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ÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbærÍsafjarðarbær

Líkur á áfram-Líkur á áfram-Líkur á áfram-Líkur á áfram-Líkur á áfram-
haldandi samstarfihaldandi samstarfihaldandi samstarfihaldandi samstarfihaldandi samstarfi

meirihlutansmeirihlutansmeirihlutansmeirihlutansmeirihlutans
Ekki hefur verið mynd-

aður meirihluti í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar þegar þetta
er ritað á mánudegi, en full-
trúar frá D-lista Sjálfstæðis-
flokks og B-lista Framsókn-
arflokks ræddust við á
sunnudag og hugðust halda
þeim áfram í dag, mánudag.

Að sögn Halldórs Hall-
dórssonar, bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar og oddvita

sjálfstæðismanna, er meiri-
hlutasamstarf þessara tveggja
lista nokkuð líklegt. „Við er-
um búin að starfa það vel sam-
an að undanförnu að ég á von
á að samningaviðræður tak-
ist“, sagði Halldór í samtali
við blaðið.

Ljósmyndari blaðsins rakst
á þetta þverpólitíska barn á
kosningakaffi D-listas þar
sem það gæddi sér á kökum.

– sjá viðtal í miðopnu við Konráð Eggertsson skipstjóra á Ísafirði
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LEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARILEIÐARI

Að loknum kosningumAð loknum kosningumAð loknum kosningumAð loknum kosningumAð loknum kosningum
Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-Umboðs-
aðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BBaðilar BB
Eftirtaldir einstaklingar sjá um
sölu og dreifingu á BB á þétt-
býlisstöðum utan Ísafjarðar:
Bolungarvík: Nikólína Þor-
valdsdóttir, Hjallastræti 38,
sími 456 7441. Súðavík: Sindri
V. Gunnarsson, Holtagötu 11,
sími 456 4982. Suðureyri:
Deborah Anne Ólafsson, Aðal-
götu 20, sími 891 7738. Flat-
eyri: Gunnhildur Brynjólfsdótt-
ir, Brimnesvegi 12a, sími 456
7752. Þingeyri: Selma Rut
Sófusdóttir, Hlíðargötu 40, sími
456 8269.

Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:Frá útgefendum:
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SuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyriSuðureyri

SkakararSkakararSkakararSkakararSkakarar
streyma tilstreyma tilstreyma tilstreyma tilstreyma til
bæjarinsbæjarinsbæjarinsbæjarinsbæjarins

Handfærabátar eru byrjaðir
að streyma til Suðureyrar við
Súgandafjörð. Þessir árlegu
gestir eru ein besta vísbending
Súgfirðinga um að nú sé sum-
arið á næsta leyti. Síðustu
daga hafa um sex eða sjö bátar
komið til bæjarins, en lítið
hefur gefið á sjó að undan-
förnu.

Það er mat manna að hátt í
50 handfærabátar hafi gert út
frá Suðureyri í fyrrasumar. Nú
er bara að vona að trillukörl-
unum hafi líkað vistin svo vel
að þeir láti sjá sig aftur í ár.

Skíðamót ÍslandsSkíðamót ÍslandsSkíðamót ÍslandsSkíðamót ÍslandsSkíðamót Íslands

Haldið á Ísa-Haldið á Ísa-Haldið á Ísa-Haldið á Ísa-Haldið á Ísa-
firði  2004firði  2004firði  2004firði  2004firði  2004

Á Skíðaþingi Skíðasam-
bands Íslands sem haldið var
fyrir stuttu að Hrafnagili í
Eyjafirði var Skíðamóti Ís-
lands og Unglingameistara-
móti Íslands fyrir árið 2004
ráðstafað.

Ákveðið var að Skíðamót
Íslands 2004 yrði haldið á Ísa-
firði en Unglingameistara-
mótið verður á Siglufirði. Þess
má geta að Skíðamót Íslands
2003 verður haldið á Akureyri
og Unglingameistaramótið í
Bláfjöllum á vegum skíða-
deildar Breiðabliks.

