jóhann Birkir
Helgason, fyrir að láta í té
ómældan tíma við að teikna
burðarvirki hússins, Berg-
mann Ólafsson fyrir mikla
vinnu við raflagnir og mikinn
eldmóð, Gunnar Arnórsson,
skipstjóri á Júlíusi Geir-
mundssyni ÍS 270, fyrir mikla
vinnu sem hann lagði af hendi
er hann var í landi og Einar
Valur Kristjánsson, fram-
kvæmdastjóri Hraðfrystihúss-
ins – Gunnvarar hf. og bygg-
ingarmeistari, sem Páll sagði
að hefði verið stoð og stytta
foreldrafélagsins við upp-
byggingu hússins. Páll sagði
framlag Einars Vals vera
ómetanlegt skíðaíþróttinni á
svæðinu.

Í ræðu sinni kom Páll víða
við og þakkaði fjölmörgum
fyrirtækjum sem veittu afslátt
af byggingarefni sem og öll-
um þeim sjálfboðaliðum sem
unnið hafa fórnfúst starf við
byggingu skálans. Páll sagði
í samtali við blaðið fyrr í vik-
unni að sérlega ánægjulegt

væri að geta tekið skálann í
notkun nú er skíðavika fer í
hönd þar eð vinna við skálann
hafi ekki hafist fyrr en í októ-
ber 1998. „Mér finnst þetta
hafa gengið alveg stórkostlega
og það sést kannski best á því
að skálinn hefur aðeins tekið
tæp fjögur ár í smíðum. Hann
hefur að mestu verið byggður
í sjálfboðavinnu og það er
ótrúlegt hvað menn hafa verið
duglegir við smíðarnar. Vinnu
við aðra hæð skálans er þó
ólokið þannig að enn er nóg
að gera,“ sagði Páll sem
hyggst njóta veðursældar í
dölunum tveimur ásamt öðr-
um skíðavikugestum um
páskana.

Að máli Páls loknu kvað
Jónas Gunnlaugsson, stjórn-
armaður í Skíðafélagi Ísfirð-
inga sér hljóðs og veitti Páli
og eiginkonu hans, Emmu
Rafnsdóttur, viðurkenningar
frá Skíðafélaginu, Páli fyrir
vel unnin störf í þágu skíða-
íþróttarinnar og Emmu fyrir
að sjá af honum svo hann fengi
sinnt þeim. Að ræðuhöldum
loknum var gestum boðið upp
á veitingar frá SKG-veiting-
um, en Ísafjarðarbær hefur
samið við það fyrirtæki um

að sjá um rekstur skálans það
sem eftir lifir vetrar. Skálinn,

sem var hannaður af Einari
Ólafssyni, hefur þegar verið í

notkun um skeið án þess að
hafa verið formlega opnaður.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri og Páll Sturlaugsson klippa á borða til merkis um að
skálinn sé formlega tekinn í notkun.

Þessum fjórum einstaklingum voru veittar viðurkenningar fyrir vel unnin störf við bygg-
ingu skálans. F.v. Einar Oddur Kristjánsson, alþingismaður, Bergmann Ólafsson, Gunnar
Arnórsson og Einar Valur Kristjánsson.

Ástand drengsins er slas-
aðist við skíðastökk á skíða-
svæðinu í Tungudal sl. þriðju-
dag er enn óbreytt.

Honum er haldið sofandi á
gjörgæsludeild Landspítalans
í Fossvogi þar sem hann ligg-
ur þungt haldinn í öndunarvél
með höfuð- og brjósthols-
áverka. Rannsókn fer nú fram
hjá lögreglunni á Ísafirði á
tildrögum slyssins, en meðal
fyrirliggjandi gagna mun vera
myndbandsupptaka af slys-
inu.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Enn haldiðEnn haldiðEnn haldiðEnn haldiðEnn haldið
sofandi ásofandi ásofandi ásofandi ásofandi á
gjörgæslugjörgæslugjörgæslugjörgæslugjörgæslu

Sveinn Valgeirsson, sóknar-
prestur á Tálknafirði, vann
fimm milljónir króna í þætt-
inum Viltu vinna milljón? á
Stöð 2 á sunnudagskvöld.
Hann varð fyrstur allra til að
reyna að svara fimmtándu og
síðustu spurningunni, og svar-
aði henni rétt.

Spurningin var: Af hvaða
ættkvísl fugla er skúmurinn?
Möguleikarnir voru A) Kjóa-
ætt, B) Svartfuglaætt, C)
Máfaætt og D) Skarfaætt. Rétt
er svar er A; Skúmurinn er af
Kjóaætt.

Sveinn Valgeirsson er fædd-
ur 1966 í Reykjavík. Hann
útskrifaðist úr Menntaskólan-
um í Reykjavík 1986, og lauk
guðfræðiprófi frá Háskóla Ís-
lands 1995. Sveinn réðst sem
sóknarprestur vestur á Tálkna-
fjörð eftir að hann lauk prófi
og hefur þjónað þar síðan.

Sóknarprestur-Sóknarprestur-Sóknarprestur-Sóknarprestur-Sóknarprestur-
inn vann fimminn vann fimminn vann fimminn vann fimminn vann fimm

milljónirmilljónirmilljónirmilljónirmilljónir

TálknafjörðurTálknafjörðurTálknafjörðurTálknafjörðurTálknafjörður

Í gamalli sögu segir frá betlara sem reyndi að seðja sárasta hungur sitt með því að
sitja við dyr húss nokkurs og njóta ilmsins, sem barst að vitum hans, af réttunum sem
fram voru bornir innan dyra.

Í gegnum alla sögu mannsins hefur þessi mynd blasað við. Ef til vill ekk-
ert til að býsnast yfir fyrr á öldum almennrar fáfræði og einangrunar. Þeim
mun meira umhugsunarefni á tímum upplýsingaaldar, þegar heimurinn er
að renna saman í eitt þorp og við látum okkur ekki lengur nægja jarðarkringluna með
öllum sínum gæðum, sem við höfum stórlega misnotað.

Misskipting auðs í heiminum er sýnilegri en áður var. Um það var  ekki ágreiningur
á leiðtogafundi á vegum Sameinuðu þjóðanna í Mexíkó fyrir skömmu þar sem fá-
tæktin í heiminum var til umræðu. Nei. Þar  gengu menn þess ekki duldir að stór hluti
mannkyns dregur fram lífið á sem svarar eitt hundrað krónum á dag á meðan ráða-
mikill og voldugur minnihluti jarðarbúa veit ekki aura sinna tal.

 Sínum augum lítur hver á silfrið.
Á sama tíma og framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna biður ríku þjóðirnar að

auka framlag sitt til að berjast gegn fátæktinni verja þær margfaldri þeirri upphæð
sem um er beðið til að sýna mátt sinn og megin í hagsmunabaráttu hinna stóru, sem

ríkja og drottna.
Á sama tíma og ákallið frá leiðtogafundinum í Mexíkó hljómar um heimsbyggðina

bergmála í eyrum okkar upphrópanir í fjölmiðlum um milljarða króna sem ,,skipti-
mynt“ fyrir einn fótboltasparkara og við hreykjum okkur yfir að hafa eytt
yfir þúsund milljónum króna í að viðhalda lífi í einu hvalkvikindi, sem við
vorum áður búnir að svifta frelsi, og bítumst um tækifærin til að græða á

honum peninga.
Fram undan er mesta trúarhátíð þess hluta mannkyns sem kveðst játa kristna trú.

Krossfesting og upprisa þess er sagði: Það sem þér gjörið einum af mínum minnstu
bræðrum það hafið þér gjört mér.

Leitt að fulltrúar ríku þjóðanna á samkomunni í Mexíkó vissu ekki um fordæmi
íslenska einfarans, sem í áratugi hafnaði öllum munaði sér til handa til þess eins að
hinir minnstu meðal bræðra hans fengju notið ávaxta ævistarfs hans að honum
gengnum. Hversu lengi á það að viðgangast að stór hluti mannkynsins fái aðeins
notið reyksins af réttum nægtaborðsins?

Bæjarins besta sendir lesndum sínum nær og fjær bestu óskir um gleðilega páska.
s.h.
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Hjónin Páll Sturlaugsson og Emma Rafnsdóttir.

Sr. Magnús Erlingsson blessar hinn nýja skíðaskála.

Fjölmenni var við vígsluathöfnina á föstudag.

EnduruppbygEnduruppbygEnduruppbygEnduruppbygEnduruppbygging á Flateyri eftir snjóflóðið 1995ging á Flateyri eftir snjóflóðið 1995ging á Flateyri eftir snjóflóðið 1995ging á Flateyri eftir snjóflóðið 1995ging á Flateyri eftir snjóflóðið 1995

97 milljónir til fram-97 milljónir til fram-97 milljónir til fram-97 milljónir til fram-97 milljónir til fram-
kvæmda á síðasta árikvæmda á síðasta árikvæmda á síðasta árikvæmda á síðasta árikvæmda á síðasta ári

Á árinu 2001 fóru rúm-
lega 97 milljónir til fram-
kvæmda á Flateyri sem
grundvallast á samkomu-
lagi Ísafjarðarbæjar, ríkis-
sjóðs og Ofanflóðasjóðs um
endurbyggingu á Flateyri í
kjölfar snjóflóðsins 1995.
Þetta kemur fram í yfirliti
sem Sigurður Mar Óskars-
son, sviðsstjóri á tæknideild
Ísafjarðarbæjar, hefur tekið
saman að beiðni bæjar-
stjóra.

Í yfirlitinu er lýst einstaka
verkum og kostnaði við þau
en þar kemur fram að ríkis-
sjóður og Ísafjarðarbær hafa
kostað endurbyggingu
gatna, 1. áfanga, að upphæð
kr. 50,9 milljónir. Ofan-
flóðasjóður og Ísafjarðar-
bær hafa kostað fram-
kvæmdir við byggingu
miðlunargeymis Flateyrar-
veitu og fjárgirðingu utan
Flateyrar, alls kr. 22,1 millj-
ónir. Þá hefur söfnunarsjóð-
urinn Samhugur í verki
kostaði endurbætur á
íþróttamiðstöð, skóla, fé-
lagsheimili, kirkju og styrkt
umhverfisátak Íbúasamtaka
Önundarfjarðar um alls kr.
24,1 milljónir.

Vorið 2001 var hafist
handa við framkvæmdir á
Flateyri með tilstyrk hins
opinbera, annars vegar með
sérstakri fjárveitingu frá
Alþingi og hins vegar með
framlagi fram Ofanflóða-

sjóði. Þá var einnig ákveðið
að forsætisráðuneytið tæki í
sína umsjá eftirstöðvar söfn-
unarfjár Samhugar í verki og
sæi til þess að þeim yrði varið
til ýmissa nánar tilgreindra
verka samkvæmt tillögum
Ísafjarðarbæjar og Íbúasam-
taka Önundarfjarðar. Allar
framkvæmdir á Flateyri hafa
verið á ábyrgð Ísafjarðarbæjar
en umsjón og eftirlit í höndum
Framkvæmdasýslu ríkisins.

Unnið var við Grundarstíg,
Vallargötu, Bárugötu, Smiðju-
stíg ásamt hluta Túngötu og
Ránargötu. Lagt var tvöfalt
frárennsliskerfi í götur og
heimtaugar lagðar fyrir lóðar-
mörk og hús tengd. Lagt var
nýtt dreifikerfi vatnsveitu og
heimtaugar inn í hvert hús.
Brunahanar voru einnig end-
urnýjaðir. Þá var og lagt bund-
ið slitlag á götur, kantsteinar
steyptir, gangstéttir hellulagð-
ar og götulýsing endurbætt.
Heildarkostnaður við þessar
framkvæmdir nemur rúmlega
50 milljónum króna, þar af er
verktakakostnaður kr. 43
milljónir og hönnun, eftirlit
og umsjón kr. 4,7 milljónir.
Eftir stendur af verkinu að
ljúka við Ránargötu ásamt því
að leggja seinni umferð af slit-
lagi.

Tvö verk voru í gangi sem
Ofanflóðasjóður kostaði skv.
lögbundinni kostnaðarskipt-
ingu, þ.e. í hlut Ofanflóða-
sjóðs kom 90% en Ísafjarðar-

bær fjármagnaði það sem á
vantaði. Byggður var nýr nið-
urgrafinn miðlungargeymir
fyrir Flateyrarveitu þar sem
sá eldri er staðsettur í þekktum
flóðafarvegi nálægt varnar-
garði. Nýi miðlunargeymirinn
er á hjallanum ofan Flateyrar
og er alls 377 rúmmetrar að
stærð með áföstu 124 rúm-
metra loka og tengihúsi.
Geymirinn er tveggja hólfa
og er gert ráð fyrir fullkom-
num loka-, mæli- og geislun-
arbúnaði í tengihúsinu. Kostn-
aður við byggingu geymisins
var kr. 21,3 milljónir, þar af
var verktakakostnaður kr. 17,6
milljónir og hönnun, eftirlit
og umsjón kr. 2,6 milljónir.
Verkinu lauk síðla hausts og
var þá unnin undirbúnings-
vinna vegna tengingar geym-
isins og lokið við allar teng-
ingar utanhúss. Þann kostnað,
um eina milljón króna, greiddi
Ísafjarðarbær.

Ofanflóðasjóður kostaði
einnig gerð fjárheldrar girð-
ingar utan Flateyrar þar sem
sú eldri lenti undir varnargörð-
um en girðingin er forsenda
þess að uppgræðsla garðanna
takist eins og ráðgert er. Samið
var við þrjá bændur úr Dýra-
firði um verkið sem kostaði
tæplega 800 þúsund krónur.

Nokkur verk voru fjár-
mögnuð af eftirstöðvum söfn-
unarfjárs Samhugar í verki og
þar voru endurbætur á íþrótta-
miðstöðinni fjárfrekastar en

heildarkostnaður við þær
nam alls kr. 17,3 milljón-
um. Þurfti að endurbyggja
þak sundlaugarhússins en
raki innanfrá, skortur á út-
loftun þaks og leki hafði
eyðilagt burðarvirki þaks-
ins. Húsið var einnig málað
að innan og ýmislegt fleira
lagfært. Sömuleiðis voru
gerðar margvíslegar endur-
bætur á lagnakerfi íþrótta-
miðstöðvarinnar og í inn-
taksklefa sem þjónar bæði
íþróttamiðstöð og skóla.

Í umhverfisátak, sem
Íbúarsamtök Önundarfjarð-
ar stóðu að, fóru rúmlega
kr. 4,3 milljónir er notaðar
voru í niðurgreiðslu til íbúa
vegna kaupa á málningu,
plöntum, mold og áburði
og til hreinsunar brotajárns
á Flateyrarodda. Þá var
neysluvatnskerfi í félags-
heimilinu endurnýjað og
settur upp varmskiptir fyrir
heitt vatn. Til Flateyrar-
kirkju greiddi sjóðurinn kr.
2,0 milljónir vegna endur-
bóta á þaki kirkjunnar.

Frekari framkvæmdir á
Flateyri eru fyrirhugaðar og
næsta sumar verður m.a.
lokið við gatnaframkvæm-
dir í neðri hluta bæjarins
og vinna hafin við götur,
gangstéttir og opin svæði
við Tjarnargötu og ofan
hennar. Þá verður gengið
frá tengingum við nýja
miðlunartank.

Skíðavikan 2002Skíðavikan 2002Skíðavikan 2002Skíðavikan 2002Skíðavikan 2002

Enginn skíðamark-Enginn skíðamark-Enginn skíðamark-Enginn skíðamark-Enginn skíðamark-
aður starfrækturaður starfrækturaður starfrækturaður starfrækturaður starfræktur
Enginn skíðamarkað-

ur verður starfræktur í
ár á vegum Skíðafélags

Ísfirðinga líkt og verið
hefur um nokkurra ára

skeið, síðast fyrir tveim-
ur árum. Að sögn

Jónasar Gunnlaugs-
sonar hjá Skíðafélaginu

gaf opnun skíðamarkað-
arins fyrir tveimur árum
ekki nógu góða raun til
þess að áframhald yrði
á, m.a. hefði verið erfitt

að fá mannskap til að
halda utan um starf-

semina. Aðspurður um
hvort ekki væri grund-

völlur fyrir skíðaleigu á
svæðinu, sagði Jónas

að aðstöðu til slíks hefði
vantað á undanförnum
árum. „Með nýja skíða-
skálanum sem opnar í

dag skapast aðstaða til

að koma slíku af stað en
það er alveg ljóst að
slíkt krefst talsverðs

undirbúnings auk þess
sem kostnaðurinn er

nokkur,“ sagði Jónas.
Hann segir Skíðafélagið

ekki rétta aðilann til að
sjá um slíka þjónustu

og bendir í því sam-
bandi á Akureyri þar

sem skíðasvæðið sjálft
sér um leigu á skíða-

búnaði. Jóhann Torfa-
son, umsjónarmaður

skíðasvæðisins í Tungu-
dal segir nauðsynlegt

að koma upp skíðaleigu
í Tungudal í náinni fram-
tíð, engir fjármunir væru

þó á fjárhagsáætlun
þessa árs til slíkra

kaupa en málið yrði
skoðað á næsta ári.

Auglýsendur ath!Auglýsendur ath!Auglýsendur ath!Auglýsendur ath!Auglýsendur ath!
Næsta tölublað BB kemurNæsta tölublað BB kemurNæsta tölublað BB kemurNæsta tölublað BB kemurNæsta tölublað BB kemur
út fimmtudaginn 4. apríl.út fimmtudaginn 4. apríl.út fimmtudaginn 4. apríl.út fimmtudaginn 4. apríl.út fimmtudaginn 4. apríl.

Skilafrestur efnisSkilafrestur efnisSkilafrestur efnisSkilafrestur efnisSkilafrestur efnis
og auglýsinga erog auglýsinga erog auglýsinga erog auglýsinga erog auglýsinga er

þriðjudaginn 2. apríl.þriðjudaginn 2. apríl.þriðjudaginn 2. apríl.þriðjudaginn 2. apríl.þriðjudaginn 2. apríl.

Höfnin á Flateyri.
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Matreiðslu-Matreiðslu-Matreiðslu-Matreiðslu-Matreiðslu-
námið á hugnámið á hugnámið á hugnámið á hugnámið á hug
hennar allanhennar allanhennar allanhennar allanhennar allan

Matreiðslu-Matreiðslu-Matreiðslu-Matreiðslu-Matreiðslu-
námið á hugnámið á hugnámið á hugnámið á hugnámið á hug
hennar allanhennar allanhennar allanhennar allanhennar allan

Arna Lind Arnórsdóttir hefur í
tæpt ár stundað starfsþjálfun hjá

matreiðslumeisturum SKG-veitinga
á Ísafirði. Hún er á átjánda ári og
hefur stefnt að því að starfa sem

matreiðslumaður allt frá því að hún
man eftir sér. Blaðið hitti hana að

máli á matsal Hótels Ísafjarðar fyrir
skemmstu og féllst hún á að veita

lesendum blaðsins innsýn í líf ungs
matreiðslunema á norðanverðum

Vestfjörðum. Þar sem nokkuð óal-
gengt er, af einhverjum ástæðum, að

kvenfólk nemi til matsveins lék
blaðinu forvitni að vita hvernig

ungri stúlku í blóma lífsins datt í
hug að hefja nám í matreiðslu.

Alltaf dreymt um aðAlltaf dreymt um aðAlltaf dreymt um aðAlltaf dreymt um aðAlltaf dreymt um að
verða matreiðslu-verða matreiðslu-verða matreiðslu-verða matreiðslu-verða matreiðslu-

meistarimeistarimeistarimeistarimeistari
„Að starfa sem matreið-

slumaður/kona hefur alltaf
verið draumurinn, í raun var
ekkert sérstakt sem kom því

af stað heldur hefur þetta
einhvern veginn alltaf búið í
hugskoti mér,“ er það fyrsta

sem Arna Lind segir. Hún
segir að strax á unga aldri

hafi hún haft gaman af hvers
kyns stússi í eldhúsinu og

ávallt notið þess að rétta
foreldrum sínum hjálpa

hönd þar. „Ég kem hins-
vegar hvergi nálægt matreið-
slu á heimilinu síðan ég hóf
námið hér, mér þykir nóg að
vera í kringum matargerð og

það sem henni lýtur allan
daginn án þess að ég sé að

gera það þegar ég kem heim
á kvöldin,“ segir Arna.

Á matartæknibrautÁ matartæknibrautÁ matartæknibrautÁ matartæknibrautÁ matartæknibraut

Fyrstu skrefin í átt að mat-
reiðslumeistaranum steig

Arna er hún innritaði sig á
matartæknibraut Mennta-

skólans á Ísafirði. Hún nam
þar undir traustri stjórn

Birgis Jónssonar, matreið-
slumeistara Heilbrigðis-

stofnunarinnar, og segir að
hann hafi verið sanngjarn

kennari, en þó svolítið
strangur sem kennurum ber.

„Birgir var harður og
ákveðinn við okkur, en ég

get ímyndað mér að annað
eins þurfi ef á að stjórna

hópi krakka á hápunkti tán-
ingsáranna þegar hormónar-

nir flæða yfir allt og
alla,”segir Arna. Hún segir

að námið á matartæknibraut
hafi verið skemmtilegt,

fjöldi hressra bekkjarfélaga
og áhugavert námsefni hafi

orðið til þess að gera tímann
þar sem bestan.

Heppin að fá inni hjáHeppin að fá inni hjáHeppin að fá inni hjáHeppin að fá inni hjáHeppin að fá inni hjá
SKG-veitingumSKG-veitingumSKG-veitingumSKG-veitingumSKG-veitingum

FasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskiptiFasteignaviðskipti

Einbýlishús / raðhús

Fasteignir í

þessari

auglýsingu eru

aðeins

sýnishorn  af

söluskránni.

Allar frekari

upplýsingar eru

veittar  á skrif-

stofunni að

Hafnarstræti 1

og  á heimasíðu

okkar
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Hlíðarvegur 14: 170,8 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt risi. Húsið er mikið
endurnýjað, ekkert áhvílandi.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 26: 259 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum, á
neðri hæð er 70 m² íbúð sem
hægt er að leigja út . Skipti á
minni eign möguleg.
Tilboð óskast.
Hlíðarvegur 46: 186 m² enda-
raðhús á þremur hæðum. Fal-
legt útsýni. Séríbúð á neðstu
hæð. Skipti á minni eign mögu-
leg. Verð 8,9 m.kr.
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt
kjallara, háalofti og ræktuðum
garði. Tilboð óskast
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýl-
ishús á einni hæð ásamt 55,2
m² bílskúr. Verð 12,9 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr, kjallara og
garði. Húsið er allt að mestu
endurnýjað. Tilboð óskast
Móholt 9: 194,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr
Verð 12,9 m.kr.
Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
góður sólpallur.
Verð 8,2 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum
ásamt kjallara, risi og bíl-
geymslu. Húsið allt nýmálað
að utan. Skoðum öll tilboð.
Verð 6,1 m.kr.
Sunnuholt 6: 231 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Hægt að hafa
80 m² séríbúð á neðri hæð.
Skipti á minni eign á Eyrinni
koma til greina.
Verð 15,5 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt
bílskúr, góðum garði, svölum
og sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

Brunngata 12a: 57,4 m² íbúð
í mjög góðu standi á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt sér geymslu
og þvottahúsi í kjallara og
eignarlóð. Tilboð óskast
Engjavegur 33: 50,4 m² íbúð
á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð
á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv.
ca. 555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð
á 3. hæð í Dvalarhreimili
aldraðra. Áhv. .ca. 3,7 m.kr.
Laus strax. Verð 6,3 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs.
Áhv. ca. 600 þ.kr.
Tilboð óskast
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.
Verð 4,5 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca.
2,7 m.kr. Verð 5 m.kr.

Verslunarhúsnæði
Hrannargata 2: 164,1 m²
verslunarhúsnæði á 1. hæð og
kjallara. Húsnæðið er tilvalið
fyrir rekstur verslunar og/eða
videoleigu. Verslunarinnrétt-
ingar geta fylgt með.
Verð 6,3 m.kr.

Suðureyri
Aðalgata 2: 136 m² 6 herbergja
sér íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr.
Verð 6,2 m.kr.
Aðalgata 2: 124,2 m² neðri
hæð í tvíbýlishúsi, fyrrverandi
pósthús með öllum tilheyrandi
innréttingum. Verð 6 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir
Hafnarstræti 4: 176 m² 4ra
herb. íbúð á 3ju hæð ásamt
rislofti og helm. af geymslu í
kjallara. Verð 7,5 m.kr.

 3ja herb. íbúðir
Hlíf II:  65,7 m² íbúð á 4ju
hæð í Dvalarheimili aldraðra.
Áhv. ca. 5,2 m.kr.
Verð 7,3 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)
Björt og glæsileg íbúð með frá-
bæru útsýni. Ótrúlega hagstæð
í rekstri. Áhv. ca. 3,4 m.kr.
Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju ásamt sér
geymslu. Verð 4,5 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Hlíðarvegspúkar! Takið
frá laugardaginn 10. ágúst
nk. Nefndin.

Til sölu er einbýlishúsið
að Miðtúni 10 á Ísafirði.
Húsið er 248m² á tveimur
hæðum og er í mjög góðu
ástandi. Verð kr. 14,9 millj-
ónir. Uppl. gefur Bæring í
síma 456 3051.

Til sölu eru Original Sin
brettaskór nr. 39. Uppl. í
síma 898 5246.

Fimm herb. íbúð eða hús
óskast til leigu. Uppl. í síma
862 0501 og 555 4771.

Til sölu er Honda Civic árg.
98. Uppl. í síma 894 1892
og 456 7140 eftir kl. 19.

Vantar að losna við tvo
páfagauka og búr. Vil
gjarnan fá fiska og búr í
staðinn. Upplýsingar í síma
456 4264.

Til sölu er ca. 90m² íbúð í
þríbýlishúsið að Hlíðarvegi
16, suðurenda. Uppl. gefur
Jónas í símum 456 3501
og 456 3482.

Golfklúbbur Bolungarvík-
ur óskar eftir að ráða
starfsmann í júní til ágúst
í sumar. Uppl. gefur Helgi í
síma 847 1921.

Til sölu er Mitsubishi Gal-
ant árg. 90. Upplýsingar í
síma 867 2083.

Óskum eftir að leigja íbúð
eða hús á Ísafirði, þyrftu
að vera fimm svefnher-
bergi. Uppl. í símum 862
0501 og 555 4771.

Óska eftir persneskum ketti
eða kettlingum. Uppl. í
síma 456 4378 e. kl. 16.

Til sölu eru Nordica skíða-
klossar nr. 41-42 og Ross-
ignol skíði 175 cm. Uppl. í
síma 456 4916.

Verið er að stofna áhang-
endaklúbb spænska liðsins
Barcelona. Nánari uppl.
gefur Mikki í síma 565
9632 og mra@mi.is

Til sölu er Toyota HiAce,
4x4, dísel, árg. 95, fyrsti
skrán.d. 01.96, 12 manna.
Uppl. í síma 863 3972.

