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og forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar. Sjá viðtal í miðopnu.
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Fyrirtækið Sindraberg ehf.
á Ísafirði hefur óskað eftir því
að Ísafjarðarbær leggi fram
nýtt hlutafé í fyrirtækið að
upphæð átta milljónir króna
en einnig var leitað eftir 45
milljón króna hlutafjárfram-
lagi frá Byggðastofnun. Í

framhaldi af því óskaði
Byggðastofnun eftir því að
verðmæti Sindrabergs yrði
metið af óvilhöllum aðila og
var það gert í desember 2001
af Deloitte&Touche.

Samkvæmt niðurstöðum
verðmatsins er virði Sindra-

bergs metið 260 milljónir
miðað við raunhæfa áætlun
og ávöxtunarkröfu eigin fjár
15,95%. Hefur stjórn Byggða-
stofnunnar nú samþykkt að
leggja fram 30 milljónir króna
í hlutafé til félagsins en end-
anlegt gengi bréfa hefur ekki

verið ákveðið.
Sindraberg ehf. hefur nú

starfað á þriðja ár og flutt út
fryst sushi á erlendan markað
í tæp tvö ár, en rúmlega 30
manns starfa nú hjá fyrirtæk-
inu. Á fundi bæjarráðs Ísa-
fjarðarbæjar í síðustu viku þar

sem málið var til umræðu,
kom fram að bæjarráð telur
nauðsynlegt að skoða aðkomu
bæjarfélagsins að atvinnu-
rekstri eftir almennum fagleg-
um reglum. Hefur bæjarstjóra
því verið falið að undirbúa
málið.
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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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Einn af hornsteinum lýðræðisins er frelsi til orðs og æðis. Þetta merkir þó engan
veginn, sem stundum mætti ætla, að í nafni frelsisins geti menn sagt og gert hvað sem
er. Frelsið er dýrmæt og vandmeðfarin gjöf, sem við verðum að gæta vel og nota á
skynsamlegan hátt, ekki bara sem einstaklingar heldur einnig sem hluti af
samfélagi, sem við komust ekki hjá að bera ábyrgð á.

Ein af skyldum okkar við samfélagið er að leggja hönd á plóginn til að
færa það í þá mynd og skapa því þann ramma, sem við æskjum  að búa við, rækta
garðinn sem við viljum að börnin okkar njóti og þar sem við að loknum löngum
vinnudegi getum horft stolt um öxl og notið ávaxta erfiðisins.

Samfélög krefjast leikreglna. Ein af þeim er leiðin til að velja fólk sem samnefnara
fyrir skoðanir okkar á því, hvernig málum verði best fyrir komið hverju sinni. Í þessu
felst kosningarétturinn, sem enginn skyldi gleyma að eru mannréttindi, sem ekki
voru talin sjálfsögð öllum til handa fyrr á tímum.

Rauðu strikin, verðbólga, stöðugleiki: Þrenningin í umræðunni um efnahagsmál
undanfarna mánuði. Mönnum er orðið ljóst, að verðbólga er svipuð sjúkdómi sem
ekki verður læknaður, heldur einungis hægt að halda í skefjum. Til þess virðist að-
eins ein leið fær: Stöðugleiki.

Um sveitarfélög gilda sömu lögmál og þjóðfélagið í heild. Festa, samhliða markvissri
framvindu og uppbyggingu, þar sem stakkurinn er sniðinn eftir vexti í stað þess að
treysta á kreditkortið, er grunnurinn að velferð sérhvers sveitarfélags og íbúa þess.

Rótleysið í stjórn Ísafjarðarbæjar fyrir og eftir sameiningu sveitarfélaganna,
sem gat af sér fimm bæjarstjóra á átta árum, er að baki. Hvað þetta varðar
er komið meira jafnvægi í stjórn bæjarins. Þetta má orða á annan veg  og

færa í búning gamals og góðs orðtækis: Veldur hver á heldur. Einmitt núna er ástæða
til að hyggja mjög vel að inntaki þeirra orða.

Sex listar eru í kjöri við kosningarnar í Ísafjarðarbæ  25. maí. Í öðrum sveitarfélögum
á Vestfjörðum er flóran ekki jafn fjölskrúðug. Skal hér í engu lagt mat á framboð og
eftirspurn, en vissulega er jákvætt þegar áhugi fyrir málefnum samfélagsins er al-
mennur. Á hitt ber að líta að of mikilli uppstokkun fylgir áhætta.

Það er mikilvægt að niðurstaða kosninganna færi vestfirskum sveitarfélögum
sterka og samhenta stjórnendur. Þótt mörgum sýnist teikn á lofti í þá veru að varnar-
barátta Vestfirðinga sé að snúast í sókn, og miði nú þegar þótt hægt fari, er deginum
ljósara að framundan er ströng barátta þar sem tjalda verður öllu því besta sem við
höfum yfir að ráða. s.h.
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Alls töpuðust 83 milljónir
króna í rekstri Sparisjóðs Vest-
firðinga árið 2001. Þetta er
meðal þess sem fram kom á
aðalfundi Sparisjóðsins, sem
haldinn var á Patreksfirði 4.
maí síðastliðinn. Þetta mikla
tap segja stjórnarmenn fyrst
og fremst skýrast af háum
framlögum í afskriftareiking
útlána, en þau námu 223 millj-

ónum kr. á árinu samanborið
við 146 milljónir króna hjá
hinum sameinuðu sjóðum á
síðasta ári.

Þegar sjóðurinn var stofn-
aður á síðasta ári með samruna
fjögurra vestfirskra sparisjóða
námu heildareignir hans 5.809
millj. kr., eigið fé hans 634
millj. kr. og eiginfjárhlutfall
sjóðsins samkvæmt lögum

nam 12,1%. Að árinu liðnu
námu heildareignir sjóðsins
6.451 millj. kr. og eigið fé
hans 629 millj. kr. Eiginfjár-
hlutfall sjóðsins í árslok 2001
nam 10,5% og hefur því lækk-
að um 1,6% frá stofnun, en
þetta hlutfall má ekki vera
lægra en 8,0%.

Á fundinum samþykktu
stofnfjáraðilar að greiða sjálf-

um sér 7,0% arð vegna ársins
2001, en stofnfé sparisjóðsins
nam í árslok 85 millj. kr. og
stofnfjáraðilar voru 342.
Starfsmenn í heilsársstarfi hjá
Sparisjóðnum voru að meðal-
tali 32 árið 2001 og voru þeim
greiddar samtals 103 milljónir
króna í laun á árinu.

Stjórn sjóðsins var öll end-
urkjörin á fundinum og skipa

hana nú þeir Bjarni Einarsson,
Gísli Þór Þorgeirsson, Óskar
Elíasson, Jón B. G. Jónsson
og Guðmundur Steinar Björg-
mundsson. Varamenn þeirra
voru kjörnir Björgvin Sigur-
jónsson, Jón Grétar Kristjáns-
son, Finnur Pétursson, Hildur
Halldórsdóttir og Þórir Örn
Guðmundsson.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Hjördís ErnaHjördís ErnaHjördís ErnaHjördís ErnaHjördís Erna
stenur sig velstenur sig velstenur sig velstenur sig velstenur sig vel
á stórmótumá stórmótumá stórmótumá stórmótumá stórmótum
Ísfirska júdódrottningin

Hjördís Erna Ólafsdóttir hefur
gert víðreist í vor og staðið
sig vel á alþjóðlegum mótum.

Hún keppti á opna breska
meistaramótinu í apríl, en
mótið þykir eitt það sterkasta
í heimi. Hjördís keppti í –57
kg. flokki ásamt um fjörtíu
öðrum og komst í sextán liða
úrslit, en tapaði þar fyrir
heimastúlkunni Barry Natalie
sem síðar glímdi um bronsið.

Tveimur vikum síðar hélt
Hjördís til Helsingör í Dan-
mörku til keppni á Norður-
landameistaramótinu. Þar fór
hún nokkuð auðveldlega með
fyrstu tvo andstæðinga sína
og vann fullnaðarsigur (ippon)
á finnsku stúlkunni Ellinora
Jaakkola eftir aðeins eins mí-
nútna glímu.

Í undanúrslitum tapaði
Hjördís og keppti við Tea
Sopranen frá Finnlandi um
þriðja sætið en varð að lúta í
lægra haldi.

Þrátt fyrir það verður árang-
ur Hjördísar að teljast mjög
góður, sérstaklega þegar tekið
er tillit til þess að ekki er nema
hálft annað ár liðið síðan hún
fór að leggja stund á íþróttina.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

Gamla apótek-Gamla apótek-Gamla apótek-Gamla apótek-Gamla apótek-
ið fær styrkið fær styrkið fær styrkið fær styrkið fær styrk

Gamla apótekið á Ísafirði
fékk á mánudag úthlutað 800
þúsund króna styrk úr For-
varnarsjóði til verkefnisins
„Heimur“ auk annarra verk-
efna. Þá fékk Íslandsleikhús
500 þúsund króna styrk en
Ísafjarðarbær er eitt sjö sveit-
arfélaga sem standa að verk-
efninu.

„Ég er mjög ánægður með
að verkefnið sé að fá viður-
kenningu svona víða,“ sagði
Greipur Gíslason, verkefnis-
stjóri Íslandsleikhúss í samtali
við blaðið.

ÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörðurÍsafjörður

LandsmótiðLandsmótiðLandsmótiðLandsmótiðLandsmótið
í skólaskákí skólaskákí skólaskákí skólaskákí skólaskák

Á laugardag lauk keppni
á 24. landsmótinu í skóla-
skák sem að þessu sinni
var haldið á Ísafirði. Keppt
var í tveimur aldursflokk-
um og var mikil spenna á
lokadegi mótsins. Í yngri
flokki voru þeir Atli Freyr
Kristjánsson úr Kópavogi
og Gylfi Davíðsson frá
Reykjavík efstir og jafnir
með 9 vinninga hvor úr 11
skákum.

Eftir spennandi úrslita-
skák hafði Atli Freyr loks
sigur og var krýndur Ís-
landsmeistari. Í þriðja sæti
var svo Örn Ágústsson og
Ásgeir Mogensen í því
fjórða. Í fimmta sæti lenti
Hafnfirðingurinn Sverrir
Þorgeirsson.

Í eldri flokki var spenn-
an síst minni. Þar voru
Dagur Arngrímsson og
Guðmundur Kjartansson
jafnir og efstir með 10½
vinning hvor eftir 11 skák-
ir, en þeir höfðu mikla yfir-
burði á mótinu. Úrslita-
skák endaði með jafntefli
og munu þeir tefla um
meistaratitillinn fljótlega.

Keppni um Bessastaðabik-
arinn, sem er nokkuð eftir-
sóttur af kajakræðurum Ís-
lands, var háð á laugardag og
voru Vestfirðingar sigursælir.

Bálhvasst var á Álftanesi
þar sem keppnin er venjulega

haldin og var hún því færð að
Geldinganesi þar sem veður
var öllu skaplegra. Þrátt fyrir
rokið mættu 28 manns til
keppni og réru átján þeirra
6,5 kílómetra leið umhverfis
Geldinganesið, en tíu réru

styttri leið inn í botn Leirvogs
og til baka.

Sveinbjörn H. Kristjánsson
frá Kajakklúbbnum Sæfara á
Ísafirði var röskastur þeirra
sem lengra réru og kom í mark
eftir rúmlega 43 mínútna róð-

ur en félagi hans úr klúbbnum,
Halldór Sveinbjörnsson, fylg-
di fast á hæla hans. Af þeim
sem styttra réru voru þeir Guð-
mundur Jón Björgvinsson og
Axel Helgason fljótastir aftur
úr botni Leirvogs.

Keppni um Bessastaðabikarinn haldin við GeldinganesKeppni um Bessastaðabikarinn haldin við GeldinganesKeppni um Bessastaðabikarinn haldin við GeldinganesKeppni um Bessastaðabikarinn haldin við GeldinganesKeppni um Bessastaðabikarinn haldin við Geldinganes

Vestfirðingar röskastir ræðaraVestfirðingar röskastir ræðaraVestfirðingar röskastir ræðaraVestfirðingar röskastir ræðaraVestfirðingar röskastir ræðara

Halldór Sveinbjörnsson og Sveinbjörn H. Kristjánsson á kajökum sínum í keppninni um Bessastaðabikarinn.
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Bikarlið Sunddeildar Vestra fær afhentar viðurkenningar fyrir góðan árangur.

Aðalfundur Héraðssambands VestfjarðaAðalfundur Héraðssambands VestfjarðaAðalfundur Héraðssambands VestfjarðaAðalfundur Héraðssambands VestfjarðaAðalfundur Héraðssambands Vestfjarða

Íþróttamenn heiðraðirÍþróttamenn heiðraðirÍþróttamenn heiðraðirÍþróttamenn heiðraðirÍþróttamenn heiðraðir
imm einstaklingum voru

veitt gullverðlaun fyrir góð
störf í þágu vestfirskrar
íþróttahreyfingar á aðalfundi
Héraðssambands Vestfjarða
sem fram fór á Hótel Ísafirði á
sunnudag.

Þetta voru þeir Jón Krist-
mannsson, KFÍ, Óli M. Lúð-
víksson, BÍ og þeir Guðmund-
ur Ágústsson, Gunnlaugur
Jónasson og Hafsteinn Sig-
urðsson, SFÍ. Þá fengu þeir

Guðjón Már Þorsteinsson, Óli
Reynir Ingimarsson og Hall-
dór Sveinbjörnsson, KFÍ, silf-
urmerki félagsins ásamt þeim
Sigmundi F. Þórðarsyni, Höfr-
ungi og Bergmanni Ólafssyni,
Gylfa Guðmundssyni, Krist-
jáni Rafni Guðmundssyni,
Páli Sturlaugssyni og Þresti
Jóhannessyni, SFÍ.

Íþróttafólki sem skaraði
framúr á undangengnu starfs-
ári var einnig veittar viður-

kenningar. Þetta voru þau Ól-
afur Th. Árnason, Jakob Einar
Jakobsson og Katrín Árna-
dóttir, SFÍ, sem öll urðu Ís-
landsmeistarar í sínum flokki
í skíðagöngu á árinu auk þess
sem Sólveig Guðmunsdóttir,
SFÍ, fékk viðurkenningu fyrir
frábæran árangur á nýliðnum
Andrésar andar leikunum. Þá
fékk Sara Pálmadóttir, KFÍ,
viðurkenningu sem og bikar-
lið Sundfélagsins Vestra, en

liðið varð í öðru sæti í 2. deild
í Bikarkeppni Íslands 2001,
sem er besti árangur sem fé-
laginu hefur hlotnast á mótinu
í tíu ár.

Á aðalfundinum var Krist-
inn Jón Jónsson endurkjörinn
formaður félagsins. Aðrir í
stjórn eru Ingi Þór Ágústsson,
Hermann Níelsson, Guðjón
Þorsteinsson og Björgmundur
Örn Guðmundsson.

Framkvæmdasjóður SkrúðsFramkvæmdasjóður SkrúðsFramkvæmdasjóður SkrúðsFramkvæmdasjóður SkrúðsFramkvæmdasjóður Skrúðs

Óráðstafað eigið féÓráðstafað eigið féÓráðstafað eigið féÓráðstafað eigið féÓráðstafað eigið fé
tvöfaldast milli áratvöfaldast milli áratvöfaldast milli áratvöfaldast milli áratvöfaldast milli ára

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt það til við bæjar-
stjórn að farið verði að til-
lögum stjórnar Fram-
kvæmdasjóðs skrúðgarðs-
ins Skrúðs við Núp í Dýra-
firði, en hún óskaði nýlega
eftir því við bæjaryfirvöld
að tekið verði upp nýtt
rekstrarfyrirkomulag fyrir
sjóðinn, þar sem núverandi
fyrirkomulag hefur að sögn
stjórnarmanna ekki reynst
nægilega vel.

Tillaga forsvarsmanna
sjóðsins felur í sér að Ísa-
fjarðarbær og Fram-
kvæmdasjóðurinn geri með

sér samning um rekstur
garðsins þar sem m.a. komi
fram að umhverfissvið Ísa-
fjarðarbæjar hafi yfirum-
sjón með framkvæmdum á
vegum sjóðsins og haldi
sérstakt yfirlit yfir kostnað
honum tengdum.

Forsvarsmenn Fram-
kvæmdasjóðs Skrúðs
lögðu við sama tækifæri
fram óundirritaða ársreikn-
inga sjóðsins þar sem kem-
ur fram að óráðstafað eigið
fé sjóðsins var um síðustu
áramót tæpar fimm millj-
ónir króna, og hafði þá nær
tvöfaldast milli ára.

Hluti skíðafólksins sem fékk viðurkenningar á uppskeruhátíð Skíðafélags Ísfirðinga.

Uppskeruhátíð Skíðafélags Ísfirðinga haldin í sal grunnskólansUppskeruhátíð Skíðafélags Ísfirðinga haldin í sal grunnskólansUppskeruhátíð Skíðafélags Ísfirðinga haldin í sal grunnskólansUppskeruhátíð Skíðafélags Ísfirðinga haldin í sal grunnskólansUppskeruhátíð Skíðafélags Ísfirðinga haldin í sal grunnskólans

Blómlegur vetur gerður uppBlómlegur vetur gerður uppBlómlegur vetur gerður uppBlómlegur vetur gerður uppBlómlegur vetur gerður upp
Árleg uppskeruhátíð Skíða-

félags Ísfirðinga fór fram á
sal Grunnskólans á Ísafirði á
fimmtudag í síðustu viku og
mætti þar margt skíðabarna
sem stundað hafa íþróttina af
krafti í vetur, foreldrar þeirra
og þjálfarar til þess að gera
upp starfsemi félagsins á liðn-
um vetri. Eftir að gestir höfðu

gætt sér á ljúffengum kökum
af öllu tagi, sem sveigðu dekk-
að hlaðborð í salnum, voru
þeim skíðabörnunum sem
þóttu hafa sýnt hvað besta
ástundun, árangur og fram-
farir í vetur veittar viðurkenn-
ingar auk þess sem stigameist-
arar allra flokka fengu afhenta
forláta bikara til varðveislu.

Sem dæmi um ótrúlega
ástundun sumra krakkanna
má nefna að Anna María Guð-
jónsdóttir, sem hlaut mætinga-
verðlaun í flokki 11-12 ára
barna, mætti á 113 af þeim
115 æfingum sem haldnar
voru í hennar flokki í vetur.
Víst er að engum þarf að koma
á óvart góður árangur skíða-

fólks í bæjarfélaginu í vetur
þegar ungir skíðagarpar sýnir
hvílíkan metnað við æfingar-
nar. Einnig voru eldri garpar,
þeir Jóhann Króknes Torfa-
son, umsjónarmaður skíða-
svæða Ísafjarðarbæjar, og
Kristján Rafn Guðmundsson,
gönguskíðamaður, heiðraðir á
hátíðinni.

Opið hús hjá Menntaskólanum á ÍsafirðiOpið hús hjá Menntaskólanum á ÍsafirðiOpið hús hjá Menntaskólanum á ÍsafirðiOpið hús hjá Menntaskólanum á ÍsafirðiOpið hús hjá Menntaskólanum á Ísafirði

Skólastarfið kynnt fyrirSkólastarfið kynnt fyrirSkólastarfið kynnt fyrirSkólastarfið kynnt fyrirSkólastarfið kynnt fyrir
væntanlegum nemendumvæntanlegum nemendumvæntanlegum nemendumvæntanlegum nemendumvæntanlegum nemendum

Margt góðra gesta mætti
á opið hús er haldið var í
Menntaskólanum á Ísafirði
í síðustu viku. Auk útskrift-
arnema frá öllum grunn-
skólum á norðanverðum
Vestfjörðum sem komu og
kynntu sér nám og aðstöðu
skólans í fylgd kennara

sinna, þáðu margir bæjarbúar
boð menntaskólans og litu inn
í kaffi og spjölluðu við kenn-
ara og nemendur um skóla-
mál. Til kynningar á skóla-
starfinu og þeim brautum sem
í boði eru við MÍ, var komið
upp básum fyrir hverja náms-
grein fyrir sig þar sem kenn-

arar sátu fyrir svörum, auk
þess sem námsefni brautanna
og myndbönd frá skólastarf-
inu voru til sýnis.

Ólína Þorvarðardóttir,
skólameistari MÍ, sagði í
samtali við blaðið að kynn-
ingin hafi tekist vel í alla staði
og ánægjulegt hefði verið að

sjá að grunnskólanemar virt-
ust sérlega áhugasamir um
skólastarfið. Þeir stöldruðu
lengi við og kynntu sér starf-
semi skólans til hlítar.

„Kynningarbás náttúru-
fræðibrautar var vinsælastur
meðal nemendanna í dag, en
einnig sýndu þeir verknáms-

brautunum mikinn áhuga.
Rækjurannsóknarbúrið, sem
nemendur við nokkrar brautir
skólans bjuggu til í samstarfi,
laðaði einnig til sín nemendur
enda um áhugavert verkefni
þar að ræða,“ sagði Ólína.

Um 350 nemendur stund-
uðu nám við MÍ í vetur, þar af

eru um 280 dagskólanemar.
Brautskráning nemdenda
skólans verður 25. maí n.k.,
en áætlað er að um 40 nem-
endur verði útskrifaðir, þar
af á þriðja tug stúdenta. Inn-
ritun í MÍ er þegar hafin, en
innritun nýnema fer fram
dagana 10. og 11. júní.

Hermann Níelsson kennari við MÍ kynnir væntanlegum
nemendum skólastarfið.

Grenjavinnsla í lögsagnar-Grenjavinnsla í lögsagnar-Grenjavinnsla í lögsagnar-Grenjavinnsla í lögsagnar-Grenjavinnsla í lögsagnar-

umdæmi Ísafjarðarbæjarumdæmi Ísafjarðarbæjarumdæmi Ísafjarðarbæjarumdæmi Ísafjarðarbæjarumdæmi Ísafjarðarbæjar

Átta umsóknirÁtta umsóknirÁtta umsóknirÁtta umsóknirÁtta umsóknir
bárust um störfinbárust um störfinbárust um störfinbárust um störfinbárust um störfin

Landbúnaðarnefnd Ísa-
fjarðarbæjar hefur sam-
þykkt sex umsóknir um
grenjavinnslu í Ísafjarðarbæ
en alls fékk nefndin átta um-
sóknir til umfjöllunar. Tvær
umsóknir bárust um eyð-
ingu refa og minka í Jökul-
fjörðum og á Hornströnd-
um, þ.e. frá Ragnari I. Jak-
obssyni sem sótti um svæð-
ið frá Furufjarðarósi að
sýslumörkum Strandasýslu
og frá þeim Sigurjóni Hall-
grímssyni, H. Magnúsi
Sigurjónssyni og Guð-
mundi Jens Jóhannssyni
sem sóttu um Jökulfirði,
nánar tiltekið frá Bjarnar-
núpi inn að friðlandi í
Hrafnsfirði, og í friðlandinu
frá Hrafnsfjarðarbotni að
Lás ef tekin verður ákvörð-
un um að eyða ref og mink
á því svæði.