Ný farþegabrygNý farþegabrygNý farþegabrygNý farþegabrygNý farþegabryggja sjósett við Sundahöfn á Ísafirðigja sjósett við Sundahöfn á Ísafirðigja sjósett við Sundahöfn á Ísafirðigja sjósett við Sundahöfn á Ísafirðigja sjósett við Sundahöfn á Ísafirði
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var heildarkostnaðurinn um
2,6 milljónir króna sem er
tæpum 400 þúsund krónum
undir kostnaðaráætlun. Áætl-
að er að bryggjan verði tilbúin
til notkunar um næstu mán-
aðamót og að sögn Sigurðar
Mar  Óskarssonar, sviðsstjóra
tæknideildar Ísafjarðarbæjar,
má gera ráð fyrir því að þær
áætlanir standist að fullu.

Framkvæmdir við frágang
á nýrri farþegabryggju við
Sundahöfn á Ísafirði hófust í
síðustu viku með sjósetningu
4,5x10 metra timburflotholts.
Aðeins á eftir að útbúa land-
gang og tryggja festingar áður
en hægt verður að taka bryggj-
una í notkun.

Það er Trésmiðjan Hnífsdal
ehf. sem sá um smíðina og

Sem kunnugt er samþykkti
hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar
byggingu nýrrar farþega-
bryggju í kjölfar mikilla deilna
um aðstöðu fyrir farþegabáta
í Ísafjarðarhöfn. Á sínum tíma
leitaði ferðaþjónustufyrirtæk-
ið Hornstrandir ehf. lögfræði-

Flotbryggjan sjósett í Sundahöfn.
aðstoðar til þess að fá aðstöðu
til jafns við Sjóferðir Haf-
steins og Kiddýjar ehf. og
klögumálin gengu á víxl milli
fyrirtækjanna.

Elísabet Gunnarsdóttir,
arkitekt hjá teiknistofunni Kol
& Salt á Ísafirði, hannaði

bryggjuna en hún var valin úr
fimm tillögum sem hún lagði
fram að ósk Ísafjarðarbæjar.
Áætlaður kostnaður við þessa
framkvæmd er tæpar 5 millj-
ónir króna og þar af er smíði
timburflotholts og frágangur
um 3,5 milljónir króna.

Ólafur Ingólfsson sjávarútvegsfræðingurÓlafur Ingólfsson sjávarútvegsfræðingurÓlafur Ingólfsson sjávarútvegsfræðingurÓlafur Ingólfsson sjávarútvegsfræðingurÓlafur Ingólfsson sjávarútvegsfræðingur

Hvað verður um smá-Hvað verður um smá-Hvað verður um smá-Hvað verður um smá-Hvað verður um smá-
fisk sem sleppur?fisk sem sleppur?fisk sem sleppur?fisk sem sleppur?fisk sem sleppur?

Ísfirðingurinn Ólafur Ing-
ólfsson kynnti á föstudag
mastersverkefni sitt í sjávar-
útvegsfræðum með áherslu
á veiðar og veiðarfæri. Ól-
afur hefur undanfarin tvö ár
verið við nám í Bergen í
Noregi og hefur þar í sam-
starfi við norsku hafrann-
sóknarstofnunina unnið að
lokaverkefni sínu.

„Verkefnið gengur út á
það að komast að því hvað
verður um fisk sem sleppur
í gegnum trollmöskva og
smáfiskaskiljur“, sagði Ól-
afur þegar rætt var við hann
í kynningarhófi í Netagerð
Vestfjarða.

Ólafur segir mjög mikil-
vægt fyrir sjávarútveginn í
heild sinni að geta á áhrifa-
ríkan hátt greint frá fisk sem
ekki á að veiða. „Við viljum

ekki veiða smáfiskinn af þeirri
einföldu ástæðu að við viljum
að hann vaxi upp og nái að
hrygna. Svo þegar hann
stækkar getum við veitt hann.
Þetta er tilgangurinn með því
að sigta hann frá, en það hefur

náttúrlega ekkert upp á sig
ef fiskurinn drepst svo eftir
skiljunina. Af þessum sök-
um er mikilvægt að komast
að því hvað verður um fisk
sem sleppur og út á það gekk
verkefnið“, sagði Ólafur.