Til sölu eru Blizzard skíði,
170 cm og nokkrir klossar
nr. 39. Upplýsingar síma
867 2103.

Til sölu er SkiDoo Grand,
touring 580 snjósleði, árg.
96, ekinn 3. 000 km. Uppl.
í síma 456 7843.

Vil komast í samband við
aðila sem vilja skipta á
merktum pennum. Uppl. í
síma 475 1366 e. kl. 16.

Óska eftir trommusetti,
gefins eða ódýrt. Er að læra
á trommur og bráðvantar
sett. Uppl. í síma 456 4065.

Til sölu er íbúð að neðri
hæð að Fjarðarstræti 13.
Falleg íbúð á góðum stað.
Uppl. í síma 864 1341.

Til sölu er falleg hjónarúm
úr kirsuberjavið ásamt
tveimur náttborðum. Uppl.
í síma 456 3076.

Til sölu eru hreinræktaðir
Border Collie hvolpar.
Uppl. í síma 456 2237.

Til leigu er 3ja herb. íbúð
á Ísafirði. Laus 1. apríl.
Upplýsingar í síma 456
4212 og 698 4212.

Óska eftir 140-150 cm
skíðum og klossum nr. 39.
Uppl. í síma 898 1619.

Til sölu er Subaru Impreza
árg. 99, sjálfk. með spól-
vörn og fjarstarti. Græjur
fyrir 150 þús og filmur í
rúðum. Upplýsingar í síma
847 8421.

Til sölu eru nánast ónotuð
Madshus gönguskíði (140
cm) fyrir börn ásamt skóm
nr. 34, Rossignol barna-
gönguskíði og skór nr. 34
og Atomig svigskíði. Uppl. í
s. 456 4448 og 868 5906.

Eftir að námi lauk við
matartæknibraut MÍ þurfti

Arna að koma sér á samning
hjá löggiltum matreiðslu-

meistara til þess að geta
haldið áfram á næsta skref

námsins. „Það var eiginlega
Birgir sem kom mér í þetta.
Þannig var að þegar skóla-

árið var að verða búið frétti
hann að SKG vantaði nema
og lét mig vita. Ég ákvað þá
bara að skella mér á þetta,”

segir Arna. Aðspurð segir
hún að sér líki vistin hjá

SKG einkar vel og segist
heppin að hafa fengið inni

þar því nemar á stærri veit-
ingastöðum í Reykjavík og

víðar séu oft látnir sinna
„skítverkunum” allan dag-

inn, skræla kartöflur og
slíkt. „Hér fæ ég hinsvegar

að sinna flestu því sem hægt
er að sinna í eldhúsi á veit-
ingastað. Sumt af því sem

ég þarf að gera er vissulega
mjög leiðinlegt, til dæmis

þegar ég þarf að hlaupa upp
og niður stiga allan lið-
langan daginn að sækja
tuskur eða eldhúsbréf á

lager. En ég veit að það er
líka eitt af því sem ég þarf

að gera til þess að verða
góður matsveinn, það er

ekki bara hægt að gera það
skemmtilega í lífinu. Svo

eru stigahlaupin líka góð til
þess að halda mér í formi,”

segir Arna og hlær.

Grænmetisskurð-Grænmetisskurð-Grænmetisskurð-Grænmetisskurð-Grænmetisskurð-
ur og súpugerður og súpugerður og súpugerður og súpugerður og súpugerð

– Hvernig er venjulegur
dagur hjá þér á Hótel Ísa-
firði? „Ég mæti yfirleitt á
hádegi og er til kl. 21 um

kvöldið, nema það sé ein-
hver aukavinna þann dag-

inn. Ég byrja á því að klæða
mig í kokkagallann og eftir

það tekur við undirbúningur
fyrir eldamennsku dagsins.

Ég er þá mest í því að skera
grænmeti, gera sósur og

elda súpur.
– Færðu einhvern tíman

að elda matinn alveg sjálf?
– „Já, það er dágóður tími
síðan ég fékk að gera það

fyrst. Ég fæ vissulega ekki
að sjá um neinar stórar

veislur, en ég hef nokkrum
sinnum fengið að sjá um að

elda aðalréttinn á matseðli
dagsins með ágætum ár-

angri. Skemmtilegast þykir
mér að elda saltfiskinn okk-
ar fræga, sem skrifað hefur
verið um í erlendum tíma-
ritum og er rómaður fyrir
gæði. Svo hef ég tvisvar
sinnum fengið að búa til
matseðil dagsins, það er

eiginlega það skemmtileg-
asta sem ég geri hérna, að

ákveða frá grunni hvað
verður á boðstólnum þann

daginn.“

Aðeins fengiðAðeins fengiðAðeins fengiðAðeins fengiðAðeins fengið
eina kvörtuneina kvörtuneina kvörtuneina kvörtuneina kvörtun

Arna segist aðeins einu
sinni hafa fengið kvörtun

fyrir matreiðslu sína, þá
fyrir saltfiskréttinn fræga.

„Það var maður sem fannst
saltfiskrétturinn vera of

saltur. Ég bauð honum nýjan
en hann afþakkaði það og

lauk við þann sem hann
hafði þegar fengið. Hann

sagði þetta frekar vera
ábendingu en kvörtun og því

tók ég henni sem slíkri. Ég
stefni að því að þetta verði

mín eina kvörtun á ferlinum
og þess vegna legg ég ávallt

mikla vinnu í að gera mat-
inn sem best úr garði þegar

ég fæ tækifæri til þess að
sinna matreiðslu hér,“ segir
Arna. „Annars hef ég aldrei

lent í neinum sérstökum
vandræðum hérna á hótel-

inu, aðeins skemmt súpur og
svona sem ég held að sé

bara eðlilegt fyrir klaufalega
matreiðslunema. Svo var
það reyndar einu sinni á
jólahlaðborði SKG fyrir

síðustu jól að ég gerði mig
að algjöru fífli.

Verslun meðVerslun meðVerslun meðVerslun meðVerslun með
vafasaman varningvafasaman varningvafasaman varningvafasaman varningvafasaman varning
Eitthvert kvöldið var ég

hjá hlaðborðinu og sá um að
skammta fólki sósu með

matnum. Ég stend þar við
langborðið og er að sinna
minni vinnu þegar maður

kemur upp að mér og biður
mig að ná í Jónu fyrir sig.

Ég svaraði reiðilega á móti
„Heyrðu, við seljum engar

jónur hér!“ og hélt þá að
hann vænti þess að við

stunduðum verslun með
vafasaman varning hér, en
því fer að sjálfsögðu fjarri.
Maðurinn fékk á sig skrýt-

inn svip og útskýrði rólegur
fyrir mér að hann hefði verið

að biðja mig um að ná í
hana Jónu, sem þá var að
þjóna á jólahlaðborðinu.

Þegar ég áttaði mig á mis-
skilningnum fór ég alveg í
rusl og hélt mig inni í eld-

húsi það sem eftir lifði
kvölds, þorði ekki að láta

sjá mig fram í borðsal,“
segir Arna Lind.

Langt námLangt námLangt námLangt námLangt nám
framundanframundanframundanframundanframundan

Að nema til matsveins
tekur lengri tíma en margan
hefði grunað. Nú þegar hef-
ur Arna lokið tveimur önn-

um á matartæknibraut MÍ og
næstum ári sem nemi hjá

SKG-Veitingum. Engu að
síður á hún eftir að ljúka

þremur árum á matreiðslu-
braut Menntaskólans í

Kópavogi áður en hún getur
með réttu kallað sig fullgild-

an matsvein.
– Finnst þér þetta ekkert

mikið nám?
„Það er vissulega langur

tími sem fer í þetta, en ég lít
þannig á málin að ég eigi
eftir að öðlast meiri færni

með hverjum tímanum sem
ég eyði við að pæla í elda-
mennsku. Ég hef gaman af

því að starfa hér á Hótel Ísa-
firði og mig hlakkar mikið
til þess að stunda nám við
MK. Ég er ekkert að flýta
mér svo út í lífið hvort eð

er,“ segir Arna og bætir við
að það sé ekki ætlunin hjá
henni að láta sér nægja að

verða matsveinn, heldur
stefni hún að því að verða

fullgildur matreiðslumeistari

því þá megi hún taka að sér
nema og opna eigið veit-

ingahús.

Dreymir um að opnaDreymir um að opnaDreymir um að opnaDreymir um að opnaDreymir um að opna
eigið veitingahúseigið veitingahúseigið veitingahúseigið veitingahúseigið veitingahús

„Draumurinn er sá að
opna minn eigin veitinga-

stað, en það er allt í fjarlægri
framtíð. Eftir sveinsprófið

held ég að ég komi fyrst af
öllu heim og fari jafnvel að

elda hér hjá SKG. Svo lang-
ar mig að fara að vinna á

flottum veitingastað, ekkert
endilega á Íslandi. Mig

langar rosalega að fara til
Frakklands þó að ég viti að
það sé ekkert góður matur
þar, Lundúnir heilla einnig

en aðal draumurinn fyrst um
sinn er að fá að elda á

skemmtiferðaskipinu Queen
Elizabeth, sigla um suðurhöf

og elda mat milli þess sem
ég ligg í sólbaði. Það er

ofsalega gaman að láta sig
dreyma um svona hluti.“

Grillið á SöguGrillið á SöguGrillið á SöguGrillið á SöguGrillið á Sögu
– Ferðu mikið út

að borða daglega?
„Ég hef einu sinni farið út
að borða hér á hótelinu frá
því að ég hóf þar störf, en

mér fannst það ekkert voða-
lega spennandi þar sem ég

veit hvað fer fram baksviðs
og kann alla réttina utan af.
Mér finnst hinsvegar rosa-
lega gaman að kynna mér

veitingastaði þegar leið mín
liggur til annarra landshluta,

horfa á diskana koma fram
og velta matreiðslunni fyrir
mér. Kærastinn minn bauð

mér til dæmis út að borða á
Ítalíu rétt áður en sá staður

brann til grunna, það var
ofsalega flottur veitinga-

staður og ég hafði virkilega
gaman að því að fylgjast

með öllu þar. Nú langar mig
mest að borða á Grillinu á

Hótel Sögu, kannski kærast-
inn bjóði mér einhvern tím-
ann þangað ef hann vinnur í

happdrætti. Það er starfs-
þjálfun að fara út að borða

og því reyni ég að kynna

mér alla matseld sem ég
kemst í tæri við hvenær sem

færi gefst.“

Stolt af Heiðari IngaStolt af Heiðari IngaStolt af Heiðari IngaStolt af Heiðari IngaStolt af Heiðari Inga
Það er því nóg um að vera

hjá Örnu þessa dagana, mat-
reiðslunámið á hug hennar

allan, kærastinn þarf líka
sína athygli og svo fer mikill
tími í að velta fyrir sér fram-

tíðinni. Arna segir að hún
sakni þess sjaldan að hafa

ekki jafn mikinn frítíma og
flestir jafnaldrar hennar, þó

að hún sýti það eilítið að
hafa orðið að hætta sundæf-

ingum vegna anna.
„Ég hafði æðislega gaman
af því að æfa sund á sínum
tíma, hópurinn sem ég æfði

með var góður og samhentur
og ég naut þess að sjá mér
fara fram eftir því sem ég
lagði meira á mig við æf-

ingarnar. Ég er ánægð með
góðan árangur margra félaga
minna sem ég æfði með, ég

fylgist vel með öllu sem þau
taka sér fyrir hendur og er

með þeim í anda þegar þau
keppa á stórmótum erlendis.

Ég er sérstaklega stolt af
honum Heiðari Inga, ný-

krýndum Íþróttamanni Ísa-
fjarðarbæjar, hann hefur

staðið sig mjög vel.

Lambalærið hennarLambalærið hennarLambalærið hennarLambalærið hennarLambalærið hennar
mömmumömmumömmumömmumömmu

Annars reyni ég bara að
slappa af þegar ég á frí frá
vinnu, rækta sambönd við

vini og fjölskyldu. Svo
finnst mér alveg frábært að

fá uppáhaldsmatinn minn af
og til, lambalærið hennar

mömmu. Ég hef aldrei próf-
að að elda það og býst held-

ur ekki við því að ég gæti
nokkurn tíman gert það jafn

vel og hún mamma mín, hún
er algjör snillingur,“ segir
Arna Lind Arnórsdóttir og

heldur inn í eldhús þar sem
ofgnótt grænmetis bíður

þess að vera skorið niður
fyrir máltíð kvöldsins á

Hótel Ísafirði.

Samfylkingin í ÍsafjarðarbæSamfylkingin í ÍsafjarðarbæSamfylkingin í ÍsafjarðarbæSamfylkingin í ÍsafjarðarbæSamfylkingin í Ísafjarðarbæ

Lárus G. Valdimarsson,
bæjarfulltrúi, skipar efsta
sætið á lista Samfylkingar-
innar fyrir sveitastjórnar-
kosningarnar 25. maí nk.

Þetta var ákveðið á fé-
lagsfundi Samfylkingarinn-
ar í Ísafjarðarbæ sem hald-
inn var fyrir stuttu. Eftir-
taldir átján einstaklingar
skipa lista flokksins fyrir
kosningarnar í vor:

1. Lárus G. Valdimars-
son, Ísafirði. 2. Bryndís
Friðgeirsdóttir, Ísafirði. 3.
Sæmundur Kr. Þorvalds-
son, Dýrafirði. 4. Kolbrún
Sverrisdóttir, Ísafirði. 5.
Björn Davíðsson, Ísafirði.

6. Jónína Emilsdóttir, Ísa-
firði. 7. Sturla Páll Sturlu-
son, Ísafirði. 8. Guðrún
Anna Finnbogadóttir, Ísa-
firði. 9. Friðrik Hagalín
Smárason, Ísafirði 10. Sig-
ríður Bragadóttir, Ísafirði.
11. Jóhann Bjarnason, Suð-
ureyri. 12. Helga Björk Jó-
hannsdóttir, Ísafirði 13.
Guðmundur Þór Kristjáns-
son, Hnífsdal. 14. Jóna Sí-
monía Bjarnadóttir, Ísafirði.
15. Unnar Reynisson, Suð-
ureyri. 16. Jóna Kristín
Kristinnsdóttir, Suðureyri.
17. Rögnvaldur Þór Óskars-
son, Ísafirði. 18. Hansína
Einarsdóttir, Ísafirði.

Lárus skiparLárus skiparLárus skiparLárus skiparLárus skipar
fyrsta sætiðfyrsta sætiðfyrsta sætiðfyrsta sætiðfyrsta sætið

Nemendur grunnskólans á SuðureyriNemendur grunnskólans á SuðureyriNemendur grunnskólans á SuðureyriNemendur grunnskólans á SuðureyriNemendur grunnskólans á Suðureyri

Hópur nemenda úr grunn-
skóla Suðureyrar afhentu á
fimmtudag Halldóri Halldórs-
syni, bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar undirskriftarlista með
nöfnum 225 Súgfirðinga, þar
sem krafist er byggingar

íþróttahúss á Suðureyri.
Sögðu nemendurnir að fyrir

fjórum árum hefðu undir-
skriftarlistar sama efnis verið
afhentir þáverandi bæjar-
stjóra, sem hefði gefið loforð
um að íþróttahús myndi rísa á

staðnum innan árs. Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri,
sagðist ekki geta lofað neinu í
þessum efnum þrátt fyrir að
fjárhagsstaða bæjarins væri
með betra móti um þessar
mundir.

Krefjast byggingar íþróttahússKrefjast byggingar íþróttahússKrefjast byggingar íþróttahússKrefjast byggingar íþróttahússKrefjast byggingar íþróttahúss

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri tekur við undirskriftarlistunum frá nemendunum.
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Skútan Fiia Raahe.

Þrjár vestfirskar
stúlkur fara í ævin-
týraferð með skútu

Ferðaáætlun Fiiu.

Héraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur VestfjarðaHéraðsdómur Vestfjarða

Sýknaður af ákæruSýknaður af ákæruSýknaður af ákæruSýknaður af ákæruSýknaður af ákæru
um líkamsárásum líkamsárásum líkamsárásum líkamsárásum líkamsárás

Þrjátíu og sex ára karlmaður var í
síðustu viku sýknaður fyrir Héraðs-
dómi Vestfjarða af ákæru um líkams-
árás sem átti sér stað við veitingastað-
inn Vagninn á Flateyri aðfaranótt
sunnudagsins 30. júlí 2000. Maðurinn
var ákærður fyrir að hafa skallað 45
ára karlmann í andlitið með þeim af-
leiðingum að augntönn í vinstri hlið
efra góms losnaði, sár kom á innan-
verða vör á vinstri hlið efra góms og
augntönn í hægri hlið efra góms brotn-
aði.

Í niðurstöðu dómsins segir: „Kær-
andi og ákærði lentu í átökum, sem
einhverjir fleiri, a.m.k. bróðir kæranda,
blönduðu sér í. Yfirgnæfandi líkur
standa til þess að kærandi hafi í þessum
átökum orðið fyrir höggi eða hnjaski,
sem olli þeim áverkum sem nánar er
lýst hér að ofan. Þegar höfð eru í huga
tengsl kæranda og eins vitnis, svo og

það að báðir tóku þeir þátt í átökum við
ákærða, þykir varhugavert gegn ein-
dreginni neitun ákærða og framburði
sambúðarkonu hans, að telja nægilega
sannað með framburði þeirra að ákærði
hafi skallað kæranda í andlitið eins og
í ákæru er lýst.

Ekki nýtur við í málinu framburðar
annarra hugsanlegra vitna að átökun-
um. Þar sem fleiri tóku þátt í þeim
samkvæmt ofansögðu en ákærði og
kærandi, þykir heldur ekki verða talið
óyggjandi sannað að ákærði hafi orðið
valdur að áverkum kæranda. Vegna
þessarar óvissu um það hvernig kær-
andi fékk greinda áverka þykir eiga að
sýkna ákærða af kröfum ákæruvaldsins.
Sakarkostnaður greiðist úr ríkissjóði,
þ.m.t. málsvarnarlaun skipaðs verjanda
ákærða, Arnars G. Hinrikssonar, hdl.
70.000 krónur.“ Dóminn kvað upp Erl-
ingur Sigtryggsson, dómstjóri.

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfsfólk óskast í afgreiðslu og pökkun.

Vinnutími fyrir hádegi.
Upplýsingar gefa María, Rósa eða Ruth.

Næsta tölublað BB kemur
út fimmtudaginn 4. apríl

Fyrirtækið 3X-Stál á Ísafirði hefur
gert samning við Útgerðarfélag

Akureyringa um smíði á krapakæli-
körum en ÚA gerði á síðasta ári

tilraunir um borð í ísfisktogaranum
Harðbaki EA með nýtt krapa- og

vinnslukerfi sem gengur út á snögg-
kælingu á fiskinum með krapa áður

en honum er komið fyrir í lestinni.
Þessar tilraunir leiddu í ljós veru-

lega bætta hráefnismeðhöndlun og
hefur nú verið ákveðið að setja slík-
an búnað um borð í alla þrjá ísfisk-
togara Útgerðarfélagsins, Harðbak,

Árbak og Kaldbak.
Sæmundur Friðriksson, útgerðar-
stjóri ÚA, segir í frétt á heimasíðu
félagsins að tilraunirnar um borð í

Harðbaki á síðasta ári hafi sýnt
fram á að uppsetning krapakerfis
um borð í ísfisktogara þyki skyn-
samleg fjárfesting. Hann segir að

slíkt kerfi hafi verið reynt með mjög
góðum árangri um borð í Páli Páls-
syni ÍS og sú reynsla hafi líka hvatt

menn til þess að taka þessa tækni í
notkun um borð í ÚA-ísfisktogur-

unum . Sæmundur segir að um sé
að ræða að setja flokkara frá Marel
um borð í skipin auk sérstakra kara

frá 3X-Stál og síðan sjálfar krapa-
framleiðsluvélarnar. Allur fiskur mun
fara í gegnum krapakælinguna áður

en hann fer niður í lest og verður
þar ísaður í 440 lítra kerjum á hefð-

bundinn hátt. Gert er ráð fyrir að
síðsumars verði áðurnefndur krapa-

búnaður kominn um borð í þrjá
ísfisktogara ÚA. Að sögn Jóhanns

Jónassonar, framkvæmdastjóra 3X-
Stál á Ísafirði, byggja krapakæli-

körin á þróunarvinnu sem unnin var
í samvinnu við Hraðfrystihúsið-

Gunnvör á árinu 1998 um borð í
Páli Pálssyni. Segir Jóhann mjög

ánægjulegt að fá að vera með í
þessu verkefni og vonast til að fleiri

fylgi í kjölfarið.

3X-Stál á smíðar3X-Stál á smíðar3X-Stál á smíðar3X-Stál á smíðar3X-Stál á smíðar
krapakælikör fyrir ÚAkrapakælikör fyrir ÚAkrapakælikör fyrir ÚAkrapakælikör fyrir ÚAkrapakælikör fyrir ÚA

Guðjón A. Kristjáns-Guðjón A. Kristjáns-Guðjón A. Kristjáns-Guðjón A. Kristjáns-Guðjón A. Kristjáns-
son leggur fram hval-son leggur fram hval-son leggur fram hval-son leggur fram hval-son leggur fram hval-

veiðifrumvarpveiðifrumvarpveiðifrumvarpveiðifrumvarpveiðifrumvarp
Guðjón A. Krist-

jánsson, þingmaður
Frjálslynda flokksins,

boðaði á hvalveiði-
fundi á fimmtudag í

síðustu viku, að
hann myndi leggja

fram frumvarp á Al-
þingi sem fæli í sér

heimild til að hefja hvalveiðar að
nýju. Sagðist Guðjón Arnar vonast

til þess að geta lagt frumvarpið fram
fljótlega.Guðjón Arnar var einn

þeirra fundarmanna sem gagnrýndu
sjávarútvegsráðherra og ríkisstjórn
harðlega fyrir seinaganginn í hval-

veiðimálinu. Hann vakti athygli á að
þrjú ár væru liðin frá samþykkt

þingsályktunartillögu um hvalveiði-
málið og það eina, sem gerst hefði,

væri að málið hefði verið þrjú ár á
kynningarstigi. „Við erum búnir að

eyða 60 milljónum króna í að kynna
það vandamál, sem við teljum að

hvalveiðarnar séu, og í ár ætlar
sjávarútvegsráðherra að verja 25

milljónum króna í sama skyni og að
mig minnir sömu upphæð á næsta

ári. Ég spyr: Hefðum við nokkru
sinni fært út landhelgina ef við hefð-
um verið í könnunarviðræðum í ára-

tugi? Tími aðgerða er runninn upp
og það á að nota þetta fjármagn til
þess að mæta áróðrinum sem upp
kemur þegar við hefjum hvalveiðar-
nar“, sagði Guðjón A. Kristjánsson.

Frá sýningunni á fimmtudag.

Tröll og forynjurTröll og forynjurTröll og forynjurTröll og forynjurTröll og forynjur
á árshátíð GÍá árshátíð GÍá árshátíð GÍá árshátíð GÍá árshátíð GÍ

Tveggja daga árshátíð Grunnskólans
á Ísafirði var sett á fimmtudag í síðustu
viku við fagmannlegan tónlistarflutn-
ing blásarasveitar 4. bekkjar. Rúmlega
fullur salur áhorfenda fylgdist síðan
með nemendum 1.-7. bekkjar flytja
vel valin og vönduð atriði fram að há-
degi. Önnur sýning fór síðan fram eftir
hádegið, sú þriðja þá um kvöldið og
fyrirhugaðar voru tvær sýningar á
föstudag. Allir bekkir grunnskólans
komu fram á hátíðinni, um 500 af ríf-
lega 600 manns er starfa þar, en þema
hátíðarinnar var að þessu sinni „Fjöll,
álfar og tröll“ og mátti sjá margar mis-
munandi túlkanir á því í atriðum bekkj-
ardeildanna.

Að loknum fagmannlegum blæstri
4. bekkinga steig 1. bekkur á stokk og
sýndi foreldrum sínum, kennurum og
samnemendum nokkrar af þeim vísum
er þau kunna um álfa og aðrar kynja-

Þrjár vestfirskar stúlkur hafa verið valdar úr hópi
fjölda umsækjenda til þátttöku í leiðangri skútunnar
Raahe Fiia frá Finnlandi sem siglir í þrjá mánuði
milli staða á Norðurlöndum. Verða þær fulltrúar Ís-
lands í þremur fyrstu áföngum ferðarinnar. Hér er
um að ræða systurnar Kristjönu Sigríði og Borgný
Skúladætur frá Þingeyri sem taka munu þátt í fyrsta
og þriðja áfanga leiðangursins ásamt Ester Guðjóns-
dóttur frá Súðavík sem tekur þátt í öðrum áfanga.

Kristjana Sigríður Skúladóttir sagði það frábært
að þær systur hefðu orðið fyrir valinu. Móðir hennar
hafði séð skútugreinina á bb.is og hvatt þær systur til
að sækja um. Sigríður hafi verið frekar sein að senda
inn umsókn og bjóst því ekki við að verða meðal þátt-
takenda. Aðspurð hvort hún væri ekkert hrædd við
að verða sjóveik sagðist hún ýmsu vön enda alin upp
við sjávarsíðuna og sjóveiki væri því minnsta áhyggju-
efnið.

Eins og greint var frá í blaðinu í febrúar sl. mun
framangreindur skútuleiðangur leggja upp frá Finn-
landi í sumar þar sem ráðgert er að norræn ungmenni
komist í kynni við hafið og sjávarþorp Norðurlanda
milli þess sem þau skapa list með aðstoð ýmissa
miðla. Meðal annars mun leiðangurinn heimsækja
Ísafjörð og standa þar fyrir uppákomum.

Í upphafi fara leiðangursmenn á námskeið þar sem
þeir læra grunnatriði skútusiglinga og eru undirbúnir
á annan hátt fyrir hina rúmlega þriggja mánaða
löngu ferð. Um er að ræða eina skútu, skipuð átta
áhafnarmeðlimum ásamt einum umsjónarmanni, og
er ferðinni skipt upp í fimm áfanga. Fyrsti áfangi er
frá Raahe til Kaupmannahafnar með viðkomu á Got-
landi, annar áfangi frá Kaupmannahöfn til Reykja-
víkur með viðkomu á Hjaltlandseyjum og sá þriðji
frá Reykjavík til Þórshafnar í Færeyjum með viðkomu
á Ísafirði. Síðan heldur ferð skútunnar áfram til
heimahafnar í Raahe með viðkomu í Noregi, Gauta-
borg og á Álandseyjum.

verur. Margt forynja og furðuvera fylgdi
síðan í kjölfarið; 2. bekkur leit inn á
þing Sþ. álfa og trölla, krakkarnir í 4.
bekk leituðu óskasteina og 6. bekkingar
færðu okkur nútíma uppfærslu á sög-
unni um Kolrössu Krókríðandi. Þegar
upp var staðið höfðu sýningargestir
skemmt sér konunglega í á aðra klukku-
stund yfir rúmlega sjö leiknum atriðum
sem voru hvert öðru betra og var sam-
dóma álit áhorfenda að krakkarnir hefðu
staðið sig eins og hetjur öll sem eitt.