Þá sótti Jónas Helgason
um eyðingu refa og minka í
Snæfjallahreppi hinum
forna, þ.e. frá Mórillu að
Míganda, Kristján Einars-

son sótti um grenjavinnslu
á ref í Önundarfirði, á Ing-
jaldssandi og í Nesdal,
Hálfdán Guðröðarson sótti
um grenjavinnslu á ref í
Súgandafirði og Arnfinnur
Jónsson sótti um grenja-
vinnslu á ref í Auðkúlu- og
Þingeyrarhreppum hinum
fornu.

Tvær umsóknir voru ekki
samþykktar en þar sótti
annars vegar Guðmundur
Valdimarsson um grenja-
vinnslu á ref á tilfallandi
svæðum og hins vegar
Salmar Jóhannsson um
grenjavinnslu á ref í Mýra-
hreppi hinum forna. Ákvað
landbúnaðarnefnd að Guð-
mundur fengi Skutulsfjörð
og Salmar fengi Mýrahrepp
hinn forna frá Botnsá að
Fjallaskaga í Dýrafirði. Þá
lét nefndin þess einnig get-
ið að vinnsla grenja yrði
framkvæmd á sama hátt og
undanfarin ár og leitast yrði
við að ganga strandlengj-
una kerfisbundið.
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Einbýlishús / raðhús
Engjavegur 24: 126,4 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum. Frá-
bær sólbaðsaðstaða.  Áhv. ca.
4,6 m.kr.
Verð 7,5 m.kr.
Hafraholt 50: 138,4 m² Hosby
einingahús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr.
Verð 12,9 m.kr.
Hlíðarvegur 37: 185,9 m² rað-
hús á þremur hæðum ásamt
bílskúr og einstaklingsíbúð.
Skipti á minni eign koma til
greina. Verð 10,2 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignar-
lóð Laust fljótlega.
Tilboð óskast
Hrannargata 1: 238,9 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt
kjallara, háalofti og ræktuðum
garði. Verð 9.7 m.kr.
Lyngholt 10: 151,3 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt 55,2 m²
bílskúr.
Verð 12,9 m.kr.
Móholt 9: 194,3 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr.
Seljalandsvegur 24 (Sjónarhæð):
223,7 m² einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt kjallara. Húsið
uppgert að mestu, í mjög góðu
standi. Verð 12 m.kr.
Skólavegur 13: 160 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt kjallara,
bílskúr og 1000 m² eignarlóð.
Verð 8,5 m.kr.
Urðarvegur 33: 306,3 m² glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr.
Verð 16 m.kr.

 4-6 herb. íbúðir
Fjarðarstræti 14: 100 m²  falleg
4ra herbergja íbúð á n.h. í
tvíbýlishúsi ásamt 60m² kjallara
og 27,8 m² geymsluskúr. Baklóð
fylgir neðri hæðinni. Áhv. ca.
1,5 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Fjarðarstræti 38: 3-4ra her-
bergja íbúð að hluta undir risi.
Íbúðin er í góðu standi.
Tilboð óskast

 3ja herb. íbúðir
Hlíðarvegur 33: 79,1 m² íbúð á
neðri hæð í fjórbýlishúsi ásamt
góðum bílskúr.
Verð 6,9 m.kr.
Hlíf II –Torfensi: 62,5 m² 2ja-
3ja herbergja íbúð á jarðhæði í
Dvalarheimili aldraðra.
Verð 7,1 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölbýlishúsi.
Verð 3,9 m.kr.
Silfurgata 11: 56,2 m² (75m²
gólfflötur, mikið rými í risi)  Björt
og glæsileg íbúð með frábæru
útsýni. Ótrúlega hagstæð í rekstri.
Áhv. ca. 3,4 m.kr. Verð 5,8 m.kr.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2
m.kr. Verð 5,3 m.kr.
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Skoða öll tilboð.
Möguleiki að taka bíl uppí. Áhv.
ca. 3 m.kr.
Verð 5,5 m.kr.
Tangagata 16: 66,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlis-
húsi ásamt sér geymslu. Verð 4
m.kr.

Súðavík
Álfabyggð 3: 130,2 m² nýtt og
glæsilegt einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr, sólstofu og tveim-
ur sólpöllum.
Verð 11.5 m.kr.

Suðureyri
Hjallavegur 11: 138,2 m² ein-
býlishús á einni hæð.
Verð 3 m.kr.

Flateyri
Drafnargata 10: 158 m² hlaðið
einbýlishús á tveimur hæðum,
klætt með timbri og einangrað
ásamt bílskúr.
Verð 8 m.kr.

Bolungarvík
Heiðarbrún 3: 224,6 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr.  Tilboð óskast
Hlíðarstræti 6: 113 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Tilboð

Atvinnuhúsnæði
Sindragata:  veiðafærageymsla,
tvö bil, harðsteypt gólf, heitt og
kalt vatn og hiti Tilboð óskast

www.bb.is/tg
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Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar
verður venju starfræktur í
sumar. Í ár er ætlunin að alls
starfi níu deildir á hans vegum.
Auk þeirra deilda sem öllu
jöfnu eru starfræktar, eru
nokkrar nýjar af nálinni og
ber þar hæst fyrirhugaða
„deild 21“, en henni er ætlað
að fræða unglinga um um-
hverfismál og verkefnið
„Staðardagskrá 21“ milli þess
sem þeir sinna almennum
störfum á vegum bæjarins.

Að sögn Jóns Björnssonar,
forstöðumanns félagsmið-
stöðvarinnar á Ísafirði, er hér
um að ræða tilraunaverkefni
sem ætlað er að vekja ungl-
inga Ísafjarðarbæjar til um-
hugsunar um sitt nánasta um-
hverfi og setja það í alheims-
samhengi. „Þetta er spennandi
verkefni og gaman verður að
sjá hvernig unglingarnir taka
í það“ sagði Jón í samtali við
blaðið.

Leiklistardeild vinnuskól-
ans, Morrinn, starfar einnig
að vanda, almenna deildin sér
um flest sem til fellur yfir sum-
artímann í bæjarfélaginu og
hópar unglinga verða sendir
endrum og eins á Hornstrandir
til þess að sjá um hreingern-
inga- og viðhaldsvinnu þar.

„Svo verða einnig sláttu-
gengi starfandi, húsa- og
málningardeild verður á ferð-
inni og umhverfisdeildin mun
starfa mikið í nágrannabyggð-
arlögunum,“ segir Jón. Að
hans sögn búast forsvarsmenn
skólans við mikilli ásókn í
störf á hans vegum í sumar og
nefnir sem dæmi að þegar er
búið að ráða í allar flokks-
stjórastöður fyrir sumarið.

Lágmarksaldur í Vinnu-
skólann hefur farið hækkandi
undanfarin ár og nú er svo
komið að aðeins þremur ár-
göngum unglinga gefst kostur
á því að starfa þar í sumar,
krakkar fæddir á árunum
1986-1988. „Við viljum líka
gera eitthvað fyrir yngri
krakkana og höfum ýmislegt
á takteinum til þess að hafa
ofan af fyrir þeim í sumar.
Vegna alþjóðareglna má ekki
láta þessa krakka vinna, en
þess í stað er hugmyndin að
standa að ýmis konar nám-
skeiðahaldi fyrir þá,“ sagði
Jón. Innritun í Vinnuskóla Ísa-
fjarðarbæjar hefst bráðlega og
verður bæklingum þess efnis
dreift meðal grunnskólanema
á næstunni, en hann tekur til
starfa þann 12. júní nk.

Innritun íInnritun íInnritun íInnritun íInnritun í
Vinnuskól-Vinnuskól-Vinnuskól-Vinnuskól-Vinnuskól-
ann hefstann hefstann hefstann hefstann hefst

innan tíðarinnan tíðarinnan tíðarinnan tíðarinnan tíðar

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

Hressir unglingar við störf
hjá vinnuskólanum í fyrra.
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Magnús Ólafs Hansson
í Bolungarvík skrifar

,,...hreint happ fyrir
okkur að fá Elías í þetta

leiðtogaembætti“

Af hverju Elías Jónatansson?Af hverju Elías Jónatansson?Af hverju Elías Jónatansson?Af hverju Elías Jónatansson?Af hverju Elías Jónatansson?
Ungt framsýnt fólk í Bol-

ungarvík hefur ákveðið að
vinna Bolungarvík heilt, með
því að gefa kost á sér til þeirra
ábyrgðarmiklu starfa, sem
stjórn heils sveitarfélags er.
Ég fagna áhuga þessa fólks.
Það er afskaplega mikilvægt
fyrir bæjarfélag okkar að í
bæjarstjórn næstu fjögur árin
veljist fólk sem vill vinna af
heilindum og metnaði að upp-
byggingu Bolungarvíkur.

Á engan er hallað þó sagt
sé, að fyrir okkur bæjarbúa er
það sérstakt fagnaðarefni að
Elías Jónatansson lét tilleiðast
að leiða D-listann að þessu
sinni, eftir að hafa fengið
áskoranir mjög margra. Ég
veit að ég tala hér fyrir munn
fjölmargra  Bolvíkinga sem
telja það hafa verið hreint
happ fyrir okkur að fá Elías í
þetta leiðtogaemætti.

Ótrúleg uppbyggingÓtrúleg uppbyggingÓtrúleg uppbyggingÓtrúleg uppbyggingÓtrúleg uppbygging

Sá sem þessar línur ritar,

átti því láni að fagna að starfa
mjög náið með honum um
sex ára skeið að uppbygging-
armálum á sviði æskulýðs-
og íþróttamála í Bolungarvík.
Þar ber að sjálfsögðu hæst
hin ótrúlega uppbygging sem
unnin var á íþróttavöllunum í
Bolungarvík. Hafa margir
jafnað því við kraftaverk, í
ekki stærra byggðarlagi, að
koma upp á ótrúlega stuttum
tíma öðrum eins mannvirkj-
um. Þar munaði um Elías.
Hann var ætíð reiðubúinn, dró
hvergi af sér, var sífellt til taks
jafnt við sléttun vallarins, torf-
lagningu, eða þegar kom að
því að safna fjármunum.

Varla leið dagur á þessum
tíma að við Elías hittumst
ekki, til þess að ráða ráðum
okkar varðandi uppbygging-
una. Af því má ráða að ég
kynntist honum vel.

Réttsýnn leiðtogiRéttsýnn leiðtogiRéttsýnn leiðtogiRéttsýnn leiðtogiRéttsýnn leiðtogi

Mörg skemmtileg atvik

koma upp í hugann um ýtni
Elíasar við að koma verkunum
áfram. Hann átti gott með að
lynda við fólk og fá það til
samstarfs, sem skilaði sér í
verki. Eins og gengur hlupu
stundum snurður á þráðinn í
svona miklum verkum, þar
sem margir lögðu hönd á plóg-
inn í sjálfboðaliðsstarfi. Úr
öllum slíkum vanda leysti
Elías, af þeirri réttsýni, en um
leið stefnufestu, sem er hon-
um svo eiginleg.

Fleira er eftirminnilegt frá
þessum tíma. Ekki síst það
hversu Elías tók mikið tillit til
skoðana annarra. Hann hlust-
aði af athygli en tók síðan
ákvarðanir eins og hann taldi
skynsamlegastar, með fólk-
inu. Þetta er einkenni á góðum
forystumönnum, jafnt í félags-
málum, sem í bæjarmálum.

Á þeim tíma sem ég var
formaður knattspyrnuráðs
UMFB var Elías gjaldkeri.
Alltaf var ársreikningum skil-
að á réttum tíma, frágangur

reikningsuppgjörs var til fyr-
irmyndar og tæplega verið
betur að verki staðið í annan
tíma. Þetta lýsir reglusemi
hans, ráðdeildarsemi og heið-
arleika.

Njótum forystu-Njótum forystu-Njótum forystu-Njótum forystu-Njótum forystu-
hæfileika Elíasarhæfileika Elíasarhæfileika Elíasarhæfileika Elíasarhæfileika Elíasar

Af þessum kynnum mínum
og fjölmargra annarra Bolvík-
inga af Elíasi, vil ég leggja á
það mikla áherslu, að við
fylkjum okkur um hann og
tryggjum að við fáum að njóta

forystuhæfileika hans í bæjar-
stjórn Bolungarvíkur. Það
munar um slíkan mann í for-
ystunni.

Í upphafi greinarinnar spyr
ég hvers vegna Elías Jónatans-
son. Svarið hef ég hér með
gefið og skora nú á bæjarbúa
að sýna samstöðu sína í verki
rétt eins og við uppbyggingu
íþróttavallanna og setjum því
x við D laugardaginn 25. maí.

Magnús Ólafs Hansson,
Bolungarvík.

Aðalfundur Mjólkursamlags ÍsfirðingaAðalfundur Mjólkursamlags ÍsfirðingaAðalfundur Mjólkursamlags ÍsfirðingaAðalfundur Mjólkursamlags ÍsfirðingaAðalfundur Mjólkursamlags Ísfirðinga

Framleiðendur úrvalsmjólk-Framleiðendur úrvalsmjólk-Framleiðendur úrvalsmjólk-Framleiðendur úrvalsmjólk-Framleiðendur úrvalsmjólk-
ur veittar viðurkenningarur veittar viðurkenningarur veittar viðurkenningarur veittar viðurkenningarur veittar viðurkenningar

TILKYNNING TIL ÍBÚA
ÍSAFJARÐARBÆJAR

Kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosning-
arnar í Ísafjarðarbæ þann 25. maí
2002, liggur frammi á skrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar að Hafnarstræti 1 á Ísa-
firði, frá og með miðvikudeginum 15.
maí nk.
Opnunartími skrifstofunnar er frá kl.
10:00 til 15:00 alla virka daga.

Bæjarritari Ísafjarðarbæjar.

Aðalfundur Mjólkursam-
lags Ísfirðinga var haldinn á
Hótel Ísafirði þann 20. apríl
síðastliðinn. Þar fóru fram
hefðbundin aðalfundastörf
auk þess sem framleiðendum
úrvalsmjólkur á síðasta ári var
veitt viðurkenning fyrir fram-
úrskarandi árangur. Þetta voru
bændurnir Sólveig Bessa
Magnúsdóttir og Björgvin
Sveinsson, Innri-Hjarðardal,
Steingrímur Jónsson, Efri-
Engidal, Sigmundur, H. Sig-
mundsson og Jóhanna Karls-
dóttir, Látrum, Erna Rún Thor-
lacíus og Árni Brynjólfsson,
Vöðlum, Sunna Reyr Sigur-
jónsdóttir, Ósi, og Þórarinn
Sighvatsson á Höfða í Dýra-

firði.
Meðal þess sem kemur

fram í ársreikningum Mjólk-
ursamlags Ísfirðinga, sem
voru lagðir fram til skoðunar
á fundinum, var að rekstur á
árinu 2001 reyndist því erfiður
og afkoma þess var með verra
móti. Þessa erfiðleika segir
Hálfdán Óskarsson, mjólkur-
samlagsstjóri, stafa af nokkr-
um ástæðum, en tekur jafn-
framt fram að fyrirtækið gæti
öllu jöfnu þolað annað ár af
sams konar rekstrarþrenging-
um.

„Hefðbundnar mjólkurvör-
ur fyrirtækisins eru þess eðlis
að ekki er hægt að reka samlag
með þeim einvörðungu, því

þær gefa ekki af sér nógu mik-
inn hagnað. Þess vegna höfum
við verið að leita á nýjar slóðir
í framleiðslunni, t.d. með pró-
teindrykknum Primus svo
dæmi sé nefnt, og við vonumst
til þess að geta bundið okkar
hag með þeim nývörum í
framtíðinni. Það tekur hins
vegar tíma að markaðssetja
þær svo vel sé og það gæti
enn verið nokkuð í að þær fari
að skila samlaginu gróða,“
sagði Hálfdán í samtali við
blaðið.

Hálfdán segir að fækkun úr
röðum mjólkurframleiðenda
á Vestfjörðum komi samlag-
inu einnig illa en frá því á
síðasta ári hefur framleiðend-
um fækkað úr 22 í 18 og segist

hann sjá fram á að þeim geti
fækkað enn meira á árinu.

„Það er mikið vandamál að
vegna aðstöðuleysis geta þeir
framleiðendur sem eftir eru á
svæðinu ekki fjárfest í þeim
mjólkurkvóta sem losnar
þegar aðrir leggja upp laup-
ana. Því hverfur sá kvóti fyrir
fullt og allt frá Vestfjörðum.
Við reynum nú að sporna við
þeirri þróun og könnum leiðir
til þess að hjálpa framleiðend-
um á svæðinun að fara út í
fjárfestingar og uppbyggingu
í þessum geira. Ef sú vinna
skilar sér í því að mjólkur-
bændur geta stækkað við sig
og aukið framleiðsluna til
móts við fækkun úr þeirra röð-
um, ættum við að geta haldið

framleiðslunni í horfinu,“
sagði Hálfdán.

Hann segir Mjólkursamlag
Ísfirðinga vera með nokkrar
vörur í þróun og framleiðslu
og nefnir sem dæmi sósu-
grunn sem ætlað er að leysa
majónesið af. „Við höfum ver-
ið að selja hann mötuneytum
og iðnfyrirtækjum við góða
raun undanfarið ár og munum
halda markaðssetningu hans
áfram á næstunni. Nú er svo
komið að Vesturlandabúar
sækja í auknum mæli í hollari
matvörur og þetta er vara sem
smellpassar inn á þann mark-
að. Því tel ég fulla ástæðu til
þess að vera bjartsýnn á fram-
tíð hennar, sem og framtíð
samlagsins“ sagði Hálfdán.

Hálfdán Óskarsson, mjólkursamlagsstjóri, ásamt þeim sem fengu viðurkenningar fyrir
framúrskarandi árangur í mjólkurframleiðslu á síðasta ári.

Björgunarsveitin Tindar óskar
eftir fjórum hátölurum fyrir lít-
inn pening eða gefins. Uppl. í
síma 891 7715.

Óska eftir fiskabúri gefins. Uppl.
í síma 866 8264.

Til sölu er Mazda 323 F Gti,
árg. 1992, svartur að lit, ekinn
170 þús. km. Beinskiptur. Gó-
ar græjur. Uppl. í s. 864 5956.

Til sölu er Toyota Cressida árg.
81. Góður bíll í góðu standi.
Fæst fyrir lítið. Uppl. í síma
846 2710 eftir kl. 16.

Til sölu er dökkblár Silvercross
vagn með nýjum dekkjum og
gjörðum. Selst á kr. 8.000.
Uppl. í síma 456 8377.

Til sölu er sófasett og glerskápur.
Uppl. í síma 456 5431.

Foreldrar og forráðamenn barna
og unglinga! Komið og lítið á
kassana hjá okkur. Mikið er þar
af óskilamunum. Þið hljótið að
sakna einhvers. Starfsfólk Sund-
hallar Ísafjarðar.

Til sölu er húseignin að Urðar-
vegi 25, 156m² ásamt 31m²
bílskúr. Tilboð óskast. Uppl. í
síma 456 4445.

Óska eftir að leigja vandaða 2ja
herb. íbúð á Ísafirði. Góð um-
gengni og skilvísum greiðslum
heitið gegn sanngjarnri leigu.
Uppl. í síma 533 0114.

Til sölu er stækkanlegt eikareld-
húsborð á kr. 10.000. Á sama
stað óskast regnhlífakerra. Uppl.
í síma 456 3286.

Óska eftir 3ja herb. íbúð til
leigu á eyrinni á Ísafirði. Uppl.
í síma 456 4064 og 899 0763.

Er hjarta- og æðakerfið í lagi hjá
þér? Ókeypis mæling á blóðfitu
og blóðþrýstingi laugardaginn
8. júní kl. 13-17 á heilsugæslu-
stöðinni á Ísafirði. Félag hjarta-
sjúklinga á Vestfjörðum.

Er einhver sem á hjarta crepe
garn í geymslu og vill losna við
það? Hafið þá samband í síma
893 4546.

Aðalfundur Félags hjartasjúkl-
inga á Vestfjörðum verður hald-
inn laugardaginn 8. júní kl. 14
á Hótel Ísafirði. Venjuleg aðal-
fundarstörf og fræðsluerindi.
Stjórnin.

Til sölu er Gallopper jeppi árg.
1998, ekinn 65 þús. km. Góð-
ur bíll á góðu verði. Uppl. í síma
848 3411.

HorHorHorHorHornstrandirnstrandirnstrandirnstrandirnstrandir

SiglingarSiglingarSiglingarSiglingarSiglingar
að hefjastað hefjastað hefjastað hefjastað hefjast

Starfsmenn fyrirtækj-
anna Hornstrandir ehf. og
Sjóferðir Hafsteins og
Kiddýjar eru nú í óða önn
að gera báta sína klára fyrir
sumarið. Hornstrandir
hefja siglingar 1. júní á
bátum sínum Guðnýju og
Önnu, en fyrstu tvær vik-
urnar verður ekki siglt
norðar en til Aðalvíkur.