Ólafur Ingólfsson sjávarútvegsfræðingur.

Ísafjarðarbær og Íslandssaga ehf.Ísafjarðarbær og Íslandssaga ehf.Ísafjarðarbær og Íslandssaga ehf.Ísafjarðarbær og Íslandssaga ehf.Ísafjarðarbær og Íslandssaga ehf.

Semja um nið-Semja um nið-Semja um nið-Semja um nið-Semja um nið-
urrif fasteignaurrif fasteignaurrif fasteignaurrif fasteignaurrif fasteigna

Undanfarna mánuði hafa
staðið yfir viðræður á milli
Ísafjarðarbæjar og  Íslands-
sögu hf. á Suðureyri um nið-
urrif fasteigna á Suðureyri er
skulu víkja þar sem þær eru í
blóra við deiliskipulag fyrir
Suðureyri neðan Aðalgötu,
sem samþykkt var í bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar í árs-
byrjun 2000. Hafa nú verið
lögð fram drög að samningi
milli Ísafjarðarbæjar og Ís-
landssögu um niðurrif fast-
eigna en þær eignir sem um
ræðir eru Skólagata 8 og 10
og Stefnisgata 5 og 7.

Í drögunum segir m.a. að
Íslandssaga afsali sér nefnd-
um eigum til Ísafjarðarbæjar
án allra kvaða og veðbanda
og miðast uppgjör gjalda við
afsalsdag. Engar greiðslur
verða inntar af hendi til af-
salsgjafa vegna afhendingar

eignanna og sömuleiðis afsal-
ar Íslandssaga sér öllum rétti
til lóða þeirra er húsin standa
á. Komi til þess að fyrirtækið
sæki um byggingarleyfi á
þeim verður farið með það
samkvæmt almennum reglum
þar um. Þetta gildir einnig um
aðrar þær lóðir, sem fyrirtækið
eða forveri þess átti ítök í við
Freyjugötu og Stefnisgötu,
sem hús voru rifin af sumarið
1998. Þá fellur Íslandssaga
hf. frá öllum kröfum er áður
hafa fram komið vegna höfn-
unar Ísafjarðarbæjar á við-
byggingu við Skólagötu 8.

Í drögunum er einnig gert
ráð fyrir því að samhliða rifi
húsanna muni fyritækið fjar-
lægja öll tæki úr húsunum svo
og önnur verðmæti. Tæki á
vegum Ísafjarðarbæjar, sem
notuð verða við niðurrif hús-
anna.

Útleggingar leiðtoga stjórnmálaflokka og framboða á niðurstöðum kosninga,
sigrum og varnarsigrum og árangri (eftir aðstæðum og hvernig á málið er litið)
verða vonandi áfram skemmtiefni í tómarúminu sem skapast, meðan setið er að
samningum í þeim sveitarfélögum þar sem hreinn meirihluti náðist
ekki.

Vestfirðingar missa trúlega alfarið af eftirkosningaspennunni að
þessu sinni. Mjótt varð á munum á Hómavík þar sem tvö atkvæði skildu á milli
feigs og ófeigs og hlutkesti færði Sjálfstæðisflokknum í Bolungarvík  meirihluta.
Í Súðavík og Vesturbyggð setjast menn beint í stólana.

Úrslitin í Ísafjarðarbæ benda til þess að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokk-
ur taki upp þráðinn þar sem frá var horfið fyrir kosningar. Framsóknarflokkur og
Frjálslyndir og óháðir hljóta að teljast sigurvegar kosninganna. Sá fyrnefndi eyk-
ur fylgi sitt og bætir við sig manni, sá síðar nefndi fær mann kjörinn í fyrsta fram-
boði til bæjarstjórnar. Hvað Samfylkinguna varðar má ef til vill orða það svo að
hún hafi að mestu fengið staðfestingu á hlutdeild sinni í K-listafylginu fyrir
fjórum árum. Tvö framboð höfðu ekki erindi sem erfiði.