Um kvöldið komu svo fram nem-
endur í 5.-10. bekk á almennri sýningu
á árshátíðinni, en þar mátti meðal ann-
ars sjá hvað gerist þegar svissnesk
sveitastúlka lendir í flugslysi og getur
ekki lengur „tjillað með mjólk í annarri
og súkkulaði í hinni“, eins og krakkarnir
orðuðu það, og ævintýri sem gleymdist.
Almenn ánægja var með kvöldsýning-
una sem hinar fyrri.
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Snorri Sturlusson, trillusjómaður
á Suðureyri skrifar

,,Hvað er að þessu liði? Af
hverju getur það ekki látið
sér líða vel fyrir sunnan og
látið okkur í fríði!“

FiskveiðistjórnunarfarsinnFiskveiðistjórnunarfarsinnFiskveiðistjórnunarfarsinnFiskveiðistjórnunarfarsinnFiskveiðistjórnunarfarsinn
Fiskveiðistjórnunarvit-

leysan ríður ekki við ein-
teyming og hún á sér mörg
kostuleg birtingarform.
Skipanir eru gefnar út og
suður, þvers og kruss, og
þversagnirnar eru margar.
Tökum dæmi: Ef þú sleppir
lifandi smáfiski í hafið aftur
svo að hann geti stækkað
og dafnað, þá er það glæpur
ef þú ert á línuveiðum en
skylda ef þú ert á skaki. Á
skakinu felst glæpurinn aft-
ur á móti í því að drepa
tittinn. Og nýjasta sportið
hjá Hafró og Fiskistofu er
að loka Vestfjarðamiðum
fyrir línuveiðum vegna
smáfiskadráps. En hér hefur
alltaf verið sami fiskurinn.

Um aldir hafa Vestfirð-
ingar og aðrir veitt þennan
fisk, blandaðan og það vel
blandaðan. Þetta er okkar
stofn og það sem upp úr
okkar garði kemur. Og þó
einhverjir spekingar að
sunnan komi með einhverj-
ar viðmiðanir sem passa þar
á hrygningaslóðinni og loki
á okkur af því að vestfirski
stofninn passar ekki inn í
formúluna, þá eigum við
ekki að gútera það rétt sí

svona. Það gengur bara ekki
upp. Vitað er að viðmiðunar-
reglan að sunnan er svo stíf
að vestfirski þorskurinn fellur
á prófinu í langflestum tilfell-
um. Þetta segir okkur aðeins
eitt, - viðmiðunin er röng.
Vestfirski þorskurinn er ekki
of lítill. Hann er bara eins og
hann hefur alltaf verið, hvorki
stærri né minni.

Ef það er sannfæring æðstu-
prestanna hjá Hafró að það sé
glæpur að veiða þennan fisk,
þá á að loka miðunum til fram-
tíðar. Þá vitum við þó hvar
við stöndum. Ef ekki þá eiga
þeir að láta okkur í friði. Þeir
eiga ekki að standa í þessum
skæruhernaði að loka hér og
þar  í tíma og ótíma, öllum til
óþurftar. Enginn leikur sér að
því að veiða smáfisk  dag eftir
dag einfaldlega af hagfræði-
legum ástæðum.

Ef vestfirskur sjómaður
lendir í smáfiski, þá leggur
hann ekki á sama stað daginn
eftir. Menn leita eftir stærsta
fiskinum á miðunum hverju
sinni. En með því að loka hluta
af miðunum og þar með töld-
um stórfiskablettum á lokun-
arsvæðinu, þá minnka val-
möguleikar sjómannanna og

allir verða að troðast hver um
annan þveran á þeim svæðum
sem eru opin og leggja þar
yfir hvað sem er. Og alls staðar
veiðist sami fiskurinn. Fyrir
vestan, utan eða austan lokun-
arsvæðið. Sami fiskur í sama
sjó,  blandaður Vestfirðingur!

Hvað er að þessu liði? Af
hverju getur það ekki látið sér
líða vel fyrir sunnan og látið
okkur í friði. Það býr á svæði
þar sem allt er til alls. Þar eru
fiskimið sem standast viðmið
Hafró, þar er mestöll stjórn-
sýsla landsins, mestöll versl-
un í landinu og ódýrt heitt
vatn sem er auðlind sem þeir
krefjast ekki auðlindarentu af
eins og af fiskiauðlindinni.
(Þeir sem aldrei hafa migið í
saltan sjó hætta líklega ekki
að grenja fyrr en þeir fá þann
aukaskatt á landsbyggðina í
gegn). Svo sendir þetta lið úr
allsnægtunum fyrir sunnan sí-
vaxandi her af fiskilöggum
hingað vestur til þess að skrúfa
fyrir lífsbjörgina okkar. Ein-
hverjir verða að fara að koma
vitinu fyrir þessa reglugerða-
pésa.

Nokkrir góðir menn hafa
reynt það lengi og nú nýverið
hefur  Jónas Bjarnason, efna-

verkfræðingur, skrifað margar
frábærar greinar um „visku“
íslensku fiskifræðingana.
Þessir menn halda því fram
með réttu að það sé verið að
gelda íslenska þorskstofninn
með gegndarlausum veiðum
á stórfiski. Það er stöðugt ver-
ið að velja til slátrunar stærsta
fiskinn. Þetta er eins og að
bóndinn myndi að hausti
slátra öllum stærstu og best
byggðu lömbunum en myndi
skilja eftir eintóma aumingja
til undaneldis. Ekki þætti það
góð búmennska og hætt er
við að þar næðist skammtíma-
gróði á kostnað framtíðar-
hagsmuna.

Á ráðstefnu um þorskeldi
sem nýverið var haldin á Ísa-
firði kom fram  að það mikil-
vægasta og í raun það sem
skipta muni sköpum í fram-
tíðarþorskeldi séu kynbætur
á stofninum til aukins vaxtar-
hraða. Í villta þorskinum er
þessu nú þveröfugt farið og
hlýtur því að enda með ósköp-
um. Og á sama tíma koma
snillingarnir að sunnan og
loka á okkur Vestfirðinga sem
erum, vegna eiginleika króka-
veiða, að nýta nærfiskimið
okkar á þann eina hátt sem

vitlegt getur talist, þ.e. að nýta
stofninn jafnt og tryggja þann-
ig að genabreytingar verði
sem minnstar og ekki til bölv-
unar.

Með hliðsjón af framan-
sögðu hlýtur að orka tvímælis,
svo ekki sé meira sagt, að
sífellt aukast veiðar í stærðar-
veljandi veiðarfæri eins sem
stórmöskvanet. Efla ætti
krókaveiðar og því styð ég
eindregið þá hugmynd sem
fram hefur komið að setja á
veiðarfærastuðul sem ívilna
myndi krókaveiðum land-
róðrabáta. Þær eru vistvænar
og mjög atvinnuskapandi og
það sem við Vestfirðingar
þurfum.

Íslenska ríkið hefur gert
margar atlögur að okkur Vest-
firðingum í gegnum sjávarút-
vegsstefnu sína. Dugir að
nefna sem dæmi framkvæmd
kvótasetningar á grálúðu, af-
nám línutvöföldunar og nú

síðast kvótasetningu á ýsu
og steinbít hjá smábátum.
Og í hvert sinn sem Vest-
firðingar eru að ranka við
sér eftir síðasta högg stjórn-
valda, þá kemur annað reið-
arslag. Og nú koma þeir og
sparka í okkur liggjandi
með því að loka fiskimiðum
okkar eftir að hafa nýlega
stórskert möguleika okkar
til veiða á smábátunum
okkar.

Þessa dagana sitja vest-
firskir sveitarstjórnarmenn
yfir samningu byggðaáætl-
unar fyrir Vestfirði. Ég
skora á þá að leggja til íviln-
andi veiðarfærastuðul fyrir
vistvænar veiðar og nýjar
stærðarviðmiðunarreglur
fyrir Vestfjarðamið svo að
þau megi haldast opin sjó-
mönnum okkar og  öllum
Vestfirðingum til lífsbjargar
um ókomin ár. Lifið heil.

Snorri Sturluson.

Háskólanám vet-Háskólanám vet-Háskólanám vet-Háskólanám vet-Háskólanám vet-
urinn 2002-2003urinn 2002-2003urinn 2002-2003urinn 2002-2003urinn 2002-2003

Smári Haraldsson, forstöðumaður
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða skrifar

,,Mikilvægt er að fólk
hugi að námi næsta

vetrar með góðum
fyrirvara“

Senn líður að því að nem-
endur þurfi að taka ákvörðun
um nám á næsta vetri. Fræðslu-
miðstöð Vestfjarða  hefur verið
í sambandi við skóla á háskóla-
stigi til að reyna að fá fram
hvaða nám verður í boði í fjar-
kennslu næsta vetur. Á þessu
stigi er það ekki endanlega
ljóst. Það sem skólarnir hafa
gefið út um fjarkennslu er þó
að minnsta kosti eftirfarandi:

Kennaraháskóli Íslands býð-
ur fjarnám á flestum brautum,
svo sem leikskólafræði fyrir
starfsfólk leikskóla, leikskóla-
kennaranám, grunnskólakenn-
aranám, íþróttakennaranám,
nám til kennsluréttinda fyrir
grunnskóla og framhaldsskóla,
tómstundafræði og þroska-
þjálfanám.

Háskólinn á Akureyri býður
fjarnám í rekstrarfræði, nám í
auðlindadeild á fjórum braut-
um og nám í nútímafræði í
samstarfi við Háskóla Íslands.

Háskóli Íslands býður fjar-
nám i íslensku, ferðamálafræði
og nútímafræði (með Háskól-
anum á Akureyri), auk þess
sem fjarkennsla er að hefjast í
ljósmóðurfræði.

Háskólinn í Reykjavík býð-
ur fjarnám í tölvunarfræði.

Viðskiptaháskólinn Bifröst
býður nám á 3. ári í viðskipta-
greinum til BS-prófs.

Hólaskóli býður fjarnám í
ferðamálafræði.

Landbúnaðarháskólinn á
Hvanneyri býður enn um sinn

aðeins fjarnám við bændadeild-
ina, þ.e. á framhaldsskólastigi.

Fulltrúar nokkurra skóla hafa
boðað komu sína til Ísafjarðar
til að kynna tilboð um fjarkenn-
slu. Þar má nefna, að dagana
5.-6. apríl verður fulltrúi frá
íslenskuskor Háskóla Íslands
á Ísafirði og kynnir nám í ís-
lensku. Sömu helgi verða full-
trúar frá Háskólanum á Akur-
eyri á Ísafirði. Munu þeir hitta
nemendur í rekstrarfræðinámi
og kynna nám í þeirri deild,
sem og á auðlindabraut.

Fimmtudaginn 18. apríl
verða fulltrúar HA aftur á
ferðinni og munu þá kynna
nútímafræði og leikskólafræði.
Þeir munu halda „súpufund“ á
Hótel Ísafirði í hádeginu þann
18. apríl, þar sem fólki gefst
kostur á að kynna sér nám á
þessum brautum og kaupa sér
léttan hádegisverð.

Auk þess náms sem skólarnir

hafa staðfest að verði í boði er
möguleiki á því að fá ýmiskon-
ar annað nám í fjarkennslu ef
nokkur hópur tekur sig saman
og óskar eftir því. Í því sam-
bandi vil ég sérstaklega nefna
þriggja anna nám í rekstrar- og
viðskiptafræðum við Endur-
menntunarstofnun Háskóla Ís-
lands, sem spurst hefur verið
fyrir um og Endurmenntunar-
stofnun hefur gefið ákveðið vil-
yrði fyrir ef þátttaka reynist
næg.

Mikilvægt er að fólk hugi að
námi næsta vetrar með góðum
fyrirvara. Hvet ég þá sem eru
að huga að því að hefja fjarnám
næsta vetur að hafa samband
við Fræðslumiðstöð Vestfjarða
og láta vita af sér. Fræðslu-
miðstöðin er hinn eðlilegi
tengiliður við skólana. Sími
hennar er 450 3000 og netfang-
ið er frmst@snerpa.is

bb.is – dagblað á netinu!

Landsmót harmonikufélaga haldið á Ísafirði í sumarLandsmót harmonikufélaga haldið á Ísafirði í sumarLandsmót harmonikufélaga haldið á Ísafirði í sumarLandsmót harmonikufélaga haldið á Ísafirði í sumarLandsmót harmonikufélaga haldið á Ísafirði í sumar

Búist við allt aðBúist við allt aðBúist við allt aðBúist við allt aðBúist við allt að
700 manns á mótið700 manns á mótið700 manns á mótið700 manns á mótið700 manns á mótið

Dagana 4.-7. júlí nk. er
fyrirhugað að halda

landsmót harmonikkufé-
laga á Ísafirði. Það er

Harmonikkufélag Vest-
fjarða sem stendur að mót-

inu sem um langt skeið
hefur verið haldið á þrigg-
ja ára fresti víðs vegar um

landið. Nú þegar hafa
sextán harmonikufélög af
19 sem eru starfandi, til-

kynnt þátttöku og býst
Ásgeir S. Sigurðsson, for-
maður Harmonikufélags
Vestfjarða, við því að allt

að 700 manns muni sækja
Ísafjörð heim á meðan

mótið stendur yfir. Þá tölu
byggir hann á mætingu á
mót fyrri ára, sem meðal

annars hafa verið haldin á
Siglufirði og að Lauga-

landi í Holtum. Þegar er
búið að bóka flest gisti-
pláss á Ísafirði á meðan

mótið stendur yfir og
segist Ásgeir einnig eiga
von á því að mikið verði

um að fólk komi til móts-
ins á húsbílum og tjald-

vögnum.
„Ég hef orðið var við

geysilega mikinn áhuga á
mótinu, fjallað hefur verið
um það í erlendum harmo-
nikublöðum og jafnvel hef-

ur borið við að við höfum
fengið fyrirspurnir frá

snilld. Einnig býst Ásgeir
við fjöri að kvöldi laugar-

dagsins  6. júlí, á risadans-
leik í íþróttahúsinu þar
sem dansað verður við

harmonikutónlist fram á
rauða nótt. Tveir erlendir

gestaspilarar, Annika And-
ersson, sem kjörin var

harmonikuspilari ársins
1999 í Svíþjóð, og Lars

Karlsson, sem var kjörinn
harmónikuleikari síðasta

árs þar í landi, munu
koma fram í íþróttahúsinu

á laugardeginum, en Ás-
geir segir þau hafi glöð

viljað sækja mótið heim,
ekki síst vegna aukins

áhuga erlendra harmo-
nikuleikara á Íslandi.
Ásgeir hyggst á fyrsta

degi mótsins opna form-
lega harmonikusafn er

hann hefur verið að koma
sér upp á síðustu árum og
verður margt um dýrgripi

þar. Hann hefur skrásett
sögu hverrar harmoniku á

safninu og verður þar
hægt að skoða marga fá-

gæta gripi og fræðast um
þá í leiðinni. Sigurjón á

Hrafnabjörgum mun einn-
ig halda sýningu á lands-
frægu plötusafni sínu og
jafnvel leika af gömlum

hljómplötum fyrir sýning-
argesti.

útlendingum er vilja
koma, en Ísland hefur

verið að komast á kortið
sem harmonikuland und-
anfarin ár,“ segir Ásgeir.

Dagskrá mótsins, sem
stjórnað verður af Pétri
Bjarnasyni, fv. fræðslu-

stjóra Vestfjarða, er vegleg
og er margt áhugaverðra
hluta þar að finna. Stans-

laust tónleikahald verður í
Íþróttahúsinu á Torfnesi
alla daga mótsins, en þar
munu öll harmonikufélög

er taka þátt leika.
Föstudagskvöldið 5. júlí
verða harmonikudans-

leikir á flestum dansstöð-
um bæjarins þar sem

mótsgestir sjá um að leika
fyrir dansi. Að sögn Ás-
geirs verður hápunktur

mótsins þó líklega þegar
allir gestir mótsins sam-

einast um að spila sérstakt
landsmótslag, sem Baldur
Geirmundsson hefur sam-

ið og útsett af alkunnri

Ásgeir S. Sigurðsson.
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Veitingastaðurinn Á Eyrinni á Ísa-
firði hefur tekið við rekstri veitinga-
staðarins Vagnsins á Flateyri. Árni

B. Ólafsson, eigandi Á Eyrinni,
sagði að opnað hefði verið sl. laug-

ardagskvöld með dansleik og á
miðnætti hefði verið haldin flugelda-
sýning til tilefni dagsins. Sagði Árni

að stefnt væri að því að hafa opið
um helgar og strax eftir páska yrði

byrjað að baka og selja pizzur á
Vagninum. Hann sagði að til stæði

að sýna íþróttaviðburði í beinni
útsendingu á risaskjá enda er mikill

íþróttaáhugi á staðnum.

Vagninn opnaður meðVagninn opnaður meðVagninn opnaður meðVagninn opnaður meðVagninn opnaður með
flugeldasýninguflugeldasýninguflugeldasýninguflugeldasýninguflugeldasýningu

Forsvarsmenn unglingaþáttarins
„At“, sem sýndur er á fimmtudags-

kvöldum í Ríkissjónvarpinu, hafa
undanfarna daga verið á Ísafirði og
tekið upp efni fyrir þáttinn. Í samtali

við blaðið sagði Sigrún Ósk Krist-
jánsdóttir, annar umsjónarmanna

þáttarins, að um helgina hefðu þau
heimsótt skíðasvæðið í Tungudal og

tekið viðtöl við brettastráka sem
sýndu listir á stökkpalli. Á mánudag
voru þau við tökur í Menntaskólan-
um á Ísafirði og halda síðan heim á

morgun. Að sögn Sigrúnar verður
þátturinn sýndur í Ríkissjónvarpinu

11. apríl nk.

Þátturinn „At“ tekinnÞátturinn „At“ tekinnÞátturinn „At“ tekinnÞátturinn „At“ tekinnÞátturinn „At“ tekinn
upp á Ísafirðiupp á Ísafirðiupp á Ísafirðiupp á Ísafirðiupp á Ísafirði

Lögreglunni á Ísafirði var tilkynnt
laust fyrir hádegi í gær að farið

hefði verið inn í línubátinn Sunnu ÍS
þar sem hann lá við bryggju á Suð-

ureyri og þaðan stolið fartölvu. Í
kjölfar rannsóknar bárust lögreglu

upplýsingar um að maður á Suður-
eyri hefði verið að bjóða slíka tölvu

til sölu. Maðurinn, sem er á fertugs-
aldri, játaði þegar gengið var á

hann að hafa tekið fartölvuna og
selt hana ungum dreng á Suðureyri.

Við frekari rannsókn á málinu kom
einnig í ljós að maðurinn hafði

stolið myndavél úr fórum starfs-
manna fiskvinnslunnar Íslandssögu
á Suðureyri, sem hann hafði þegar

verslað með. Bæði tölvunni og
myndavélinni hefur nú verið skilað

og komið til réttra eigenda. Málið
telst að mestu upplýst. Ekki hefur

verið tekinn ákvörðun um hvort að
kaupendur þýfisins sæti ákæru frá

sýslumanni og eru mál þeirra enn til
rannsóknar en víst er að kaup á þýfi

teljast til lögbrota.

Fartölvu stolið úr bát íFartölvu stolið úr bát íFartölvu stolið úr bát íFartölvu stolið úr bát íFartölvu stolið úr bát í
SuðureyrarhöfnSuðureyrarhöfnSuðureyrarhöfnSuðureyrarhöfnSuðureyrarhöfn

Vilja  opna bókasafniðVilja  opna bókasafniðVilja  opna bókasafniðVilja  opna bókasafniðVilja  opna bókasafnið
á Flateyriá Flateyriá Flateyriá Flateyriá Flateyri

Íbúasamtök Önundarfjarðar hafa
óskað eftir því við menningarmála-

nefnd Ísafjarðarbæjar að hún hlutist
til um að Flateyrirngar geti sem allra
fyrst fengið aðgang að bókasafninu
á Flateyri. Segja samtökin að marg-
ir Flateyringar hafi lýst sig fúsa til að

annast afgreiðslu bóka úr safninu
án endurgjalds og að Íbúasamtök
Önundarfjarðar myndu ábyrgjast

góða umgengni um safnið og ann-
að sem að útlánastarfsemi kemur.
Á fundi með menningarmálanefnd

greindi Jóhann Hinriksson, for-
stöðumaður Bæjar- og héraðsbóka-

safns Ísafjarðarbæjar, frá því að
safninu hefði á sínum tíma verið

lokað þar sem notkun var nánast
engin og uppi voru raddir um að

húsnæðinu yrði ráðstafað til annars.

Framboðslisti Frjálslyndra og óháð-
ra vegna bæjarstjórnarkosninganna í
Ísafjarðarbæ þann 25. maí nk. verður
kynntur á morgun, fimmtudag kl. 17.
Þá verður einnig opnuð formlega kosn-
ingaskrifstofa framboðsins að Hrann-
argötu 2 á Ísafirði. Í fréttatilkynningu
frá flokknum segir að boðið verði upp
á kaffi við opnunina og spjall um
bæjarmálin en jafnframi muni fram-
bjóðendur kynna hugmyndir sínar í
atvinnumálum en þau munu hafa for-
gang í stefnuskrá Frjálslyndra og
óháðra.

Einnig verður kynnt hugmynd um
stofnun kvótasjóðs til eflingar útgerð
og fiskvinnslu í Ísafjarðarbæ, sem er
nú til nánari skoðunar hjá forsvars-
mönnum framboðsins. Þá munu vel-
ferðarmál í víðasta skilningi, skóla-
og æskulýðsmál, menningar- og af-
þreyingarmál, einnig verða til umræðu
við opnun skrifstofunnar, auk annarra
málaflokka sem stuðningsfólk fram-
boðsins vill koma á framfæri.

Í fréttatilkynningunni segir enn-

fremur: „Bakgrunnur framboðs Frjáls-
lyndra og óháðra er m.a. sú almenna
óánægja sem ríkt hefur með vinnubrögð
stjórnvalda í málefnum landsbyggðar-
innar og þá sérstaklega atvinnumálin
og fiskveiðistjórnunarkerfið sem leitt
hefur til samdráttar og búferlaflutninga,
m.a. frá Vestfjörðum. Hið sama má
segja um landbúnað á Vestfjörðum sem
dregist hefur verulega saman á undan-
förnum árum.

Þá hefur hin nýja svokallaða byggða-
áætlun, sem iðnaðarráðherra lagði fyrir
Alþingi fyrir skömmu, eftir að hafa
kynnt hana fyrir ríkisstjórninni og feng-
ið blessun hennar, sýnt svo ekki verður
um villst hvern hug stjórnvöld bera til
Vestfirðinga. Frjálslyndir og óháðir telja
að núverandi bæjarstjórn hafi ekki á
sannfærandi hátt barist fyrir hagsmuna-
málum Vestfirðinga gagnvart ríkisvald-
inu sem sýni sig m.a. í því að gengið sé
á lagið við að þjarma að fólkinu hér
fyrir vestra. Nú sé svo komið að gera
þurfi úrslitatilraun til að snúa þróuninni
við“.

Framboðslisti Frjálslyndra og óháðraFramboðslisti Frjálslyndra og óháðraFramboðslisti Frjálslyndra og óháðraFramboðslisti Frjálslyndra og óháðraFramboðslisti Frjálslyndra og óháðra

Kynntur á SkírdagKynntur á SkírdagKynntur á SkírdagKynntur á SkírdagKynntur á Skírdag

Gömul hefð er fyrir tónleikum í Ísa-
fjarðarkirkju á föstudaginn langa og á
sú hefð sér raunar miklu eldri rætur en
aðventukvöldin á jólaföstunni. Jafnan
hefur sérstaklega verið vandað til tón-
listarefnis á þessum degi og síðustu
þrjú árin hefur Hátíðarkór Tónlistar-
skólans flutt hvert stórvirkið á fætur
öðru, óratóríuna Messías, kantötur
Bachs og í fyrra Sálumessu Mozarts.
Hátíðarkórinn hefur tekið sér frí í vetur,
en Hljómsveit og Stúlknakór Tónlist-
arskóla Ísafjarðar munu halda við hefð-
inni með tónleikum kl. 18 á föstudag-
inn langa undir yfirskriftinni „Kyrrð-
arhljómur“.

Tónleikarnir, sem verða um klukku-
stund að lengd, eru helgaðir trúarlegum
verkum og söngvum. Kórinn syngur
m.a. nokkra þætti úr „Stabat mater“
eftir Pergolesi, en einnig negrasálma

og fleira. Þá flytur hljómsveitin meðal
annars tvö fræg „Adagio“, þ.e. „Adagio
í g-moll“ eftir ítalska tónskáldið Tom-
maso Albinoni og „Adagio fyrir strengi“
eftir bandaríska tónskáldið Samuel
Barber. Þá flytja kórinn og hljómsveitin
saman „Aríu á G-streng“ eftir Bach og
einnig verður fluttur þáttur úr Matteus-
arpassíu Bachs.

Hljómsveitina skipa fjórtán nem-
endur á efri stigum hljóðfæranáms, en
stjórnandi hennar er Janusz Frach.
Mariola Kowalczyk stjórnar Stúlkna-
kórnum sem er skipaður ellefu stúlkum
á aldrinum 14 til 19 ára, og hafa þær
flestar tónlistarnám að baki og búa yfir
úrvalsröddum. Aðgangseyrir aðtónleik-
unum er kr. 700 fyrir fullorðna, en
ókeypis fyrir börn og unglinga, og renn-
ur ágóðinn í ferðasjóð nemenda skól-
ans..

Kyrrðarhljómur áKyrrðarhljómur áKyrrðarhljómur áKyrrðarhljómur áKyrrðarhljómur á
föstudaginn langaföstudaginn langaföstudaginn langaföstudaginn langaföstudaginn langa

ÍsafjarðarkirkjaÍsafjarðarkirkjaÍsafjarðarkirkjaÍsafjarðarkirkjaÍsafjarðarkirkja

Konur og mennKonur og mennKonur og mennKonur og mennKonur og menn
færa sig um setfæra sig um setfæra sig um setfæra sig um setfæra sig um set
Verslunarhús Ágústs og Flosa í

miðbæ Ísafjarðar opnaði um hádeg-
isbilið á föstudag þegar tvö fyrirtæki
hófu rekstur þar. Veitingastaðurinn
Thai Koon hóf þá starfsemi en auk
hans opnaði verslunin Konur og
menn, sem var áður til húsa að Að-
alstræti 9. Að sögn Bjargar Brynd-
ísar Jónsdóttur, sem á og rekur versl-
unina ásamt Helgu Birnu Jónsdóttur,
var ávallt ætlunin að verslunin
myndi starfa í verslunarhúsinu, en
vegna tafa við framkvæmdir á því
hafi verið ákveðið að hefja starf-
semina í húsnæði Pólsins við Aðal-
stræti í því skyni að ná jólavertíðinni.