„Ef það fer að hlýna, þá
á mér eftir að lítast ágæt-
lega á sumarið“, segir
Henrý Bæringsson hjá
Hornströndum. „Ég hef
nokkra trú á að það verði
aukning á farþegum í
sumar, en það fer að vísu
mjög eftir veðri.“

Hafsteini Ingólfssyni
hjá Sjóferðum Hafsteins
og Kiddýjar líst einnig
mjög vel á sumarið. Engar
breytingar eru fyrirhugað-
ar á á siglingum bátanna
Guðrúnar Kristjáns og
Blika, enda gafst fyrir-
komulagið vel í fyrra.
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Það er nauðsynlegt að sendÞað er nauðsynlegt að sendÞað er nauðsynlegt að sendÞað er nauðsynlegt að sendÞað er nauðsynlegt að send
völdum skýr skilaboð á kvöldum skýr skilaboð á kvöldum skýr skilaboð á kvöldum skýr skilaboð á kvöldum skýr skilaboð á k

– segir Lárus G. Valdimarsson, oddviti Samfylkingarinnar  í Ísafjarðarbæ
Lárus G. Valdimarsson er einn þeirra
sem bítast um atkvæði kjósenda Ísa-

fjarðarbæjar í komandi sveitarstjórnar-
kosningum, en hann skipar efsta sætið á
framboðslista Samfylkingarinnar. Lárus
hefur starfað í minnihluta bæjarstjórnar

á vegum Bæjarmálafélags Ísafjarðar-
bæjar á síðasta kjörtímabili, sem sagt er

hafa einkennst öðru fremur af stöðug-
leika vegna þess að lítið hefur verið um
upphlaup í bæjarstjórn eins og svo oft

áður. Hafa skoðanir fólks á „stöðug-
leikanum“ verið æði misjafnar og ganga

sumir jafnvel það langt að segja hann
tilkominn vegna linkindar minnihlutans

við meirihluta Framsóknar- og
 Sjálfstæðisflokks. Lárus blæs á slíkt tal

og segir það tilkomið vegna vankunnáttu
á málefnum Ísafjarðarbæjar, staðreyndin
sé sú að allir þurfi að vinna saman þegar

ástandið er eins og það er nú og gleyma
eigin pólitískum hagsmunum.

Pólitík krefstPólitík krefstPólitík krefstPólitík krefstPólitík krefst
leikrænna tilþrifaleikrænna tilþrifaleikrænna tilþrifaleikrænna tilþrifaleikrænna tilþrifa

„Á bæjarstjórnarfundum er
það yfirleitt þannig að bæjar-
fulltrúarnir eru sammála í af-
stöðu sinni til 80-90% af þeim
málum sem þar eru tekin fyrir.
Það er vegna þess að þau snú-
ast um hag allra bæjarbúa og
það væri óábyrgt af okkur að
taka afstöðu gegn málum ein-
faldlega vegna þess að þau
eru lögð fram af meirihlutan-
um. Ef allir í stjórn bæjarins
eru að vinna að hagsmunum
hans burtséð frá eigin póli-
tísku hagsmunum, þá er það
bara þannig að þeir hljóta að
vera sammála í afstöðu sinni
til flestra málaflokka,” segir
Lárus. Hann segir líðandi
kjörtímabil hafa einkennst
fyrst og fremst af gífurlegri
varnarbaráttu Ísafjarðarbæjar
fyrir tilverurétti sínum og telur
það stafa einkum af tveimur
atriðum.

„Þetta er fyrsta heila kjör-
tímabilið í sameinuðu sveit-

arfélagi og því er ákaflega
mikilvægt að halda höfði
meðan á reynir að samræma
alla starfsemi innan sveitar-
félagsins. Fjárhagsstaða bæj-
arfélagsins er líka búin að vera
mjög erfið allan þennan tíma
og það hefur heldur sigið á
ógæfuhliðina undir það síð-
asta. Í byrjun líðandi kjörtíma-
bils voru útgjöld bæjarins um
84% af tekjum hans, en árið
2000 fór þetta hlutfall upp í
95%. Reyndar lækkaði það
niður í 90% árið þar á eftir, en
við erum samt með eitt hæsta
hlutfall útgjalda bæjarfélags
af  tekjum á öllu landinu. Þar
af leiðandi höfum við aðeins
80-100 milljóna króna svig-
rúm til helstu framkvæmda
og afborgana af lánum, og það
með öllum jöfnunar- og fólks-
fækkunarframlögum. Það þarf
enga stjarneðlisfræðinga til að
reikna út að þetta gerir rekstur
bæjarins erfiðan og þegar við
höfum svona lítið svigrúm til
framkvæmda, þá er einfald-
lega miklu minna til þess að
rífast um,”

-En er ekki hætta á því að
þeim sem kusu bæjarmálafé-
lagið finnist það of lint við
meirihlutann ef þið agnúist
ekki í fjölmiðlum út í flest
sem ákveðið er á hans vegum?

„Við í minnihlutanum tók-
um þá meðvituðu ákvörðun
við upphaf kjörtímabilsins að,
þrátt fyrir að við gátum ekki
myndað nánast „þjóðstjórn”
allra flokka eins og við vildum
gera, þá höfum við unnið líkt
og ef svo væri. Við erum vissu-
lega að taka mikla áhættu með
því að hrópa ekki á götuhorn-
um við hvert tækifæri, en það
sýnir jafnframt að við metum
hagsmuni bæjarins ofar okkar
eigin þröngu pólitísku hags-
munum,” segir Lárus og líkir
um leið pólitík við leikhús, en
þau krefjast eins og allir vita
leikrænna tilþrifa. „Sé sá póll
tekinn í hæðina má segja að
við höfum kosið að halda að
mestu einkasýningar til þessa
og því aðallega tekist á við
meirihlutann á bæjarstjórnar-
fundum, innan þess ramma
sem okkur er ætlaður af lýð-

ræðinu,”.

Salan á OrkubúiSalan á OrkubúiSalan á OrkubúiSalan á OrkubúiSalan á Orkubúi
VestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarða

Lárus segir að þau ágrein-
ingsmál sem komið hafi upp
innan bæjarstjórnarinnar varði
mestmegnis útfærslu á stærri
málaflokkum, og nefnir hann
sölu bæjarins á hlut sínum í
Orkubúi Vestfjarða sem dæmi.

„Það var ekki eining innan
K-listans um það mál á sínum
tíma, en fyrir mitt leyti held
ég að bærinn hafi ekki átt
neinna úrkosta völ og var því
sammála því að Orkubúið
skyldi selt. Ég gat hinsvegar
ekki sætt mig við að fallast á
þá niðurlægjandi skilmála
sem okkur voru settir af ríkinu
vegna þess að með því vorum
við í raun að afsala okkur hluta
af fjárhagslegu sjálfræði Ísa-
fjarðarbæjar. Í sveitastjórnar-
lögum segir að sveitarfélög
séu fjárhagslega sjálfstæðar
einingar og þar eru skýrt af-
mörkuð skilyrði sem kveða á
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Guðna Marinós Ingibjartssonar
Hlíf, Ísafirði

Þökkum auðsýnda samúð, hlýhug og vináttu
við andlát og útför eiginmanns míns,

föður okkar og tengdaföðurs

börn og tengdabörn
Guðrún Veturliðadótir

da stjórn-da stjórn-da stjórn-da stjórn-da stjórn-
kjördagkjördagkjördagkjördagkjördag

um við hvaða fjárhagslegar
aðstæður ríkið megi blanda
sér í fjármál og ákvörðunarrétt
sveitarstjórna. Þau skilyrði
voru klárlega brotin við af-
greiðslu þessa máls og mér
fannst ríkið fara þar offari.Til
dæmis hafði verið gerð úttekt
á því hvaða lán Ísafjarðarbæ
væri hagstæðast að greiða sem
ekkert tillit var tekið til. Nið-
urstöður úttektarinnar voru
þær að hagstætt væri að greiða
skuldir sem námu alls 650
milljónum króna, en við vor-
um þvinguð af ríkinu til þess
að greiða um 100 milljónum
meira án nokkurra málefna-
legra raka.

Minnihlutinn lagði fram til-
lögu um að við samþykktum
tilboð ríkisins í Orkubúið ef
fallið yrði frá skilmálunum,
en það var ekki samþykkt.
Við sýndum meirihluta bæjar-
stjórnar mikla þolinmæði í
þessu máli og gáfum honum
heilt ár til þess að bæta úr
þessu, en þrátt fyrir yfirlýs-
ingar þeirra um að þeir myndu
kippa þessu í liðinn hjá sínu
fólki í ríkisstjórn gekk það
ekki eftir, eins og allir ættu
orðið að vita,”.

Hætti kennslu vegnaHætti kennslu vegnaHætti kennslu vegnaHætti kennslu vegnaHætti kennslu vegna
„siðferðislegrar„siðferðislegrar„siðferðislegrar„siðferðislegrar„siðferðislegrar

úrvindu”úrvindu”úrvindu”úrvindu”úrvindu”
Lárus hefur sinnt mörgum

ólíkum störfum á æviskeiði
sínu. Hann sótti sjóinn frá Bol-
ungarvík á námsárunum, vann

hjá Rarik, sem gjaldkeri í Bún-
aðarbankanum og kenndi um
árabil við Menntaskólann á
Ísafirði. „Ég hóf kennslu við
menntaskólann árið 1988 og
kunni ávallt vel við mig þar,
en sagði stöðu minni lausri í
kjölfar verkfalls framhalds-
skólakennara við upphaf tí-
unda áratugarins. Mér fannst
framkoma ríkisins í garð
kennaranna þá algjörlega
óásættanleg og var orðinn sið-
ferðislega úrvinda að því
loknu, eins og ég skýrði skóla-
stjórnendum frá við uppsögn
mína. Síðan þá hef ég verið
þar af og til sem stundakennari
í 25-75 % stöðu og finnst það

vera ákveðin samfélagsþjón-
usta af minni hálfu, því skól-
inn hefur oft á tíðum átt erfitt
með að manna stöður raun-
greinakennara,”.

Lárus er upptekinn maður
um þessar mundir því auk
þess að vera virkur í bæjar-
stjórn Ísafjarðar og sinna
störfum á hennar vegum situr
hann í stjórn Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga, sér um
bókhald og annað sem til
fellur hjá tveimur fyrirtækjum
sem hann rekur ásamt eigin-
konu sinni, Sigríði Þrastar-
dóttur, og er „húsmóðir í
hlutastarfi”, en þau hjón eiga
saman tvö börn á leikskóla-
aldri. Aðspurður hvort erfitt
sé að samræma öll þessi ólíku
störf segir Lárus að ótrúlegt
sé hve mörg verkefni falla til
við þessar skyldur, en hann
reyni að sinna þeim öllum af
bestu getu. „Það er nóg að
gera hjá mér og oft vinnst
ekki mikill tími til frístunda,
en ég hef ánægju af flestu
sem ég geri, annars stæði ég
varla í því,”.

Afrek út af fyrir sigAfrek út af fyrir sigAfrek út af fyrir sigAfrek út af fyrir sigAfrek út af fyrir sig
að ná samstöðu meðalað ná samstöðu meðalað ná samstöðu meðalað ná samstöðu meðalað ná samstöðu meðal

allra sveitarfélagaallra sveitarfélagaallra sveitarfélagaallra sveitarfélagaallra sveitarfélaga
á Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðum

Lárus segir helst standa
uppúr  kjörtímabilinu að öll-
um bæjarfulltrúum hafi tekist
að vinna samhent að því að
halda sjó í stað þess að full-
trúar minnihlutans hafi lagst í

koju og jarmað eintóma nei-
kvæðni eins og vill stundum
bera við. „Það er ánægjulegt
hve breið samstaða um hefur
náðst um mörg stór mál á
þessu kjörtímabili í stað þess
að átök lami störf bæjarstjórn-
arinnar.

Ég nefni sem dæmi lands-
mót UMFÍ. Ég efast um að
Framsókn og Sjálfstæðis-
flokkurinn hefðu þorað að
taka þá ákvörðun að hætta
við mótshaldið án stuðnings
minnihlutans svona skömmu
fyrir kosningar, en það þurfti
að gera. Það var vissulega
óheppilegt hvernig landsmóts
-draumurinn fór, en ég tel samt

að þar hafi verið tekin rétt
ákvörðun og ég hef hitt marga
sveitastjórnarmenn víða af
landinu sem eru mér sammála
um það. Það sem ég tel ámæl-
isvert við þá málsmeðferð
sem mótið fékk er hve lengi
meirihlutinn reyndi að malda
í móinn eftir að löngu var
orðið ljóst að við gætum aldrei
haldið það með góðu móti.
Ég tel að það hafi verið orðið
ljóst strax við upphaf síðasta
hausts þegar samstarf við Bol-
víkinga var komið út úr mynd-
inni og það var útséð með að
við fengjum meira fé frá rík-
inu. Við hefðum getað dregið
okkur út úr mótinu strax þá
við talsvert minni skömm en
hlaust af á endanum.

Einnig er ég ánægður með
að bærinn hafi farið í árangurs-
ríka stefnumótunarvinnu á
fjölmörgum sviðum og við
höfum náð að átta okkur vel á
þeim nýju aðstæðum sem við
erum nú að kljást við,” segir
Lárus og nefnir atvinnuátakið
sem farið var í árið 1999 sem
dæmi. „Þá komu hér saman
yfir 80 manns úr atvinnulífinu
og ræddu atvinnumálin af
miklum þrótti og úr þessu kom
heildstæð atvinnustefna sem
unnið er eftir núna. Ég tel líka
gott að bæjarstjórn hafi ekki
fallið í þá freistni að skera
niður í ýmsa þjónustu þrátt
fyrir fjárhagsþrengingar, því
þannig vinnubrögð koma
harkalega niður á bæjarfélag-
inu þegar upp er staðið. Mér
finnst líka töluverður árangur
og raunar merkilegt að það
hafi náðst samstaða meðal
allra sveitarfélaga á Vestfjörð-
um varðandi byggðaáætlun
fyrir Vestfirði sem var gerð í
lok vetrar. Það er afrek út af
fyrir sig burtséð frá því hver
árangurinn af einstökum þátt-
um verður til langs tíma litið,”.

Ísafjarðarbæ skortirÍsafjarðarbæ skortirÍsafjarðarbæ skortirÍsafjarðarbæ skortirÍsafjarðarbæ skortir
markvissa ímyndmarkvissa ímyndmarkvissa ímyndmarkvissa ímyndmarkvissa ímynd

-En hvað hefði þá að þínu
mati mátt fara betur á kjör-
tímabilinu?

„Mér hefur oft á tíðum þótt
bæjarstjórn skorta dugnað til
þess að hrinda ákveðnum
verkefnum sem samstaða hef-
ur myndast um í framkvæmd
og nefni sem dæmi tillögur
okkar um endurskoðun á hag-
ræðingu í rekstri bæjarins.
Mér finnst líka að okkur hafi
ekki tekist nægilega vel að
skapa Ísafjarðarbæ markvissa
ímynd þó að margt gott hafi
verið gert í því upp á síðkastið.
Ég hefði viljað gera þjónustu-
hlutverk bæjarins sýnilegra og
einnig hefði verið gaman að
sjá markvissari tilraunir til
þess að koma á íbúalýðræði
með samstarfi við ýmis
hverfafélög. Ég tel afar mikil-
vægt að formlegra samstarf
skapist á milli forsvarsmanna
hverfafélaga bæjarins og bæj-
arráðs og að þeim gefist tæki-
færi til þess að hitta það við
upphaf fjárhagsáætlanagerðar
til þess að koma sínum áher-
slumálum að og gera grein
fyrir þeim,”.

Hugmyndir um kvóta-Hugmyndir um kvóta-Hugmyndir um kvóta-Hugmyndir um kvóta-Hugmyndir um kvóta-
banka óraunsæjarbanka óraunsæjarbanka óraunsæjarbanka óraunsæjarbanka óraunsæjar

Lárus er bjartsýnn þegar
hann ræðir framtíð Ísafjarðar-
bæjar og segist merkja ákveð-
inn viðsnúning í viðhorfi Ís-
lendinga til Vestfjarða og að
fólk sé í auknum mæli farið
að líta á svæðið sem góðan
valkost við suðvesturhorn
landsins. „Við höfum hér í
Ísafjarðarbæ öflugt menning-
arlíf, góða skóla og góða þjón-
ustu og við þurfum að halda
áfram að styrkja okkur á
þessum sviðum samhliða efl-
ingu atvinnulífsins. Fiskveiði-
stjórnunarkerfið hefur komið
illa við okkur og við þurfum
að ráðast að rótum vandans
því hann verður ekki leystur
með einföldum skyndiaðgerð-
um. Ég set til dæmis spurn-
ingamerki við kvótabankana
sem hafa verið í umræðunni.
Það myndi kosta gífurlegt fjár-
magn að koma þeim á koppinn
þannig að þeir breyttu ein-
hverju, því að til þess þyrfti
að kaupa talsvert magn afla-
heimilda. Í Ísafjarðarbæ eru
nú þegar 20.000 þorskígildis-
tonn af þeim og 2-300 tonn til
eða frá telja ekki mikið. Þús-
und tonn af aflaheimildum
kosta einn milljarð króna og
við eigum ekki slíkar upphæð-
ir að spila úr.

Ef menn halda að hægt sé
að nota afgang Orkubúspen-
ingsins til þess að braska með
kvóta þá er það alrangt því að
mörg brýn málefni bíða úr-
lausnar áður en hægt er að
íhuga slík úrræði. Til að
mynda þarf að klára uppbygg-
ingu grunnskólans og ýmissa
íþróttamannvirkja á næsta
kjörtímabili og það er löngu
kominn tími á að bæta úr
sundlaugarmálum Ísfirðinga.
Einnig hefur bráðvantað
íþróttamannvirki á Suðureyri
í langan tíma og ég þarf að
fara aftur til æsku minnar í
Bolungarvík til þess að finna
dæmi um að íþróttakennsla
fari fram í köldu félagsheimili
líkt og þar er gert,”.

SamfylkinginSamfylkinginSamfylkinginSamfylkinginSamfylkingin
styður fyrningarleiðstyður fyrningarleiðstyður fyrningarleiðstyður fyrningarleiðstyður fyrningarleið

í kvótakerfinuí kvótakerfinuí kvótakerfinuí kvótakerfinuí kvótakerfinu
„Eina leiðin úr ógöngum

kvótakerfisins eru almennar
aðgerðir, en ekki einhverjar

sérgæsluaðgerðir eins nýleg
ráðherra-kvótaúthlutun, sem
gerði ekkert annað en að gefa
flokksgæðingum möguleika á
því að útdeila gæðum til sinna
manna. Þessi tonn sem nýlega
var úthlutuð á suma báta en
ekki aðra urðu til þess að
kljúfa þá einörðu samstöðu
sem hefur verið til þessa með-
al smábátasjómanna á Vest-
fjörðum en það var kannski
líka tilgangurinn.

Í stefnuskrá Samfylkingar-
innar segir að réttur strand-
veiðiflotans skuli tryggður
með því að skipta kvótakerf-
inu í útgerðarflokka sem úti-
lokað verður að færa afla-
heimildir á milli. Sömuleiðis
teljum við rétt að svokölluð
fyrningarleið verði farin til
þess að ná fram vitrænu verði
á aflaheimildum. Hún er klár
markaðsleið og ef hún væri
farin tækist auðveldlega að
leiðrétta kvótakerfið án þess
að kæmi til kollsteypu í sjáv-
arútveginum og grunni yrði
kippt undan útgerðarfyrir-
tækjum. Það er alveg fráleitt
að halda því fram að þeir sem
styðja framgang vistvænna
veiða séu á móti stórútgerð.
Hér áður fyrr þrifust þessir
tveir flokkar í fullri sátt og
það er ekkert sem segir að svo
geti ekki orðið í framtíðinni.

Jafnframt því sem við þurf-
um að treysta grunnin hvað
sjávarútveginn varðar og
leggja megináherslu á að við
fáum notið nálægðarinnar við
fiskimiðin þurfum við einnig
að huga að því að auka fjöl-
breytnina í atvinnulífinu.

Tryggja verður áframhald-
andi rekstur Þróunarsetursins
og einnig þarf að styðja við
bakið á þeim hátækniiðnaði
sem þrífst í bænum og efla
þær rannsóknarstofnanir sem
hér starfa á vegum ríkisins.
Svo er líka nauðsynlegt að
komast að skynsamlegri nið-
urstöðu varðandi forgangs-
röðun í samgöngumálum. Ef
allt þetta nær fram að ganga
tel ég að Ísafjarðarbær sé
nokkuð vel settur hvað fram-
tíðina varðar,”.

Nauðsynlegt að sendaNauðsynlegt að sendaNauðsynlegt að sendaNauðsynlegt að sendaNauðsynlegt að senda
stjórnvöldum skýrstjórnvöldum skýrstjórnvöldum skýrstjórnvöldum skýrstjórnvöldum skýr
skilaboð á kjördagskilaboð á kjördagskilaboð á kjördagskilaboð á kjördagskilaboð á kjördag

-Tekur þú undir þá gagnrýni
sem bæjarstjórn hefur hlotið
upp á síðkastið að hún hafi
ekki sýnt nægilegan dugnað í
því að herja á ríkisvaldið um
nauðsynlegar breytingar svo
að byggð á Vestfjörðum fái
lifað?

„Ég get ekki verið sammála
henni. Það er einfaldlega
þannig að ríkisstjórn þessa
lands er orðin að slíku ægi-
valdi að eitthvert kvabb í ein-
stökum bæjarstjórnum telur
þar mjög lítið. Orkubúsmálið
mætti nefna sem dæmi, eða
umstangið varðandi tekju-
skiptingu ríkis og sveitarfé-
laga þar sem sveitarfélögin
hafa reynt að beita sér gegn
ríkinu og ná út sanngjörnum
skiptum. Gagnrýni sveitar-
stjórna landsins hefur verið
höfð að engu í því máli eins
og svo mörgum öðrum. Við
höfum reynt að koma okkar
málum á framfæri við ríkis-
valdið eftir því sem við best
getum, en ég sé ekki hvernig
hægt er að þóknast því fólki
sem hvað hæst gagnrýnir bæj-
aryfirvöld í þessum málum
nema kannski með því að gera
uppreisn.

Það eina sem þessir ágætu
aðilar sem skipa ríkisstjórn
Íslands skilja er þegar kjós-
endur senda þeim skýr skila-
boð í kosningum. Það er hægt
að senda sínu fólki skilaboð í
sveitarstjórnarkosningum,
það tíðkast víða úti í hinum
stóra heimi og menn eiga að
notfæra sér það vald sem
atkvæðaseðillinn veitir. Ef
fólk kýs alltaf að kyssa vönd-
inn og veit fulltrúum þeirra
sem hafa lagt yfir okkur þessar
ógöngur atkvæði sitt, þá upp-
sker það bara óbreytt ástand.
Af hverju ætti ríkisstjórnin að
breyta nokkrum sköpuðum
hlut ef hún hlýtur alltaf kjör-
fylgi þrátt fyrir megna óá-
nægju og mótmæli í þjóðfé-
laginu? Stjórnmálamenn
skilja fyrst og síðast atkvæða-
tölur og ef okkur ber gæfa til
þess að senda nógu skýr skila-
boð til þeirra í komandi sveit-
arstjórnarkosningum, til
dæmis með því að kjósa Sam-
fylkinguna, þá fyrst getum við
farið að búast við breyting-
um,” segir Lárus.
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„Menn hafa lagt sig í líma við a„Menn hafa lagt sig í líma við a„Menn hafa lagt sig í líma við a„Menn hafa lagt sig í líma við a„Menn hafa lagt sig í líma við a
saman og vinna bæjarfélaginusaman og vinna bæjarfélaginusaman og vinna bæjarfélaginusaman og vinna bæjarfélaginusaman og vinna bæjarfélaginu

Guðni Geir Jóhannesson
hefur átt sæti í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar undanfarin
fjögur ár og verið í meiri-

hluta sem skipaður er einum
manni frá Framsóknarflokk-

num og fjórum mönnum
Sjálfstæðisflokks. Líkt og

fyrir sveitarstjórnarkosning-
arnar 1998 leiðir hann fram-
boðslista framsóknarmanna

í Ísafjarðarbæ fyrir kosning-
arnar þann 25. maí nk.