Þegar kosningamóðurinn er runninn af mönnum gerir hinn almenni bæjarbúi

þær kröfur til nýkjörinna bæjarfulltrúa að þeir snúi bökum saman í þeim málum
sem til heilla horfa fyrir samfélagið í heild, en veiti hver öðrum aðhald á öðrum
sviðum.

SjómannadagurinnSjómannadagurinnSjómannadagurinnSjómannadagurinnSjómannadagurinn
Þótt ekki séu nema 15 ár síðan Sjómannadagurinn var lögskipaður frídagur eru

samt sem áður 64 ár síðan sjómenn ákváðu að helga sér sérstakan frídag, sem þeir
kenndu við starfsstéttina.

Sú eftirvænting sem lengi vel ríkti meðal íbúa sjávarplássa þegar Sjómannadagurinn
nálgaðist er horfin að mestu. Bæjarins besta hefur ekki farið dult með hryggð sína
yfir því deyfðarleysi, sem einkennt hefur hátíðisdag sjómanna  í mörg ár. Hverju um
er að kenna skal engum getum að leitt. Kannski er þetta bara einn af fylgifiskum
tækniþjóðfélagsins, sem virðast á góðri leið með að uppræta flest hinna eldri gilda,
sem áður voru talin forsenda mannlegra samskipta.

Bæjarins besta sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra bestu kveðjur í tilefni
dagsins. s.h.
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SveitarstjórSveitarstjórSveitarstjórSveitarstjórSveitarstjórnarkosningarnarkosningarnarkosningarnarkosningarnarkosningarnar á Vestfjörðum 25. maí 2002nar á Vestfjörðum 25. maí 2002nar á Vestfjörðum 25. maí 2002nar á Vestfjörðum 25. maí 2002nar á Vestfjörðum 25. maí 2002

Meirihluti bæjarstjórnarMeirihluti bæjarstjórnarMeirihluti bæjarstjórnarMeirihluti bæjarstjórnarMeirihluti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar hélt velliÍsafjarðarbæjar hélt velliÍsafjarðarbæjar hélt velliÍsafjarðarbæjar hélt velliÍsafjarðarbæjar hélt velli

– Framsóknarflokkurinn bætti við sig manni og Frjálslyndir og óháðir fengu einn mann kjörinn.
Samfylkingin (áður Bæjarmálafélag Ísafjarðarbæjar) tapaði tveimur bæjarfulltrúum

Meirihluti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar hélt velli í
sveitarstjórnarkosningunum á
laugardag en talningu lauk rétt
fyrir kl. 01 aðfaranótt sunnu-
dags. A-listi Nýs Afls í Ísa-
fjarðarbær fékk 104 atkvæði
eða 4,5% greiddra atkvæða
og engan mann kjörinn, B-
listi Framsóknarflokks fékk
401 atkvæði (17,59%) og tvo
menn kjörna og D-listi Sjálf-
stæðisflokks fékk 810 at-
kvæði (35,3%) og fjóra menn
kjörna. Þá fékk F-listi Frjáls-
lyndra og óháðra 307 atkvæði
(13,4%) og einn mann kjör-
inn, S-listi Samfylkingarinnar
fékk 526 atkvæði (22,9%) og
tvo menn kjörna og U-listi
Vinstrihreyfingarinnar –
græns framboðs fékk 149 at-
kvæði (6,5) og engan mann
kjörinn.

Á kjörskrá voru 2.801.
2.354 neyttu atkvæðisréttar
síns eða 84,04%. Auður og
ógildir seðlar voru 57. Í næstu
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
eru því eftirtaldir einstakl-
ingar: Guðni Geir Jóhannes-
son og Svanlaug Guðnadóttir
af B-lista, Halldór Halldórs-
son, Birna Lárusdóttir, Ragn-
heiður Hákonardóttir og Ingi
Þór Ágústsson af D-lista,
Magnús Reynir Guðmunds-
son af F-lista og Lárus Valdi-
marsson og Bryndís Frið-
geirsdóttir af S-lista. Svan-
laug, Ingi Þór og Magnús
Reynir koma til starfa í bæjar-
stjórn í fyrsta skipti.