„Það var reyndar mjög gott að vera í
húsakynnum Pólsins því þar er frábært
húsnæði. Við vildum hins vegar vera
miðsvæðis og því hentar nýja staðsetn-
ingin okkur betur,“ segir Björg, sem er
ánægð með viðtökur bæjarbúa á versl-
uninni. „Við hófum ekki flutningana
fyrr en um miðjan dag á fimmtudegin-
um, en allt gekk að óskum og við gátum
opnað verslunina á réttum tíma, sem
var gott því að hún var full af áhuga-
sömum viðskiptavinum allan föstudag-
inn. Okkur líst mjög vel á húsið og
teljum að það eigi eftir að efla verslun-
arlíf í bænum, enda alltaf gaman að fá
eitthvað nýtt,“ segir Björg að lokum.

Eins og nafnið gefur til
kynna býður verslunin Konur
og menn upp á ýmsar vörur
fyrir bæði kynin, m.a. snyrti-
vörur frá Biotherm, Helenu
Rubinstein og Lancôme og
nýju litalínuna frá Nivea. Auk
þess er í boði fjölbreytt úrval

„fylgihluta“ og vörur undir
merkjum Sockshop. Af-
sláttur er veittur af ýmsum
vörum í tilefni af flutning-
unum, en verslunin er opin
mánudaga til fimmtudaga
kl. 10-18, föstudaga kl. 10-
19 og laugardaga kl. 11-14.

Björg Bryndís Jónsdóttir og Helga Birna Jónsdóttir, eig-
endur verslunarinnar Konur og menn

Heiðar Ingi annar íHeiðar Ingi annar íHeiðar Ingi annar íHeiðar Ingi annar íHeiðar Ingi annar í
50 metra skriðsundi50 metra skriðsundi50 metra skriðsundi50 metra skriðsundi50 metra skriðsundi

Ísfirski sundkappinn
Heiðar Ingi Marínósson,
sem nýverið var valinn
Íþróttamaður Ísafjarðarbæj-
ar 2001, hafnaði um helgina
í öðru sæti í 50 metra skrið-
sundi á sterku alþjóðlegu
sundmóti í Dordrecht í Hol-
landi. Heiðar keppti í fjórum
greinum á mótinu og komst
í úrslit í þeim öllum, en hann
varð sjöundi í 100 metra
skriðsundi, áttundi í 50
metra baksundi og áttundi í
50 metra flugsundi.

Linda G. Lyngmó frá Ísa-
firði tók einnig þátt í mótinu
fyrir Íslands hönd, en komst

því miður ekki í úrslit í nein-
um þeirra fjögurra greina
er hún keppti í. Engu að
síður telst árangur hennar á
mótinu góður þar eð hún
hafði aðeins einu sinni fyrir
það keppt í 50 metra laug.

Ingi Þór Ágústsson,
þjálfari krakkanna, segir að
gaman hafi verið að sjá
hversu vel íslenskir, og þá
sérstaklega ísfirskir kepp-
endur stóðu sig vel á mót-
inu. Heiðar og Linda eru
nú á heimleið í langþráð
vikufrí frá sundæfingum
þar sem þau munu safna
kröftum fyrir stífar æfingar.

Efstu sætin á listaEfstu sætin á listaEfstu sætin á listaEfstu sætin á listaEfstu sætin á lista
sjálfstæðismannasjálfstæðismannasjálfstæðismannasjálfstæðismannasjálfstæðismanna

í Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvík
Daðey S. Einarsdóttir,

rekstrarfræðingur, Elías
Jónatansson, framkvæmda-
stjóri og Sölvi Sólbergsson,
tæknifræðingur, munu skipa
þrjú efstu sætin á framboðs-
lista Sjálfstæðisflokksins í
Bolungarvík fyrir sveitar-
stjórnarkosningarnar í vor.

Anna G. Edvardsdóttir,
formaður uppstillingar-
nefndar, segir þessa aðila
hafa komið best út úr skoð-
unarkönnun sem fram fór á
vegum flokksins fyrir
skömmu og hafa þau sam-
þykkt að taka sæti á lista
flokksins en ekki er búið að
ákveða frekar um uppröðun
þeirra. Aðspurð um skipan
annarra sæta listans, þá segir

Anna að það sé ófrágengið
og er uppstillingarnefnd
enn að störfum, en væntan-
lega muni málin skýrast á
fundi fulltrúaráðs eftir há-
tíðarnar.

Ólafur Kristjánsson, bæj-
arstjóri í Bolungarvík, sagði
í samtali við blaðið að hann
væri mjög ánægður með
þessa þrjá aðila og treysti
þeim fullkomlega til að
leiða framboðið. Sjálfur
stæði hann á ákveðnum
tímamótum þar sem hann
yrði bráðlega 67 ára og væri
því „að komast á aldur eins
og sagt væri“. Að öðru leyti
vildi hann ekki tjá sig um
málið og sagði allar yfirlýs-
ingar bíða betri tíma.
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Kári Ellertsson vínfræðingur og Baldur Sæmundsson framreiðslumeistari og kenn-
slustjóri í Hótel- og Matvælaskólanum.

Dagana 15-16. mars sl. fór fram námskeið í vínsmökkun á Hótel Ísafirði. Kenn-
arar voru þeir Kári Ellertsson, vínfræðingur, og Baldur Sæmundsson, framreiðslu-
meistari og kennslustjóri í Hótel- og Matvælaskólanum. Á föstudagskvöldið voru
kennd undirstöðuatriðin í vínsmökkun og smakkað á sérvöldum vínum. Á
laugardagskvöldið var síðan boðið upp á glæsilegan hátíðarkvöldverð.

Að sögn Snorra Bogasonar hjá SKG Veitingum, voru rúmlega fjörtíu manns á
námskeiðinu á föstudaginn og rúmlega sextíu í matnum á laugardag en þá var
einnig haldin árshátíð starfsmanna Landsbankans á Ísafirði. Fólk var mjög
ánægt með námskeiðið og taldi Snorri víst að það yrði endurtekið áður en um
langt liði.

Vínsmökkunarnám-Vínsmökkunarnám-Vínsmökkunarnám-Vínsmökkunarnám-Vínsmökkunarnám-
skeið og sælkerakvöldskeið og sælkerakvöldskeið og sælkerakvöldskeið og sælkerakvöldskeið og sælkerakvöld

á Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirðiá Hótel Ísafirði

Tillögur vegna bygTillögur vegna bygTillögur vegna bygTillögur vegna bygTillögur vegna byggðaáætlunargðaáætlunargðaáætlunargðaáætlunargðaáætlunar

Afhentar iðn-Afhentar iðn-Afhentar iðn-Afhentar iðn-Afhentar iðn-
aðarráðherraaðarráðherraaðarráðherraaðarráðherraaðarráðherra

Fulltrúar vestfirskra sveitar-
félaga með Halldór Halldórs-
son, bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar, í broddi fylkingar af-
hentu í fyrradag, Valgerði
Sverrisdóttur, iðnaðarráð-
herra, tillögur starfshóps
sveitarfélaga á Vestfjörðum
vegna byggðaáætlunar ríkis-
ins.

Starfshópurinn var mynd-
aður með samþykkt allra
sveitarfélaga á Vestfjörðum í
kjölfar þess að ríkisstjórnin
lagði blessun sína yfir tillögu
að stefnumótandi byggða-
áætlun til fjögurra ára, en þar
þótti forsvarsmönnum sveitar-
félaganna vanta verulega upp-
á, að aðgerðir almennt, og
ekki síst fyrir Vestfirði, væru
skilgreindar. Einnig fékk iðn-
aðarnefnd Alþingis plaggið
afhent auk þess sem tillögur-
nar voru kynntar fyrir þing-
mönnum Vestfjarða.

Að sögn Guðna Geirs Jó-
hannessonar, forseta bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar, bar
ekki á öðru en að almenn
ánægja væri með tillögurnar
og var þeim sýndur nokkur
áhugi.

„Iðnaðarráðherra var opinn
fyrir því að taka þessar athuga-

semdir til greina og á ég von á
því að eitthvað verði tekið inn
af tillögunum, enda munum
við fylgja þeim mjög stíft eftir.
Það hefur náðst góð samstaða
um þessar tillögur og menn
hafa almennt lýst yfir ánægju
með að ná þessu samstarfi
milli sveitarfélaganna. Tíminn
sem við höfðum til verksins
var nokkuð af skornum
skammti, því upphaflega var
okkur gert að skila því af
okkur þann 26. febrúar. Iðn-
aðarnefnd gat hinsvegar ekki
tekið við plagginu fyrr en nú
og því ákváðum við að gefa
okkur allan þann tíma sem
við gátum til þess að tillögur-
nar yrðu þeim mun betur unn-
ar,“ sagði Guðni Geir.

„Plaggið er viljandi sett upp
í sama formi og byggðaáætlun
ríkisins til þess að auðveldara
verði að fella það að henni og
erfiðara að hunsa það. Hjá
okkur ríkir töluverð bjartsýni,
ekki síst vegna mjög jákvæðra
viðbragða er við fengum. Einn
meðlimur iðnaðarnefndar
hafði jafnvel orð á því að
svona ætti að vinna allar
byggðaáætlanir,“ segir Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri í
samtali við blaðið.
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„Hef lært alveg„Hef lært alveg„Hef lært alveg„Hef lært alveg„Hef lært alveg
ótrúlega mikiðótrúlega mikiðótrúlega mikiðótrúlega mikiðótrúlega mikið
á þessum tímaá þessum tímaá þessum tímaá þessum tímaá þessum tíma

hér fyrir vestan“hér fyrir vestan“hér fyrir vestan“hér fyrir vestan“hér fyrir vestan“
– segir Unnur Brá Konráðsdóttir,

settur sýslumaður á Ísafirði

„Hef lært alveg„Hef lært alveg„Hef lært alveg„Hef lært alveg„Hef lært alveg
ótrúlega mikiðótrúlega mikiðótrúlega mikiðótrúlega mikiðótrúlega mikið
á þessum tímaá þessum tímaá þessum tímaá þessum tímaá þessum tíma

hér fyrir vestan“hér fyrir vestan“hér fyrir vestan“hér fyrir vestan“hér fyrir vestan“
það, en þegar ég var að hugsa
um að fara í líffræðina þá lang-
aði mig í framhaldi af því til
að læra eitthvað meira í erfða-
fræði. Þar má segja að regla
og skipulag ráði ríkjum svo
að þannig má finna smá teng-
ingu þótt það sé dálítið lang-
sótt. Ég get ekki sagt að lög-
fræðin hafi strax átt vel við
mig enda er það mikið stökk
að fara úr menntaskóla í há-
skóla og maður þarf að byrja
á því að læra hvernig á að
læra. Lögfræðin er mikið til
utanbókarlærdómur og fyrsta
prófið er auðvitað erfitt, svo-
kölluð sía sem ákveður hverjir
komast áfram á annað ár. Ég
fór tvisvar á fyrsta ár, sem er
mjög algengt, og komst í gegn
í seinna skiptið en þá voru
ellefu sem komust áfram af
rúmlega tvöhundruð nemend-
um.

Það var óneitanlega letjandi
að þreyta þessa þraut og þar
sem mér hafði alltaf gengið
vel í skóla og verið með topp-
einkunnir, þá var það mikið
áfall að falla allt í einu á ein-
hverju prófi. En á það er að
líta að þarna kemur auðvitað
saman fullt af fólki sem er
með mjög háar einkunnir út
úr menntaskóla og sömuleiðis
er verið að nota aðrar aðferðir
en maður hafði áður vanið sig
á að nota. Reyndin er sú að
maður þarf að vera mjög
skipulagður og agaður, og það
er þolinmæðisvinna að koma
sér í það ferli að nenna að
vinna frá klukkan átta á morg-
nanna til klukkan tíu á kvöld-
in.

Það tók mig alveg fyrsta
árið að læra að læra og ég

þátt í uppfærslum á leikritum
en skólinn sýndi m.a. Land
míns föður og Grease á þess-
um árum. Við fórum leikferða-
lög um svæðið og sýndum
t.d. á Hvolsvelli, í Vík í Mýr-
dal og Þorlákshöfn enda voru
nemendur skólans aðallega af
Suðurlandi og því tilhlýðilegt
að setja upp sýningar í þeirra
heimabyggðum.

Á sumrin vann ég alltaf í
þjónustustörfum og var t.d.
að vinna á Hótel Hvolsvelli í
nokkur sumur og svo á hótel-
inu í Vík í Mýrdal og á Hótel
Eddu á Skógum. Síðustu vik-
urnar í skólanum ákvað ég
síðan allt í einu að fara í lög-
fræði. Mig langaði alltaf til
að fara í líffræði en mér fannst
svo leiðinlegt að títra að ég
hætti við og dreif mig í lög-
fræði beint eftir menntaskól-
ann. Ég veit ekki beinlínis
hvað réð þessari ákvörðun,
ekki er þetta í fjölskyldunni
því það er enginn lögfræð-
ingur meðal minna nánustu
skyldmenna, þannig að ég
held bara að þetta hafi komið
til vegna þess að ég hafði svo
ríka réttlætiskennd að mig
langaði að kynna mér málin
betur“.

Mikið áfall að fallaMikið áfall að fallaMikið áfall að fallaMikið áfall að fallaMikið áfall að falla
allt í einu á prófiallt í einu á prófiallt í einu á prófiallt í einu á prófiallt í einu á prófi

Fljótt á litið þá virðist sem
höf og lönd skilji að lögfræði
og líffræði þannig að það hef-
ur verið talsverð viðhorfs-
breyting að leggja líffræðina
á hilluna og hefja nám í lög-
fræði, eða hvað?

„Jú, það má kannski segja

maður jafnvel séð hryssu
kasta sem er ekki algeng sjón.

Allt þetta breyttist hins veg-
ar þegar ég var fjórtán ára en
þá fékk ég ofnæmi fyrir dýra-
hárum og varð að hætta öllu
hestastússi. Reyndar hefur
frændi minn, sem er líka með
svona ofnæmi, sagt mér að ég
sé algjör aumingi að því að
hann notar grímu og getur
þannig áfram umgengist
skepnurnar. En ég ákvað að
hætta þessu bara“.

Aðspurð um hvort hún hafi
þá aldrei ætlað að verða bóndi
þegar hún yrði stór, þá svarar
Unnur Brá því til að slíkt hafi
aldrei blundað í henni, hvorki
fyrir eða eftir ofnæmið.

Með ríka rétt-Með ríka rétt-Með ríka rétt-Með ríka rétt-Með ríka rétt-
lætiskenndlætiskenndlætiskenndlætiskenndlætiskennd

Hún segir skólagönguna
hafa verið hefðbundna, fyrst
var hún í grunnskóla niðri í
Landeyjum en þurfti svo að
fara í gagnfræðaskóla upp á
Hvolsvöll. Þaðan lá leiðin í
Menntaskólann að Laugar-
vatni þar sem hún bjó fjögur
ár á heimavistinni og tók virk-
an þátt í félagslífinu.

„Þetta var mjög skemmti-
legur og lærdómsríkur tími.
Þegar maður er í svona skóla
eins og á Laugarvatni, þá er
erfitt að vera ekki með í fé-
lagslífinu vegna þess að í
rauninni er ekki mikið annað
um að vera þarna og flestir
því mjög virkir. Ég var m.a. í
stjórn nemendafélagsins og
kór skólans sem var endur-
stofnaður á öðru ári mínu í
skólanum. Þá tók ég einnig

Hún segist vera sveitastelpa
austan úr Landeyjum og það
hafi verið tilviljun ein sem
leiddi hana vestur á firði, en
bætir því við að tilviljanir af
ýmsu tagi hafi dálítið stjórnað
því hvað stefnu líf hennar hef-
ur tekið og m.a. þess vegna
gegni hún nú embætti sýslu-
mannsins á Ísafirði.

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

Unnur Brá er fædd í Reykja-
vík þann 6. apríl árið 1974 og
er yngst níu systkina. Foreldr-
ar hennar eru Sigríður Har-
aldsdóttir og Konráð Óskar
Auðunsson sem lést árið
1999. Þau bjuggu á Búðarhóli
í Austur-Landeyjum allt þar
til faðir Unnar Brár dó en
bróðir hennar hafði þá tekið
við búinu og móðir hennar
flutti á Hvolsvöll. Hún segir
að æskuárin í Landeyjunum
hafi verið mjög skemmtileg.

„Búið var frekar stórt og
heimilið alltaf frekar fjöl-
mennt. Eldri systkini mín voru
dugleg að koma í sveitina og
seinna þeirra makar og börn.
Mikill gestagangur var og sí-
felldur straumur af vinum,
kunningjum og hestafólki.
Foreldrar mínir voru með
kindur, kýr og hesta, en hest-
arnir voru í mestu uppáhaldi
hjá mér og ég var mikil hesta-
kona á þessum árum. Skemm-
tilegast þótti mér þegar við
pabbi fórum daglega í eftir-
litsferð um hagana á sumrin
til að fylgjast með hvaða
hryssur væru búnar að kasta
og var það allt skráð mjög
nákvæmlega niður. Þá gat

setti mér upp skipulag, nokk-
urs konar beinagrind fyrir lær-
dóminn, vegna þess að þetta
er það viðamikið nám að það
er ekki hægt að setjast niður
og lesa eitthvað smávegis, spá
og spekúlera, og fara svo að
horfa á Matlock í sjónvarpinu
eða eitthvað annað. Þetta virk-
ar ekki þannig, þetta er vinna
og það mjög erfið vinna“.

Geðveikur lestur ogGeðveikur lestur ogGeðveikur lestur ogGeðveikur lestur ogGeðveikur lestur og
utanbókarlærdómurutanbókarlærdómurutanbókarlærdómurutanbókarlærdómurutanbókarlærdómur
Nú hefur Háskóli Íslands

verið að kanna möguleikana
á inntökuprófi í læknisfræði
þar sem er sams konar sía á
fyrsta ári eins og er í lögfræð-
inni. Hvernig lýst Unni Brá á
inntökupróf í lögfræðinni?

„Ég er ekki meðmælt slíku.
Mér finnst allir eigi að hafa
tækifæri til að spreyta sig og
sé það ekki fyrir mér að slíkt
próf myndi endilega skila
besta fólkinu í gegn. Eins og
ég hef sagt, þá fer langmestur
tíminn í það að læra hvernig
maður ætlar að setja námið
upp. Það er líka grundvallar-
atriði að læra að greina aðal-
atriðin frá aukaatriðunum og
ná svo að spinna eitthvað í
kringum það sem maður man.
Ég held að fyrirkomulagið sé
mjög gott í deildinni eins og
það er núna.

Lögfræðin byggist þannig
upp að á fyrsta ári þarftu að
reyna að komast í gegnum
síuna til að komast áfram á
annað og þriðja ár sem eru
nokkurs konar millikaflar.
Þegar ég var í námi voru heils-
ársfög á öðru og þriðja ári. Þá
byrjaði maður í skólanum í

október og tók síðan próf í
maí, en málið var að það sem
maður var að lesa í október
skila sér ekkert sérstaklega vel
niður á eitthvað blað í maí.
Þannig var maður bara af-
slappaður fyrir áramót og
notaði tímann til að undirbúa
sig fyrir próflesturinn með því
að búa til beinagrind af öllum
svörum og svoleiðis. Síðan
tók maður mars, apríl og maí
í geðveikan lestur og utan-
bókarlærdóm.

Núna er hins vegar búið að
skipta þessu niður í annarpróf
og er það ólíkt betra fyrir-
komulag. Ég tók m.a. þátt í
því fyrir hönd nemenda að
búa til þessar reglur, þ.e.a.s.
að koma á nýju prófaskipulagi
þar sem prófin eru annarpróf
og námið byrjar í september
en ekki í október.

Þegar komið er á fjórða og
fimmta ár velur maður sér fög,
einhverjar tíu greinar, og getur
þannig dálítið stjórnað því inn
á hvaða svið maður fer. Það er
samt ekki hægt að velja sér
eitt sérstakt svið, t.d. sýslu-
mannageirann eða eitthvað
slíkt, heldur reynir maður að
sigta út eitthvað sem er áhuga-
vert og það sem ætla má að
geti nýst manni í framtíðinni.

Eftir útskrift rekur maður
sig hins vegar fljótt á að auð-
vitað hefði verið best að læra
þetta allt saman. Það segir sig
sjálft að það er ekki hægt og
maður verður þá bara að lesa
sér til eftir að komið er út í
hinn stóra heim“.

Skyldur sveitar-Skyldur sveitar-Skyldur sveitar-Skyldur sveitar-Skyldur sveitar-
stjórnarmannastjórnarmannastjórnarmannastjórnarmannastjórnarmanna
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Undir lok námsins er gert
ráð fyrir að lögfræðinemarnir
taki eina önn í að leggjast yfir
fræðin og skrifi lokaritgerð
upp á 15 einingar sem jafn-
gildir þremur fögum.

„Ég tók sveitarstjórnarrétt
fyrir og var þar undir áhrifum
frá Páli Hreinssyni sem kenn-
di okkur sveitarstjórnarrétt og
vakti mikinn áhuga okkar
laganema á sveitarstjórnar-
málum. Ég held að sveitar-
stjórnarréttur hafi þarna verið
kenndur fyrsta skipti, eða því
sem næst, en ritgerðin mín
bar heitið „Mætingarskylda
sveitarstjórnarmanna, skylda
þeirra til að taka afstöðu og
reglur um hvenær varamenn
taka sæti í sveitarstjórnum“.
Það er mjög lítið til á íslensku
um sveitarstjórnarrétt þannig
að ég þurfti að lesa mér til á
dönsku og var svo aðallega í
því að taka viðtöl við reynda
menn eins og t.d. Óla Lú og
fleiri til að fá fram hvernig
kerfið virkar í reynd. Það er
getur verið lítið mál að lesa
lagatexta í bók en svo virka
hlutirnir kannski öðruvísi í
reynd. Mér fannst þetta mjög
skemmtilegt og áhugavert
verkefni. Ég reyndi að skrifa
ritgerðina með þeim hætti að
hún væri ekki beinharður
lögfræðitexti heldur frekar
þannig að hún væri auðlesin
fyrir sveitarstjórnarmenn og
þeir gætu nýtt sér hana. Rit-
gerðin er skýr og aðgengileg,
og ætti að nýtast vel þeim
sem keypt hafa hana.

Ég veit reyndar ekki hvort
sveitarstjórnarfólk hefur nýtt
sér ritgerðina og satt best að
segja gerði ég ekki mikið til
þess að koma henni á fram-
færi. Það er mjög misjafnt
hvað lögfræðingar gera þegar
þeir útskrifast, hvort þeir fara
í gríðarlegt söluátak með sínar
ritgerðir eða ekki. Ég gerði
það ekki enda byrjaði ég strax
að vinna. Þó hef ég selt nokkur
eintök og nú nýlega hafði Al-
þingi samband við mig og bað
um eintak. Annars tek ég eftir
því að krakkarnir sem eru að
klára lögfræði núna eru ein-
mitt mjög mikið að skrifa í
sveitarstjórnarrétti enda er
Páll Hreinsson þannig kennari
að nemendur fá gríðarlegan
áhuga á efninu“.

Alltaf haftAlltaf haftAlltaf haftAlltaf haftAlltaf haft
áhuga á pólitíkáhuga á pólitíkáhuga á pólitíkáhuga á pólitíkáhuga á pólitík

„Eftir að ég var sloppin yfir
á annað árið gekk þetta bara
nokkuð þægilega fyrir sig og
þá hafði maður tíma fyrir fé-
lagslíf og stúdentapólitík. Ég
fór í stjórn Orators sem skipuð
er sjö manns er ráða ferðinni
fyrir hönd laganema. Ég gegn-
di stöðu skemmtistjóra og var
það ótrúlega skemmtilegt og
ógleymanlegur tími. Enn í dag
heldur þessi stjórn vel hópinn
og stjórnarfundir eru haldnir
einu sinni á ári þar sem hver
og einn segir m.a. frá því hvað
á daga hans hefur drifið á ár-
inu. Stefnan er að gera þetta
það sem eftir er.

Þegar ég hætti í stjórn Ora-
tors vantaði mig eitthvað ann-
að að gera og fór þá í framboð
fyrir Vöku, félagi lýðræðis-
sinnaðra stúdenta, þar sem ég

var í öðru sæti á listanum. Við
töpuðum reyndar kosningun-
um og vorum þar af leiðandi í
minnihluta í Stúdentaráði. En
þótt maður sé í minnihluta þá
þarf alltaf að vera einhver odd-
viti sem fer fyrir minnihlut-
anum og tilviljun varð til þess
að ég tók við oddvitasætinu
eftir aðeins tveggja mánaða
setu í Stúdentaráði þar sem
strákurinn sem var oddviti fór
utan til náms. Þó ég hafi alltaf
ætlað mér að fara í þetta af
fullri alvöru, þá var þetta eitt-
hvað sem ég hafði eiginlega
ekki alveg séð fyrir. Þetta var
mjög skemmtilegt og ég lærði
helmingi meira af þessu held-
ur en ég annars hefði gert.

Ég hef alltaf haft áhuga á
pólitík og þótt ég hafi ekki
tekið virkan þátt fyrr en í há-
skólanum, þá fylgdist ég alltaf
með. Um daginn var ég ein-
mitt að rifja það upp að einu
sinni var ég kommúnisti. Það
fyrsta sem ég man eftir mér í
pólitískum skilningi var að ég
horfði alltaf á fréttirnar sem
krakki í sveitinni og hafði
gaman af að fylgjast með
þeirri umfjöllun sem þar fór
fram. Svo man ég eftir mér
einn dag, ég hafði ábyggilega
verið að horfa á einhverja
kröfugöngu í sjónvarpinu, þar
sem ég gekk í kringum húsið
heima með kröfuspjald og
heimtaði að Ísland færi úr
Nató og herinn burt. En það
var svo mikið rok og rigning
að ég fékk kvef og hita og
hætti þar með að vera komm-
únisti“.

EitthvaðEitthvaðEitthvaðEitthvaðEitthvað
meira en malbikmeira en malbikmeira en malbikmeira en malbikmeira en malbik

Unnur Brá útskrifaðist sem
lögfræðingur í október 2000
en var áður byrjuð að vinna
sem fulltrúi sýslumanns á Ísa-
firði. Hún segist eiginlega ekki
hafa hugmynd um hvers
vegna hún ákvað að fara vest-
ur.

„Ég hafði aldrei komið
hingað áður og þekkti engan
hérna en það var auglýst eftir
fulltrúa sýslumanns og mig
langaði út á land. Á þessu
tíma var fullt af atvinnuaug-
lýsingum í gangi og það var
alls ekki erfitt að fá vinnu en
ég fann að það var kominn
tími til að fara aftur út á land
og hér endaði ég.