 Guðni er spurður að því
hversu lengi hann hafi verið

að vasast í pólitík?

– segir Guðni Geir Jóhannesson, oddviti framsóknarmanna og forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar
„Ég hef verið viðloðandi Framsóknarflokkinn í nokkur ár,

kannski í sjálfu sér ekki mjög lengi, en ætli megi ekki segja að
það spanni setu Kristins Jóns Jónsssonar í bæjarstjórn, svona
12-15 ár. Svo hefur þetta vafið upp á sig svona smátt og smátt,
og ég endaði loks sem bæjarfulltrúi flokksins frá 1998 og var
það frumraun mín á þessu sviði. Ég var líka formaður kjör-
dæmasambandsins í ein fimm ár, minnir mig, og formaður
Framsóknarfélagsins í þrjú eða fjögur ár, ásamt ýmsum öðrum
störfum í kringum þetta. Það er oft gaman að þessu, sérstaklega
ef maður er að vinna með góðu fólki, en auðvitað verður
maður stundum óneitanlega þreyttur og hugsar sem svo hvurn
fjandann maður var að hugsa að fara út í þetta. Manni finnst
þetta á köflum svolítið vanþakklátt og mér gremst stundum
þegar fólk er að tala um að við höfum ekki staðið okkur nógu
vel.

Við höfum að mínu mati staðið okkur ágætlega og það
reyna allir að gera sitt besta. Þegar menn eru svo að koma með
það fram á völlinn að við séum ekki á vetur setjandi, þá finnst
mér þeir hreinlega vera með hræsni. Í kringum hverjar einustu
kosningar koma einhverjir fram á þessum nótum og segja að
menn hafi staðið sig illa og ekki gert þetta eða gert hitt, og eru
með alls konar sleggjudóma um störf bæjarstjórninnar og
jafnvel embættismenn bæjarins. En síðan horfir maður upp á
það allt kjörtímabilið að fundarsalur bæjarstjórnar er tómur
þegar bæjarstjórn heldur fundi sína. Fólk kemur ekki til að
fylgjast með og ég hef oft rekið mig á að sumir sem vilja
kannski ræða málin úti á götu skortir oft þekkingu á því sem
þeir er að tala um og gagnrýna. Þetta fólk hefur fullan aðgang
að embættismönnum bæjarins til að leita sér upplýsinga og
mér finndist það vera miklu vandaðri vinnubrögð ef fólk gerði
það frekar en að mynda sér órökstuddar skoðanir á málunum“.

Þurfum að berjast fyrir okkarÞurfum að berjast fyrir okkarÞurfum að berjast fyrir okkarÞurfum að berjast fyrir okkarÞurfum að berjast fyrir okkar

Það er haft eftir Sigurði Sveinssyni á Góustöðum að Fram-
sókn fái alltaf einn og fram hefur komið að Framsókn gæti
farið bresku leiðina og borið fram borgarstjóraefni í mannapa-
búningi án skaða. Hvað segir Guðni um þetta?

„Ég veit nú ekki hvort þetta er rétt haft eftir Sigurði eða
hvort hann hefur yfir höfuð nokkurn tímann látið þetta út úr
sér. En jú, við höfum alla vega hingað til átt öruggt fylgi sem
hefur tryggt það að við höfum aldrei tapað manni og lengi vel
áttum við tvo menn. Hins vegar vil ég sem minnst vera að

velta mér upp úr svona ummælum, menn verða bara að vera
fyndnir á okkar kostnað ef þeim finnst það vera sér til fram-
dráttar. Þarna er verið að gefa í skyn að við eigum svo öruggt
fylgi að við þurfum varla að hafa fyrir því að há kosningabaráttu.
Það er bara ekki rétt og þetta er mjög villandi. Flokkarnir núna
hafa verið spila svolítið inn á þetta og ég veit dæmi þess að
þeirra frambjóðendur hafa farið í hús og rætt við fólk sem
hefur lýst yfir stuðningi við okkur og reynt að snúa því með
þeim rökum að við séum svo öryggir. Þetta er auðvitað megin
misskilningur, við verðum að berjast fyrir okkar eins og allir
aðrir flokkar þótt við höfum auðvitað okkar fasta kjarna. Þetta
er elsti flokkur landsins og með gott bakland en það er langt
frá því að við þurfum ekki að berjast fyrir okkar. Þess vegna
segi ég við alla þá sem geta hugsað sér að styðja okkur, að til
þess að það sé stöðugleiki og festa í þessu sveitarfélagi hér, þá
er vísasta leiðin til að ná því að kjósa Framsóknarflokkinn og
við þurfum virkilega á stuðningi allra að halda til að það geti
gerst“.

Blæs á allt kjaftæði um aðBlæs á allt kjaftæði um aðBlæs á allt kjaftæði um aðBlæs á allt kjaftæði um aðBlæs á allt kjaftæði um að
við höfum staðið okkur illavið höfum staðið okkur illavið höfum staðið okkur illavið höfum staðið okkur illavið höfum staðið okkur illa

Síðasta kjörtímabil þykir hafa einkennst af nokkrum stöð-
ugleika og ekki hafa orðið nein upphlaup í bæjarstjórn líkt og
stundum áður. Guðni er spurður hvað valdi og hvað hann hafi
að segja um meirihlutasamstarfið við Sjálfstæðisflokkinn?

„Það hefur komið inn nýtt fólk með nýjar áherslur og fullt af
þrótti til að takast á við bæjarmálin og þau vandamál sem
steðja að okkar samfélagi. Menn hafa kosið, góðu heilli, að
gera það með friði. Auðvitað hefur komið upp ágreiningur
milli manna, það engin launung á því, en hann hefur alltaf
verið leystur þannig að menn hafa komist að ákveðinni niður-
stöðu og sætt sig við það á hvorn veginn sem hefur verið, þ.e.
hvort framsóknarmenn hafa þurft að beygja sig eða sjálfstæð-
ismenn, þetta er bara kaup kaups. Menn eru að vinna að
góðum málum fyrir samfélagið og ég vil segja að það fólks
sem hefur setið í bæjarstjórn er það skynsamt að því hefur
tekist þetta og það er horft til þess annars staðar frá að hér hafa
menn setið á friðarstól. Ég tel óhætt að segja það um alla
bæjarstjórnina að hún hafi verið mjög samhent og þótt
minnihlutinn hafi nú ekki alltaf fylgt okkur að málum þá hefur
það oftar en ekki verið þannig á bæjarstjórnarfundum að mál

hafa verið afgreidd átta, níu á móti engu atkvæði í svona í 70%
tilfella, gæti ég trúað.

Ég hef verið mjög ánægður með samstarfið við Sjálfstæðis-
flokkinn og þetta hefur verið gott og heiðarlegt samstarf þar
sem menn hafa lagt sig í líma við að vinna vel saman og vinna
bæjarfélaginu sínu vel. Það hafa bæjarfulltrúar gert og ég blæs
á allt kjaftæði um að við höfum staðið okkur illa, - það er ekki
rétt. Sums staðar má gera betur en við höfum samt gert vel og
í raun eins vel og við höfum mögulega getað enda fer enginn
út á þessa braut með því hugarfari að ætla sér ekki að vinna
eins vel og hann mögulega getur“.

Sala Orkubúsins var nauðvörnSala Orkubúsins var nauðvörnSala Orkubúsins var nauðvörnSala Orkubúsins var nauðvörnSala Orkubúsins var nauðvörn

Hvað finnst Guðna standa upp úr á síðasta kjörtímabili,
hvað var vel gert og hvað hefði mátt fara betur?

„Það er náttúrulega fjölmargt sem stendur upp úr og margs
að minnast í sjálfu sér. Erfiðasta málið, eða a.m.k. með þeim
erfiðari, var Orkubúsmálið. Ég held að enginn af bæjarfulltrúum
meirihlutans, eða bæjarstjórnar allrar, hafi verið sérstaklega
hrifnir af því að þurfa að ganga þennan veg en þetta var
nauðvörn. Eftir á að hyggja held ég að það hafi verið skyn-
samlegt að vinna málið með þessum hætti og þetta kemur sér
óneitanlega vel fyrir bæjarfélagið. Það sem stendur líka upp úr
er að við skyldum setja allan byggðakvótann á Þingeyri þar
sem öflugt sjávarútvegsfyrirtæki hefur litið dagsins ljós en
það var eitt af fyrstu verkum núverandi bæjarstjórnar. Í hús-
næðiskerfinu er búið að vinna mjög gott starf og hefur orðið
gjörbylting og breyting þar á. Við höfum verið í góðu samstarfi
við Vegagerðina og fengum nýtt hringtorg á Ísafjörð sem er
mikil samgöngubót innan bæjarins, Flateyrarmálið hafðist
loksins í gegn og þar er nú hafin uppbygging eftir snjóflóðið
árið 1995. Þetta eru nokkur af stóru málunum sem hafa verið
í gangi á kjörtímabilinu ásamt ótal mörgu öðru sem of langt
mál yrði að telja upp.

Það hefur farið gríðarlega mikill tími, bæði bæjarstjóra og
bæjarfulltrúa, í það að eiga við stjórnvöld. Við getum tekið
sem dæmi heilsugæslustöðina á Þingeyri, það tók nú sinn
tíma að koma því máli í gegn en það hafðist og nú er verið að
ljúka þeirri framkvæmd. Allt tekur þetta sinn tíma og hlutirnir
gerast ekki á einni nóttu því hvort sem mönnum líkar betur
eða verr þá vinnur kerfið, bæði bæjarkerfið og embættiskerfi
ríkisstjórnarinnar, ekki hraðar en þetta. Hlutirnir hafa allir
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að vinna velað vinna velað vinna velað vinna velað vinna vel
u sínu vel“u sínu vel“u sínu vel“u sínu vel“u sínu vel“

sinn ákveðna farveg og það verður ekki framhjá því gengið.
Þess vegna þarf maður að vera vakinn og sofinn í því að minna
á sig enda eru menn alls staðar af landsbyggðinni í sömu að-
stöðu að berja upp á í ráðuneytinum og vilja koma sínu að.

Það er að sjálfsögðu ýmislegt sem hefði betur mátt fara og
þá sérstaklega tengt atvinnulífinu, t.d. má nefna Básafell, sölu
á kvóta hér úr bænum og annað slíkt. En það er nú bara þannig
að bæjaryfirvöld hafa í raun ekki getað haft mikil áhrif á þá
þróun. Bærinn átti hlut í Básafelli og reynt var að nota það
hlutafé til að kaupa hluta af fyrirtækinu, þ.e. Skutul og kvóta
með honum, en með því hefði orðið eftir hér angi af þessu fyr-
irtæki. Það er alltaf gott að vera vitur eftir á en eftir á að hyggja
held ég að gerð hafi verið mistök í þeirri sameiningu sem varð
Básafell. Ég held að menn hafi farið offari með sameiningu
fyrirtækja í Básafell sem ég segi að hafi verið alltof stór eining
fyrir okkur því þegar hún fellur, þá er það með þvílíkum skelli
að allt er í sárum á eftir. Ef ég á að segja eins og er þá held ég
bara einfaldlega að mönnum hafi verið mislagðar hendur í
stjórnun þessa fyrirtækis. Mönnum bar hreinlega ekki gæfa til
að ná utan um þetta fyrirtæki eftir að það var orðinn þessi risi.
Það er ekkert öðruvísi í mínum huga“.

Höfum verið í eldlínunni í ýmsum málumHöfum verið í eldlínunni í ýmsum málumHöfum verið í eldlínunni í ýmsum málumHöfum verið í eldlínunni í ýmsum málumHöfum verið í eldlínunni í ýmsum málum
Heyrst hafa gagnrýnisraddir um að bæjarstjórn hafi verið

alltof lin í því að herja á ríkisvaldið um nauðsynlegar breytingar
svo bæjarfélagið fengi lifað og dafnað. Hvað segir Guðni um
það?

„Það kemur mér svolítið spánskt fyrir sjónir þegar menn eru
að halda þessu fram, menn eiga að vita betur og ég trúi ekki
öðru. Á þessu kjörtímabili hef ég kynnst öllum ráðherrum
Framsóknarflokksins mjög vel og haft mikið og gott samstarf
við þá. Ég hef rætt við þá fram og til baka um margvísleg
málefni bæjarfélagsins og sumt af því hefur borið árangur og
sumt ekki, það er bara eins og hjá ráðherrunum sjálfum, sumt

ber árangur hjá þeim og annað ekki. Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
Halldór Halldórsson, hefur verið mjög gagnrýninn á stjórnvöld
og ráðherrar hafa stundum kveinkað sér undan honum. Við
höfum verið í eldlínunni í ýmsum málum og það er gjörsamlega
úr lausu lofti gripið að við höfum setið hér heima í héraði og
bara horft út í loftið. Þetta er algjör ósanngirni og ef menn eru
að gagnrýna, þá á það að vera á málefnalegum grunni. Menn
verða að geta lagt eitthvað annað fram til lausnar málunum
sem þeir eru að gagnrýna en bara að segja að ekkert hafi verið
gert.

Ég hjó eftir því í viðtali við Magnús Reyni Guðmundsson,
að hann segir bæjaryfirvöld alltaf hafa haft gott samband hér
á árum áður við landsstjórnina og ekki staðið í stöðugu stappi
við ríkisstjórnina. Þessu er ekki saman að jafna, við höfum átt
mjög gott samband við ríkisstjórnina og ráðherra okkar allra
en á þeim tíma sem Magnús Reynir talar um, þá var uppgangur
hér og allt á bullandi uppleið. Í dag erum við að upplifa sam-
dráttarskeið sem er náttúrulega miklu erfiðara að eiga við
heldur en þegar menn hafa nóg á milli handanna. Við erum
einfaldlega að berjast fyrir tilveru okkar hér“.

Höfum þurft að sníða okkur stakk eftir vextiHöfum þurft að sníða okkur stakk eftir vextiHöfum þurft að sníða okkur stakk eftir vextiHöfum þurft að sníða okkur stakk eftir vextiHöfum þurft að sníða okkur stakk eftir vexti
Hver telur Guðni vera brýnustu málin sem vinna þarf að á

komandi kjörtímabili? Er eitthvað sem núverandi bæjarstjórn
hefur ekki tekist að koma í verk á þessum árum sem hún hefði
viljað koma í verk en einhverra hluta vegna ekki tekist?

„Þegar maður settist inn í þessa bæjarstjórn, þá var maður
alger nýgræðingur og hafði litla sem enga reynslu af þessum
málum. Auðvitað hafði ég fylgst með en það var ýmislegt sem
kom á óvart og það tók dálítinn tíma að átta sig á aðstæðum og
öðru slíku enda verður enginn snillingur á einni nóttu. Það var
mikið af nýju fólki sem kom inn í bæjarstjórn og var tilbúið að
takast á við þau vandamál sem blöstu við. Það sem okkur
hefur kannski helst mistekist er að snúa við fólksflóttanum
héðan. Ég hefði viljað sjá fjölgun á svæðinu en því miður
hefur raunin verið önnur og það er náttúrulega ýmislegt sem
kemur þar til. Það er fækkun atvinnutækifæra á svæðinu,
gjaldþrot stórra fyrirtækja, brottflutningur kvóta af svæðinu
og allt eru þetta mál sem við höfum ekki ráðið við. Bæjarfélagið
hafði ekki fjárhagslegt bolmagn í eitt né neitt og ég held að
mér sé óhætt að segja að núverandi bæjarstjórn hafi komið að
mjög slæmu búi. En það hefur orðið viðsnúningur í því,

sérstaklega vegna þess að það hefur verið mikið aðhald í fjár-
málum bæjarins auk þess sem sala á hlutbréfum hefur hjálpað
til við að laga stöðuna sem er í dag viðunandi. Auðvitað má
alltaf gera betur og það er í sjálfu sér margt sem maður hefði
viljað gera en við þessar aðstæðu sem við bjuggum við, voru
engar stórkostlegar framkvæmdir raunhæfar. Við höfum
hreinlega ekki haft efni á slíku og höfum þurft að sníða okkur
stakk eftir vexti. En það er auðvitað fullt af málum sem manni
langar til að hrinda í framkvæmd og ég vísa bara til stefnuskrár
okkar framsóknarmanna í þeim málum“.

Kvótabanki fyrir vistvænar veiðarKvótabanki fyrir vistvænar veiðarKvótabanki fyrir vistvænar veiðarKvótabanki fyrir vistvænar veiðarKvótabanki fyrir vistvænar veiðar

Hvað telja framsóknarmenn að þurfi til að byggð og mannlíf
fái dafnað á Vestfjörðum, hvar liggja tækifærin?

„Sjávarútvegurinn er og hefur alltaf verið forsenda byggðar
á Vestfjörðum og í stefnuskrá okkar kemur fram að við viljum
stofna kvótabanka enda hallast ég að því að slíkur banki gæti
orðið til að leysa hluta þess vandamáls sem skapast hefur með
fiskveiðistjórnunarkerfinu og brottflutningi kvóta af svæðinu.
Það verður hins vegar ekki gert með þeim hætti að bæjarfélagið
kaupi kvóta enda er bæjarútgerð nokkuð sem er löngu liðin tíð
og menn fara ekki útí í dag. Ég sé fyrir mér með þennan kvóta-
banka sem við Framsóknarmenn höfum verið að leggja til, og
bæjarstjórnin hér hefur tekið undir og kemur sömuleiðis fram
í sameiginlegri byggðaáætlun Vestfirðinga, að breyta þurfi
lögum til þess að þetta verði hægt og ég vil sjá þeim breytt. Við
tölum um þúsund tonn en ég vil sjá miklu meira inni í þessum
banka. Kvótann á síðan að nota til vistvænna veiða og þá á ég
við krókabáta hér við strendur Vestfjarða. Ég hef skoðað þetta
mál með hliðsjón af Eignarhaldsfélag Vestfjarða sem átti að
stofna hér á sínum tíma og ég hallast að því að svona kvótabanki
sé það sem við þurfum. Þessu máli munum við framsóknar-
menn berjast mjög hart fyrir eins og öllum málum sem við
höfum verið að berjast fyrir og sem hafa farið inn á borð ráð-
herra og ríkisstjórnar.

Í stefnuskrá okkar kemur einnig fram að við sjáum fyrir
okkur að Ísafjarðarbær verði skilgreindur sem þekkingarbær
með sérstaka áherslu á rannsóknir og tækni tengda sjávarútvegi.
Við sjáum fyrir okkur uppbyggingu hér á fiskeldi og við vilj-
um styðja mjög vel við bakið á því enda ég held að það verði
ein af höfuðatvinnugreinunum hjá okkur hér í framtíðinni. Þar
liggja mörg tækifæri en við megum heldur ekki vaða út í þetta
með einhverjum látum heldur verður þetta að gerast á skyn-
saman hátt. Við þekkjum þessi fyrirbrigði að andskotast af
stað og gefast svo upp eftir smátíma því við höfum ekki var-
ann á okkur. Það þarf að vinna allt verkefnið frá a-ö, ekki bara
æða af stað og ætla að verða ríkur á einni nóttu. Það gengur
ekki upp, það verða að vera fagleg vinnubrögð í þessu. Nú,
þessi vinna er þegar hafin hérna og Hraðfrystihúsið-Gunnvör
og Ketill Elíasson í Bolungarvík hafa þar verið í broddi fylk-
ingar ásamt mörgum öðrum aðilum hér sem hafa komið að
þessu máli. Ég vona að mönnum beri gæfa til að vinna þetta á
það faglegum grunni að þetta verði vaxtarbroddur hér í at-
vinnulífinu í framtíðinni og ég ber miklar vonir í brjósti til að
það geti orðið“.

Horft til þekkingariðnaðarinsHorft til þekkingariðnaðarinsHorft til þekkingariðnaðarinsHorft til þekkingariðnaðarinsHorft til þekkingariðnaðarins

„Við verðum að hafa í huga að samfélagið allt, og ekki bara
á landsvísu heldur út um allan heim, er að breytast. Í dag búum
við í upplýsinga-, tækni- og þekkingarsamfélagi og verðum
auðvitað að taka þátt í því. Við verðum að opna augu okkar
fyrir því að við þurfum fjölbreyttara atvinnulíf hér í Ísafjarðarbæ
þótt fiskvinnslan verði að vera með og sé stærsti þátturinn í
dag og í einhverri framtíð. En með þá reynslu á bakinu sem við
höfum af sjávarútvegi, sem er óumdeilanlega fallvaltur og
getur einn góðan veðurdag horfið frá okkur að stórum hluta
eins og hefur gerst, þá verðum við að renna stoðum undir aðra
atvinnuvegi. Það er ferðaþjónustan og það er þekkingariðnað-
urinn sem við horfum til þar. Hér verðum við að fá háskólasetur
og það er ekki spurning að eitt stærsta byggðamál sem hefur
verið framkvæmt var stofnun Háskólans á Akureyri. Akureyri
væri ekki svipur hjá sjón að mínu viti í dag hefði Háskólinn
ekki komið þangað. Það er fjölmargt sem byggist í kringum
svona stofnun; öll þekkingin, það kemur vel menntað fólk og
fjöldi starfa skapast í kringum þetta þannig að samlegðaráhrifin
eru gríðarleg.

Þetta gerist samt ekki á einni nóttu og við verðum að sýna
þolinmæði meðan við vinnum að þessu og þá mun þetta
koma. En til þess þurfum við fyrst og fremst samstöðu, þ.e. að
menn standi saman að þessum hlutum og séu ekki að kýta og
andskotast. Ef menn eru alltaf fastir í einhverjum neikvæðu
hugarfari þá komast þeir aldrei neitt áfram“.

Byggðaáætlun VestfirðingaByggðaáætlun VestfirðingaByggðaáætlun VestfirðingaByggðaáætlun VestfirðingaByggðaáætlun Vestfirðinga

Guðni minntist hér fyrr á byggðaáætlun Vestfirðinga og því
er ekki úr vegi að spyrja hvort hann sé sáttur við þau örlög sem
hún hlaut?

„Ég hef heyrt í  iðnaðarráðherra og hann var mjög ánægður
með þetta framtak okkar Vestfirðinga. Ég hef líka heyrt í for-

manni iðnaðarnefndar og hann hrósaði okkur sömuleiðis í
hástert. Auðvitað hefði maður viljað sjá margt fleira úr
byggðaáætlun Vestfirðinga inni í nýju byggðaáætlun ríkis-
stjórnarinnar en það er okkar að hamra á þessu áfram, endur-
skoða áætlunina reglulega og koma henni á framfæri. Öðruvísi
verður þetta ekki gert. Það verður að segjast eins og er að
hlutur Vestfjarða var ansi rýr í byggðaáætlun ríkisstjórnarinnar
þegar hún var fyrst lögð fram og vægast sagt til skammar. Að
tillögu bæjarstjóra þá fór bæjarráð hér í það að samræma að-
gerðir um alla Vestfirði og mikil samstaða náðist í öllu kjördæm-
inu um að leggjast á það að gera byggðaáætlun fyrir fjórðung-
inn. Öll sveitarfélögin voru tilbúin að hoppa upp í bátinn og
taka þátt í þessari vinnu. Ég tel að bara það eitt, að menn hafi
getað sýnt þessa samvinnu, hafi verið mikilvægur ávinningur
í uppbyggingu Vestfjarða og stórkostlegur árangur.

Síðan er auðvitað margt gott í þessari byggðaáætlun, sumt
kann að orka tvímælis eins og gengur, en við eigum að halda
þessu áfram og ýta þessu stanslaust að stjórnvöldum. Það er
okkar sjálfra að vinna að eftir byggðaáætluninni því sameigin-
lega erum við afl sem getur hrint ýmsum hlutum í framkvæmd,
það er ekki nokkur spurning. Það var eftir þessu framtaki tekið
um allt land og það er horft til okkar í þessu máli. Iðnaðarnefnd
hefur hvatt aðra landshluta til að gera það sama og eru þeir að
fara að taka þessa vinnu upp. Að leyfa sér að segja að smíði á
þessari byggðaáætlun fyrir Vestfirði sé hvorki fugl né fískur,
það er hroki af þeim sem tala með þeim hætti meðan þeir sjálf-
ir koma ekki með neitt betra. Það er verið að tala niður til þess
fólks sem lagði á sig gríðarlega vinnu í þessu máli, það er ekk-
ert öðruvísi“.

Meiningar um gamla framboðslistaMeiningar um gamla framboðslistaMeiningar um gamla framboðslistaMeiningar um gamla framboðslistaMeiningar um gamla framboðslista

Nú er orðið ljóst að það verða sex framboð í Ísafjarðarbæ
fyrir komandi kosningar, hvað finnst Guðna um það?

„Við erum svo sem vanir ýmsu hérna, sérstaklega Ísfirðingar,
en þetta kann kannski að koma spánskt fyrir sjónir á hinum
stöðunum sem eru innan Ísafjarðarbæjar. Ég held að það hafi
hvorki fyrr né síðar verið fleiri framboð, hvorki í Ísafjarðarkaup-
stað hinum forna né í Ísafjarðarbæ. Ég hef nú bara sagt að það
sé ágætt að fólk hafi áhuga á að gefa sig í bæjarmálin enda
hafa löngum verið vandræði hjá mörgum flokkum að fá fólk á
lista og til að gefa sig í þessi mál. En allt í einu núna, af ein-
hverjum orsökum, geysast fram á sviðið menn sem eru tilbúnir
að takast á við þennan vanda og koma með úrlausnir í öllum
málum. Þær úrlausnir sem ég sé hjá þessum mönnum í dag
held ég að breyti engu fyrir okkur hér í Ísafjarðarbæ.

Þessir sömu menn hafa verið í bæjarmálum áður, Magnús
Reynir Guðmundsson var hér t.d. á uppgangstímum og þekkir
ekki samdrátt í bæjarmálum eða þau vandamál sem því fylgja.
Hann hefur tíundað það að vegna aðdáunar sinnar á Guðjóni
Arnari Kristjánssyni og Sverri Hermannssyni, þá hafi hann
ákveðið að sölsa um og fara yfir á Frjálslynda og óháða. Ég
held nú að sannleikurinn í málinu sé einfaldlega sá að Magnús
tapaði í prófkjöri fyrir Kristni H. Gunnarssyni til síðustu al-
þingiskosninga og varð ansi sár vegna þess. Taldi hann að
framsóknarmenn hefðu hafnað sér og rekið sig úr flokknum
en Magnús er nú ennþá í flokknum og ég bíð alltaf eftir því að
hann segi sig úr honum. Hann hefur verið með meiningar útaf
myndum sem hafa verið úti í glugga hjá okkur á kosninga-
skrifstofunni af gömlum framboðslistum en ef að Magnús
segir sig úr flokknum þá munum við að sjálfsögðu líma yfir
myndirnar þannig að hann sjáist ekki“.

Kann að takast það semKann að takast það semKann að takast það semKann að takast það semKann að takast það sem
engum hefur tekist áðurengum hefur tekist áðurengum hefur tekist áðurengum hefur tekist áðurengum hefur tekist áður

„Nú, Halldór Jónsson var í Sjálfstæðisflokknum og fór í
einhverja fýlu þar eftir því sem ég kemst næst af því að hann
fékk ekki að sitja áfram í hafnarstjórn og Hafnarsamlaginu.
Hann er kominn með lista undir bókstafnum A sem er gamli
bókstafur kratanna og er með þó nokkra krata þar sér til full-
tingis. Ég óska vinstri öflunum til hamingju með það að vera
búin að finna sér nýjan foringja en á dauða mínum átti ég von
frekar en að það yrði Halldór Jónsson. Vinstri menn hafa
reyndar löngum, og þá sérstaklega í landsstjórninni, verið í
foringjaerfiðleikum en þetta er kannski næsti foringi Samfylk-
ingarinnar. Það getur verið að Halldór eigi eftir að sameina allt
þetta vinstra fólk undir sínum merkjum, þetta er stór og mikill
maður með miklar hugsjónir og þegar búinn að fá listabók-
stafinn. Það kann því vel að vera að Halldóri takist það sem
engum hefur tekist áður, þ.e. að sameina alla vinstri menn í
einn flokk.

Annars er Nýtt afl nú komið með kosningaskrifstofu við
hliðina á framsóknarmönnum og orðnir okkar næstu nágrannar.
Ég hafði heyrt að við hefðum sameiginlegt klósett þarna, það
er nú ekki nema eitt klósett, en framtíðin er ekki björt því
samvinnan byrjaði með þeim hætti að Halldór læsti þessu
klósetti þannig að við höfum ekki aðgang að því. En ég vona
nú að með öllum þeim sem kjörnir verða náist góð samvinna
um málefni bæjarins því það er það sem við þurfum. Það þarf
frið til að vinna að málum bæjarfélagsins en ekki að orkan fari
eilíft í að rífast innbyrðis og það hefur þetta síðasta kjörtímabil
einkennst af. Það hefur einkennst af vinnusemi og friði, og ég
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þori að fullyrða að álit Ísafjarðarbæjar hefur stóraukist út á við
og menn horfa hingað í mörgum málum“.

Atkvæðin á vogarskálinaAtkvæðin á vogarskálinaAtkvæðin á vogarskálinaAtkvæðin á vogarskálinaAtkvæðin á vogarskálina
Guðni er að lokum spurður að því hvernig kosningaslagurinn

leggist í hann og hvort hann vilji einhverju spá um úrslitin?
„Kosningaslagurinn leggst ágætlega í mig og ég mun sætta

mig fullkomlega við þá niðurstöðu sem kemur upp úr kjörköss-
unum. Það er fólksins í bænum að dæma hvernig því finnst
hafa tekist til á síðasta kjörtímabili og leggja sitt atvæði á vog-
arskálina. Það er þeirra að ákveða hvort það vill fá nýja full-
trúa inn eða ekki og ég mun að sjálfsögðu sætta mig við hverja
þá niðurstöðu sem verður. Að spá einhverju til um úrslitin er
mjög erfitt en óneitanlega gaman að leika sér með möguleikana
þegar um sex framboð er að ræða. Það er kannski meira
spennandi heldur en þegar aðeins eru þrír eða fjórir flokkar, en
það þýðir líka að menn verða að vera meira á tánum í kosn-
ingabaráttunni og það höfum við framsóknarmenn algjörlega
ætlað okkur og erum nú þegar komnir á fullt í kosningaslaginn.
Um niðurstöður kosninganna vil ég hins vegar engu spá og læt
öðrum eftir að leika sér með þær tölur“, segir Guðni að lokum.

Lilja Rafney Magnúsdóttir, efsti maður
á lista Vinstrihreyfingarinnar skrifar

,,Kjósendur eru
skynsamt fólk sem
vill láta verkin tala“

Loforð og efndirLoforð og efndirLoforð og efndirLoforð og efndirLoforð og efndir
Þegar kosningar nálgast

keppast flokkar við að dusta
rykið af gömlum kosningalof-
orðum og pússa öll háleitu
markmiðin sem þeim fórst
fyrir að framkvæma á síðasta
kjörtímabili. Við könnumst öll
við þetta þótt menn séu mis-
stórtækir í þeim efnum.

Stefnuskrá Framsóknar-
flokksins í Ísafjarðarbæ var
að detta inn um bréfalúguna
og alveg var hún dæmigerður
loforðalisti um allt mögulegt
milli himins og jarðar sem
stefnt skyldi að ,hvort sem
voru verkefni sem tilheyrðu
ríkinu, öðrum sveitarfélögum,
eða Jóni og Gunnu út í bæ.
Allt skyldi efla og bæta og

hvergi mátti aumt sjá þá kæmi
framsókn með líknandi hendi
og töfrasprotann “Hókus Pók-
us” kjósið okkur!

En kaupa kjósendur slíkan
loforðalista sem flestir geta
skrifað undir? Er ekki rétt að
eftir hvert kjörtímabil sé spurt
um efndir flokkanna? Eiga
flokkarnir ekki að gera kjós-
endum sínum grein fyrir hvað
þeir hafi framkvæmt á liðnu
kjörtímabili og hvað hafi
áunnist og ég tala nú ekki um
þá flokka sem hafa setið í
meirihluta og ráðið ferðinni.

Framsóknarflokkur og
Sjálfstæðisflokkur hafa
stjórnað þessu bæjarfélagi
sl.fjögur ár og fengið tækifæri

til að framkvæma sína stefnu
og efna sín loforð og leggja
verk sín í dóm kjósanda nú.
Það er grátbroslegt að sjá slík-
an óskalista framsóknar þegar
sömu flokkar stjórna landinu
og Ísafjarðarbæ og hafa rekið
fjandsamlega byggðastefnu
og dregið lappirnar í öllu sem
kallar á fjármagn til uppbygg-
ingar á landsbyggðinni. Það
dugar ekki að leggja fram
byggðaáætlun fyrir Vestfirði
ef henni fylgir ekkert fjármagn
og efndir og sama gildir um
loforðalista framsóknar-
flokksins fyrir bæjarstjórnar-
kosningarnar.

Kjósendur eru skynsamt
fólk sem vill láta verkin tala

og við þessar kosningar gera
þeir þær kröfur til flokkanna
að innistæða sé til fyrir lof-
orðum. Íbúar Ísafjarðarbæjar
sem eiga allt sitt undir því að
okkur takist að snúa vörn í
sókn í byggðaþróun hljóta að
spyrja sig.Viljum við óbreytt
ástand eða kjósum við um-
bætur? Vinstrihreyfingin
grænt framboð býður fram
krafta sína til að gera Ísafjarð-
arbæ að eftirsóknarverðum

valkosti þegar fólk ákveður
framtíðarbúsetu sína, við
munum leggja mikla áherslu
á uppbyggingu næsta kjör-
tímabil í atvinnu og mennt-
unar og velferðarmálum og
ætlum að láta verkin tala.

X-U fyrir uppbyggingu Ísa-
fjarðarbæjar.

Lilja Rafney Magnús-
dóttir. Höfundur skipar
1.sæti Vinstri grænna í

Ísafjarðarbæ.

Jón F. Þórðarson garðyrkjufræðingur
á Ísafirði skrifar

,,Forysta Samfylking-
arinnar er oft hægra
megin við Íhaldið“

Vinstri grænir – einiVinstri grænir – einiVinstri grænir – einiVinstri grænir – einiVinstri grænir – eini
landsbyggðaflokkurinnlandsbyggðaflokkurinnlandsbyggðaflokkurinnlandsbyggðaflokkurinnlandsbyggðaflokkurinn

Því verður ekki á móti mælt
að Vinstrihreyfingin – grænt
framboð er eini stjórnmála-
flokkurinn sem ber hag lands-
byggðarinnar fyrir brjósti. Þeir
sem fylgst hafa með málflutn-
ingi þingmanna þeirra hljóta
að sjá það. Ekkert hefur farið
jafn illa með landsbyggðina
og kvótakerfið. Allir vita að
höfundur þess er Halldór
Ásgrímsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, sem bolaði
Steingrími Hermannssyni úr
formannssætinu vegna þess
að hann var á móti kvótanum
í núverandi mynd.

Þótt Halldóri sé kennt um
kvótann var hann ekki einn
að verki. Með sér hafði hann
alla þingmenn Sjálfstæðis-
flokksins auk hinna fram-
sóknarþingmannanna. Að svo
illa er komið fyrir landsbyggð-
inni sem raun ber vitni er fyrst
og fremst verk Framsóknar-
flokks og Sjálfstæðisflokks.
Þeir landsbyggðamenn sem
greiða þessum flokkum at-
kvæði sitt eru sannarlega að
kyssa vöndinn.

Breytum mynstrinuBreytum mynstrinuBreytum mynstrinuBreytum mynstrinuBreytum mynstrinu

Það mikilvægasta í kom-
andi kosningum er að hnekkja
því mynstri, að sömu flokkar
stjórni í ríkisstjórn og sveitar-
stjórn. Þar sem eins háttar til
hér í Ísafjarðarbæ, að meiri-
hlutinn er saman settur af
sömu flokkum og ríkisstjórn-
in, hlýta þeir vilja ríkisstjórn-
arinnar í einu og öllu og mót-
mæla engu sem frá henni kem-
ur, sama hvað mikið það
skaðar hagsmuni landsbyggð-
arinnar. Þeir hlýða eins og
þægir rakkar. Reyna ekki einu
sinni að gelta. Vilji Davíðs er
þeirra vilji.

Mönnum er tíðrætt um hvað
lítið hefur farið fyrir minni-
hlutanum í bæjarstjórn á liðnu
kjörtímabili. Er einhver
minnihluti spyrja menn? Þeir
virðast alltaf vera á sama máli
og meirihlutinn.

Forysta Sam-Forysta Sam-Forysta Sam-Forysta Sam-Forysta Sam-
fylkingarinnarfylkingarinnarfylkingarinnarfylkingarinnarfylkingarinnar

Þó annað lögmál eigi að
gilda í sveitarstjórnarkosning-
um en í alþingiskosningum
verður að taka tillit til heildar-
stefnu flokkanna. Þeim, sem
hafa hugsað sér að kjósa

Samfylkinguna vil ég benda
á eftirfarandi: Forysta Sam-
fylkingarinnar vinnur á móti
hagsmunum landsbyggðar-
innar sbr. ummæli helstu
forystumanna þeirra í Reykja-
vík.

Forysta Samfylkingarinnar
telur það þjóna best hagsmun-
um landsbyggðarinnar að
ganga í Evrópusambandið til
þess að fá landsbyggðarstyrki.
Hvílík framtíðarsýn! Forysta

Samfylkingarinnar vill taka
upp Evruna og kasta krón-
unni. Óraunhæft rugl! Forysta
Samfylkingarinnar vill virkj-
un í miðjum þjóðgarði norðan
Vatnajökuls. Er það trúverð-
ugt? Forysta Samfylkingar-
innar er oft hægra megin við

Íhaldið.
Kæru kjósendur! Hafið

þessi atriði í huga þegar þið
gangið að kjörborðinu.

Jón Fanndal Þórðarson.
Höfundur skipar 17. sætið á
lista Vinstrihreyfingarinnar

– græns framboðs.

Aflraunamótið „Vest-
fjarðavíkingurinn“ fer
fram í tíunda skipt dagana
27.-29. júní í sumar og
verður að sögn Guðmund-
ar Otra Sigurðssonar, eins
skipuleggjenda mótsins,
sérlega íburðamikið þetta
árið.

„Mótið verður á svip-
uðum nótum og undan-
farin ár, en eins og venju-
lega verður eflaust brydd-
að upp á einhverjum nýj-
ungum til þess að gera
það enn skemmtilegra.
Við hvetjum alla Vestfirð-
inga til þess að mæta á
svæðið og fylgjast með
þegar að kemur, því þetta
er keppni á heimsmæli-
kvarða sem sýnd er í sjón-
varpi í yfir 20 Evrópu-
löndum,“ sagði Guð-
mundur í samtali við
blaðið.

„Vestfjarðavíkingur-
inn“ var fyrst haldinn árið
1993 og hefur stöðugt
stækkað í umfangi síðan.
Allra landa kraftahetjur
koma hvaðanæva að til
þess að keppa á mótinu,
en mismunandi greinar
þess fara fram á mörgum
stöðum á Vestfjörðum
hverju sinni, í Dýrafirði,
við fossinn Dynjanda og
víðar. „Það er gaman að
segja frá því að aðrir
landsmenn öfunda Vest-
firðinga af þessu sérstaka
aflraunamóti með fögru
landslagsívafi. Ég vil
þakka öllum Vestfirðing-
um móttökurnar gegnum
árin fyrir hönd mótshald-
ara, þó sérstaklega Hall-
dóri Halldórssyni, bæjar-
stjóra Ísafjarðarbæjar, því
hann hefur sýnt okkur sér-
stakan velvilja og aðstoð-
að mjög við framkvæmd
mótsins,“ sagði Guð-
mundur að lokum.

„Vestfjarða-„Vestfjarða-„Vestfjarða-„Vestfjarða-„Vestfjarða-
víkingur-víkingur-víkingur-víkingur-víkingur-
inn“ hald-inn“ hald-inn“ hald-inn“ hald-inn“ hald-

inn í 10. sinninn í 10. sinninn í 10. sinninn í 10. sinninn í 10. sinn

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Næsta tölublaðNæsta tölublaðNæsta tölublaðNæsta tölublaðNæsta tölublað
kemur út fimmtu-kemur út fimmtu-kemur út fimmtu-kemur út fimmtu-kemur út fimmtu-
daginn 23. maí!daginn 23. maí!daginn 23. maí!daginn 23. maí!daginn 23. maí!

Ljósmyndaleikur Bókhlöðunnar, Nýherja og bb.isLjósmyndaleikur Bókhlöðunnar, Nýherja og bb.isLjósmyndaleikur Bókhlöðunnar, Nýherja og bb.isLjósmyndaleikur Bókhlöðunnar, Nýherja og bb.isLjósmyndaleikur Bókhlöðunnar, Nýherja og bb.is

Hafinn að nýju á bb.isHafinn að nýju á bb.isHafinn að nýju á bb.isHafinn að nýju á bb.isHafinn að nýju á bb.is
Bókhlaðan á Ísafirði,

Nýherji hf. og bb.is efna að
nýju til ljósmyndasam-
keppni á bb.is. Að þessu
sinni er viðfangsefnið eða
þema „Perlan Vestfirðir –
fólkið, náttúran, mannlífið“
og mun keppnin standa
fram í miðjan ágúst nk.

Fyrsta ljósmyndasam-
keppni sömu aðila er ný-
lokið og var þátttakan fram-

ar björtustu vonum enda verð-
launin hin glæsilegustu. Ekki
eru þau síðri í þetta sinn þar
sem aðalvinningurinn er Can-
on S-300 bleksprautuprentari
með tveggja hylkja kerfi.
Allar nánari upplýsingar um

keppnina má finna á ljós-
myndavef bb.is. Bókhlað-
an, Nýherji og bb.is hvetja
alla til að nýta sumarið vel,
taka fallegar myndir og
senda í keppnina.
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Bryndís Friðgeirsdóttir, bæjar-
fulltrúi í Ísafjarðarbæ skrifar

,,Það er hægt að
skipta um meiri-
hluta í bæjarstjórn“

Bjartasta vonin í ÍsafjarðarbæBjartasta vonin í ÍsafjarðarbæBjartasta vonin í ÍsafjarðarbæBjartasta vonin í ÍsafjarðarbæBjartasta vonin í Ísafjarðarbæ
Bæjarfulltrúar Samfylking-

arinnar hafa setið í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar sl.  kjörtímabil
með fjóra fulltrúa. Þeir hafa
setið í minnihluta og því ekki
fengið svigrúm til að taka
ákvarðanir sem skipta máli
fyrir bæjarfélagið. Bæjarfull-
trúar Samfylkingarinnar hafa
þó veitt öflugt aðhald á kjör-
tímabilinu og haldið uppi mál-
efnalegum ágreiningi án þess
að leggjast í skotgrafir og ata
andstæðingana á torgum úti.

Sú baráttuaðferð hefur þó
oft dugað til að vekja á sér
athygli og ná auknum vin-
sældum. Með því að bera ekki
ágreining á torg heldur takast
á við andstæðingana á vett-
vangi bæjarstórnarfunda tekur
Samfylkingarfólk áhættu á því
að vera spyrrt saman við
meirihluta Sjálfstæðis- og
Framsóknarflokks. Stað-
reyndin er samt sú að meiri-
hlutinn sem situr við völd á
hverjum tíma ber ábyrgð í

krafti atkvæðamagns sem
ræður úrslitum í afgreiðslu
mála enda er eðlilegt að lýð-
ræðið á virki á þann hátt.

Við frambjóðendur Sam-
fylkingarinnar bendum því á
að í komandi kosningum er
hægt að skipta um meirihluta
án þess að kjósa ný óánægju-
framboð sem kynna sig sem
björtustu vonina. Það er hægt
að skipta um meirihluta í bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar með
því að kjósa Samfylkinguna

og koma þannig ferskum og
nýjum fulltrúa, Kolbrúnu
Sverrisdóttur, í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar. Hún er
óhrædd við að berjast við kerf-
ið og ein af fáum sem hafa
haft það undir í sjálfsögðu rétt-
lætismáli. Hún er bjartari en
björtustu vonir nýju framboð-
anna í Ísafjarðarbæ.

Bryndís Friðgeirsdóttir.
Höfundur skipar annað sætið
á lista Samfylkingarinnar í
Ísafjarðarbæ.