Það er ekkert sérstaklega
„inn“ að fara út á land og ég
fékk að heyra nokkrar athuga-
semdir vegna þessa en vinir
mínir skildu mig vel því þeir
vita að ég er mikil sveita-
stelpa. Fyrstu árin í Reykjavík
þoldi ég varla við þar og fór
austur hverja helgi, eða eins
mikið og hægt var. Síðan verð-
ur maður einhvern veginn
samdauna borginni og gleym-
ir að það sé eitthvað meira
heldur en malbik. En þegar út
á land er komið, þá finnur
maður hvað tengslin við nátt-
úruna eru sterk og hvað maður
hefur farið á mis við.

Það er óhætt að segja að
Vestfirðir hafi tekið vel á mót
mér þegar ég kom fyrst vestur.
Veðrið var frábært og flug-
mennirnir flugu útsýnisflug
fyrir farþegana og svo var
komið niður Engidalinn og

þetta var allt saman ægilega
fallegt. Eiginlega má segja að
það hafi verið gott veður síðan
ég kom, bæði vetur og sumur
hafa verið veðursæl.

Veit að ég get þettaVeit að ég get þettaVeit að ég get þettaVeit að ég get þettaVeit að ég get þetta
Aðstæður hafa hagað því

þannig að aðeins einu og hálfu
ári eftir að Unnur Brá útskrif-
aðist úr lagadeildinni, þá er
hún orðin sýslumaður á Ísa-
firði, að vísu sett tímabundið,
og því liggur beinast við að
spyrja um hæfni til gegna slíku
embætti með svo stutta starfs-
reynslu?

„Þetta gerist þegar sýslu-
maður fer, eins og í tilfelli
Ólafs Helga Kjartanssonar.
Það skapast visst millibils-
ástand áður en nýr sýslumaður
tekur til starfa og einhver verð-
ur að gegna embættinu á með-
an og þá er það ráðuneytisins
að meta hvort að það vill setja
í starfið einhvern fulltrúa sem
er starfandi á staðnum og nota
þá reynslu sem hann hefur af
embættinu sjálfu, eða hvort
það vill setja einhvern utan-
aðkomandi sem sýslumann,

sem tæki þá lengri tíma þar
sem viðkomandi þarf að setja
sig inn í öll mál, fyrir utan að
það er náttúrulega dýrara fyrir
ríkið. Í þessu tilfelli var ég
sett í sex vikur til að byrja
með en síðan voru aðstæður
þannig að ég var sett lengur.

Mér finnst ég auðvitað vera
hæf, en það er ráðuneytið sem
tekur ákvörðunina. Á það er
hins vegar að líta að ráðu-
neytið væri ekki að biðja mig
um þetta ef ég gæti þetta ekki
og ég veit alveg að ég get
þetta. Ég veit að sumum finnst
að svona stelpurófur eigi ekk-
ert að vera að vilja upp á dekk
en það er einfaldlega eitthvað
sem fólk verður að eiga við
sjálft sig“.

Það sem ekki erÞað sem ekki erÞað sem ekki erÞað sem ekki erÞað sem ekki er
kennt í lögfræðinnikennt í lögfræðinnikennt í lögfræðinnikennt í lögfræðinnikennt í lögfræðinni

„Mér finnst þetta skemmti-
legt starf enda kemur ótal
margt inn á borð sýslumanns-
ins, ekki bara verkefni sem
sýslumaður á að sinna heldur
líka alls konar fyrirspurnir um
hitt og þetta. Maður kann ekki

allt eins og gefur að skilja en
maður kann að leita sér upp-
lýsinga og reynir að gera sitt
besta til að leiðbeina fólki
þannig að það fái úrlausn
sinna mála.

Starf sýslumanns og full-
trúa sýslumanns er mikið fólg-
ið í mannlegum samskiptum
og það er oft ekki út af skemm-
tilegum málum sem fólk snýr
sér til þessara aðila. Fólk er
að skilja, ganga frá dánarbú-
um, fólk skuldar opinber gjöld
o.s.frv. Þá er oft þægilegra að
vera einhvers staðar fulltrúi
eða sýslumaður þar sem mað-
ur þekkir ekki persónulega til
og auðveldara er að viðhalda
ákveðinni fjarlægð. Þegar
maður er búinn að vera á stað-
num í einhvern tíma þá ósjálf-
rátt kynnist maður fólki en
verður samt að viðhalda þess-
ari fjarlægð og það er nokkuð
sem ekki er kennt í lögfræð-
inni. Hin mannlegu samskipti
verður maður að læra sjálfur
og ég hef lært alveg ótrúlega
mikið á þessum tíma hér fyrir
vestan. Það geta að sjálfsögðu
alltaf komið upp erfið tilvik
en ekkert sem ég hef ekki

komist yfir og náð að leysa.
Þannig safnar maður reynslu
í sarpinn“.

Aðspurð um hvort hún hafi
fengið sýslumannsbúning, þá
svarar Unnur Brá því neitandi
og segist ekki eiga neinn bún-
ing. „Ef forsetinn kæmi í
heimsókn þá myndi hann ef-
laust furða sig á því hvaða
stelpa væri að þvælast í kring-
um hann“, segir hún hlæjandi
en bætir síðan við að hún hafi
ekki séð ástæðu til að eyða
peningum ríkisins í búning
fyrir nokkrar vikur“.

ÞægilegaÞægilegaÞægilegaÞægilegaÞægilega
stórt embættistórt embættistórt embættistórt embættistórt embætti

En þegar Unnur Brá kláraði
lögfræðinámið, sá hún þá fyrir
sér að hún yrði sýslumaður
eða stefndi hún kannski á að
verða velmegandi lögfræðing-
ur í Reykjavík? Er hún kann-
ski komin á þá hillu sem hún
ætlaði sér?

„Nei, þetta er ekki það sem
ég ætlaði mér að gera. Þeir
einstaklingar sem útskrifast úr
lögfræðinni eru mjög ólíkir.
Sumir eru algjörlega ákveðnir
í að verða forstjórar í hinu eða
þessu fyrirtæki eða með þessa
stofu á þessari línu, en ég var
það ekki. Mér fannst mig
vanta reynslu til að geta
ákveðið nákvæmlega hvað
það væri sem mig langaði til
að gera og ákvað þess vegna
að fara til sýslumanns vegna
þess að þar lærirðu mjög
margt. Hann sinnir mjög
mörgum málaflokkum og þar
lærir maður grundvallaratriði
sem allir þyrftu að kunna. Mín
skoðun er sú að allir lögfræð-
ingar hefðu mjög gott af því
að vinna hjá sýslumanni í ein-
hvern tíma til að þekkja grunn-
vinnuna.

Ísafjörður er þægilega stórt
embætti, það stórt að þar eru
lögfræðingar til að ráðfæra sig
við og það lítið að þú færð að
komast með puttana í öll verk-
efni. Og það er ennþá þannig
í dag, að á hverjum degi fæ ég
inn á borð til mín eitthvað
sem að ég hef aldrei séð áður
og þarf að skoða hvernig á að
taka á. Það er það sem gerir
vinnuna skemmtilega og ég
held að þegar þetta er orðin
einhver föst rútína og maður
fer að gera sömu handtökin
aftur og aftur, þá fari manni
að leiðast í vinnunni.

Ég hef ekki tekið ákvörðun
um hvað mig langar nákvæm-
lega til að gera í framtíðinni
en veit þó að mig langar ekki
í lögmennsku. Ég sé sjálfa
mig ekki fyrir mér í starfi þar
sem eingöngu reynir á lög-
fræðilegan þankagang heldur
þarf að vera til staðar rétt
blanda af lögfræði, mannleg-
um samskiptum, stefnumótun
og stjórnun og helst skörun
við aðrar fræðigreinar þannig
að maður fái tækifæri á að
kynna sér ný svið.

Mér finnst sveitarstjórnar-
rétturinn mjög heillandi og
spennandi að skoða hann að-
eins. Sumir fara strax í fram-
haldsnám en ég er ekki á þeirri
línu. Ef ég fer, þá verður það
ekki fyrr en ég er búin að fá
miklu meiri reynslu og átta
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mig á því hvað mig langar til
að gera. Hins vegar held ég
að ef mér byðist sýslumanns-
starf einhvern tímann aftur þá
kæmi það vel til greina. Þetta
er skemmtilegt starf en þú
hverfur ekki í fjöldann og ef
þú velur þér vinnu sem þessa
þá verðurðu líka að gera þér
grein fyrir að það er ýmislegt
sem fylgir“.

Söngur, pólitíkSöngur, pólitíkSöngur, pólitíkSöngur, pólitíkSöngur, pólitík
og útivistog útivistog útivistog útivistog útivist

Aðspurð um áhugamál, þá
segir Unnur Brá að hún hafi
fengið gott tækifæri til sinna
þeim hér fyrir vestan.

„Í laganáminu hætti maður
að gera ýmsa hluti og hafði
lítinn tíma fyrir áhugamál
vegna þess að maður var alltaf
að læra eða upptekinn í félags-
lífinu. Þegar ég kom vestur
byrjaði ég í kór, Sunnukórn-
um, sem var mjög skemmti-
legt. Svo fór ég líka í Hátíðar-
kórinn en það var alveg frá-
bært og eitt það skemmtileg-
asta sem ég hef gert um ævina.

Ég hef líka verið dálítið í
pólitíkinni og í maí í fyrra var
ég kosin formaður Fulltrúa-
ráðs sjálfstæðisfélaganna í
Ísafjarðarbæ. Það var bara til-
viljun eins og margt annað
sem á daga mína hefur drifið
hér fyrir vestan. Það er búið
að vera mjög lærdómsríkt og
skemmtilegt að taka þátt í því
starfi og ég hef kynnst þar
góðu fólki. Það er nú þannig
að ég hef mikinn áhuga á því
að vita hvernig hlutirnir virka,
svona á bak við tjöldin, og
fékk þarna tækifæri til að
kynnast því. Það er ómetan-
legt og mér þykir vænt um að
fólk hafi treyst mér til að gegna
þessu ábyrgðarstarfi því það
var ekki eins og allt þetta sjálf-
stæðisfólk hafi þekkt mig
mjög mikið þegar ég kom
þarna inn. Ég hef hins vegar
látið af störfum sem formaður
enda eru aðstæður að breytast
hjá mér á öllum sviðum.

Mér finnst líka gaman að
stunda útivist og nýt þess að
fara út að ganga og hreyfa
mig aðeins. Það má eiginlega
segja að maður hafi ekki farið
út í mörg ár meðan maður var
í lögfræðináminu og á sumrin
var ég alltaf að vinna einhver
lögfræðitengd störf í Reykja-
vík, t.d. hjá ríkisskattstjóra og
umboðsmanni barna. Núna
gefur maður sér tíma til að
slaka á og njóta þess sem vest-
firsk náttúra hefur upp á að
bjóða.

Ég verð hins vegar að játa
að ég hef ekki enn brugðið
mér á skíði á Ísafirði og hef
reyndar ekki farið á skíði síðan
ég var sextán ára. Það má hins
vegar segja, mér til afsökunar,
að það var ekki oft snjór í
fyrra og lítið í vetur fyrr en
núna. En ég hef eiginlega enga
afsökun lengur þannig að ég
held að maður verði að fara
demba sér upp í brekku“.

Snýr brátt áSnýr brátt áSnýr brátt áSnýr brátt áSnýr brátt á
heimaslóðirheimaslóðirheimaslóðirheimaslóðirheimaslóðir

Þegar Unnur Brá er innt
frekar eftir þeim breytingum
sem eru að verða á högum
hennar, þá segir hún, pínulítið
feimnislega, að stóra breyt-
ingin sé sú að hún eigi kærasta
sem hún ætlar að flytja til í
vor. Hann heitir Kjartan Þor-
kelsson og er sýslumaður á
Hvolsvelli.

„Ég kynntist honum eigin-
lega í tengslum við vinnuna
þegar hann var sýslumaður á
Blönduósi en síðan fékk hann
sýslumannsstarf á Hvolsvelli
í desember og þangað er ég
að flytja. Þetta eru mínar
gömlu heimaslóðir, mamma
býr á Hvolsvelli og Kjartan
býr hjá henni meðan verið er
að ganga frá sýslumannsbú-
staðnum. Svo er bróðir minn
niðri í Landeyjum, systir mín
undir Eyjafjöllunum og vina-
fólk mitt líka þarna víða. Ég
hlakka mikið til og finnst frá-
bært að vera flytja aftur heim.
Ég er búin að sækja um full-
trúastarf hjá sýslumanninum,
reyndar ekki á Hvolsvelli
heldur á Selfossi, hjá mínum
gamla yfirmanni Ólafi Helga.
Hann var að auglýsa eftir full-
trúa tímabundið í ár og ég
verð þar vonandi eitthvað til
að byrja með, en það verður
spennandi að sjá hvernig ann-
að embætti virkar.

Ég er búin að segja upp
stöðu minni hér fyrir vestan
og það er samkomulagsatriði
milli mín og Sigríðar Bjarkar
Guðjónsdóttur, sýslumanns,
hvenær ég nákvæmlega hætti.
Ég þarf auðvitað að ganga frá
ýmsum lausum endum áður
en ég fer. En það verður að
segjast að fyrir svona ári síðan
bjóst ég ekki við að málin
myndu þróast með þessum
hætti og sá þetta hreint ekki
fyrir“.

Það leikur ekki vafi á því
að það er ýmislegt sem Unnur
Brá hefur ekki séð fyrir þegar
hún kom vestur til að verða
fulltrúi hjá sýslumanninum á

Ísafirði.
„Mikið rétt. Það gerist

ýmislegt sem maður veit ekki
fyrir og óhætt að segja að
dvölin hér fyrir vestan hafi
verið mjög viðburðarrík. Ég
ætlaði fyrst bara að vera í eitt
ár þegar ég sótti um, svona
rétt meðan ég væri að ákveða
hvað ég vildi gera, en ákvað
svo að vera ár til viðbótar þar
sem mér líkaði vel og var búin
að læra grunnatriðin í því sem
að ég var að gera. Þá fékk ég
tækifæri til að vera sýslumað-
ur og er búin að læra miklu
meira heldur en ég hélt nokk-
urn tímann að ég myndi fá
útúr þessu öllu saman“.

Pólitíkin togarPólitíkin togarPólitíkin togarPólitíkin togarPólitíkin togar
Unnur Brá er að lokum

spurð að því hvort hún hyggist
hella sér út í pólitíkina fyrir
austan?

„Ég veit það ekki. Ég er
ekki búin að ákveða hvort það
sé eitthvað sem mig langar að
vera að vasast í. Mig langaði
að fá reynsluna og aðeins
nasasjón af því hvernig þetta
virkaði, en ég veit ekki hvað
verður eða hvaða tækifæri
koma upp í hendurnar. Miðað
við hvernig þetta er búið að
ganga hingað til þá verða þau
eflaust einhver einhvern tím-
ann. Það er aldrei að vita og
manni ber eiginlega skylda til
taka þátt í þessu og leggja sitt
af mörkum til þess samfélags
sem maður býr í.

En þegar maður er í pólitík
þá er maður líka að fórna
ýmsu. Það er spurning hvort
maður vill frekar vera heima
með fjölskyldunni og hafa það
gott eða vera að hamast alla
daga í stjórnmálastússi. Ég
neita því ekki að það togar
dálítið og ég hef margoft sagt
að nú sé ég hætt þessu og
muni að einbeita mér að
starfsframanum og fjölskyld-
unni, en svo kemur upp eitt-
hvað stórskemmtilegt póli-
tískt mál sem maður getur
ekki slitið sig frá.

Það er líka gaman að sjá
árangurinn, eins og t.d. með
Vöku. Þótt ég hafi ekki komið
að kosningaundirbúningnum
núna, þá eru þarna krakkar
sem maður tók með sér inn í
félagið þannig að þetta er okk-
ar vinna að hluta. Sigur Vöku
er sigur allra vökumanna. Það
er frábært þegar hlutirnir
ganga upp og maður sér að öll
vinnan var ekki til einskis“,
segir Unnur Brá að lokum.

Jóhann Júlíusson ásamt nánustu fjölskyldu.

Jóhann Júlíus-Jóhann Júlíus-Jóhann Júlíus-Jóhann Júlíus-Jóhann Júlíus-
son níræðurson níræðurson níræðurson níræðurson níræður

Hátt í tvö hundruð
manns mættu í afmælis-

hóf sem haldið var til
heiðurs Jóhanni Júlíus-
syni, fyrrverandi fram-

kvæmdastjóra og
útgerðarmanni, í Frí-

múrarasalnum sl. laug-
ardag en Jóhann varð

níræður í gær, 26. mars.
Urðu margir til þess að
stíga á stokk og ávarpa

afmælisbarnið á þessum
tímamótum, en auk þess
var boðið upp á glæsileg

tónlistaratriði þar sem
söngvararnir Guðrún

Jónsdóttir, Bergþór Páls-
son og Sandra Gunnars-
dóttir fluttu nokkur lög

við undirleik Margrétar
Gunnarsdótt-ur og

Huldu Bragadótt-ur.
Jóhann er fæddur og

uppalinn á Atlastöðum í
Fljótavík í Sléttuhreppi
en foreldrar hans voru
Júlíus Geirmundsson,

útvegsbóndi á Atlastöðum
í Fljótavík, og kona hans
Guðrún Jónsdóttir, hús-
móðir. Jóhann starfaði í
síldarverksmiðju Kveld-

úlfs á Hesteyri á unglings-
árunum og var síðan sjó-
maður um tíu ára skeið,

aðallega á Samvinnubát-
unum frá Ísafirði, en stýri-

mannsprófi lauk hann á
Akureyri árið 1941. Á ár-

unum 1943-1945 rak hann
veitingastaðinn Uppsali á

Ísafirði, ásamt Þórði bróð-
ur sínum, og stundaði

vörubíla og leigbílaakstur,
auk fiskverkunar á ár-

unum 1945-55.
Jóhann stofnaði ásamt

fleirum útgerðarfélagið
Gunnvöru hf. árið 1955 og

var  framkvæmdastjóri
þess frá stofnun til ársins

1971. Hann var verkstjóri
hjá Íshúsfélagi Ísfirðinga
hf. 1972–85 og um nokk-

urra ára skeið sá hann um

rekstur Skóverslunar Leós
ehf. ásamt eiginkonu sinni.
Hann hefur einnig í gegn-

um árin átt sæti í stjórnum
ýmissa fyrirtækja, m.a. í

Gunnvöru hf., Íshúsfélagi
Ísfirðinga hf., Ísfang hf.
Mjölvinnslunnar hf. og

Olíufélagi Útvegsmanna
hf. Árið 1945 kvæntist

Jóhann Margréti Leós,
dóttur Leós Eyjólfssonar,

kaupmanns og söðlasmiðs
á Ísafirði, og eiginkonu

hans Kristínar Halldórs-
dóttur, húsmóður. Margrét

og Jóhann eignuðust tvo
syni, Leó Júlíus, ljósmynd-

ari í Austurríki, og Krist-
ján Guðmund, viðskipta-

fræðingur og fram-
kvæmdastjóri á Ísafirði.

Þá ólu Margrét og Jóhann
upp að hluta Jónínu Ólöfu
Högnadóttur, systurdóttir

Jóhanns. Margrét lést árið
1998.

Jónína Jóhanna Kristjánsdóttir (Adda Massa), Margrét Birkisdóttir og Helga Sveinbjörns-
dóttir.

Jóhann Júlíusson ásamt Gunnari Arnórssyni skipstjóra á Júlíus Geirmundssyni ÍS.
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Magnús Reynir Guðmundsson flytur Jóhanni Júlíussyni ræðu í tilefni afmælisins en við
hlið afmælisbarnsins eru þær Lára Gísladóttir og Anna Lóa Guðmundsdóttir.

Jóhann á spjalli við mæðgurnar Önnu Lóu Guðmundsdóttur og Bjarnveigu Ólafsdóttur.

Jónína Ólöf Högnadóttir á spjalli við þær Ardísi Gunnlaugsdóttur og Sölveyju Jóefsdóttur.

Halldór Hermannsson skipstjóri flytur afmælisbarninu kveðju.

Leó Jóhannsson, Erika Jóhannsson og Jóhann Júlíusson.

Tölvuþjónustan Snerpa ehf. á ÍsafirðiTölvuþjónustan Snerpa ehf. á ÍsafirðiTölvuþjónustan Snerpa ehf. á ÍsafirðiTölvuþjónustan Snerpa ehf. á ÍsafirðiTölvuþjónustan Snerpa ehf. á Ísafirði

Kynnti INfilter vef-Kynnti INfilter vef-Kynnti INfilter vef-Kynnti INfilter vef-Kynnti INfilter vef-
gæsluna í Hannovergæsluna í Hannovergæsluna í Hannovergæsluna í Hannovergæsluna í Hannover
Hinni árlegu CEbit tölvu-

sýningu lauk í Hannover í
Þýskalandi í gær. Meðal sýn-
enda í ár var Tölvuþjónustan
Snerpa ehf. á Ísafirði sem
hafði aðstöðu í bás Útflutn-
ingsráðs.

Aðaleigendur fyrirtækisins,
þeir Jón Arnar Gestsson og
Björn Davíðsson kynntu þar
INfilter-forritið sem Snerpa
hefur verið að markaðssetja
erlendis frá því á haustdögum.
Að sögn Björns gekk vel að
kynna forritið þó að nokkur
tími gæti liðið þar til endan-

legur árangur kemur í ljós.
Hátt í ein milljón manns komu
á sýninguna sem stóð yfir í
fimm daga.

„Við höfum farið tvisvar á
þessa sýningu en þá aðeins
sem áhorfendur. Nú vorum
við hins vegar á staðnum með
ýmis kynningargögn og sýnis-
horn. Þetta er stærsta tölvu-
sýning heims og því til mikils
að vinna að vera með bás á
henni,“ sagði Jón Arnar í sam-
tali við blaðið. Að sögn þeirra
félaga var mikið um dýrðir á
sýningunni þar sem á áttunda

þúsund fyrirtækja frá 61 landi
voru með bása í 27 sölum.

INfilter-vefgæsla Snerpu
var fyrst sett upp í grunnskól-
um Ísafjarðarbæjar haustið
1998 og eru nokkrir aðrir skól-
ar farnir að notfæra sér þjón-
ustuna, t.d. á Suður- og Vest-
urlandi sem og í Bandaríkjun-
um. Stærri fyrirtæki eins og
Baugur og Samskip hafa
einnig tekið vefgæsluna í not-
kun og fyrir dyrum standa
uppsetningar víðar um heim-
inn að sögn þeirra Björns og
Jóns Arnars.

Söngkeppni framhaldsskólannsSöngkeppni framhaldsskólannsSöngkeppni framhaldsskólannsSöngkeppni framhaldsskólannsSöngkeppni framhaldsskólanns

Fulltrúar MÍ höfn-Fulltrúar MÍ höfn-Fulltrúar MÍ höfn-Fulltrúar MÍ höfn-Fulltrúar MÍ höfn-
uðu í þriðja sætiuðu í þriðja sætiuðu í þriðja sætiuðu í þriðja sætiuðu í þriðja sæti

Menntaskólinn á Ísafirði
hlaut, ásamt Menntaskólan-
um við Laugarvatn, þriðja
sætið í hinni árlegu Söng-
keppni framhaldsskólanna er
fram fór í Kópavogi sl. laugar-
dag og var send út í beinni
útsendingu af Ríkissjónvarp-
inu.

Þær Þórunn Arna Kristjáns-
dóttir og Herdís Anna Jónas-
dóttir komu fram fyrir hönd
skólans og fluttu dægurlagið
þekkta „Hvítir Mávar“ við
mikinn fögnuð áhorfenda, en
þeim til halds og trausts á
keppninni var rútufyllir af
nemendum MÍ sem höfðu
ferðast suður yfir heiðar gagn-
gert til þess að hvetja þær
áfram. Árangur laugardagins
er sá besti MÍ hefur hlotnast
til þessa í Söngkeppni fram-
haldsskólanna.

Sú tilhögun tveir skólar
deildu með sér þriðja sætinu
var ákveðin af dómnefnd
keppninnar, og skoruðu full-
trúar hennar, Ólafur Páll
Gunnarsson og söngkonan
Margrét Eir Vilhjálmsdóttir, á
gefendur verðlauna fyrir
þriðja sætið að tvöfalda gjöf
sína svo ekki þyrfti að skerða

verðlaunin. Í öðru sæti á Söng-
keppni framhaldsskólanna
þetta skiptið var Kvennaskól-
inn í Reykjavík, en það fyrsta

hlaut Menntaskólinn á Sauð-
árkróki. Kynnar kvöldsins
voru umsjónarmenn þáttarins
„At“ á Ríkissjónvarpinu.

Herdís Anna Jónasdóttir og Þórunn Arna Kristjánsdóttir.

LögregLögregLögregLögregLögreglan á Ísafirðilan á Ísafirðilan á Ísafirðilan á Ísafirðilan á Ísafirði

Ölvaður á ótraustum ísÖlvaður á ótraustum ísÖlvaður á ótraustum ísÖlvaður á ótraustum ísÖlvaður á ótraustum ís
Róleg helgi var hjá lögregl-

unni á Ísafirði sem þurfti þó,
hefðinni samkvæmt, að hafa
afskipti af einhverjum
skemmtanaglöðum Vestfirð-
ingum.

Á sjötta tímanum aðfaranótt
sunnudagsins fékk lögreglan
tilkynningu um að fólksbíl
hefði verið stolið frá Múla-

landi á Ísafirði. Bifreiðin
fannst um hálfri klukkustund
síðar í kjölfar leitar lögregl-
unnar og í framhaldi af því
var ölvaður maður handtekinn
og færður á lögreglustöðina
til yfirheyrslu, en málið er enn
til rannsóknar.

Um svipað leyti þurfti lög-
reglan að hafa afskipti af

dreng á tvítugsaldri vegna ölv-
unar og óspekta á almanna-
færi. Hafði drengurinn gengið
talsverðan spöl út á ótraustan
ís á Pollinum við Ísafjörð og
var tregur til að snúa til baka.
Í kjölfar tiltals frá lögreglu og
félögum sínum sneri drengur-
inn þó í land og var færður á
lögreglustöðina.
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AUGLÝSING UM REFA- OG MINKA-
EYÐINGU Í ÍSAFJARÐARBÆ

Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ auglýsir
hér með eftir refaskyttum og minka-
bönum til eyðingar refa og minka í
lögsögu Ísafjarðarbæjar.
Möguleiki er að sækja sérstaklega til-
greind veiðisvæði.
Umsóknir berist til bæjarskrifstofu
Ísafjarðarbæjar í Stjórnsýsluhúsinu á
Ísafirði fyrir kl. 12 á hádegi þann 12.
apríl 2002.

Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.