Halldór Jónsson, efsti maður á A-lista
Nýs afls í Ísafjarðarbæ skrifar

,,... ekki er orð marka
það sem umræddir

flokkar setja fram...“

Þeirra eigin orð og gjörðirÞeirra eigin orð og gjörðirÞeirra eigin orð og gjörðirÞeirra eigin orð og gjörðirÞeirra eigin orð og gjörðir
Kosningar eru á vissan hátt

uppskerutími. Þá leggja ráð-
andi öfl gjörðir sínar í dóm
kjósenda og önnur framboð
reyna að höfða til kjósenda
með stefnu sinni. Því er nauð-
synlegt að kjósendur líti yfir
farinn veg og meti hvort þeir
sem eru að skila af sér séu
trúverðugir og ástæða til að
trúa nýjum loforðalistum.

Í komandi kosningum  í Ísa-
fjarðarbæ leggur meirihluti
Framsóknar- og Sjálfstæðis-
flokks verk sín í dóm kjós-
enda. Við skulum kíkja yfir
það sem þeir lofuðu kjósend-
um. Til þess að þeir njóti sann-
mælis skulum við aðeins meta
loforð þeirra úr málefnasamn-
ingnum sem voru ekki mörg

og hefði þar af leiðandi átt að
vera auðveldara að standa við.

ValdatíminnValdatíminnValdatíminnValdatíminnValdatíminn
Málefnasamningur inn

kveður á um að meirihlutinn
skuli vara til loka yfirstand-
andi kjörtímabils. Svo virðist
sem að það ætli að takast hjá
flokkunum.

Að Halldór Halldórsson
verði ráðinn bæjarstjóri frá 9.
júní 1998 og við það var stað-
ið.

Að flokkarnir skyldu skipta
með sér embættum formanns
bæjarráðs og forseta bæjar-
stjórnar. Það hafa þeir staðið
við.

Þjónusta ogÞjónusta ogÞjónusta ogÞjónusta ogÞjónusta og
skattpeningarskattpeningarskattpeningarskattpeningarskattpeningar

Í málefnasamningnum seg-
ir um þjónustu og íbúa: „Unn-
ið verður ötullega að því að
bæta þjónustu við íbúa
sveitarfélagsins og laða að
nýja íbúa, enda vegur góð
þjónusta þungt þegar fólk
ákveður framtíðarbúsetu
sína. Á fyrsta ári kjörtíma-
bilsins verður starfsemi og
öll stjórnsýsla sveitarfélags-
ins tekin til gagngerrar endur-
skoðunar með það fyrir aug-
um að skattpeningar bæjar-
búa nýtist þeim sem best.“

Ekki þarf að eyða mörgum
orðum á þessa grein. Íbúar

bæjarins hafa aldrei verið
færri. Þjónustan aldrei brot-
hættari og skattpeningarnir
aldrei verr nýttir.

Síðan segir:  „Fyrir lok
þessa árs skal unnin þriggja
ára fjárhagsáætlun sem verð-
ur til leiðbeiningar við gerð
árlegrar fjárhagsáætlunar
bæjarfélagsins.“

Það er raunar óþarfi að hafa
þetta í málefnasamningi því
að þetta er lögbundið.

FramkvæmdirFramkvæmdirFramkvæmdirFramkvæmdirFramkvæmdir

Enn segir: „Þeim verkum
sem hafin eru á hverjum stað
verður lokið áður en ráðist
verður í nýjar framkvæmdir
að því undanskildu að fundin

verður framtíðarlausn á hús-
næðismálum Grunnskólans á
Ísafirði fyrir árslok 1998.
Kannaðir verða til hlýtar
möguleikar á nýbyggingum
og/eða viðbyggingum á nú-
verandi skólalóð og sú leið
borin saman við aðrar út-
reiknaðar leiðir í samráði við
skólastjórnendur og foreldra-
félög.“

Ennþá eru sömu ókláruðu
verkin sem hrópa á fólk og
framkvæmdir. Því miður er
töluvert ennþá í land í upp-
byggingu grunnskólans nú
fjórum árum eftir að þetta lof-
orð var gefið út.

Atvinna, skóliAtvinna, skóliAtvinna, skóliAtvinna, skóliAtvinna, skóli
og íþróttirog íþróttirog íþróttirog íþróttirog íþróttir

Og svo segir: „Mörkuð
verður skýr stefna sveitarfél-
agsins í atvinnumálum. Áfram
verður unnið að því að móta
skólastefnu, sem tekur til allra
skólastiga í sveitarfélaginu
jafnhliða því að mörkuð
verður framtíðarstefna í
íþrótta- og æskulýðsmálum.“

 Við þennan lestur veit mað-
ur ekki hvort er betra að hlægja
eða gráta.  Atvinnulífið hefur
dregist mikið saman m.a. fyrir
atbeina og aðgerðarleysi  nú-
verandi meirihluta. Á kjör-
tímabilinu hefur Ísafjarðarbær
farið úr hæstu meðaltekjum á
landinu í þær lægstu. Stefnu-
leysið er algjört. Atvinnu-
málanefnd var sett á laggirnar
og hún hefur fundað í 12,5
klukkustundir á kjörtímabil-
inu. Engin heildarstefna í
íþróttamálum og það sem
verra er, stefnuleysi við undir-
búning landsmóts ungmenna-
félaganna stórskaðaði ímynd
bæjarfélagsins og íþrótta-
hreyfingarinnar.

SkipulagsmálSkipulagsmálSkipulagsmálSkipulagsmálSkipulagsmál
og hafnirog hafnirog hafnirog hafnirog hafnir

Að síðustu segir: „Óvissu í

skipulagsmálum sveitarfé-
lagsins þarf að eyða svo ekki
komi til óþarfa tafa við fram-
kvæmdir, jafnt hjá einstakling-
um sem fyrirtækjum og stofn-
unum. Hafnarframkvæmdum
verður haldið áfram sam-
kvæmt áætlunum og mótaðar
verða langtímaáætlanir
vegna framkvæmda við vatns-
veitur, holræsi og gatnagerð.“

Lítið hefur áunnist í skipu-
lagsmálunum. Áætlunum í
hafnarframkvæmdum breytt,
tugum milljóna kastað á glæ
með óþörfum framkvæmdum
í Sundahöfn. Ekki hefur spurst
til langtímaáætlunar við
vatnsveitur, holræsi og gatna-
gerð.

Svo mörgSvo mörgSvo mörgSvo mörgSvo mörg
voru þau orðvoru þau orðvoru þau orðvoru þau orðvoru þau orð

Ekki var nú þessi málefna-
samningur lengri. Nánast ekk-
ert hefur verið staðið við sem
í honum var lofað að öðru
leyti en því að Halldór Hall-
dórsson er ennþá bæjarstjóri
og menn skiptu embættunum
á milli sín. Þegar þetta er ritað
hefur Framsóknarflokkurinn
birt um 200 atriða loforðalista
en ekkert hefur sést til stefnu
Sjálfstæðisflokksins annað en
að þeir leggja til að Halldór
verði áfram bæjarstjóri. Ljóst
má vera af vinnubrögðum
þessara tveggja flokka undan-
farna daga að þeir hafa þegar
ákveðið að mynda áfram
meirihluta. Það er hinsvegar
kjósenda að ákveða hvort af
því geti orðið. Hitt er  klárt að
ekki er orð að marka það sem
umræddir flokkar setja fram
hvort sem það er í stuttu máli
eða löngu.

Halldór Jónsson. Höfundur
skipar efsta sætið á A-lista
Nýs afls í Ísafjarðarbæ.

Byggðaáætlun, verð verðlauna?Byggðaáætlun, verð verðlauna?Byggðaáætlun, verð verðlauna?Byggðaáætlun, verð verðlauna?Byggðaáætlun, verð verðlauna?

Gróa Stefánsdóttir, fjórði maður á
lista Nýs afls í Ísafjarðarbæ skrifar

,,Við ríðum ekki á
dauðu hrossi Fram-
sóknar og Íhalds“

ismannanna Einars Kristins
og Einars Odds sem ekki
greiddu henni atkvæði.

Nú koma þessir sömu
flokkar til okkar kjósenda í
Ísafjarðarbæ og biðja okkur
að gleyma þessu því þeirra
fólk hér um slóðir sé svo gott.
Flokkarnir séu verðir verð-
launa. Góðir kjósendur. Kosn-
ingar eru tími uppgjörs við
hið liðna og stefnumót við
framtíðina. Við ríðum ekki á

dauðu hrossi Framsóknar
og Íhalds inn í framtíðina.
Við þurfum nýjar áherslur.
Okkar áherslur. Við þurfum
hreinskiptna umræðu.
Okkar umræðu. Við þurfum
kjark og þor. Okkar kjark
og þor. Við þurfum að gefa
öðrum tóninn. Okkar tón.
Kjósum breytingar. Gefum
nýju afli tækifæri.

Kjósum A-listann.
Gróa Stefánsdóttir.

Ekki þarf að fara mörgum
orðum um veika stöðu
landsbyggðarinnar. Fólki
þar fer hratt fækkandi með
tilheyrandi sóun verðmæta
í mannvirkjum og eignir
fólks rýrna í verði. Engin
einföld lausn er á þessum
vanda og enginn einn aðili
getur leyst þar úr. Tveir að-
ilar ráða þó mestu um þróun
þessara mála. Það er ríkis-
valdið og sveitarstjórnirnar
í landinu. Sérstaklega á
þetta við um Ísafjarðarbæ
þar sem í meirihluta bæjar-
stjórnar hér eru sömu flokk-
ar og eru í ríkisstjórn.

Á vegum Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknar-
flokks var unnin svokölluð
byggðaáætlun undanfarin
tvö ár. Að þeirri vinnu kom
margt flokksfólk víðsvegar
að af landinu. Sjaldan

heyrðist þó minnst á þessa
vinnu opinberlega og síst af
öllu að einhver ágreiningur
væri milli þeirra manna er
unnu skýrsluna. Þegar skýrsl-
an kom  út var það staðfest
sem raunar margir vissu fyrir.
Nefnilega það að Sjálfstæðis-
flokkurinn og Framsóknar-
flokkurinn höfðu dæmt Vest-
firði úr leik. Þá var skyndilega
rekið upp ramakvein hér um
slóðir. Enginn vildi kannast
við krógann. Enginn þóttist
hafa komið nálægt vinnunni.

Því var hlaupið til og búin
til ný áætlun. Einskonar bæna-
skrá í anda gamalla tíma. Hún
var síðan færð valdhöfunum.
Þar fékk hún snaggaralega
meðferð. Hún var móttekin á
kurteislegan hátt en síðan hent
í ruslið. Ekkert sem skipti máli
var notað úr henni. Bestur er
dómur þingmanna, sjálfstæð-

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Óskum eftir að ráða starfskraft til afleysinga í

verslun okkar í sumar. Starfið hentar vel fyrir skólafólk.
Möguleiki er á hlutastarfi næsta vetur.

Nánari upplýsingar eru veittar í versluninni á
opnunartíma. bb.isX
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Vitum ekki hvað við viljumVitum ekki hvað við viljumVitum ekki hvað við viljumVitum ekki hvað við viljumVitum ekki hvað við viljum 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:Spurt var:Spurt var:Spurt var:Spurt var:

Alls svöruðu 545.
Já sögðu 415 eða 76,15%
Nei sögðu 92 eða 16,88%
Veit ekki sögðu
38 eða 6,97%

Áttu von á aðÁttu von á aðÁttu von á aðÁttu von á aðÁttu von á að
sýningin „Perlansýningin „Perlansýningin „Perlansýningin „Perlansýningin „Perlan
Vestfirðir“ skiliVestfirðir“ skiliVestfirðir“ skiliVestfirðir“ skiliVestfirðir“ skili
tilætluðumtilætluðumtilætluðumtilætluðumtilætluðum
árangri?árangri?árangri?árangri?árangri?

Er „lýðræðishalli“Er „lýðræðishalli“Er „lýðræðishalli“Er „lýðræðishalli“Er „lýðræðishalli“
í Ísafjarðarbæ?í Ísafjarðarbæ?í Ísafjarðarbæ?í Ísafjarðarbæ?í Ísafjarðarbæ?

Sæmundur Kr. Þorvaldsson, fjórði mað-
ur á lista Samfylkingarinnar skrifar

,,hugsanlega fara nú í hönd
síðustu bæjarstjórnar-
kosningar í Ísafjarðarbæ“

Fyrir nokkru var kannað
viðhorf almennings til sam-
einingar sveitarfélaga á und-
anförnum árum. Þótt ekki
kæmi fram skoðun íbúa í Ísa-
fjarðarbæ, voru niðurstöður-
nar mjög umhugsunarverðar
enda kom þar fram að víða
væri megn óánægja með sam-
eininguna. Jafnvel hvað svo
rammt að óánægju að 95%
íbúa í einu fyrrverandi sveitar-
félagi kváðust nú greiða at-
kvæði gegn sameiningu. Þetta
hlýtur að kalla á viðbrögð –
eða eru menn bara svona vit-
lausir að fatta ekki allt hag-
ræðið? Nei, svo er ekki! Þetta
er raunverulegt og alvarlegt
vandamál sem verður að
bregðast við.

Hvað er lýðræðishalli?Hvað er lýðræðishalli?Hvað er lýðræðishalli?Hvað er lýðræðishalli?Hvað er lýðræðishalli?
Í sumum stærstu sveitarfé-

lögunum hafa verið uppi
áform um að hressa upp á
tengsl íbúa við sveitarstjórn-
ina einkum vegna þess hve
sveitarfélögin séu stór eða öllu
heldur fjölmenn. Vandamálið
hafa menn kallað „lýðræðis-
halla“ og tillögur til að bregð-
ast við hafa menn kallað
„íbúalýðræði“ eða eitthvað í
þá áttina. Kannast fólk við
slíkan lýðræðishalla í Ísafjarð-
arbæ?

Þótt við séum ekki til baga
mörg, þá er sveitarfélagið æði
stórt og auk þess samsett úr
fjórum til fimm byggðarlög-
um. Ég er handviss um að
þetta á við hjá okkur og er rót
að vonbrigðum og jafnvel tor-
tryggni  sem stundum brýst
upp á yfirborðið, þegar menn
þreytast á samskiptum við
embættismenn og reglur sveit-

arfélagsins en pólitískir full-
trúar eru ósnertanlegir og
sveipaðir blámóðu fjarskans.

Höfum við brugðist við?Höfum við brugðist við?Höfum við brugðist við?Höfum við brugðist við?Höfum við brugðist við?
Við tilurð Ísafjarðarbæjar

ræddu menn ýmsar leiðir til
að tryggja tengsl íbúa við bæj-
aryfirvöld eða að minnsta
kosti þjónustu sveitarfélags-
ins. Eitt dæmið var að hafa
svokallaða þjónustufulltrúa í
hverjum byggðakjarna. Þetta
reyndist ónothæf leið og hafði
öfuga verkun þar sem búin
var til milliliður milli fólks og
hinna raunverulegu þjónustu-
fulltrúa á hverjum stað, en þeir
eru í flestum tilfellum þrír í
hverjum firði, leikskólastjóri,
skólastjóri og yfirmaður
íþróttamiðstöðva, yfirmenn
sinna stofnana og heyra undir
sviðsstjóra bæjarins, og á
hverjum stað eru starfsmenn
hafna og áhaldahúss.

Bæjarstjórn gerði tilraun til
að brúa bilið milli bæjarstjórn-
ar og íbúa í fjarlægari byggð-
arlögum á fyrri tveimur árum
kjörtímabilsins með því að
ákveða að halda einn bæjar-
stjórnarfund á hverjum stað á
kjörtímabilinu. Því miður
hélst þessi siður ekki seinni
tvö ár kjörtímabilsins. Úr
þessu má bæta með því að
bæjarstjórn geri samþykkt
sem bindur þetta í reglur. Í
öðrum sameinuðum sveitar-
félögum hafa menn reynt að
bregðast við á svipaðann hátt
t.d. í Fjarðabyggð, en þar eru
fundir bæjarstjórnar haldnir
til skiptis í þremur þéttbýlis-
stöðum sveitarfélagsins.

Gildi þessara funda í því
skyni að auka þátttöku íbúa í

ákvarðanatöku er hins vegar
afar takmarkað þar sem form
bæjarstjórnarfunda er einung-
is afgreiðsla erinda án áhrifa
áhorfenda, en engu að síður
eru bæjarfulltrúar a.m.k. sýni-
legir af og til.

Borgarafundir eru eitt form
samstarfs, en einhvern veginn
er það svo að þeir eru ógjarna
haldnir nema um einhver
ákveðin mál sem ná mikilli
athygli, einskonar neyðar-
fundir. En smáu og sjálfsögðu
málin detta upp fyrir.

Hvað er þá til ráða?Hvað er þá til ráða?Hvað er þá til ráða?Hvað er þá til ráða?Hvað er þá til ráða?

Frambjóðendur Samfylk-
ingarinnar (núverandi bæjar-
fulltrúar K-lista) hvöttu mjög
til þess við síðustu kosningar
að íbúar byggðarlaga kæmu
sér upp íbúasamtökum eða
hverfasamtökum sem gætu
fengist við ýmis sameiginleg
þjóðþrifamál hvers svæðis.
Nú leggjum við til að komið
verði á formlegu samstarfi
bæjarstjórnar við þessi félög.
Tillagan er að bæjarfulltrúar
fundi árlega með stjórn hverra
íbúasamtaka.

Þetta samstarf þarf að festa
í bæjarmálasamþykkt Ísa-
fjarðarbæjar, svo það haldi.
Þetta er hugsað sem formlegir

vinnufundir, haldnir að hausti
við upphaf vinnu við fjárhags-
áætlunargerðar. Íbúasamtök
fengju sérstaka kynningu á
fjárhagsáætlun og reikningum
bæjarins og gætu rætt bæði
rekstrar -og fjárfestingarliði.
Einnig ætti að ræða önnur mál
svo sem þjónustu bæjarins.
Árangur þessara funda eða
samstarfs veltur á góðum und-
irbúning og kynningu, og svo
að sjálfsögðu hvernig íbúa-
samtök koma til samstarfsins.

Þetta erum við í Samfylk-
ingunni í Ísafjarðarbæ sam-
mála um að leggja til í barátt-
unni fyrir virkara lýðræði og
upplýstara samfélagi.

Það má svo hafa það í huga
að hugsanlega fara nú í hönd
síðustu bæjarstjórnarkosning-
ar í Ísafjarðarbæ „óbreyttum“,
þar sem vilji stendur til, bæði
hjá félagsmálaráðherra og
Sambandi íslenskra sveitar-
félaga, að eftir 2004 verði
sveitarfélög með færri en
1000 íbúa þvinguð til sam-
einingar og þá verður árið
2006 kosið til nýrrar bæjar-
stjórnar í sameinuðum Ísa-
fjarðarbæ, Bolungarvík og
Súðavíkurhreppi.

Sæmundur Kr.
 Þorvaldsson.

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

FermingarFermingarFermingarFermingarFermingar
Fjölmargar fermingar verða á Vestfjörðum um hvíta-

sunnuhelgina. Fermt verður í Hnífsdalskapellu kl. 11:00
á hvítasunnudag og kl. 14:00 í Ísafjarðarkirkju, Suðureyrar-
kirkju og Hólskirkju í Bolungarvík. Þá verður fermt í
Þingeyrarkirkju, Flateyrarkirkju, Vatnsfjarðarkirkju og
Hagakirkju. Fermingarbörn hvítasunnuhelgarinnar eru:

Hnífsdalskapella: Ari Viðar Sigurðarson, Bakkavegi
25, Dagný Finnbjörnsdóttir, Bakkavegi 1, Páll Pálsson,
Hlégerði 3, Þórey Guðmundsdóttir, Dalbraut 10 og Þórir
Guðmundsson, Dalbraut 10.
Ísafjarðarkirkja: Arna Rannveig Guðmundsdóttir,
Stórholti 9, Axel Máni Hólmgeirsson, Fjarðarstræti 55,
Ásthildur Margrét Gísladóttir, Brunngötu 14, Birna Hlín
Hilmarsdóttir, Sunnuholti 1, Bryndís Guðmundsdóttir,
Seljalandsvegi 28, Elísabet María Guðmundsdóttir, Eyrar-
götu 8, Elísabeth Þorbergsdóttir, Túngötu 21, Guðmunda
Stefanía Gestsdóttir, Fagraholti 8, Hermann Grétar Jóns-
son, Mjallargötu 1, Leifur Sigþór Sigurðsson, Múlalandi
14, Sigurður Gunnar Þorsteinsson, Stórholti 7, Snævar
Víðisson, Góuholti 7, Stefán Reyr Sveinbjörnsson, Norður-
vegi 2, Sveinbjörn Pétursson, Arnarsíðu 10c, Akureyri,
Tryggvi Svanbjörnsson, Hafraholti 30, Vala Karen Viðars-
dóttir, Lyngholti 11 og Þröstur Pétursson, Seljalandsvegi 18.
Suðureyrarkirkja: Hulda Bjarnadóttir, Aðalgötu 12, Ívar
Örn Arnarson, Hjallavegi 27, Kristín Ósk Arnarsdóttir,
Sætúni 8, Samúel Sigurðsson, Aðalgötu 20 og Svavar
Guðmundsson, Eyrargötu 1.
Hólskirkja: Alberta Albertsdóttir, Höfðastíg 12, Ásmund-
ur Gunnar Ásmundsson, Traðarstíg 1, Eyrún Björgvins-
dóttir, Hjallastræti 14, Hermann Ási Falsson, Grundarhóli
1, Valdimar Olgeirsson, Dísarlandi 10 og Þorkell Þránd-
arson, Bakkastíg 9.
Þingeyrarkirkja: Arnþór Ingi Hlynsson, Hrunastíg 1,
Bjarney Málfríður Einarsdóttir, Vallargötu 12, Guðmundur
Ólafsson, Vallargötu 31, Viðar Örn Ísleifsson, Brekkugötu
4 og Þór Líni Sævarsson, Fjarðargötu 47.
Flateyrarkirkja: Smári Snær Eiríksson, Grundarstíg 2.

Arnórs Valdimars Jónssonar
Stórholti 13, Ísafirði

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
vinarhug við andlát og útför eiginmanns míns,

föður okkar, tengdaföður og afa

börn, tengdabörn og barnabörn
Hulda Kristjánsdóttir

Ferðablaðið
Á ferð um Vestfirði

kemur út í júní
Hefurðu þú tryggt þér auglýsingapláss?

Í raun er það ekki skrýtið að kjósendur í Ísafjarðarbæ viti alls ekki hvað þeir
vilji. Skoðanakönnun sem fyrirtækið Talnakönnun gerði fyrir vefinn heimur.is
fyrir stuttu sýndi að kjósendur í stærsta sveitarfélagi Vestfjarða eru enn að reyna
að átta sig á þeim kostum sem bjóðast í pólitíkinni nú. Hið furðulega gerðist að
nærri 75% eða þrír af hverjum fjórum aðspurðara vissu ekki hvað þeir ætluðu að
kjósa og kannski er það ekki svo furðulegt. Framsóknarflokkur, Samfylking og
Sjálfstæðisflokkur hljóma kunnuglega. En Frjáslyndir og óháðir, Vinstri grænir
og Nýtt afl eru ný nöfn hér og mörgum er spurn hvað sé nú hvað og hver standi
hvar í hópi frambjóðenda? Einn helsti stuðningsmaður Sjálf-
stæðisflokksins til margra ára Halldór Jónsson hefur nú heillast
af listabókstaf kratanna og þeim sem þar stóðu framarlega í
flokki og leiðir hópinn. Dóri Jóns, sem þekktur var í hópi ungra íhaldsmanna, er
nú búinn að finna sér nýjan farveg. Sama er að segja um Magnús Reyni Guð-
mundsson fyrrum bæjarritara og framsóknarmann og marga fleiri. Hinar pólitísku
línur á Vestfjörðum eru eitthvað farnar að mást. Hver telur sig bjóða betur en
hinn. Samfylking og Sjálfstæðisflokkur ákváðu að ekki dygði nú lengur að  hafa
konur í efsta sæti. Upp með karlana gæti verið mottó dagsins. Vinstri grænir hafa
þó enn áhuga á konu í leiðtogasætinu.

Enginn veit reyndar hvort Magnús Reynir nú loksins að verða óháður eða bara
frjálslyndur. Dóri er orðinn eins konar krati Lilja Rafney er hins vegar sjálfri sér
lík og kann við sig í tiltölulega fámennum en góðum hópi traustra vina. Ekki er

alveg öruggt hvort það segir meira um kjósendur eða frambjóðendur að 73% úr-
taksins sem svaraði skyldi velja að taka ekki afstöðu eða hvort það segir ein-
faldlega meira um frambjóðendur.

Síðast var vikið, reyndar án frekari skýringa, að frambjóðandanum í Harleyfield
í Bretlandi sem kom ávallt fram í mannapabúningi fyrir kosningar og lofaði öll-
um einum banana að kosningum loknum. Kjósendur þar voru sennilega ekki
ólíkir því sem ætla má um íbúa Ísafjarðarbæjar. Þeir vissu ekki hvað þeir vildu
og kusu því þann sem þeir ekki sáu og lofaði litlum ávinningi, en þó þannig að

ætla mætti að loforðið myndi verða efnt. Svo fór að ,,mann-
apinn” hlaut kosningu og reyndist 28 ára gamall karl. Kannski
sannar þessi raunverulaga saga þreytu kjósenda á kosningum
og pólitíkusum og skýrir þá um leið grósku framboða. En hún

leiðir óneitanlega hugann að því hvort borgastjórinn í mannapabúningnum hafi
verið framsóknarmaður og höfðað sterkt til tilfinninga þeirra. Og þar með er
komið í ljós að Sigurður Sveinsson frá Góustöðum hefur sennilega besta póli-
tíska nefið í Ísafjarðarbæ, samanber söguna af því að Framsóknarflokkurinn gæti
boðið fram hest og fengið hann kosinn..

Um leið vaknar spurningin um það eftir hverju kjósendur kjósa nú orðið. Er
það bara eðlilegt að 73% aðspurðra í úrtaki Talnakönnunar hafi ekki gert upp hug
sinn þremur vikum fyrir kosningar? Þarf þá nokkuð að kjósa ef nær öllum er
sama?
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GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Óskum eftir að ráða kennara og annað
starfsfólk til eftirtalinna starfa skóla-
árið 2002/03:
Kennsla: Almenn kennsla í 3. og 6.
bekk. Tvær stöður. Smíðakennsla
(tæknimennt). Ein staða.
Önnur störf: Skólaliði í 100% starf.
Stuðningsfulltrúi. Um er að ræða tvö
störf 65,25% starf og 80% starf í 9,75
mánuði á ári eða launadreifing allt
árið.
Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í
síma 456 3044, netfang: grisa@
isafjordur.is Skólastjóri.
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Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SýnSýnSýnSýnSýn

Miðvikudagur 15. maí kl. 18:00
Meistaradeild Evrópu: Real Madrid – Bayer Leverkusen

Laugardagur 18. maí kl. 20:00
Hnefaleikar: Prins Naseem Hamed – Manuel Calvo

Sunnudagur 19. maí kl. 22:15
Úrslitakeppni NBA: Leikur óákveðinn

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Hægviðri og yfirleitt létt-
skýjað. Hiti víða 10 til 15
stig yfir hádaginn.
Horfur á föstudag:
Hægviðri og yfirleitt létt-
skýjað. Hiti víða 10 til 15
stig yfir hádaginn.
Horfur á laugardag:
Hægviðri og yfirleitt létt-
skýjað. Hiti víða 10 til 15
stig yfir hádaginn.
Horfur á sunnudag:
Hægviðri og yfirleitt létt-
skýjað. Hiti víða 10 til 15
stig yfir hádaginn.
Horfur á mánudag:
Suðvestlægg átt með
vætu vestan til, en annars
þurrt. Áfram fremur hlýtt.

Föstudagur 17. maí
17.05 Mæðgurnar (12:22)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (86:90)
18.30 Falda myndavélin
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Söngvakeppni evrópskra sjón-

varpsstöðva (1:8) Kynnt verða
lögin frá Kýpur, Bretlandi og Austurríki
sem keppa í Tallin í Eistlandi 25. maí.
20.15 Við rásmarkið. (Ready to Run)
Fjölskyldumynd um fjórtán ára stúlku
sem vinnur á skeiðvelli og þjálfar talandi
veðhlaupahest til sigurs. Aðalhlutverk:
Krissy Perez, Jason Dohring og Lillian
Hurst.
21.45 Bopha! (Bopha!) Bíómynd frá
1993 um lögreglumann í Suður-Afríku
árið 1980 og vandann sem hann kemst í
þegar sonur hans fer að berjast gegn að-
skilnaðarstefnunni. Aðalhlutverk: Danny
Glover, Alfre Woodard og Malcolm Mc
Dowell.
23.40 Ljúflingur. (Simpatico) Kvik-
mynd frá 1999 sem byggð er á leikriti
eftir Sam Shepard. Tveir vinir hittast eft-
ir 20 ára aðskilnað og annar þykist eiga
hinum grátt að gjalda. e. Aðalhlutverk:
Nick Nolte, Jeff Bridges, Sharon Stone,
Catherine Keener og Albert Finney.
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 18. maí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (87:90)
09.30 Maja (6:52)
09.37 Albertína ballerína (10:26)
09.45 Litlu skrímslin (45:52)
09.54 Kattalíf (3:6)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (9:40)
10.25 Pokémon (46:52)
11.10 Kastljósið
11.30 Skjáleikurinn
12.25 Snjókrossið 2002
13.00 HM í íshokkí
15.30 Kosningakastljósið 2002 End-
ursýndir þættir frá því í vikunni um kosn-
ingamálin í Garðabæ, Mosfellsbæ, á
Seltjarnarnesi, í Árborg og á Akranesi, í
Vestmannaeyjum, á Ísafirði, í Skagafirði
og í Fjarðarbyggð.
18.00 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (13:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Söngvakeppni evrópska  sjón-

varpsstöðva (2:8) Kynnt verða
lögin frá Grikklandi, Spáni og Króatíu
sem keppa í Tallin í Eistlandi 25. maí.
20.15 Haust í New York. (Autumn in
New York) Bíómynd frá 2000 um ástar-
samband fimmtugs flagara í New York
og rúmlega tvítugrar stúlku sem berst
við illvígan sjúkdóm. Aðalhlutverk: Ric-
hard Gere, Winona Ryder og Anthony
LaPaglia.
22.00 Baskerville-hundurinn. (Hound
of the Baskervilles) Sjónvarpsmynd
byggð á sögu um spæjarann Sherlock
Holmes. Aðalhlutverk: Matt Frewer,
Kenneth Welsh og Jason London.
23.30 Algjör hundsrass. (Fucking Am-
al) Sænsk bíómynd um vináttu og ástir
tveggja unglingsstúlkna í smábæ. Atriði
í myndinni eru ekki við hæfi barna. e.
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 19. maí
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.57 Andarteppa (8:26)
10.10 Gleymdu leikföngin (5:13)
10.23 Ungur uppfinningamaðu
10.45 Svona erum við
11.20 Kastljósið
11.45 Skjáleikurinn
17.00 Geimferðin (21:26)
17.50 Táknmálsfréttir (3:30)
18.00 Jenný og Ramitz (2:3)
18.30 Drengurinn sem vildi ekki þvo
sér (2:3)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Söngvakeppni evrópskra sjón-

varpsstöðva (3:8) Kynnt verða
lögin frá Rússlandi, Eistlandi og Make-
dóníu sem keppa í Tallin í Eistlandi 25.
maí.
20.15 Tyrkjaránið (2:3) 2. þáttur: Feg-
urð þjáningarinnar. Í þættinum greinir
frá herleiðingunni til Norður-Afríku, sagt
er frá Guðríði Símonardóttur og Ólafi
Egilssyni og honum fylgt eftir á heimleið
gegnum Evrópu, staldrað er við hlutverk
Danakonungs og rakin harmsaga út-
kaupamanns sem keypti Íslendingum
frelsi, ennfremur eru gefin sýnishorn af
listsköpun sem orðið hefur til út frá
Tyrkjaráninu.
21.05 Hálandahöfðinginn (8:11)

21.55 Söngsamkoma á hvítasunnu-
degi. Upptaka frá samkomu hjá

hvítasunnukirkjunni Fíladelfíu í Reykja-
vík. Fram koma Lofgjörðarhópur Fíla-
delfíu ásamt einsöngvurum og tvöfaldur
karlakvartett.
22.50 Hvít sem snær. (Sa vit som en
snö) Sænsk bíómynd um þroskasögu
Elsu Andersson sem elst upp á bóndabæ
í upphafi síðustu aldar, en verður seinna
fyrsta sænska konan sem tekur flug-
mannspróf. Aðalhlutverk leika Amanda
Ooms, Björn Granath, Shanti Roney,
Maria Heiskanen og Reine Brynjolfsson.
00.20 Kastljósið
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 17. maí
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Murphy Brown (e)
13.05 The Man Who Knew too Little
14.40 Andrea (e)
15.05 NBA Action
15.35 The Simpsons (1:21) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (e)
18.05 Friends (16:24) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Tumi tígur. (The Tigger Movie)
Bráðskemmtileg teiknimynd fyrir alla
fjölskylduna. Það er líf og fjör hjá Tígra
og vinum hans sem lenda í ótal ævintýr-
um.
20.50 Smallville (6:22)
21.40 Red Planet. (Rauða plánetan)
Spennumynd um örlög mannkynsins.
Skilyrði fyrir búsetu á jörðinni fara
versnandi. Leita verða nýrra leiða, annars
blasa endalokin við. Bandarískir geim-
farar fara í könnunarleiðangur til Mars
en þar gætu mennirnir hugsanlega fundið
sér heimkynni til framtíðar. Leiðangur-
inn er ekki með öllu hættulaus og brátt
fer eitt og annað úrskeiðis.  Aðalhlutverk:
Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Benjamin
Bratt, Tom Sizemore.
23.30 The Man Who Knew too Little.
(Maðurinn sem vissi of lítið) Vitleysing-
urinn Wallace Ritchie (Bill Murray) flæk-
ist í skrautlega atburðarás þar sem rúss-
neskir njósnarar, gleðikonur og aðrir ís-
kyggilegir halda að hann sé alræmdur
leigumorðingi. Hann heldur hins vegar
að hann sé þátttakandi í tilraunaleikhúsi
og tekur þátt í leiknum með glöðu geði.
Aðalhlutverk: Bill Murray, Peter Gall-
agher, Joanne Whalley.
01.00 She´s so Lovely. (Hún er æði)
Eddie og Maureen elska hvort annað út
af lífinu. Þau eru sannfærð um að ást
þeirra muni fleyta þeim í gegnum alla þá
erfiðleika sem þau komi til með að standa
frammi fyrir. Þegar þau eru aðskilin
reynir þó á hvort ástin sé öllu yfirsterkari.
Aðalhlutverk: John Travolta, Sean Penn.
02.35 Ísland í dag
03.00 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 18. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.20 Konungur á tímaflakki
11.50 Bold and the Beautiful
13.35 60 Minutes (e)
14.20 Saga HM. (Fifa World Cup Film
Collection) Rakin er saga heimsmeistara-
keppninnar í knattspyrnu frá 1954 til
1990. Þættirnir eru alls tíu en í þeim
fyrsta er fylgst með keppninni í Sviss ár-
ið 1954. Ungverjar, með Puskas fremstan
í flokki, þóttu sigurstranglegir og mættu
Þjóðverjum í bráðskemmtilegum úrslita-
leik.
15.45 Sálin (e)
16.25 The Simpsons (19:21) (e)
16.50 Best í bítið
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg (11:24)
20.00 Friends (17:24)
20.30 Ready to Rumble. (Til í slaginn)
Gamanmynd um tvo kappsama áhuga-
menn um fjölbragðaglímu. Þeir taka því
illa þegar átrúnaðargoðið þeirra, Jimmy
King, er beittur bolabrögðum. King miss-
ir af heimsmeistaratitlinum en hinir tveir
eldheitu stuðningsmenn ætla að hjálpa
honum að endurheimta virðinguna og
titilinn eftirsótta. Aðalhlutverk: David
Arquette, Oliver Platt, Scott Caan.
22.20 Space Cowboys. (Geimkúrekar)
Árið 1958 benti allt til þess að félagarnir
Frank, Hawk, Jerry og Tank yrðu fyrstir
manna sendir út í geiminn. Af því varð
ekki og vonbrigðin voru mikil. Nokkrum
áratugum seinna er Frank óvænt beðinn

um aðstoð við að bjarga biluðu gervi-
tungli. Hann samþykkir beiðnina en setur
það skilyrði að gömlu félagarnir komi
honum til aðstoðar í ferðinni.  Aðalhlut-
verk: Clint Eastwood, Tommy Lee Jones,
Donald Sutherland, James Garner.
00.35 Nightwatch. (Næturvörðurinn)
Spennumynd um laganema sem tekur
að sér starf næturvarðar í líkhúsi. Rað-
morðingi gengur laus í borginni og bönd-
in berast að hinum unga næturverði.
Hann á erfiðar nætur fyrir höndum því
hann grunar að tilgáta yfirvalda sé að
hluta til rétt. Það er bara einhver annar í
líkhúsinu sem ber ábyrgð á þessum
hroðalegu morðum. Aðalhlutverk: Ewan
McGregor, Nick Nolte, Patricia Arquette,
Josh Brolin, Lauren Graham.
02.15 Zero Effect. (Handbragð Zeros)
Einkaspæjarinn Daryl Zero er öðrum
fremri á sínu sviði og varla til sú ráðgáta
sem vefst fyrir honum. Hann er hins
vegar mjög sérvitur og klaufi í einkalíf-
inu. Þegar kappinn bregður sér í hlutverk
einkaspæjarans stenst honum enginn
snúninginn.  Aðalhlutverk: Ryan O´Neal,
Ben Stiller, Bill Pullman.
04.10 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 19. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Neighbours
13.50 60 Minutes II (e)
14.35 Mótorsport (e)
15.00 Cat´s Don´t Dance
16.20 The Simpsons (20:21) (e)
16.45 Andrea (e)
17.10 Sjálfstætt fólk (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 The Education of Max Bickford
20.20 Sjálfstætt fólk
20.50 Dr. T and the Women. (Kvenna-
klandur) Rómantísk gamanmynd með
úrvalsleikurum. Kvensjúkdómafræðing-
urinn Sullivan Travis lifir fullkomnu lífi.
En svo fær eiginkona hans taugaáfall og
þá fer að síga á ógæfuhliðina. Til að
bæta gráu ofan á svart ætlar elsta dóttir
þeirra hjóna að giftast heitmanni sínum
þrátt fyrir að hún sé samkynhneigð! Ýmis
önnur persónuleg mál þjaka Sullivan
sem á sannarlega úr vöndu að ráða.  Aðal-
hlutverk: Richard Gere, Helen Hunt,
Farrah Fawcett, Laura Dern, Shelley
Long.
22.50 Ride With the Devil. (Stríðátök)
Æskuvinirnir Jack Roedel og Jack Bull
taka fullan þátt í borgarastyrjöldinni í
Bandaríkjunum árið 1861. Þeir berjast
hetjulega gegn sveitum norðanmanna
en það er við ramman reip að draga.
Ánægjustundirnar eru fáar en kynni við
unga ekkju létta þeim lífið.  Aðalhlutverk:
Skeet Ulrich, Tobey Maguire, Jewel
Kilcher.
01.05 Kundun. Stórmynd Martins Scor-
sese um viðburðaríka ævi trúarleiðtogans
Dalais Lama. Hann flúði æskustöðvar
sínar í Tíbet þegar Kínverjar gerðu inn-
rás, fór í útlegð til Indlands og hefur
þurft að dvelja þar síðan meðan Kínverjar
kúga enn friðsama landa hans. Bönnuð
börnum.
03.15 Tónlistarmyndbönd

Mánudagur 20. maí
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.20 A Rat´s Tale
11.45 The Black Stallion Returns
13.25 Baby Genius. (Litli snillingurinn)
Allir vita að börn eru ómótstæðileg. Við
fylgjumst með þeim vaxa og dafna og
fyllumst stolti. Sálfræðingurinn Elena
Kinder veit meira um börn en flestir
aðrir. Árum saman hefur hún rannsakað
það sem býr á við bros þeirra og hjal. Því
miður er tilgangur hennar ekki fyllilega
réttmætur og því er óskandi að einhver
skerist í leikinn.  Aðalhlutverk: Kathleen
Turner, Christopher Lloyd, Kim Cattrall,
Peter Macnicol.
14.55 The Simpsons (5:21) (e)
15.20 Oprah Winfrey
16.05 Murphy Brown (e)
16.30 Saga HM
18.00 Leiðin á HM
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Undeclared (17:17)
20.00 Dawson´s Creek (23:23)
20.50 Smoke Signals. (Reykmerki)
Verðlaunamynd um indíánann Thomas
sem er dálítið sérkennilegur í háttum.
Hann missti foreldra sína í eldsvoða fyrir
mörgum árum en Arnold nokkur bjarg-
aði honum úr eldinum. Nú berast þær
fréttir að bjargvætturinn sé látinn en
Thomas þekkir son hans, Victor, og vill
fara með honum að dánarstað Arnolds.
Aðalhlutverk: Adam Beach, Evan Ad-
ams.
22.20 60 Minutes

23.10 Mótorsport
23.35 Without Limits. (Sigurvegarinn
Prefontaine) Steve Prefontaine, ung og
efnileg hlaupastjarna, var dýrkaður í
Bandaríkjunum á áttunda áratugnum.
Hann stefndi á sigur á Ólympíuleikunum
árið 1976 en tæpu ári fyrir leikana lést
hann í bílslysi, aðeins 24 ára gamall.
Maltin gefur þrjár stjörnur.  Aðalhlut-
verk: Billy Crudup, Donald Sutherland,
Monica Potter, Jeremy Sisto.
01.30 24 (17:24) (e) Jack notar Elizabeth
sem beitu til að ná Alexis, Teri þjáist að
minnisleysi og leitar kunnuglegra staða,
Kim leitar til Ricks eftir hjálp og Keith
grátbiður föður sinn að segja frá svikum
Carls.
02.15 Leiðin á HM
02.40 Ísland í dag
03.05 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 17. maí
18.00 Heklusport
18.30 Íþróttir um allan heim
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 Leiðin á HM. (Kórea og Pólland)
Myndaflokkur þar sem þátttökuþjóðir-
nar á HM í sumar eru kynntar til sög-
unnar.  Kastljósinu er beint að tveimur
þjóðum í hverjum þætti. Rætt er við
þjálfarana og helstu stjörnur liðanna.