Til sölu!Til sölu!Til sölu!Til sölu!Til sölu!
Til sölu er ca. 90m² íbúð í þríbýlishúsið að

Hlíðarvegi 16 á Ísafirði.
Upplýsingar í símum 456 3501 og 456

3482.

BæklunarlæknirBæklunarlæknirBæklunarlæknirBæklunarlæknirBæklunarlæknir
Ríkharður Sigfússon bæklunarlæknir verð-

ur með móttöku á Ísafirði dagana 8.-12.
apríl.

Tímapantanir í síma 450 4500 milli kl.
08:00 og 16:00 alla virka daga.

Ísafjarðarkirkja
KrossljósastundKrossljósastundKrossljósastundKrossljósastundKrossljósastund

Krossljósastund verður að kveldi föstudags-
ins langa kl. 20:30. Vönduð trúarleg tónlist
í flutningi Huldu Bragadóttur og kórs Ísafjarð-
arkirkju. Auk þeirra kemur fram einsöngvar-
inn Hrólfur Sæmundsson.

Í upplestri og predikun verður fórnardauði
Krists á krossinum íhugaður.

Veturliða G. Veturliðasonar
Fagraholti 1, Ísafirði

Við sendum innilegar þakkir og kveðjur, til allra
þeirra sem sýndu okkur samúð, vináttu og hlýhug

við andlát og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður okkar, afa, sonar, bróður og tengdasonar

Sveinfríður Hávarðardóttir
Sveinfríður Olga Veturliðadóttir

Sóley Veturliðadóttir Gylfi Þ. Gíslason
Veturliði Snær Gylfason
Margrét Inga Gylfadóttir

Hulda Björk Veturliðadóttir Sveinn Fannar Jónsson
Jón Ingi Sveinsson

Hulda Guðmundsdóttir
Sóley Magnúsdóttir Hávarður Olgeirsson

og systkini

Næsta tölublað BB kemur
út fimmtudaginn 4. apríl

Bolungarvíkurkaupstaður

ÚtboðÚtboðÚtboðÚtboðÚtboð
– Brúnaland 1-9, viðgerðir utanhúss –

– Vistheimili aldraðra, viðgerðir utanhúss –
–Grunnskóli Bolungarvíkur, hitalagnir –

Tæknideild Bolungarvíkur óskar eftir tilboð-
um í viðgerðir utanhúss á húseignum að
Brúnalandi 1-9 og Vistheimili aldraðra. Einn-
ig er óskað eftir tilboðum í hitalagnir Grunn-
skóla Bolungarvíkur.

Viðgerðir utanhúss: Múrviðgerðir, málun
og ýmsar viðgerðir.

Hitalagnir: Leggja nýjar hitalagnir og ofna.
Útboðsgögn verða afhent á bæjarskrifstofu

frá og með þriðjudeginum 2. apríl nk.
Tilboð verða opnuð á tæknideild sem hér

segir:
Brúnaland 1-9, fimmtudaginn 11. apríl

2002 kl. 11:00.
Vistheimili aldraðra, fimmtudaginn 18.

apríl 2002 kl. 11:00.
Grunnskólinn, hitalagnir, þriðjudaginn 23.

apríl 2002 kl. 14:00.
Tæknideild Bolungarvíkur.

Besta rekstrarár í sögu Póls hf. á ÍsafirðiBesta rekstrarár í sögu Póls hf. á ÍsafirðiBesta rekstrarár í sögu Póls hf. á ÍsafirðiBesta rekstrarár í sögu Póls hf. á ÍsafirðiBesta rekstrarár í sögu Póls hf. á Ísafirði

25,8 milljóna króna25,8 milljóna króna25,8 milljóna króna25,8 milljóna króna25,8 milljóna króna
hagnaður á síðasta árihagnaður á síðasta árihagnaður á síðasta árihagnaður á síðasta árihagnaður á síðasta ári

Póls hf. á Ísafirði var rekið
með 25,8 milljóna króna
hagnaði á síðasta ári á móti
8,1 milljóna króna hagnaði
árið 2000. Þetta sjötta árið í
röð sem hagnaður er af rekstri
félagsins. Jákvæða afkomu á
þessu besta rekstrarári í sögu
fyrirtækisins má rekja til ým-
issa samverkandi þátta þar
sem allir starfsmenn lögðust
á það markmið að gera árang-
urinn betri en áður hefur sést
hjá félaginu. Mestan þátt átti
aukning í sölu á flæðisamvali
til Noregs, en einnig varð met-
ár í sölu skipavoga. Þetta
koma fram á aðalfundi Póls
sem haldinn var á mánudag.

Staða Póls hefur aldrei verið
sterkari, efnahagslega stendur
félagið sterkt með yfir 50%
eiginfjárstöðu og markaðs-
lega hefur fyrirtækinu vaxið
verulega fiskur um hrygg auk
þess sem tæknileg geta fyrir-
tækisins er nægileg til að ráð-
ast í að nýta þau fjölmörgu
tækifæri sem félaginu standa
til boða.

Góð afkomaGóð afkomaGóð afkomaGóð afkomaGóð afkoma

Rekstrartekjur Póls hækk-
uðu um 38% milli ára og eru
ástæður þess aðallega mikil
aukning í sölu á flæðisamvals-
vélum, metsala á skipavogum
auk lækkunar íslensku krón-

unnar. Hagnaður fyrir afskrift-
ir og fjármunaliði (EBIT)
rúmlega tvöfaldaðist milli ára
og nam 37 milljónum króna
eða 12% af veltu. Afskriftir
námu 5,3 milljónum króna í
fyrra og fjármunaliðir voru já-
kvæðir um 5,7 milljónir króna
á móti 0,8 milljóna gjöldum í
fyrra. Eignir félagsins jukust
um 62% milli ára og námu
152 milljónum króna um síð-
ustu áramót. Arðsemi eigin-
fjár var jákvæð um 48% á
móti 18,5% árið á undan.
Veltufjárhlutfall, sem mælir
hlutfall skammtímaskulda og
veltufjármuna var 2,06 um
síðustu áramót en 2,47 árið á
undan. Eigið fé félagsins jókst
um 28,5 milljónir og eigin-
fjárhlutfall er nú 52,7% sam-
anborið við 54,77% árið áður.
Framlegð batnaði milli ára og
var 45% miðað við 33% árið
á undan. Hlutfall útflutnings
var yfir 90% af framleiðslu
fyrirtækisins.

Gerð var breyting á yfir-
stjórn fyrirtækisins snemma
árs er eiginleg staða fram-
kvæmdastjóra var lögð niður.
Þess í stað annast þrír lykil-
starfsmenn rekstur fyrirtæk-
isins, markaðsstjóri, þróunar-
stjóri og fjármálastjóri. Fjöldi
starfsmanna Póls var 27 að
jafnaði í fyrra en ráðgert er að
þeir verði 29-30 á þessu ári.

Yfirtaka á Icon ehf.Yfirtaka á Icon ehf.Yfirtaka á Icon ehf.Yfirtaka á Icon ehf.Yfirtaka á Icon ehf.
og málaferli í Noregiog málaferli í Noregiog málaferli í Noregiog málaferli í Noregiog málaferli í Noregi

Póls hf. yfirtók 100% eign-
arhlut í sölu- og markaðsfé-
laginu Icon ehf. á árinu. Tals-
verður ávinningur var af því,
sérstaklega til eflingar á starf-
semi Póls á sviði heildar-
lausna fyrir sjávarútveg.

Málaferli Vega Vekt A/S,
fyrrum umboðsaðila Póls í
Noregi, gegn fyrirtækinu
stóðu yfir lengi árs og var nið-
urstaða undirréttar að Póls var
sýknað og Vega Vekt var dæmt
til að greiða allan málskostn-
að. Póls Norge A/S annast nú
alla sölu og þjónustu fyrir Póls
hf. í Noregi. Framtíðarvaxtar-
möguleikar Póls Norge eru
slíkir að fátt takmarkar þá
annað en eigin geta og dugn-
aður. „Uppbygging starfsem-
innar í Norður Noregi er tæki-
færi sem vert er að hyggja að
og einnig sá möguleiki sem
við eigum í því að þróa nýjar
vörur fyrir norska markaðinn
í samstarfi við Ragnar Ingólfs-
son, aðaleiganda og stjórn-
anda Póls Norge,“ segir í frétt
frá félaginu.

Markaðsmál og þróunMarkaðsmál og þróunMarkaðsmál og þróunMarkaðsmál og þróunMarkaðsmál og þróun

Þar segir einnig: „Eins og
tekjuaukningin ber með sér
tókst vel til með markaðssetn-
ingu Póls-vara árið 2001. Bætt
var við starfsmanni í mark-
aðsdeild og starfa nú þrír
markaðs- og sölumenn hjá
Póls. Hugað er að frekari upp-
byggingu markaðsdeildarinn-
ar með þarfir fyrirtækisins í
huga, þar sem langtímamark-
mið þess um vöxt eru í fyrir-
rúmi. Af einstökum málum
ber hæst að staðfestur var
samningur um sölu á vinnslu-
kerfi til Uganda að verðmæti
1,2 milljónir USD, með af-
hendingu búnaðarins á þessu
ári.

Unnið var við fjölmörg
minni þróunarverkefni á ár-
inu, sem snérust aðallega að
viðhaldi og endurbótum á nú-
verandi framleiðsluvörum.
Fjölbreytileiki framleiðslu-
vara kallað á stöðuga endur-
nýjun og aðlögun og að jafn-
aði unnu fimm starfsmenn
beinlínis að þróun, auk ann-
arra starfsmanna sem komu
að málum eftir því sem þurfti.
Aðeins eitt stórt þróunarverk-
efni var sett á laggirnar á síð-
asta ári, samvalsflokkari, og
var frumgerðin gangsett um
mitt ár og sett upp hjá Kambi
hf. á Flateyri. Prufukeyrsla
hefur gengið vel eftir vænt-
ingum og hefur tíminn verið
notaður til endurbóta og lag-
færinga. Fyrsta salan á slíku

tæki fór einnig fram undir lok
ársins og verður sá flokkari
afhentur í Chile. Umræddur
samvalsflokkari getur, ef vel
tekst til, gefið Póls stórt stökk
framávið inn á fiskeldismark-
aðinn, auk þess sem vélin sem
slík getur einnig orðið eftirsótt
í hefðbundinni vinnslu sjáv-
arafurða. Stefnt er að því að
þessi vél verði undirstaðan í
þeim vexti sem Póls stefnir
að á næstu 2-3 árum.“

Framleiðsla ogFramleiðsla ogFramleiðsla ogFramleiðsla ogFramleiðsla og
framtíðaráformframtíðaráformframtíðaráformframtíðaráformframtíðaráform

Framleiðsla fyrirtækisins
gekk vel á árinu og er nú svo
komið að afkastagetan er full-
nýtt og rúmlega það. Núver-
andi húsnæði er sprungið og
því var miðað við óbreytt
ástand, ekki hægt að bæta við
meiri mannskap og vélum.
Unnin var meiri yfirvinna en
gengur og gerist til að mæta
kröfum um afhendingartíma
og talsvert óhagræði var farið
að myndast sökum plássleys-
is. Því var tekin sú ákvörðun
að kaupa húsnæði Hjólbarða-
verkstæðis Ísafjarðar, 320 m²
skemmu sem er samliggjandi
húsnæði Póls, og fékk fyrir-
tækið það afhent 1. mars sl.
Áætlað er að breytingum á
húsnæðinu verði lokið í byrj-
un apríl og verður það þá tekið
í notkun. Öll eiginleg járn-
smíði verður þá flutt yfir í
nýja húsnæðið og núverandi
húsnæði notað til samsetning-
ar, prófana og þróunarverk-
efna.

Rekstrarleg makmið Póls er
aukinn vöxtur og að velta fyr-
irtækisins nái 600 milljónum
króna á næstu tveimur árum.
Gert er ráð fyrir að afkoman í
ár verði svipuð og í fyrra og
að tekjur aukist í allt að 400-
450 milljónir króna. „Þessu
fylgir uppbygging fyrirtækis-
ins og stækkun á öllum svið-
um, jafnt í þróun og fram-
leiðslu sem og markaðssetn-
ingu, en þessir þættir verða
að haldast í hendur til að mark-
miðin náist. Ljóst er að Póls
hf. á margvísleg tækifæri til
vaxtar á ýmsum markaðs-
svæðum svo sem í Norður
Noregi, Chile, USA og víðar,“
segir í frétt frá fyrirtækinu.

Stjórn fyrirtækisins var öll
endurkjörin á aðalfundinum.
Hana skipa þeir Hörður Ing-
ólfsson, stjórnarformður, Þor-
steinn Vilhelmsson og Sigþór
Sigmarsson.

bb.is
– dagblað á neti

nu!
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Aðalfundur Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. í HnífsdalAðalfundur Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. í HnífsdalAðalfundur Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. í HnífsdalAðalfundur Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. í HnífsdalAðalfundur Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. í Hnífsdal

Búist við svipaðri framlegðBúist við svipaðri framlegðBúist við svipaðri framlegðBúist við svipaðri framlegðBúist við svipaðri framlegð
og hagnaði á árinu 2002og hagnaði á árinu 2002og hagnaði á árinu 2002og hagnaði á árinu 2002og hagnaði á árinu 2002

Stjórn Hraðfrystihússins –
Gunnvarar hf. hefur sett sér
það markmið að á næstu fimm
til sjö árum verði slátrað magn
eldisþorsks hjá fyrirtækinu
komið í 1.500 tonn á ári, reyn-
ist það hagkvæmt. Í þessu
skyni hefur fyrirtækið fest
kaup á helmingshlut í eldis-
stöð Háafells ehf. á Nauteyri
við Ísafjarðardjúp, en stöðin
sem upphaflega var byggð til
seiðaeldis, hefur á undanförn-
um árum framleitt bleikju og
hefur frá síðasta hausti séð
um áframeldi á þorskseiðum
fyrir HG.

Þetta kom m.a. fram í máli
Einars Vals Kristjánssonar,
framkvæmdastjóra HG á aðal-
fundi fyrirtækisins sem hald-
inn var á Hótel Ísafirði á
þriðjudag í síðustu viku. Einar
Valur sagði kaupin á Háafelli
gerð í því skyni að gera félagið
betur í stakk búið til að taka á
móti seiðum til áframeldis
þegar seiðaeldisframleiðsla
verður hafin í meira magni en
nú er.

Einar Valur sagði einnig að
í ljósi þess frumkvæðis er tek-
ið hefur verið í tilraunum á
áframeldi þorsks á Vestfjörð-
um, væri ekki óeðlilegt að þar
yrði miðstöð atferlis- og eldis-
rannsókna á þorski. Það væri
sjálfsögð krafa atvinnulífsins
til stjórnvalda að samhliða
uppbyggingu innan fyrirtækj-
anna leggðu stjórnvöld sitt af
mörkum til þekkingaröflunar
og uppbyggingar á sviði
þorskeldis á Vestfjörðum.
Segir Einar Valur mat stjórn-

enda HG vera að ákveðin
tækifæri til vaxtar geti legið í
fiskeldi og því hafi fyrirtækið
í auknum mæli komið að rann-
sóknarvinnu á því sviði.

„Fyrir félagið er mikilvægt
að byggja upp sem mesta
þekkingu á þessu sviði innan
fyrirtækisins, einnig þarf að
huga að staðháttum, umhverf-
ismálum, kynbótum og sjúk-
dómum auk þess sem það þarf
að byggja upp þekkingu og
reynslu í eldistækni og um-
gengni við sjókvíar. Varðandi
slátrum, vinnslu og markaðs-
setningu fisksins má segja að
þeir hlutir séu allir fyrir hendi
innan fyrirtækisins og ekki er
þörf á frekari fjárfestingum
hvorki í húsnæði né vinnslu-
línum,“ sagði Einar Valur, sem
í ræðu sinni fjallaði einnig

Frá aðalfundi Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf. á Hótel Ísafirði. Fv. Kristján G. Jóhanns-
son, Brynjólfur Bjarnason, Inga S. Ólafsdóttir og Jóhann Júlíusson.

um aflabrögð bolfiskskipa
HG, sem hann sagði hafa ver-
ið þokkaleg, og ljóst að miðað
við svipaða starfsemi og líkar
ytri aðstæður, myndi fyrirtæk-
ið skila hlutfallslega svipaðri
framlegð á komandi ári og í
fyrra, og yrði gert upp með
nokkrum hagnaði á árinu
2002.

Þorsteinn Vilhelmsson,
stjórnarformaður HG, sagði í
ræðu sinni að afkoma fyrir-
tækisins á árinu 2001 bæri
þess merki að hagræðing í
sjávarútvegsfyrirtækjum, er
átt hefur sér stað á undanförn-
um árum, væri að skila sér
vel. Taldi hann að þrátt fyrir
hagræðingu væru enn miklir
möguleikar fyrir hendi sem
meðal annars fælust í frekari
stækkun og samvinnu fyrir-

tækja, tækniþróun og betri
nýtingu fjármuna, fjölbreytt-
ari vinnsla og stærri fyrirtæki
stafaði að minni áhættu í
rekstri fyrirtækja  Hann sagði
og að það væri sjávarútvegin-
um til góðs að fá inn erlenda
eignaraðild því slíkt myndi
setja styrkari stoðir undir fyr-
irtækin og gera þau að fýsi-
legri fjárfestingarkosti. Þor-
steinn tók einnig undir orð
Einars Vals varðandi þorskeldi
og sagði að útrás og nýir þættir
í rekstrinum s.s. fiskeldi gætu
skipt miklu máli til framtíðar
ef rétt væri að staðið.

Í stjórn félagsins voru
samhljóða kjörnir þeir Þor-
steinn Vilhelmsson, stjórnar-
formaður, Kristján G. Jó-
hannsson, varaformaður,
Gunnar Jóakimsson, Elías
Ingimarsson, og Salvar Bald-
ursson. Brynjólfur Bjarnason
var einnig kjörinn varastjórn-
andi. Samþykkt var 450.000
króna þóknun til aðalmanna
og varamanns í stjórn félags-
ins og að stjórnarformaður fái
tvöfalda þá upphæð. Einnig
var samþykkt að veita stjórn
félagsins heimild til kaupa á
eigin hlutum í félaginu í sam-
ræmi við ákvæði 55. gr. hluta-
félagalaga. Gildir heimildin í
18 mánuði frá samþykki henn-
ar og heimilar stjórn kaup á
hámarki 10% hlutafjár í félag-
inu.

Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG og Þorsteinn Vilhjálmsson, fjárfestir og
stjórnarformaður.

Tónlistarskóli ÍsafjarðarTónlistarskóli ÍsafjarðarTónlistarskóli ÍsafjarðarTónlistarskóli ÍsafjarðarTónlistarskóli Ísafjarðar

Höfðingleg gjöfHöfðingleg gjöfHöfðingleg gjöfHöfðingleg gjöfHöfðingleg gjöf
Tónlistarskóla Ísa-

fjarðar barst nýlega
höfðingleg nótnabóka-

gjöf frá Ölmu K. Rós-
mundsdóttur, ekkju
Reynis heitins Inga-
sonar er féll frá fyrir

tæpum þremur árum.
Reynir hafði eignast

gott safn nótnabóka til
kennslu í söng og er

það nú komið í hendur
tónlistarskólans sem
hann var óþreytandi
að styðja við á ýmsa

vegu meðan hann
lifði, t.d. með söng,

leik og lummubakstri
svo fátt eitt sé nefnt.

Sigríður Ragnars-
dóttir, skólastjóri Tón-
listarskóla Ísafjarðar,

segir það skólanum
afar mikils virði að fá
til afnota allar þessar
góðu bækur og auki

það vissulega gildi
þeirra að þær skuli

hafa verið í eigu Reyn-
is. Sigríður segir enn-
fremur að Reynir hafi
alla ævi verið einn af

helstu máttarstólpum
tónlistar- og menning-

arlífs á Ísafirði, for-

maður Sunnukórsins
um árabil, enda öflug-

ur og áhugasamur
söngmaður. Hann

stundaði söngnám við
Tónlistarskóla Ísa-

fjarðar í mörg ár og
naut þar leiðsagnar
ýmissa kennara. Þá

starfaði hann ötullega
með Litla leikklúbbn-

um og var virkur á
mörgum fleiri sviðum.

„Við hið skyndilega
og ótímabæra fráfall

hans haustið 1999
varð menningarlífið á
norðanverðum Vest-
fjörðum stórum mun

fátækara en áður“,
sagði Sigríður.

Reynir Ingason.

Björgunarsveitin TindarBjörgunarsveitin TindarBjörgunarsveitin TindarBjörgunarsveitin TindarBjörgunarsveitin Tindar

Rústabjörgunar-Rústabjörgunar-Rústabjörgunar-Rústabjörgunar-Rústabjörgunar-
aðstaða sett uppaðstaða sett uppaðstaða sett uppaðstaða sett uppaðstaða sett upp

Félagsmenn í Björg-
unarsveitinni Tindum í

Hnífsdal hafa undan-
farna mánuði unnið að
því að gera upp húsið
Strýtu að Strandgötu
5 sem sveitin fékk að

gjöf á síðasta ári frá
Ásberg Péturssyni.

Tengibygging var gerð
frá húsnæði sveitar-

innar að Strandgötu 7
yfir í húsið nr. 5 og

stækkar rými sveitar-
innar um helming eftir

breytingarnar. Þessa
dagana er unnið að

því að ganga frá hús-
inu að utan sem innan

og koma 25 sjálf-
boðaliðar að verkinu.

Sveitin er einnig að
útbúa fullkomna

rústabjörgunarað-
stöðu í Heimabæ en

það hús sem er á
snjóflóðahættusvæði,

er í eigu Ísafjarðar-

bæjar. Halldór Óli
Hjálmarsson, varafor-

maður Tinda, sem
hefur fengið þjálfun í

rústabjörgun hér-
lendis sem og í

Bandaríkjunum, sagði
í samtali við blaðið, að

þessa dagana væri
verið að vinna við að

brjóta niður veggi í
húsinu, saga göt í

þakið sem og að út-
búa þrautir sem líkjast

aðstæðum við rústir
húsa. Hann sagði

mjög mikilvægt að
æfa við raunverulegar

aðstæður og benti í
því sambandi á að

húsið yrði búið hús-
gögnum og ýmsu

öðrum munum sem
leitarmenn þurfa að

athafna sig í gegnum.
Stefnt er að því að

framkvæmdum ljúki
haustið 2003.

Nokkrir félagsmanna Tinda í nýjum húsakynnum.

Áfram minnst atvinnuleysi á VestfjörðumÁfram minnst atvinnuleysi á VestfjörðumÁfram minnst atvinnuleysi á VestfjörðumÁfram minnst atvinnuleysi á VestfjörðumÁfram minnst atvinnuleysi á Vestfjörðum

Sextíu manns atvinnulausir að meðaltaliSextíu manns atvinnulausir að meðaltaliSextíu manns atvinnulausir að meðaltaliSextíu manns atvinnulausir að meðaltaliSextíu manns atvinnulausir að meðaltali
Í skýrslu Vinnumálastofn-

unar um atvinnuástand í febr-
úar kemur fram að meðalfjöldi
atvinnulausra á Vestfjörðum
var 60 eða um 1,5% af áætluð-
um mannafla eða það sama
og í janúar. Atvinnulausum
Vestfirðingum hefur því fjölg-
að um þrjá á milli mánaða og
mælist atvinnuleysi meðal
karla 1,3% en var 1,2% í janú-
ar. Atvinnuleysi kvenna er

1,8% líkt og í janúar. Atvinnu-
lausir karlar eru 31 og hefur
fjölgað um þrjá frá janúarmán-
uði en engin breyting er á
fjölda atvinnulausra kvenna
milli mánaða, eða 29 konur.

Í lok febrúar voru 75 at-
vinnulausir á Vestfjörðum, 35
karlar og 40 konur. Fjöldi at-
vinnulausra var þá mestur í
Ísafjarðarbæ en þar voru 34
skráðir atvinnulausir í lok jan-

úar, 18 konur og 16 karlar.
Séu skoðaðar breytingar á
milli mánaða sést að atvinnu-
lausum hefur einna helst fjölg-
að í Ísafjarðarbæ eða um þrjá
frá því í desember. Þar hafa
fjórar konur bæst á atvinnu-
leysisskrá en á móti kemur að
atvinnulausum körlum hefur
fækkað um einn. Annars stað-
ar á Vestfjörðum hafa litlar
sem engar breytingar orðið á

atvinnuleysi frá því í janúar
en þó hefur það heldur aukist
á flestum stöðum miðað við
sama tíma fyrir ári síðan, eink-
anlega í Hólmavíkurhreppi
þar sem atvinnulausum hefur
fjölgað um sex frá febrúar
2001. Í Bolungarvík hafa orð-
ið umtalsverðar breytingar á
milli ára en þar voru nú í febr-
úar aðeins sjö skráðir atvinnu-
lausir sem er fækkun um 36.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Örvænt um framtíðinaÖrvænt um framtíðinaÖrvænt um framtíðinaÖrvænt um framtíðinaÖrvænt um framtíðina 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:

Ætlar þú að
ferðast til
útlanda um
páskana?

Alls svöruðu 404.
Já sögðu 34 eða 8,42%
Nei sögðu 365 eða 90,35%
Óvíst sögðu
5 eða 1,24%

VímuvarVímuvarVímuvarVímuvarVímuvarnarhópur Grunnskólans á Ísafirði skrifarnarhópur Grunnskólans á Ísafirði skrifarnarhópur Grunnskólans á Ísafirði skrifarnarhópur Grunnskólans á Ísafirði skrifarnarhópur Grunnskólans á Ísafirði skrifar

Opið bréf til bæjar-Opið bréf til bæjar-Opið bréf til bæjar-Opið bréf til bæjar-Opið bréf til bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjarstjórnar Ísafjarðarbæjarstjórnar Ísafjarðarbæjarstjórnar Ísafjarðarbæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar

Í Grunnskólanum á Ísafirði
hefur hópur kennara unnið að
mótun vímuvarnarstefnu skól-
ans í vetur. Eitt af þeim gögn-
um sem hópurinn hafði til við-
miðunar er vímuvarnarstefna
Ísafjarðarbæjar, sem bæjar-
stjórn Ísafjarðar samþykkti
vorið 2001, fyrir tæpu ári.
Markmið í stefnu bæjarins eru
fjögur:

Engin ólögleg vímuefni í
Ísafjarðarbæ.

Börn og ungmenni neyti
hvorki áfengis né tóbaks.

Almenn neysla áfengis og
tóbaks dragist saman.

Vímuvarnarstefnan verði
að lokum óþörf.

Í því merka plaggi segir
einnig m.a.: „Samstarf bæjar-
yfirvalda og almennings er
nauðsynlegt til að markmið-
um vímuvarnarstefnu verði
náð. Vímuefnaneysla kemur
ekki bara niður á neytandan-
um og fjölskyldu hans heldur
öllu samfélaginu og því má
enginn sofa á verðinum.”