Haust
í New York

Í kvikmyndinni Haust í NewÍ kvikmyndinni Haust í NewÍ kvikmyndinni Haust í NewÍ kvikmyndinni Haust í NewÍ kvikmyndinni Haust í New
York eða Autumn in NewYork eða Autumn in NewYork eða Autumn in NewYork eða Autumn in NewYork eða Autumn in New

York sem Sjónvarpið sýnirYork sem Sjónvarpið sýnirYork sem Sjónvarpið sýnirYork sem Sjónvarpið sýnirYork sem Sjónvarpið sýnir
kl. 20:15 á laugardagskvöld,kl. 20:15 á laugardagskvöld,kl. 20:15 á laugardagskvöld,kl. 20:15 á laugardagskvöld,kl. 20:15 á laugardagskvöld,
segir af sambandi fimmtugssegir af sambandi fimmtugssegir af sambandi fimmtugssegir af sambandi fimmtugssegir af sambandi fimmtugs

flagara í New York og rúm-flagara í New York og rúm-flagara í New York og rúm-flagara í New York og rúm-flagara í New York og rúm-
lega fimmtugs flagara í Newlega fimmtugs flagara í Newlega fimmtugs flagara í Newlega fimmtugs flagara í Newlega fimmtugs flagara í New
York og rúmlegrar tvítugrarYork og rúmlegrar tvítugrarYork og rúmlegrar tvítugrarYork og rúmlegrar tvítugrarYork og rúmlegrar tvítugrar

stúlku sem berst við illvíganstúlku sem berst við illvíganstúlku sem berst við illvíganstúlku sem berst við illvíganstúlku sem berst við illvígan
sjúkdóm. Will er veitinga-sjúkdóm. Will er veitinga-sjúkdóm. Will er veitinga-sjúkdóm. Will er veitinga-sjúkdóm. Will er veitinga-

maður sem á velgengni aðmaður sem á velgengni aðmaður sem á velgengni aðmaður sem á velgengni aðmaður sem á velgengni að
fagna í starfi, er mikið upp áfagna í starfi, er mikið upp áfagna í starfi, er mikið upp áfagna í starfi, er mikið upp áfagna í starfi, er mikið upp á

kvenhöndina en hafnar þvíkvenhöndina en hafnar þvíkvenhöndina en hafnar þvíkvenhöndina en hafnar þvíkvenhöndina en hafnar því
að til sé sönn ást. Charlotteað til sé sönn ást. Charlotteað til sé sönn ást. Charlotteað til sé sönn ást. Charlotteað til sé sönn ást. Charlotte
býr hjá ömmu sinni, er list-býr hjá ömmu sinni, er list-býr hjá ömmu sinni, er list-býr hjá ömmu sinni, er list-býr hjá ömmu sinni, er list-
ræn en sjúkdómurinn hvílirræn en sjúkdómurinn hvílirræn en sjúkdómurinn hvílirræn en sjúkdómurinn hvílirræn en sjúkdómurinn hvílir

yfir henni eins og skuggi.yfir henni eins og skuggi.yfir henni eins og skuggi.yfir henni eins og skuggi.yfir henni eins og skuggi.
Hún lætur Will ekki komastHún lætur Will ekki komastHún lætur Will ekki komastHún lætur Will ekki komastHún lætur Will ekki komast

upp með neitt kjaftæði.upp með neitt kjaftæði.upp með neitt kjaftæði.upp með neitt kjaftæði.upp með neitt kjaftæði.
Aðalhlutverk leika RivhardAðalhlutverk leika RivhardAðalhlutverk leika RivhardAðalhlutverk leika RivhardAðalhlutverk leika Rivhard

Gere og Wiona Ryder.Gere og Wiona Ryder.Gere og Wiona Ryder.Gere og Wiona Ryder.Gere og Wiona Ryder.netiðnetiðnetiðnetiðnetið
http://www.islandia.is/
~joas/minjasafn/ Heima-
síða minjasafns Egils Ól-
afssonar, Hnjóti. Á
síðunni má finna ýmsan
fróðleik um búnað manna
og siði á liðnum öldum.
Þar má meðal annars
lesa frásögn Guðbjarts
Guðbjartssonar, fyrrum
bónda, á verstöðvum í
Kollsvík, upptalningar á
hákarlaskipum í Rauða-
sandshreppi á seinni
hluta 19. aldar og margt
fleira.

tónlisttónlisttónlisttónlisttónlist
Uppskeruhátíð:
Nú er skólaárinu í Tónlist-
arskóla Ísafjarðar að ljúka
eins og í öðrum skólum
og komið að uppskeruhá-
tíð, prófum, vortónleikum
og skólaslitum. Í kvöld kl.
20 verða tónleikar söng-
nemenda þar sem fram
koma fjórir söngnemendur
og flytja sönglög, þjóðlög
og fleira. Fernir vortónleik-
ar verða síðan annað
kvöld og föstudagskvöld
kl. 20 og á laugardag kl.
15 og 17. Á vortónleikun-
um ber mest á einleikur-
um sem eru hátt á annað
hundraðið. Framangreind-
ir tónleikar verða í Hömr-
um og er aðgangseyrir kr.
500. Vortónleikar í útibúi
skólans á Flateyri verða
miðvikudagskvöldið 22.
maí, sunnudaginn 26. maí
á Suðureyri og á Þingeyri
fimmtudaginn 30. maí líkt
og í Súðavík.
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Fermingarmessa á hvíta-
sunnudag kl. 14:00.
Hnífsdalskapella:

Fermingarmessa á hvíta-
sunnudag kl. 11:00.

20.30 Leiðin á HM. (Portúgal og
Bandaríkin) Myndaflokkur þar sem
þátttökuþjóðirnar á HM í sumar eru
kynntar til sögunnar.  Kastljósinu er beint
að tveimur þjóðum í hverjum þætti. Rætt
er við þjálfarana og helstu stjörnur lið-
anna.
21.00 Princess Mononoke. (Mononoke
prinsessa) Hörkuspennandi teiknimynd.
Sögusviðið er Japan á miðöldum. Prins-
inn Ashitaka barðist hetjulega gegn ein-
um af óvinum ríkisins en það var dýru
verði keypt. Eiturefni er komið í líkama
hans og horfurnar eru ekki góðar. Mót-
efnið er til en það verður ekki hættulaust
að nálgast það.
23.10 The Omen. (Fyrirboðinn) Robert
og Katherine Thorn eru bandarísku
sendiherrahjónin í London. Hún er ófrísk
og þau sjá fram á margar ánægjustundir
með nýjum fjölskyldumeðlimi. Fljótlega
eftir fæðinguna taka undarlegir atburðir
að gerast og barnið færir þeim ekki þá
gleði sem þau vonuðust eftir. Aðalhlut-
verk: Gregory Peck, Lee Remick, David
Warner, Billie Whitelaw, Harvey Steph-
ens.
01.00 NBA. Bein útsending.
04.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 18. maí
17.00 Toppleikir
18.50 Lottó
19.00 Highlander (14:22)
20.00 Hnefaleikar - Naseem Hamed.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í
London. Á meðal þeirra sem mætast eru
Prinsinn Naseem Hamed og Manuel
Calvo.
23.00 That Thing You Do. (Hljómsveit-
in) Gamansöm mynd um hljómsveitar-
brölt á gullöld rokksins. Strákarnir höfðu
ekki hugmynd um hvaða möguleika
nýstofnuð hljómsveit þeirra ætti en þegar
Play-Tone Records bauð þeim samning
og lagið That Thing You Do sló í gegn
varð ekki aftur snúið. Ævintýrið var hafið
og enginn vissi hvar það myndi enda.
Aðalhlutverk: Tom Everett Scott, Liv
Tyler, Johnathon Schaech, Steve Zahn.
00.45 Painting Pamela. Erótísk mynd.
02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 19. maí
13.30 Hnefaleikar - Naseem Hamed
16.30 Saga HM. (1986 Mexico) Rakin
er saga heimsmeistarakeppninnar í knatt-
spyrnu frá 1954 til 1990. Í þessum þætti
er fylgst með keppninni í Mexíkó árið
1986. Allra augu beindust að Argentínu-
manninum Diego Maradona en í þessari
keppni skoraði hann eitt eftirminnileg-
asta mark í sögu HM.
18.00 Meistaradeild Evrópu. Farið er
yfir leiki síðustu umferðar og spáð í spil-
in fyrir þá næstu.
19.00 Golfmót í Bandaríkjunum
20.00 South Park (11:17)
20.25 Great Expectations. (Glæstar
vonir) Nútímaútgáfa á klassískri sögu
Charles Dickens. Finn og Estella sem
léku sér saman sem börn hittast að nýju
áratug síðar þegar Finn er við listnám í
New York. Þau stíga í vænginn hvort
við annað en eru hrædd við að stíga
skrefið til fulls. Aðalhlutverk: Ethan
Hawke, Gwyneth Paltrow, Anne Ban-
croft, Robert De Niro.
22.15 NBA. Bein útsending.
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

Mánudagur 20. maí
18.30 Gillette-sportpakkinn
19.00 Ibiza Uncovered (1:8) (Sælu-
stundir á Ibiza) Ibiza er vinsæll sumar-
dvalarstaður hjá ungu fólki. Hér er gleðin
við völd allan sólarhringinn og skemmti-
staðirnir beita ýmsum brögðum til að
laða að gesti.
20.00 Leiðin á HM. (Brasilía og Kína)
Myndaflokkur þar sem þátttökuþjóð-
irnar á HM í sumar eru kynntar til sög-
unnar.  Kastljósinu er beint að tveimur
þjóðum í hverjum þætti. Rætt er við
þjálfarana og helstu stjörnur liðanna.
20.30 Leiðin á HM. (Tyrkland og Kosta-
ríka) Myndaflokkur þar sem þátttöku-
þjóðirnar á HM í sumar eru kynntar til
sögunnar.  Kastljósinu er beint að tveimur
þjóðum í hverjum þætti. Rætt er við
þjálfarana og helstu stjörnur liðanna.
21.00 Saga HM. (1974 Þýskaland) Rak-
in er saga heimsmeistarakeppninnar í
knattspyrnu frá 1954 til 1990. Í þessum
þætti er fylgst með keppninni í Vestur-
Þýskalandi árið 1974. Hollendingar, með
Johan Cryuff fremstan í flokki, heilluðu
knattspyrnuáhugamenn með skemmti-
legum leik en Franz Beckenbauer og
félagar hans í þýska liðinu höfðu ekki
sagt sitt síðasta.
22.30 Gillette-sportpakkinn HM2002
23.00 Broadcast News. (Sjónvarps-
fréttir) Fylgst er með nokkrum manneskj-
um í darraðardansi fréttaheimsins. Aaron
Altman er snjall og klókur við að krækja
í fréttirnar en handónýtur við að koma
þeim frá sér í sjónvarpi. Jane Craig er út-
sendingarstjóri frétta; metnaðargjörn
kona sem lifir innantómu lífi og leggur

ofurást á vinnu sína. Loks er það Tom
Grunick; myndarlegur froðuhaus sem
ekkert veit en kemur svo vel fyrir á
sjón-varpsskjánum. Aðalhlutverk:
Holly Hunter, William Hurt, Albert
Brooks, Joan Cusack, Robert Prosky.
01.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 17. maí
16.30 Muzik.is
17.30 Two Guys and a Girl (e)
18.00 Everybody loves Raymond
18.30 Yes, Dear(e)
19:00 Powerplay (e)
19.30 Powerplay(e)
20:00 Jackass. Allir þekkja æringjann
Johnny Knoxville sem safnar myndum
af ofurhugum í vandræðum og öðru
fólki í óheppilegum aðstæðum. Fólki
er ráðlagt að reyna ekki að leika vitleys-
una eftir.
20.30 Bob Patterson. Bob Patterson
er fyrirlesari sem hvetur fræga fólkið á
framabrautinni. Hans eigin frami er þó
þyrnum stráður og hann á í mesta basli
með að hjálpa sjálfum sér eins vel og
hann hjálpar öðrum. Að sjálfsögðu
sprenghlægilegir gamaþættir
21:00 Undercover. Bandarísk spennu-
þáttaröð um sérsveit flugumanna á veg-
um lögreglunnar sem gengur milli bols
og höfuðs á glæpasamtökum. Bandarísk
spennuþáttaröð um sérsveit flugumanna
á vegum lögreglunnar sem gengur milli
bols og höfuðs á glæpasamtökum Don-
ovan gerir bandalag við herforingja er
hann leitar eiturlyfjabaróns í Bólivíu.
22.00 Djúpa laugin
23:00 Malcolm in the middle (e)
23.30 Will & Grace (e)
00.00 CSI (e)
00.20 Law & Order SVU (e)
01.10 Jay Leno(e)
02.00 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 18. maí
12.30 48 Hours(e)
13.30 Law & Order(e)
14.30 Jay Leno(e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Survivor IV (e)
17.30 Fólk (e)
18.30 Undercover (e)
19.30 Two Guys and Girl (e)
20.00 Powerplay. Bandarísk þáttaröð
um Brett Parker er flytur aftur til
heimabæjar síns til að stjórna hokkíliði
21:00 Íslendingar.

22:00 Total Recall. Geimskip á leið til
Mars fellur til jarðar en í því var hinn
forni Brancusi-steinn. Þrír af sex áhafn-
armeðlimum deyja en ekki af völdum
slyssins.
22.50 Ladies Man (e)
23.20 Profiler (e)
00.10 Tvöfaldur Jay Leno (e)
02.20 Muzik.is

Sunnudagur 19. maí
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 Providance (e)
18.30 Bob Patters(e)
19.00 Jackass(e)
19.30 Yes,dear (e)
20:00 Ladies Man
20.30 Will & Grace. Innanhússhönn-
uðurinn Grace Adler og lögfræðingur-
inn Will Truman eru vinir og nágrannar.
Ásamt aðstoðarkonu Grace, Karen, og
æskufélaga Wills, Jack. Þættirnir hafa
fengið frábærar viðtökur enda er þarna á
ferðinni gæðagrín og glens. Þættirnir eru
margverðlaunaðir.
21.00 The Practice. Gagnrýnendur í
Bandaríkjunum halda vart vatni yfir
þættinum enda hefur “The Practice”
fengið sex Emmy-verðlaun, þrjú Gold-
en Globe Verðlaun og Peabody-verð-
launin.
21.45 Silfur Egils
23.30 Íslendingar(e)
00.30 Survivor IV (e)
01.20 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist

Mánudagur 20. maí
17.30 Muzik.is
18.30 Íslendingar (e)
19.30 Mótor. Fjallað um flesta allt það
sem viðkemur fjórhjólum, bílum og öðr-
um tryllitækjum.
20:00 Survivor IV. Bandarísk þáttaröð
sem lýsir þrautum, sigrum og svikum 16
keppenda sem eru látnir sjá um sig sjálfir
á afskekktri eyju og keppa að því að fá
milljón dala verðlaun.
20.50 Málið
21.00 C.S.I.
21.50 Borgarmálin (f)
22.00  Profiler. Rachel Burke reynir að
handsama raðmorðingja sem ræðst á hátt-
settar konur og neyðir þær til að taka til
og þrífa áður en hann myrðir þær.
22.50 Jay Leno. Skærustu stjörnurnar
slást um að fá að koma fram hjá þessum
ósvífna furðufugli.
23.40 Undercover (e)
00.30 Deadline(e)
01.20 Muzik.is
02.10 Óstöðvandi tónlist

Eruð þið til í....?Eruð þið til í....?Eruð þið til í....?Eruð þið til í....?Eruð þið til í....?
Meðferðarheimili í nágrenni höfuðborgar-

svæðisins óskar að ráða hjón eða sambýlis-
fólk á besta aldri, til starfa sem fyrst.
Hann þarf að vera með bílpróf, ráðagóður

og hagur á ýmsum sviðum. Einhver þekking
á ylrækt væri kærkomin, en ekki skilyrði.
Hún þarf að geta eldað og bakað fyrir 25-

30 manna mötuneyti.
Það sem mestu máli skiptir fyrir bæði, er

reglusemi, jákvætt hugarfar og góð mannleg
samskipti. Fólk með börn á skólaskyldualdri
kemur ekki til greina.

Upplýsingar í síma 895 3468 virka daga
milli kl. 16:00 og 18:00.

Bopha!
Kvikmyndir Bopha! sem Sjónvarpið sýnir kl. 21:45 á föstudagskvöld er frá árinu 1993 ogKvikmyndir Bopha! sem Sjónvarpið sýnir kl. 21:45 á föstudagskvöld er frá árinu 1993 ogKvikmyndir Bopha! sem Sjónvarpið sýnir kl. 21:45 á föstudagskvöld er frá árinu 1993 ogKvikmyndir Bopha! sem Sjónvarpið sýnir kl. 21:45 á föstudagskvöld er frá árinu 1993 ogKvikmyndir Bopha! sem Sjónvarpið sýnir kl. 21:45 á föstudagskvöld er frá árinu 1993 og
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netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Birna Lárusdóttir bæjar-
fulltrúi í Ísafjarðarbæ og

mamma svarar:

,,Ég vakna
ekki fyrr en

ég er búin að
hella mér

kaffi í bolla og
lesa bb.is.

Þar sem ég
er formaður skólanefndar

heimsæki ég oft heima-
síðu Menntaskólans á

Ísafirði á fvi.is. Mér finnst
mjög miður að við höfum
misst af mi.is léninu, en
nafni skólans var breytt

aðeins of seint til að hægt
væri að krækja í rétta lén-
ið. Um daginn fór ég inn á

síðuna jokes.com þar
sem mig vantaði brandara
fyrir veislustjórnun á loka-

hófi KFÍ. Svo má ekki
gleyma flottustu síðunni á

Ísafirði, heimasíðu Ísa-
fjarðarbæjar, isafjordur.is,

sem komin er í nýjan og
notendavænni búning og

var opnuð formlega á
síðasta bæjarstjórnar-

fundi.“

Messíana Marzellíus-
dóttir, tónlistarkennari,

verður sextug laugardag-
inn 18. maí. Af því tilefni

býður hún vinum og
vandamönnum í kaffi

mánudaginn 20. maí nk.
kl. 16:00 í sal Oddfellowa

á Ísafirði.

afmæliafmæliafmæliafmæliafmæli

AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna
Starfskraftur óskast á tannlæknastofnuna

á Ísafirði. Þarf að geta hafið störf í ágúst.
Upplýsingar í síma 456 3737.
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205 milljóna króna hagnað-205 milljóna króna hagnað-205 milljóna króna hagnað-205 milljóna króna hagnað-205 milljóna króna hagnað-
ur fyrstu þrjá mánuði ársinsur fyrstu þrjá mánuði ársinsur fyrstu þrjá mánuði ársinsur fyrstu þrjá mánuði ársinsur fyrstu þrjá mánuði ársins

ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

KjósendumKjósendumKjósendumKjósendumKjósendum
fækkar umfækkar umfækkar umfækkar umfækkar um
65 frá 199865 frá 199865 frá 199865 frá 199865 frá 1998
Í Ísafjarðarbæ hefur

kjörgengum einstakling-
um fækkað um 65 á síð-
ustu fjórum árum, en hlut-
fall kynja hefur haldist
nokkuð óbreytt. Árið 1998
voru 2866 á kjörskrá í
sveitarfélaginu, þar af
1493 karlar eða um 52%.
Nú eru 2801 kjörgengir í
Ísafjarðarbæ, 1414 karlar
og 1387 konur. Eins og
áður eru karlar í naumum
meirihluta þó konurnar
sæki örlítið á.

Í Bolungarvík eru 663
kjörgengir, en voru rúm-
lega 700 fyrir síðustu
sveitarstjórnakosningar.
Karlmenn eru 21 fleiri en
konur. Í Súðavík er kynja-
hlutfall svipað og í hinum
sveitarfélögunum tveim-
ur. Alls eru þar 168 á kjör-
skrá, 78 konur og 90 karl-
ar.

Hraðfrystihúsið - Gunnvör
hf. var rekið með 205 milljóna
króna hagnaði fyrstu þrjá
mánuði þessa árs, samanborið
við 17 milljón króna tap á
sama tímabili í fyrra. Hagn-
aður fyrir afskriftir og fjár-
magnsgjöld jókst um 22% á
milli ára, úr 195 milljónum
króna árið 2001 í 239 milljónir
króna í ár. Veltufé frá rekstri
nam 175 milljónum króna á
tímabilinu, samanborið við
148 milljónir króna á sama
tímabili árið áður, og jókst
því um tæp 19%.

Rekstrartekjur félagsins
námu 810 milljónum króna
samanborið við 718 milljónir
króna árið áður og jukust því
um 13%. Rekstrargjöld fé- lagsins námu 571 milljón

króna  samanborið við 523
milljónir króna árið áður.
Hagnaður félagsins fyrir af-
skriftir og fjármagnsliði  er
því 239 milljónir króna eða
29,5% af rekstrartekjum sam-
anborið við 195 milljónir
króna og 27,2% árið áður.

Afskriftir námu alls 93
milljónum króna samanborið
við 86 milljónir króna árið
2001.  Fjármagnsliðir voru já-
kvæðir um 102 milljónir kr.
en voru neikvæðir um 134
milljónir árið áður. Nær allar
skuldir félagsins eru í erlend-
um myntum og nam gengis-
hagnaður félagins 113 millj-

ónum króna á tímabilinu sam-
anborið við 111 milljón króna
gengistap árið áður.

Heildareignir félagsins 31.
mars sl. námu 5.377 milljón-
um króna en skuldir og skuld-
bindingar 4.014 milljónum
króna.  Bókfært eigið fé fé-
lagsins var því 1.363 milljón-
um krónur og jókst um 215
milljónir króna á tímabilinu
eða um 19%.  Eiginfjárhlut-
fallið er 25,35% og veltufjár-
hlutfallið 1,19. Nettóskuldir
félagsins hafa lækkað um 245
milljónir króna frá áramótum
úr 3.018 milljónum króna í
2.774 milljónir króna.
Árshlutauppgjörið er gert

samkvæmt reglum um verð-
leiðrétt reikningsskil eins og
gert hefur verið undanfarin ár.
Ef ekki hefði verið beitt regl-
um um verðleiðrétt reiknings-
skil hefði hagnaður félagsins
verið 30,5 milljónum króna
minni og eigið fé 41 milljón
króna lægra.

Að sögn Einars Vals Krist-
jánssonar framkvæmdastjóra
var afkoma tímabilsins ágæt
og í samræmi við áætlanir að
teknu tilliti til þeirra breytinga
sem orðið hefur á gengi ís-
lensku krónunnar. Bolfisk-
veiðar og vinnsla gengu vel á
tímabilinu svo og útgerð
frystiskips félagsins. Útgerð

rækjuskipa félagsins hefur
gengið betur það sem af er
árinu og má þar sérstaklega
nefna að afli skipanna hefur
aukist talsvert miðað við und-
anfarin ár. Rækjuvinnsla fé-
lagsins gekk þolanlega en af-
urðaverð hefur haldið áfram
að lækka.

Einar Valur Kristjánsson
segir að miðað við svipaðar
ytri aðstæður séu stjórnendur
félagsins þokkalega bjartsýnir
á að árið verði félaginu hag-
stætt. Þó verður að hafa í huga
að breytingar á gengi íslensku
krónunna svo og þróun olíu-
verðs hefur mikil áhrif á af-
komu félagsins.
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Mælt með ráðningu Skarp-Mælt með ráðningu Skarp-Mælt með ráðningu Skarp-Mælt með ráðningu Skarp-Mælt með ráðningu Skarp-
héðins  í stöðu skólastjórahéðins  í stöðu skólastjórahéðins  í stöðu skólastjórahéðins  í stöðu skólastjórahéðins  í stöðu skólastjóra
Fræðslunefnd Ísafjarðar-

bæjar ákvað á fundi á föstudag
dag að mæla með ráðningu
Skarphéðins Jónssonar í stöðu
skólastjóra við Grunnskólann
á Ísafirði.

Jafnframt var formönnum
Skóla- og fjölskylduskrifstofu

og fræðslunefndar falið að
ræða við Skarphéðinn um
launakjör og ráðningu. Skarp-
héðinn var enn þriggja um-
sækjenda um stöðuna, en
hann hefur sem kunnugt er,
starfað sem aðstoðarskóla-
stjóri við skólann frá 2000.

Aðrir sem sóttu um stöðu
skólastjóra við Grunnskólann
á Ísafirði voru Guðbjartur Óla-
son, skólastjóri Brúarárskóla
og Jóna Benediktsdóttir,
kennari við GÍ. Kristinn
Breiðfjörð, fráfarandi skóla-
stjóri við GÍ lætur af störfum

Skarphéðinn Jónsson.
á vordögum og heldur þá til
Reykjavíkur, þar sem hann
mun taka við stjórn Folda-
skóla.