“...Starf áhugafólks og sam-
taka um vímuvarnir verður
seint fullþakkað og bæjaryf-
irvöld fagna hverju því fram-
taki sem stuðlar að vímulausu
félagsstarfi ungs fólks.”

Sú sama bæjarstjórn sem
setur fram þessa góðu stefnu,
getur ekki jafnframt leyft sér
að kalla eftir bættu aðgengi
barna og unglinga að áfengi
með því að flytja sölu þess
inn í matvörubúðir. Bæjar-
stjórnin veit að reynslan sýnir
ótvírætt að bætt aðgengi þýðir
að neyslan eykst. Það atriði er
óumdeilt. Þessi ósk fer ekki
saman við markmiðið „Al-
menn neysla áfengis og tó-
baks dragist saman”. Það þýð-
ir ekki að tala um að starf
áhugafólks um vímuvarnir
verði seint fullþakkað o.s.frv.
en vinna svo þvílík skemmd-
arverk á starfi þess sama fólks.

Við hljótum að biðja bæjar-
stjórnarmenn að lesa vel síð-
ustu setninguna í almenna
hluta stefnu sinnar, en hún

hljóðar svona: „Stefnumótun
sem þessi verður aldrei annað
en innantóm orð ef ekki fylgir
vilji til aðgerða og eftirfylgni.
Markmiðin eru háleit og krefj-
ast þess að íbúar Ísafjarðar-
bæjar, allir sem einn, standi
vörð um það sem okkur er
dýrmætast.” Með íbúum Ísa-
fjarðarbæjar, hlýtur líka að
vera átt við bæjarstjórnina.
Það er með ólíkindum að bæj-
arstjórn skuli ganga svo ger-
samlega í berhögg við sína
eigin stefnu, sem hún sjálf
samþykkti fyrir fáeinum mán-
uðum. Þá er ekkert að marka
það sem bæjarstjórnin sendir
frá sér. Við vissum það ekki,
sem höfðum þetta skjal til
viðmiðunar þegar við unnum
að vímuvarnarstefnu Grunn-
skólans.

Við töldum okkur vera að
vinna að vímuvörnum með
þeirri stefnumótun og væntan-
lega þar með að stuðla að
vímulausu félagsstarfi ungs
fólks. Áttum því eiginlega á

dauða okkar von frekar en því
að bæjaryfirvöld færu að
vinna gegn þessu starfi.

Með samstilltu átaki margra
aðila hefur náðst nokkur ár-
angur á undanförnum árum
hér á Ísafirði í þessum efnum,
því mjög virðist hafa dregið
úr áfengisneyslu unglinga.
Við viljum ekki snúa þeirri
þróun við og  við viljum ekki
að krakkarnir sem eru að af-
greiða í Samkaupum og Bón-
us þurfi að vinna í áfengissölu.

Við lýsum furðu okkar og
vanþóknun á þeirri lágkúru
sem fram kemur í því að bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar skuli
leggja slíkt ofurkapp á aðgerð-
ir sem líkur eru á að muni
verða til þess að auka áfeng-
isneyslu bæði unglinga og
fullorðinna. Skyldi ekki eitt-
hvað annað vera brýnna?

Vímuvarnarhópur GÍ:
Herdís M. Hübner, Kjartan

H. Ágústsson, Monica Mac-
intosh, Sigríður Steinunn

Axelsdóttir.

Flateyringar vilja fá að sjá sjónvarpsstöðin SýnFlateyringar vilja fá að sjá sjónvarpsstöðin SýnFlateyringar vilja fá að sjá sjónvarpsstöðin SýnFlateyringar vilja fá að sjá sjónvarpsstöðin SýnFlateyringar vilja fá að sjá sjónvarpsstöðin Sýn

„Sjálfsögð mannréttindi að geta„Sjálfsögð mannréttindi að geta„Sjálfsögð mannréttindi að geta„Sjálfsögð mannréttindi að geta„Sjálfsögð mannréttindi að geta
fylgst með helstu íþróttaviðburðum“fylgst með helstu íþróttaviðburðum“fylgst með helstu íþróttaviðburðum“fylgst með helstu íþróttaviðburðum“fylgst með helstu íþróttaviðburðum“

– segir Hálfdán Kristjánsson, einn fjölmargra Flateyringa sem vill sjá HM 2002
Síðastliðinn vetur stóðu

Flateyringar fyrir undirskrift-
arsöfnun í því skyni að fá sjón-
varpsstöðina Sýn til að hefja
útsendingar þar í bæ. Nær
fimmtíu einstaklingar á Flat-

eyri voru tilbúnir til að skuld-
binda sig til að kaupa áskrift
að stöðinni til eins árs. Undir-
skriftarlistarnir voru lagðir
fyrir forsvarsmenn Sýnar en
þaðan hafa lítil viðbrögð bor-

ist.
Að sögn Hálfdáns Kristjáns-
sonar, eins þeirra sem stóðu
að undirskriftarsöfnuninni,
fengust þær upplýsingar frá
Sýn að um fjörutíu fasta

áskrifendur þyrfti til þess að
útsendingar á Flateyri gætu
staðið undir sér. Með þær upp-
lýsingar að leiðarljósi hófu
Flateyringar undirskriftar-
söfnunina og þykir þeim því

furðulegt að þegar listi með
hartnær 50 nöfnum er lagður
fyrir stjórnendur stöðvarinnar,
skuli ekkert vera gert. Hafa
Sýnar-menn borið því við að
ekki hafi verið tekið nægilega
vel í útsendingar á Þingeyri,
og það finnst Hálfdáni léleg
afsökun.

„Hvers vegna ættum við að
gjalda þess að Þingeyringar
hafa ekki staðið sig nógu vel í
að safna áskriftum? Það er
borðliggjandi að fleiri en þeir
48 sem skrifuðu sig upphaf-
lega á listann í fyrra, myndu
gerast áskrifendur nú, sérstak-
lega í ljósi þess að Sýn hefur
tryggt sér útsendingarrétt á
HM í fótbolta í sumar,“ sagði
Hálfdán, sem telur það vera
sjálfsögð mannréttindi að geta
fylgst með helstu íþrótta-
viðburðum  eins og aðrir
landsmenn. Taldi hann marga
Flateyringa vera tilbúna að
segja upp áskrift á Stöð 2 í
mótmælaskyni.

Haraldur Jónsson, rekstrar-
stjóri hjá Sýn, segir að rætt
hafi verið við aðila, bæði fyrir
austan land og á Vestfjörðum
varðandi áform um stækkun

útsendingarsvæðis Sýnar.
„Ekki liggja fyrir neinar

áætlanir um stækkun í augna-
blikinu og því miður er ekki
hægt að réttlæta það fjárhags-
lega að koma inn á þessa staði
þar sem ekki er von til þess að
hægt verði að ná inn nægilega
mörgum áskrifendum,“ segir
Haraldur, en vildi ekki nefna
neina nákvæma tölu um
hversu marga áskrifendur
þyrfti til að hægt væri að hefja
útsendingar á Flateyri.

„Við gerðum tilraun á Þing-
eyri sem ekki hefur skilað
nægilega góðum árangri og
höfum við ekki riðið feitum
hesti frá því“. Segir Haraldur
áskrift að Stöð 2 góða við-
miðun og reynslan þar segði
þeim, með mjög litlum skekk-
jumörkum, við hverju væri að
búast ef þeir kæmu með Sýn
á þessa staði. Þá segir hann
að Landsíminn sé nokkur
þröskuldur vegna hárrar leigu
á aðstöðu þeirra. „Ef Land-
síminn væri til í að koma á
móts við Sýn, þá myndi málið
verða mun auðveldara“, sagði
Haraldur.

Flateyri.

Framboðsmál eru að skýrast á flestum stöðum. Enn er þó eitthvað í land á
Vestfjörðum í þeim efnum. Framboð er lítið í Súðavíkurhreppi enn sem komið
er. Enginn gefur kost á sér. Í Bolungarvík er þess beðið hvert verði hlutverk
hins nýstofnaða bæjarmálafélags. Það mun ráðast að mestu leyti af því hvernig
sjálfstæðismönnum tekst að stilla upp. Af fréttum hefur mátt marka það að
Ólafur Kristjánsson forystumaður bolvískra sjálfstæðismanna í áratugi ætli sér
fram. Er það nokkuð að skjön við það er telja mátti líklegt fyrir fjórum árum.
Þá virtist ljóst að Ólafur væri að sigla inn í sitt síðasta kjör-
tímabil með glæsibrag. Nokkur spenna er því um framahaldið
nú. Ólafur hefur sett mark sitt á Bolungarvík með eftirtektar-
verðum hætti undanfarna áratugi. Hver arftaki hans verður er
ekki ljóst fremur en það hvort sá komi fram nú eða síðar. Þó er því fremur spáð
að Ólafur hætti nú þegar ferill hans stendur sem hæst. En hann og félagar hafa
tekist á við mörg erfið verk síðustu ár og ljóst er að forystan hefur verið í hans
höndum.

Í Ísafjarðarbæ sýnist að boðin verði ofgnótt framboða eða sex alls. Fram eru
komin þrjú. Framsókn, Samfylking og Sjálfstæðisflokkur hafa kynnt sína lista.
Frjálslyndir hafa tilkynnt að framboð verði á þeira vegum. Við hinu sama er að
búast af Vinstri grænum þótt hægt gangi enda var fylgið lítið í Alþingiskosning-
um 1999. Margt hefur þó breyst síðan þá. Stóra kollótta spurningamerkið, ef

svo má að orði komast, er boðað framboð Halldórs Jónssonar. Hann virtist þó
hálfpartinn vera að draga í land í útvarpsviðtali í Svæðisútvarpinu í síðustu
viku með yfirlýsingu á borð við þá að ef framboð kæmi fram ætti það sér ekki
móðurskip. Verði sú raunin að framboð verði sex er það ótvírætt offramboð.
Vestfirðingar þurfa samstöðu ekki frekari sundrungu. Helmingur framboðanna,
sá er virðist óframboðinn, rær að öllu leyti á sömu mið, er á móti kvóta, með
öldruðum og með öllum öðrum en hinum framboðunum. Þetta gerist á sama

tíma og allt bendir til þess að samstaðan ein skili Vestfirðingum
einhverju í baráttunni við fólksfækkun og snöggt minnkandi
atvinnu. Tækifærum fólks til að fá atvinnu við hæfi fækkar
hér stöðugt. Getur það verið að ótti manna um framtíð sína á

Vestfjörðum firri þá svo sýn, að örvænting heltaki þá og þeir sjái þá lausn eina
að bjóða fram og eyða kröftum í deilur við þá sem eru jafn örvæntingarfullir?

Verði framboð sex má öllum vera ljóst að skynsemi víkur fyrir örvæntingunni
um framtíðina. Áhrif Vestfirðinga í þágu byggðar á Vestfjörðum hafa þorrið
nokkuð á undanförnum árum. Offramboð sveitarpólitíkusa bætir ekki úr. Þvert
á móti rýrir það trúverðugleika fulltrúa Vestfirðinga. Frekari sameining sveitar-
félaga á Vestfjörðum og færri sveitarstjórnarmenn er vænlegri kostur. Ósamstæð-
ur hópur nær ekki eyrum annarra landsmanna hvorki innan  þings né utan.

Gleðilega páska lesendur góðir og munið að þeir eru hátíð upprisunnar.
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Árshátíð STASÍÁrshátíð STASÍÁrshátíð STASÍÁrshátíð STASÍÁrshátíð STASÍ
Síðastliðinn föstudag, 22. mars, hélt Starfsmannafélag

Sýslumannsembættisins á Ísafirði (STASÍ) árshátíð sína í
veitingahúsinu Krúsinni á Ísafirði. Flestir þeir STASÍ-fé-
lagar sem ekki voru bundnir í vinnu mættu á árshátíðina
ásamt mökum og skemmtu sér konunglega. Skemmtidag-
skráin var öll í höndum skemmtinefndar STASÍ og  þótti
takast vel. Ekki skemmdi heldur fyrir ljúffengt lambakjöt
með forrétti og eftirrétti að hætti Steina kokks sem rann
ljúft í maga. Meðfylgjandi ljósmyndir voru teknar á árs-
hátíðinni.
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Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið
Laugardagur 30. mars kl. 14:25

Þýski boltinn: Leikur óákveðinn
Laugardagur 30. mars kl. 16:20

Formúla 1: Bein útsending frá tímatöku í Brasilíu
Sunnudagur 31. mars kl. 16:40

Formúla 1: Bein útsending frá kappakstri í Brasilíu

SýnSýnSýnSýnSýn
Miðvikudagur 27. mars kl. 19:50

Landsleikur í knattspyrnu: England – Ítalía
Föstudagur 29. mars kl. 13:45

Enski boltinn: Newcastle United – Everton

Sérsveitin 2, eða Mission Impossible 2, er hasar- og spennumynd af allra
bestu gerð sem Stöð 2 sýnir kl. 22:10 laugardagskvöldið 30. mars. Sérsveit-
armaðurinn Ethan Hunt er kominn aftur á stjá og fær nú sitt erfiðasta verkefni
til þessa. Spurnir hafa borist af lífshættulegu efni og yfirvöld mega ekki til
þess hugsa að það komist í rangar hendur. Hunt á að leysa málið en verður
að hafa hraðann á því alþjóðlegir hryjuverkamenn vilja færa sér það í nyt.
Aðalhlutverkið leikur Tom Cruise.

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðlæg eða breytileg átt,
8-13 m/s vestantil, en
annars hægari. Víða dá-
lítil él, en léttir til sunnan-
lands þegar líður á dag-
inn. Hiti 0-5 stig en vægt
frost norðanlands.
Horfur á föstudag:
Fremur hæg norðlæg eða
breytileg átt og kólnandi
veður. Skýjað og smáél
norðantil en léttskýjað
sunnantil.
Horfur á laugardag:
Austan og norðaustanátt
og dálítil rigning eða
slydda um mesta allt land.
Hlýnar lítillega.
Horfur á sunnudag:
Norðaustanátt og snjó-
koma eða él, þó síst suð-
vestantil. Kólnandi veður.
Horfur á mánudag:
Norðlæg átt og él norðan-
til, en bjartviðri sunnantil.

Föstudagur 29. mars
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
11.00 Hlé
13.55 Bjallan ekur enn
15.25 Nói
16.55 Týnda borgin í Takla Makan
17.50 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (84:90)
18.35 Nornin unga (22:24)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.30 101 Dalmatíuhundur. (101 Dal-
matians) Ævintýramynd frá 1996. Kven-
vargur rænir 99 hvolpum og ætlar að
sauma sér pels úr feldum þeirra en for-
eldrar hvolpanna safna liði til að bjarga
þeim úr prísundinni. Aðalhlutverk:
Glenn Close, Jeff Daniels, Joely Richard-
son, Joan Plowright og Hugh Laurie.
21.15 Guðbergur (2:2) Seinni hluti
heimildarmyndar um Guðberg Bergsson
rithöfund.
22.00 Anna Frank (2:2) (Anne Frank)
Anna Frank er án efa eitt þekktasta fórn-
arlamb nasista á ógnarárum þeirra í Evr-
ópu. Þessi mynd um ævi hennar er byggð
er á þekktri bók eftir Melissu Müller.
Lýst er æskuárum Önnu fyrir stríðið,
unglingsárunum í Amsterdam í hernámi
nasista, þar sem fjölskylda Önnu var í
leynum, og síðustu mánuðum ævi hennar
í fangabúðum nasista eftir að fjölskyldan
hafði verið svikin í hendur þeirra. Í aðal-
hlutverkum eru Hannah Taylor Gordon,
Brenda Blethyn og Ben Kingsley.
23.40 Ástarsöngvar. (The Thing Call-
ed Love) Rómantísk gamanmynd frá
1993. Ung sveitasöngkona fer frá New
York til Nashville til að freista gæfunnar.
Þar kynnist hún manni en er kannski
einum of fljót á sér að giftast honum.
Aðalhlutverk leika River Phoenix, Sam-
antha Mathis, Dermot Mulroney og
Sandra Bullock.
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 30. mars
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (86:90)
09.45 Litlu skrímslin (38:52)
09.50 Safnamýsnar (2:6)
10.00 Pokémon (39:52)
10.25 Gulla grallari (22:26)
10.45 Búrabyggð (39:90)
11.10 Lukku-Láki
12.35 Mósaík
13.10 Snjókrossið 2002
13.40 Markaregn
14.25 Þýski fótboltinn. Bein útsending
frá leik í úrvalsdeildinni.
16.20 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í Brasilíu.
17.10 Lyfjahneyksli í Finnlandi
18.00 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (6:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.30 Milli himins og jarðar
20.20 Í faðmi hafsins (1:2) Kvikmynd
um dularfulla atburði sem eiga sér stað í
íslensku sjávarplássi. Seinni hluti mynd-
arinnar verður sýndur á páskadag. Aðal-
hlutverk: Hinrik Ólafsson, Margrét Vil-
hjálmsdóttir, Sóley Elíasdóttir, Hilmar
Jónsson, Sigrún Gerða Gísladóttir og
Sigurður Hallmarsson.
21.15 Frumskóga-George. (George of
the Jungle)Ævintýramynd frá 1997.
Ungur maður sem hefur alist upp með
öpum í Afríku bjargar bandarískri auð-
kýfingsdóttur úr háska en hún er þar á
flótta undan vonbiðli sínum. Hún hefur
apapiltinn með sér til San Francisco þar
sem frumskógur stórborgarlífsins bíður
hans. Aðalhlutverk: Brendan Fraser,
Leslie Mann og John Cleese.
22.50 Sér er nú hver ástin. (What´s
Love Got to Do With It?) Bíómynd frá
1993 um feril söngkonunnar Tinu Turner
frá því að hún kynntist tónlistarmannin-
um Ike Turner þar til hún hóf sólóferil
sinn upp úr 1980. Atriði í myndinni eru
ekki við hæfi barna. Aðalhlutverk: Ang-
ela Bassett og Laurence Fishburne.
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 31. mars
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Húsdýrið mitt
10.10 Fagriskógur
10.20 Stafakarlarnir
10.23 Ungur uppfinningamaður
10.45 Nýjasta tækni og vísindi
11.00 Móglí. (Jungle Book) Ævintýra-
mynd frá Disney byggð á sögu Kiplings
um frumskógardrenginn Móglí, pardus-
dýrið Bagíra, björninn Balú og aðra vini
hans í skóginum. e.
12.15 Maður er nefndur
12.50 Mósaík
13.25 Markaregn
14.10 Heima er best

14.40 Geimferðin (15:26)
15.30 Tómas og Tim (7:10)
15.40 Óli Alexander
16.00 Stundin okkar
16.30 Táknmálsfréttir
16.40 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Brasilíu.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.30 Í söngvanna ríki. Dagskrá um
kórstarf í Menntaskólanum við Hamra-
hlíð í 35 ár. Brugðið er upp myndum af
kórstarfinu í gegnum tíðina heima og
erlendis, rætt við Þorgerði Ingólfsdóttur,
stjórnanda kórsins, kórfélaga frá fyrri
tíð og ýmsa sem tengst hafa starfi kórsins
20.35 Í faðmi hafsins (2:2) Kvikmynd
um dularfulla atburði sem eiga sér stað í
íslensku sjávarplássi.
21.25 Indiana Jones. (Indiana Jones -
Raiders of the Lost Ark) Ævintýramynd
frá 1981. Fornminjafræðingnum Indiana
Jones er falið að hafa uppi á fornri örk en
útsendarar nasista eru líka að leita að
henni. Aðalhlutverk: Harrison Ford,
Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lac-
ey, John Rhys-Davies, Alfred Molina og
Denholm Elliott.
23.20 Karlinn á tunglinu. (Man on the
Moon) Jim Carrey fer á kostum þessari
kvikmynd sem fjallar um ævi og störf
háðfuglsins Andys Kaufmans. Aðalhlut-
verk: Jim Carrey, Danny DeVito, Court-
ney Love.
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Mánudagur 1. apríl
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
11.10 Hlé
13.40 Íslandsmót í trompfimleikum.
14.40 Úlfur, úlfur
16.25 Óvæntir gestir
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Myndasafnið
18.30 Hafgúan (9:26)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.30 Listahátíð í Reykjavík 2002. Í
þessum fyrsta þætti af þremur sem sýndir
verða um Listahátíð í Reykjavík 2002 fá
áhorfendur innsýn inn í þá fjölbreyttu
listviðburði sem verða á dagskrá hátíðar-
innar í vor. Þar verður m.a. boðið upp á
sígaunatónlist og salsa, klassík á heims-
mælikvarða og töfrandi sápukúlusýn-
ingu fyrir alla fjölskylduna. Listamenn í
fremstu röð frá fjarlægum heimshlutum
sækja höfuðborgina heim.
19.45 Holdið er veikt (4:6)
20.35 Krossgötur. Mynd án orða um
gæslumann á geðsjúkrahúsi í Reykjavík
og sjúkling hans, unga konu sem lifir í
eigin draumaheimi, fjarri raunveruleik-
anum. Með þeim myndast samband sem
þróast á óvæntan hátt og verður til þess
að líf þeirra beggja breytast svo um mun-
ar. Aðalhlutverk: Egill Ólafsson, Nanna
Kristín Magnúsdóttir, Hilmir Snær
Guðnason, Gunnar Helgason, Víkingur
Kristjánsson, Gísli Pétur Hinriksson og
Lilja Arnardóttir.
21.10 Myrkradansarinn. (Dancer in
the Dark) Söngvamynd frá 2000 um
Selmu, tékklenskan innflytjanda í Banda-
ríkjunum. Hún er einstæð móðir og þræl-
ar myrkranna á milli í verksmiðju til
þess að geta komið syni sínum í augnað-
gerð. Söngleikir eru líf hennar og yndi
og á náðir þeirra leitar hún þegar á bjátar.
Aðalhlutverk: Björk Guðmundsdóttir,
Catherine Deneuve, David Morse og Pet-
er Stormare.
23.25 Taggart. (Taggart - Ghost Rider)
Skosk sakamálamynd um Jardine og
félaga, arftaka Taggarts sáluga í rann-
sóknarlögreglunni í Glasgow. e. Aðal-
hlutverk: James McPherson, Blythe Duff
og Colin McCredie.
01.05 Dagskrárlok

Föstudagur 29. mars
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.55 Ali Baba
12.10 S-klúbburinn (5:26) (e)
12.35 The Simpsons (12:21) (e)
13.00 In the Wild
13.55 Happy Birthday, Wanda June
15.35 Oprah Winfrey (e)
16.20 Michael Richards Show (6:9)
16.45 NBA Action
17.15 Friends (9:24) (e)
17.40 Uppreisn á Ísafirði (e) Annar
hluti sjónvarpsleikrits eftir Ragnar
Arnalds byggt á sýningu Þjóðleikhússins
leikárið 1986-87 um ofsóknir yfirvalda
á hendur Skúla Thoroddsen sýslumanni
og söguleg átök hans við Lárus Bjarna-
son ákæranda hins opinbera.  Aðalhlut-
verk: Kjartan Bjargmundsson, Randver
Þorláksson, Helgi Skúlason, Róbert
Arnfinnsson.
18.30 Fréttir
19.00 Erró (e) Heimildamynd um Erró
sem gerð var í tilefni sýningar hans í lok

tuttugustu aldar í einu virtasta safni
Parísar: Jeu de Paume. Klippt er ört milli
efnisþátta til þess að viðhalda anda Errós,
jafnt sem tónlist og hljóð gegna stóru
hlutverki. Erró rekur feril sinn með inn-
slögum frá fjölskyldu, vinum, listamönn-
um og gagnrýnendum.
20.05 The Miracle Maker. (Krafta-
verkamaðurinn) Einstök kvikmynd þar
sem beitt er nýjustu tækni við hreyfi-
myndagerð. Söguna um Jesú Krist þekkir
hvert mannsbarn. Máttur hans var mikill
en áhrifamenn þess tíma töldu að það
stafaði ógn af honum. Í þeim hópi var
faríseinn Jarius sem undir niðri vissi að
Jesú gæti læknað dóttur hans. Ralph Fie-
nnes, William Hurt og Richard E. Grant
eru meðal þeirra sem leggja til leikraddir.
21.40 Music of the Heart. (Með tónlist
í hjarta) Sannsöguleg kvikmynd. Ro-
berta Guaspari er tónlistarkennari af lífi
og sál. Um árabil hefur hún af mikilli
óeigingirni kennt börnum í Harlem að
leika á fiðlu. Hún er sannfærð um að
tónlistin geri börnunum gott en stjórn-
völd líta öðrum augum á málið og ætla
að hætta fjárveitingum til tónlistarkennsl-
unnar. Roberta tekur því illa og ákveður
að berjast við kerfið. Aðalhlutverk: Meryl
Streep, Cloris Leachman, Aidan Quinn,
Angela Bassett.
23.40 The Godfather. (Guðfaðirinn)
Guðfaðirinn er einstök stórmynd um átök
glæpafjölskyldna í undirheimum New
York borgar. Don Vito Corleone er glæp-
on af gamla skólanum og vill hvergi
koma nærri fíkniefnaviðskiptum. Tímar-
nir kalla þó á nýjar gróðaleiðir og ákveða
aðrar mafíufjölskyldur að ryðja honum
úr vegi. Þessi ákvörðun reynist mönnum
afdrífaríkari en þeir héldu í fyrstu. Mynd-
ina prýðir eitthvert mesta leikaralið sem
nokkru sinni hefur komið saman í kvik-
mynd. Aðalhlutverk: Marlon Brando,
Al Pacino, James Caan.
02.30 Nick & Jane. Leikarinn Nick nýtur
lítillar velgengni og keyrir leigubíl til að
láta enda ná saman. Jane lifir aftur á móti
góðu lífi með John og allt virðist vera í
lukkunnar velstandi. En sagan tekur
óvænta stefnu þegar John svíkur Jane.
Vinkona hennar telur hana á að koma
með sér út á lífið og þar rekast þær bæði
á Nick og John. Stúlkurnar ákveða að
gera John afbrýðisaman og fá Nick til að
þykjast vera nýi kærastinn hennar Jane.
Rómantísk gamanmynd.  Aðalhlutverk:
Dana Wheeler-Nicholson, James Mc
Caffrey.
04.00 Ísland í dag
04.25 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 30. mars
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.30 Ali Baba og sjóræningjarni
11.50 Bold and the Beautiful
12.55 The Simpsons (10:21) (e)
13.20 Bob Dylan
14.00 60 Minutes (e)
14.45 Enski boltinn. Bein útsending.
17.05 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg (4:24)

20.00 Friends (10:24)
20.30 No Looking Back. (Fram á veg-
inn) Claudia lifir rólegu lífi í smábæ í
Bandaríkjunum. Unnusti hennar vill gift-
ast henni en hún er á báðum áttum. Hana
dreymir um að yfirgefa krummaskuðina
og leita á vit ævintýranna. Nú er að
hrökkva eða stökkva! Aðalhlutverk:
Lauren Holly, Edward Burns, Jon Bon
Jovi.
22.10 Mission: Impossible 2. (Sérsveitin
2) Hasar og spenna af allra bestu gerð.
Sérsveitarmaðurinn Ethan Hunt er kom-
inn aftur á stjá og fær nú sitt erfiðasta
verkefni til þessa. Spurnir hafa borist af
lífshættulegu efni og yfirvöld mega ekki
til þess hugsa að það komist í rangar
hendur. Hunt á að leysa málið en verður
að hafa hraðan á því alþjóðlegir hryðju-
verkamenn vilja færa sér það í nyt.  Aðal-
hlutverk: Tom Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton, Ving Rhames.
00.15 The Godfather 2. (Guðfaðirinn
2) Sagan um Corleone-fjölskylduna
heldur áfram í Guðföðurnum II. Sagan
er tvískipt þar sem annars vegar er fylgst
með Vito Corleone komast til valda á
Sikiley og í New York og hins vegar
með uppgangi sonar hans Michael Cor-
leone á sjötta áratugnum. Atburðirnir
einkennast af gríðarlegu valdatafli þar
sem ekkert er gefið eftir til að fá vilja
fjölskyldunnar framfylgt. Aðalhlutverk:
Al Pacino, Robert De Niro, Robert Du-
vall, Diane Keaton.
03.30 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 31. mars

08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.35 Ávaxtakarfan
12.05 Lizzie McGuire
12.30 Sinbad
13.10 60 Minutes II (e)
13.55 Uppreisn á Ísafirði (e) Lokahluti
sjónvarpsleikrits eftir Ragnar Arnalds.
15.00 Simon Birch
16.50 The Simpsons (11:21) (e)
17.15 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Bond. (Live at Royal Albert Hall)
Upptaka frá tónleikum Bond í Royal
Albert Hall í Lundúnum. Fjórar föngu-
legar stúlkur mynda Bond-hópinn en
þær leika á fiðlur og selló. Bond flytur
m.a. klassíska tónlist á einkar skemmti-
legan hátt og fer ótroðnar slóðir þegar
kemur að útsetningum á verkum gömlu
meistaranna.
20.10 Viltu vinna milljón?
21.05 Legend of 1900. (1900 á sjó)
Einstök saga um mann sem fæddist í
gufuskipinu The Virginian árið 1900.
Vélstjóri um borð tók hann að sér og
skírði hann eftir fæðingarárinu en for-
eldrar barnsins gáfu sig ekki fram. Ní-
tjánhundruð óx og dafnaði og skemmti
farþegum með píanóleik. Hann fór aldrei
frá borði en þegar vélstjórinn lést óttaðist
píanóleikarinn um örlög sín og faldi sig
á skipinu.  Aðalhlutverk: Tim Roth, Pruitt
Taylor Vince, Peter Vaughan, Bill Nunn.
23.10 One True Thing. (Fjölskyldu-
gildi) Ellen flytur aftur til foreldra sinna
til þess að hafa umsjá með dauðvona
móður sinni. Hún kynnist miðaldra for-

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Heimasíða „Dalanna
tveggja“ á Ísafirði, www.
isafjordur.is/ski, var opn-
uð nýlega, en þessa dag-
ana er þar áberandi um-
fjöllun um Skíðaviku Ís-
firðinga. Á síðunni er að
finna dagskrá Skíðavik-
unnar eins og hún leggur
sig auk þess sem upp-
lýsingar um færð og opn-
unartíma skíðasvæðisins
eru uppfærðar reglulega.
Þá hefur verið ráðinn sér-
legur fréttaritari Skíðavik-
unnar til þess að annast
frásögn af viðburðum
hennar og uppfæra síð-
una reglulega með fróð-
leiksmolum um dagskrár-
liði. Einnig verður á með-
an Skíðavikunni stendur
dagleg getraun þar sem
þáttakendur reyna að
bera kennsl á fólk og
staði af gömlum skíða-
tengdum myndum, en
vegleg verðlaun verða
veitt sigurvegara hvers
dags.

bb.is
– fréttasímar
á Skíðaviku:

894 6125
og 892 5362

Sérsveitar-
maðurinn

Tom Cruise
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Krossaljósastund á föstu-
daginn langa kl. 20:30.

Guðsþjónusta kl. 09
á páskadag.

Hnífsdalskapella:
Guðsþjónusta

kl. 11:00 á páskadag.
Fjórðungssjúkrahúsið:

Guðsþjónusta
kl. 16:00 á Skírdag.

Hólskirkja í Bolungarvík:
Guðsþjónusta kl. 20:30 á

Skírdag. Lestur passíu-
sálma og tónlist á föstu-

daginn langa frá kl. 11-16.
Hátíðarguðsþjónusta kl.

09:00 á páskadag.
Sjúkrahúsið í Bolungarv.:

Helgistund
kl. 10:30 á páskadag.

Holtskirkja:
Fermingarmessa

kl. 14:00 á Skírdag.
Núpskirkja:

Guðsþjónusta kl. 14:00
á föstudaginn langa.

Þingeyrarkirkja:
Guðsþjónusta

kl. 08:00 á páskadag.
Flateyrarkirkja:

Guðsþjónusta
kl. 14:00 á páskadag.

Suðureyrarkirkja:
Guðsþjónusta

kl. 14:00 á páskadag.
Súðavíkurkirkja:

Guðsþjónusta
kl. 14:00 á páskadag.

Ögurkirkja:
Hátíðarguðsþjónusta

kl. 15:30 á páskadag.
Vatnsfjarðarkirkja:

Hátíðarguðsþjónusta
kl. 13:00 á 2. í páskum.

Melgraseyrarkirkja:
Hátíðarguðsþjónusta

kl. 15:30 á 2 í páskum.
Nauteyrarkirkja:
Vísitazía prófasts

kl. 17:00 á 2. í páskum.
Fermingar í Holtskirkju á

Skírdag kl. 14:00.
Helga Lind Sigurðardóttir,

Stórholti 7, Ísafirði.
Helga Margrét Marzellíus-

ardóttir,Tangagötu 17,
Ísafirði.

Sigurður Fannar Grétars-
son, Urðarvegi 49, Ísafirði.

Sýning á mósaíkskreytt-
um krossum sem Bolvík-

ingar hafa unnið, jafnt eldri
sem yngri opnaði á

Pálmasunnudag í Hóls-
kirkju. Kirkjan verður opin

frá kl. 11-18 frá Pálma-
sunnudegi til páskadags
að báðum dögum með-
tölum. Eru Bolvíkingar

jafnt sem aðrir hvattir til að
mæta á sýninguna.

Big Momma´s House
Hjá Múttu, eða Big Momma´s House, er óborganleg grínmynd frá árinu 2000
sem Stöð 2 sýnir kl. 20:50 á Skírdag. Alríkislögreglumaðurinn Malcom Turner
er sendur til Georgíu til að góma hættulegan glæpamann. Þar býr fyrrverandi
kærasta mannsins og yfirvöld hafa rökstuddan grun um að hann munu snúa
þangað fyrr en síðar. Malcom verður að sjálfsögðu að fara að öllu með gát og
liður í því er að dulbúast sem eldri kona, vel í holdum! Aðalhlutverkið leikur
Martin Lawrence.

eldrum sínum að nýju og sér líf sitt í nýju
ljósi. Hjartnæm mynd með stórleikurum.
Aðalhlutverk: Meryl Streep, William
Hurt, Reneé Zellweger.
01.15 Runaway Bride. (Brúður á flótta)
Rómantísk gamanmynd. Maggie Carp-
enter er enn ógift og það er gert gys að
henni í bænum. Ekki vantar tækifærin.
Ótal sinnum hefur hún verið trúlofuð og
nokkrum sinnum hefur hún farið alla
leið upp að altarinu en hætt við. Ike
Graham er blaðamaður í New York sem
heyrir af þessari óvenjulegu konu. Hann
er ákveðinn í að kynnast henni og segja
lesendum sínum sögu hennar. Maltin
gefur þrjár stjörnur.  Aðalhlutverk: Julia
Roberts, Richard Gere, Joan Cusack,
Rita Wilson.
03.10 Tónlistarmyndbönd

Mánudagur 1. apríl
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.50 Air Bud: Golden Receiver
12.15 The Simpsons (14:21) (e)
12.40 The Man Who Knew too Little
14.10 Star Trek 9: Insurrection
15.50 Michael Richards Show (7:9)
16.10 Ensku mörkin
17.05 Taxicab Confessions 4 (e)
18.05 Seinfeld (5:24) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Louisa Matthíasdóttir (e)
19.40 60 Minutes
20.30 Pirates Of Silicon Valley. (Tölvu-
risar) Stórmerkileg sjónvarpsmynd um
stofnendur tölvurisanna Microsoft og
Apple. Saga þeirra er einstök því í byrjun
benti fátt til þess að Bill Gates og Steven
Jobs ættu eftir að valda byltingu í tölvu-
heiminum. Uppgangur fyrirtækja þeirra
var með ólíkindum þótt menn hefðu
stundum hrist hausinn yfir starfsaðferð-
unum. Aðalhlutverk: Anthony Michael
Hall, Noah Wyle, Joey Slotnik, John Di
Maggio.
22.05 Shadow Run. (Skuggaleiðin)
Drengur sem lagður er í einelti í skólan-
um verður vitni að glæp og horfist í augu
við einn glæpamannanna. Honum er
borgað fyrir að þegja yfir því sem hann
sá en atburðurinn mun hafa djúpstæð
áhrif á hann. Þegar leiðir hans og glæpa-
mannsins liggja saman á ný verður
drengnum ljóst að líf hans verður aldrei
samt. Aðalhlutverk: Michael Caine,
James Fox, Kenneth Colley.
23.40 Star Trek 9: Insurrection. (Star
Trek 9: Uppreisn) Ómissandi kvikmynd
fyrir alla Star Trek aðdáendur. Kafteinn-
inn Jean-Luc Picard er enn á ferðinni og
nú hafa félagarnir í Enterprise-geimskip-
inu rekist á einstaka plánetu. Margir
ásælast þar yfirráð og íbúunum er bráð
hætta búin. Maltin gefur þrjár stjörnur.
Aðalhlutverk: Patrick Stewart, Jonathan
Frakes, Brent Spiner, Levar Burton.
01.20 Ensku mörkin
02.10 Seinfeld (5:24) (e)
02.35 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 29. mars
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Newcastle United og Everton.
17.00 Íþróttir um allan heim
17.55 Rough Magic (Töfralyfið) 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
góðum mönnum, m.a. Ross sem kærast-
inn réð til að finna hana. Leikurinn
berst víða og yfirnáttúrulegir hlutir ger-
ast. Aðalhlutverk: Bridget Fonda,
Russell Crowe, Jim Broadbent.
20.00 The Day Christ Died. Sjónvarps-
mynd um ævi Jesús. Aðalhlutverk: Col-
in Blakely, Delia Boccardo, Chris Sara-
ndon.
22.25 200 Cigarettes. (200 sígarettur)
Öðruvísi gamanmynd sem gerist á síð-
asta degi ársins 1981 í austurhluta New
York. Aðalsöguhetjurnar eru skrautleg-
ar persónur sem eiga það sameiginlegt
að ætla að sletta ærlega úr klaufunum.
Nóttin er ung og þetta stefnir í að verða
eftirminnilegasta gamlárskvöld í manna
minnum. Það er hins vegar öruggara að
ganga hægt um gleðinnar dyr ef ekki á
illa að fara.  Aðalhlutverk: Ben Affleck,
Janeane Garofalo, Courtney Love, Kate
Hudson.
00.05 Arlington Road. (Arlington-
stræti) Háskólaprófessorinn Michael
Faraday hefur nýlega misst konuna sína.
Hún starfaði fyrir alríkislögregluna og
hryðjuverkamenn myrtu hana. Hann er
nú einstæður faðir og á erfitt með að ná
áttum. En þá kynnist hann nágrönnum
sínum, hinni elskulegu Lang-fjöl-
skyldu. En ekki er allt sem sýnist og
Lang-fjölskyldan á sér hroðalegt leynd-
armál sem hún vill varðveita hvað sem
það kostar.  Aðalhlutverk: Jeff Bridges,
Tim Robbins, Joan Cusack, Hope Davis,
Robert Gossett.
02.00 One Tough Cop. (Karl í krapinu)
Sönn saga. Bo Dietl er ungur lögreglu-
maður í New York. Það ríkir ólga í
gamla hverfinu hans eftir að nunnu var
nauðgað. Bo vill leysa málið hið snar-
asta og hann veit að kunningjar hans í
mafíunni geta rétt honum hjálparhönd.
Yfirboðurum hans er lítt um ákafann
gefið og svo fer að Bo er kallaður á
fund siðanefndar lögreglunnar. Á hann
eru bornar alvarlegar ásakanir og starfs-
frama hans er stefnt í hættu.  Aðalhlut-
verk: Stephen Baldwin, Chris Penn,
Gina Gershon.
03.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 30. mars

11.30 Enski boltinn. Bein útsending
frá leik Leeds og Manchester United.
14.00 Saga HM. Rakin er saga heims-
meistarakeppninnar í knattspyrnu frá
1954 til 1990. Þættirnir eru alls tíu en í
þeim fyrsta er fylgst með keppninni í
Sviss árið 1954. Ungverjar, með Puskas
fremstan í flokki, þóttu sigurstranglegir
og mættu Þjóðverjum í bráðskemmti-
legum úrslitaleik.
15.40 Epson-deildin. Bein útsending
frá 4 liða úrslitum í úrvalsdeild karla í
körfubolta.
17.30 Toppleikir
19.20 Highlander (10:22)
20.10 MAD TV
21.00 Titanic. Stórmynd James Camer-
ons í öllu sínu veldi. Saga um ást, hug-
rekki, trú og fórnir sem hlaut alls 11
Óskarsverðlaun.  Aðalhlutverk: Leonar-
do DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.
00.10 Hnefaleikar. Útsending frá
hnefaleikakeppni. Á meðal þeirra sem
mætast eru léttvigtarkapparnir Paul
Spadafora og Angel Manfredy.

02.10 Emmanuelle´s Sensual Pleasures
Erótísk kvikmynd
03.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 31. mars
13.45 Saga HM
15.15 Once Upon a Forest
16.25 Casper: A Spirited Beginning
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 Meistaradeild Evrópu
20.00 NBA. Bein útsending frá leik Wash-
ington Wizards og Dallas Mavericks.
22.30 Picture Perfect. (Til fyrirmyndar)
Rómantísk gamanmynd. Kate er einhleyp
kona sem starfar á auglýsingastofu. Hún
hrífst af einum samstarfsmanna sinna en
þorir ekki að láta það í ljós. Þess í stað
ræður hún leikara til að leika unnusta sinn
og ætlar að slá tvær flugur í einu höggi.
Vekja afbrýðisemi samstarfsmannsins og
ganga í augun á yfirmönnum sínum og
sýna þeim að hún er kona sem veit hvað
hún vill.  Aðalhlutverk: Jennifer Aniston,
Kevin Bacon, Jay Mohr.
00.10 Sönggyðjan Aretha Franklin
01.35 Riot. (Uppþot) Það er aðfangadags-
kvöld árið 1999. Óeirðir hafa brotist út
og glundroði ríkir. Mitt í ólátunum er
dóttur breska sendiherrans rænt og grun-
urinn beinist að stuðningsmönnum Írska
lýðveldishersins. Sérsveitarmaðurinn
Shane Alcott er kallaður á vettvang og
falið að endurheimta stúlkuna. Alcott er
ýmsu vanur en þetta verkefni gæti reynst
honum um megn. Aðalhlutverk: Gary
Daniels, Sugar Ray Leonard, Paige Row-
land, Patrick Kilpatrick, Charles Napier.
03.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Mánudagur 1. apríl
13.45 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Tottenham Hotspur og Leeds United.
16.00 Saga HM
17.25 Leiðin á HM
17.55 Ensku mörkin
18.50 Enski boltinn. Bein útsending frá
leik Blackburn Rovers og Southampton.
20.55 Ítölsku mörkin
21.55 Gillette-sportpakkinn HM2002
22.25 Ensku mörkin
23.20 The Highlander. (Hálendingurinn)
Spennumynd um Hálendinginn Connor
MacLeod sem berst við óvin sinn, hinn
alræmda Krugan. Uppgjör þessara ódauð-
legu bardagamanna fer fram á Manhattan
á því herrans ári 1986 en sigurvegarans
bíða áður óþekkt völd. Rétt er að vekja
sérstaka athygli á stórfenglegum bardaga-
atriðum. Aðalhlutverk: Christopher Lam-
bert, Sean Connery, Clancy Brown, Rox-
anne Hart, Beatty Edney.
01.15 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 29. mars
16.30 Muzik.is
17.30 Two Guys and a Girl (e)
18.00 Everybody loves Raymond (e)
18.30 The King of Queens(e)
19:00 Títus (e)
19.30 Yes Dear(e)
20:00 Dateline
21:00 Undercover
22.00 Djúpa laugin
23:00 Malcolm in the middle (e)
23.30 CSI (e)
00.20 Law & Order SVU  (e)
01.10 Jay Leno(e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 30. mars
12.30 48 Hours(e)
13.30 Law & Order(e)
14.30 Jay Leno(e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Survivor (e)
17.30 Fólk (e)
18.30 Undercover (e)
19.30 Two Guys and Girl(e)
20.00 Powerplay
21:00 Íslendingar.
22:00 Total Recall
22.50 Bíómynd (e)
00:20 Tvöfaldur Jay Leno (e)
01.50 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Sunnudagur 31. mars
12.30 Silfur Egils
14.00 Mótor(e)
14.30 Boston Public(e)
15.30 The Practice (e)
16.30 Innlit-Útlit (e)
17.30 Providence (e)
18.30 Dateline (e)
19.30 King of Queens (e)
20:00 Sunnudagsmyndin
21.45 Silfur Egils
23.30 Íslendingar (e)
00.30   Survivor  (e)
02.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 30. mars kl. 11:30
Enski boltinn: Leeds United – Manchester United

Laugardagur 30. mars kl. 15:40
Epson deildin í körfubolta: Keflavík – Grindavík

Sunnudagur 31. mars kl. 20:00
NBA: Boston Celtics – Milwaukee Bucks

Mánudagur 1. apríl kl. 13:45
Enski boltinn: Tottenham Hotspur – Leeds United

Mánudagur 1. apríl kl. 18:50
Enski boltinn: Blackburn Rovers – Southampton

Þriðjudagur 2. apríl kl. 18:40
Meistarak. Evrópu: Deportivo La Coruna – Man. United

Þriðjudagur 2. apríl kl. 20:40
Meistarakeppni Evrópu: Bayern München – Real Madrid

Miðvikudagur 3. apríl kl. 18:30
Meistarakeppni Evrópu: Liverpool – Bayer Leverkusen

 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2 Stöð 2
Laugardagur 30. mars kl. 14:45

Enski boltinn: Arsenal – Sunderland
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bb.is
– öflugur frétta- og
upplýsingamiðill!

ÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúpÍsafjarðardjúp

Verslunin Bónus í Ljóninu á ÍsafirðiVerslunin Bónus í Ljóninu á ÍsafirðiVerslunin Bónus í Ljóninu á ÍsafirðiVerslunin Bónus í Ljóninu á ÍsafirðiVerslunin Bónus í Ljóninu á Ísafirði

Fjórum starfsmönnum sagtFjórum starfsmönnum sagtFjórum starfsmönnum sagtFjórum starfsmönnum sagtFjórum starfsmönnum sagt
upp vegna gruns um þjófnaðupp vegna gruns um þjófnaðupp vegna gruns um þjófnaðupp vegna gruns um þjófnaðupp vegna gruns um þjófnað

Fjórum starfsmönnum
Bónuss á Ísafirði var sagt
upp störfum í hádeginu á
föstudag og gert að hætta
strax vegna gruns um þjófn-
að. Samkvæmt upplýsing-
um blaðsins mun meintur

þjófnaður hafa staðið yfir í
eitt og hálft ár hjá þeim starfs-
mönnum sem unnið hafa
lengst hjá fyrirtækinu.

Málið er litið mjög alvar-
legum augum hjá yfirmönn-
um Bónuss og verður athæfið

kært til lögreglu. Fulltrúar
Bónuss komu vestur á
föstudag vegna málsins og
vildu þeir ekkert tjá sig um
það á þessu stigi. Þeir stað-
festu þó að starfsmönnum
hefði verið vikið úr starfi.

Slitlag lagtSlitlag lagtSlitlag lagtSlitlag lagtSlitlag lagt
á vegarkaflaá vegarkaflaá vegarkaflaá vegarkaflaá vegarkafla
í Skötufirðií Skötufirðií Skötufirðií Skötufirðií Skötufirði
Vegagerðin hefur auglýst

eftir tilboðum í endur- og
nýlagningu á um 10,04 km
kafla í austanverðum
Skötufirði í Ísafjarðardjúpi.

Um er að ræða vegar-
kafla sem byrjar við slit-
lagsenda á Gilseyri í aust-
anverðum firðinum og end-
ar á móts við eyðibýlið
Kleifar í vestanverðum
fjarðarbotninum.

Samkvæmt auglýsingu á
verkinu að vera lokið eigi
síðar en 21. ágúst 2003.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

SnjómoksturSnjómoksturSnjómoksturSnjómoksturSnjómokstur
alla páskanaalla páskanaalla páskanaalla páskanaalla páskana

Að öllu jöfnu er leiðin
milli Ísafjarðar og Reykja-
víkur mokuð sex daga vik-
unnar þ.e. alla daga nema
laugardag. Um páskahelg-
ina verður hins vegar mok-
að á laugardeginum og
verður því leiðin opin alla
páskadagana ef veður leyf-
ir.

Vegagerðin ráðgerir að
hafa lengri þjónustutíma á
vegarkaflanum frá Brú í
Hrútafirði til Ísafjarðar
miðvikudaginn 27. mars, á
Skírdag 28. mars og á 2 í
páskum, 1. apríl. Á þessum
dögum verður veginum
haldið opnum til kl. 23.

Allar nánari upplýsingar
um færð á vegum er að fá í
síma 1777.

FiskeldiFiskeldiFiskeldiFiskeldiFiskeldi

Hjónin Grétar Helgason og Edda Ban Gon Khiansantia við opnun veitingastaðarins. Á myndinni má einnig sjá Guðjón
Þorsteinsson, framkvæmdastjóra KFÍ sem var meðal fyrstu viðskiptavina.

Thailenskur veitinga-Thailenskur veitinga-Thailenskur veitinga-Thailenskur veitinga-Thailenskur veitinga-
staður fær góðar viðtökurstaður fær góðar viðtökurstaður fær góðar viðtökurstaður fær góðar viðtökurstaður fær góðar viðtökur

Thailenskur veitingastaður
sem ber nafnið Thai Koon var
opnaður í nýju verslunarhúsi
sem er verið að reisa í miðbæ
Ísafjarðar laust fyrir hádegi á
föstudag. Á fimmta tug við-
skiptavina heimsóttu staðinn
í hádeginu, bæði til að bera

hann augum sem og að gæða
sér á ljúffengum austurlensk-
um réttum.

Að sögn Grétars Helga-
sonar, sem á og rekur staðinn
ásamt eiginkonu sinni Eddu
Ban Gon Khiansantia, verður
boðið upp á gott úrval austur-

lenskra rétta auk þess sem
seldar verða vörur til austur-
lenskrar matargerðar.

Þau hjón voru mjög ánægð
með viðtökur bæjarbúa við
opnuninni. „Við bjuggumst
við góðri byrjun en þessar við-
tökur komu sannarlega flatt

upp á okkur. Heill vinnuflokk-
ur hafði boðað komu sína í
hádeginu en varð frá að hverfa
sökum fjölda gesta,“ sagði
Grétar. Vandræði sköpuðust á
staðnum rétt fyrir opnun hans
er vatn tók að leka úr bruna-
varnarkerfi hússins.

Aukning í komum skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar í sumarAukning í komum skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar í sumarAukning í komum skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar í sumarAukning í komum skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar í sumarAukning í komum skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar í sumar

Níu skip koma í sumarNíu skip koma í sumarNíu skip koma í sumarNíu skip koma í sumarNíu skip koma í sumar
Níu skemmtiferðaskip hafa

boðað komu sína til Ísafjarðar
í sumar, tveimur fleiri en á
síðasta ári. Flest skipanna
koma frá Evrópu og hafa við-
komu á Ísafirði í júlí og ágúst
auk þess sem tvö skip koma
frá Bandaríkjunum. Tæplega
5.000 manns koma með skip-
unum, farþegar og áhafnir.

Að sögn Rúnars Óla Karls-
sonar, ferðamálafulltrúa Ísa-
fjarðarbæjar, hefur helsta
vandamál undanfarinna ára
verið skortur á stærri gerðum
af rútum til að flytja farþegana
um nágrenni Ísafjarðar. Nú
hefur verið bætt úr þeim mál-
um og ekkert því til fyrirstöðu
að bjóða upp á fullkomna
þjónustu við þessi stóru skip.

Rúnar Óli er nýkominn frá
Miami í Bandaríkjunum þar
sem hann sótti sýninguna Sea

Trade sem tengist skemmti-
ferðaskipaiðnaðinum. Að-
standendur sýningarinnar ein-
beita sér að heimsmarkaði og
voru þar um 700 sýnendur úr
mörgum starfsgreinum enda
var um fagsýningu að ræða

þar sem eingöngu aðilum sem
tengjast iðnaðinum er boðið.
Segist Rúnar Óli vera ánægð-
ur með útkomuna en hann var
aðallega að nálgast viðskipta-
vini með sumarið 2003 í huga.

Ísafjarðarhöfn er aðili að

verkefninu „North Atlantic Is-
lands Cruise Project“ sem
hafnir í Færeyjum, Grænlandi
og á Íslandi standa að ásamt
ferðaskrifstofum og skipa-
félögum. Verkefni þetta hefur
verið í gangi í nokkur ár.

Tvö fyrirtækiTvö fyrirtækiTvö fyrirtækiTvö fyrirtækiTvö fyrirtæki
fá starfsleyfifá starfsleyfifá starfsleyfifá starfsleyfifá starfsleyfi

Á fundi bæjarráðs Ísa-
fjarðarbæjar í síðustu viku
var lagt fram bréf frá Heil-
brigðiseftirliti Vestfjarða
varðandi drög að tveimur
starfsleyfum fyrir fiskeldi í
Skutulsfirði.

Eru leyfin fyrir Stekki
ehf. og Mími ehf. í Hnífs-
dal, og er eldismagn 199
tonn á hvora stöð. Sam-
þykkir heilbrigðisnefnd að
veita starfsleyfi að undan-
genginni kynningu í fjórar
vikur en rétt til að gera at-
hugasemdir hafa aðilar í
tengdum eða nálægri starf-
semi og íbúar svæða sem
geta orðið fyrir mengunar-
áhrifum.