SjálfstæðismennSjálfstæðismennSjálfstæðismennSjálfstæðismennSjálfstæðismenn
í Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvík

vinna meirihlutavinna meirihlutavinna meirihlutavinna meirihlutavinna meirihluta
á hlutkestiá hlutkestiá hlutkestiá hlutkestiá hlutkesti

Ný bæjarstjórn í Ísafjarðarbæ

Halldór Halldórsson. Birna Lárusdóttir. Ragnheiður Hákonardóttir..

Ingi Þór Ágústsson. Guðni G. Jóhannesson. Svanlaug Guðnadóttir.

Lárus Valdimarsson. Bryndís Friðgeirsdóttir. Magnús R. Guðmundsson.

Sjálfstæðismenn fara með
meirihluta í Bolungarvík eftir
að hafa unnið hlutkesti sem
varð varpa til að úrskurða um
hvort D- eða K-listi færi með
meirihluta en framboðin hlutu
jafn mörg atkvæði í kosning-
unum eða 296. Alls voru
greidd 599 atkvæði en 664
voru á kjörskrá. Sjö atkvæði
voru auð eða ógild. Talið var
þrívegis áður en gripið var til
hlutkestisins. Slík staða mun
hafa komið upp áður í Bol-
ungarvík eða fyrir 40 árum.

Í bæjarstjórn Bolungarvíkur
eru því eftirtaldir einstakling-
ar: Elías Jónatansson, Daðey
S. Einarsdóttir, Ragna Jó-
hanna Magnúsdóttir og Sölvi
Sólbergsson af D-lista og
Bergur Bjarni Karlsson, Soff-
ía Vagnsdóttir og Ketill Elías-
son af K-lista.

SjálfstæðisflokkurSjálfstæðisflokkurSjálfstæðisflokkurSjálfstæðisflokkurSjálfstæðisflokkur
og óháðir í meirihlutaog óháðir í meirihlutaog óháðir í meirihlutaog óháðir í meirihlutaog óháðir í meirihluta

í Vesturbyggðí Vesturbyggðí Vesturbyggðí Vesturbyggðí Vesturbyggð

D-listi Sjálfstæðisflokks og
óháðra í Vesturbyggð fékk 382
atkvæði (56,1%) og fjóra
menn kjörna í sveitarstjórnar-
kosningunum á laugardag. S-
listi Samstöðu fékk 299 at-
kvæði (43,9%) og þrjá menn
kjörna. 782 voru á kjörskrá í
Vesturbyggð og neyttu 716
atkvæðisréttar síns eða 92%.
Auðir og ógildir seðlar voru
35.

Á síðasta kjörtímabili voru
níu fulltrúar í bæjarstjórn Vest-
urbyggðar en þeim hefur nú
verið fækkað niður í sjö. Í
bæjarstjórn Vesturbyggðar
næstu fjögur árin hafa því ver-
ið kjörnir eftirtaldir einstakl-

ingar: Jón B.G. Jónsson (D),
Sigurður V. Viggósson (S),
Guðmundur Sævar Guðjóns-
son (D), Sonja H. Jónsdóttir
(S), Kolbrún Pálsdóttir (D),
Ólafur B. Baldursson (S) og
Þuríður Ingimundardóttir (D).

H-listinn meðH-listinn meðH-listinn meðH-listinn meðH-listinn með
meirihluta í Súðavíkmeirihluta í Súðavíkmeirihluta í Súðavíkmeirihluta í Súðavíkmeirihluta í Súðavík

H-listinn fékk 80 atkvæði
(58%) og þrjá menn kjörna í
sveitarstjórnarkosningunum í
Súðavíkurhreppi og T-listi
ungs fólks fékk 56 atkvæði
(40,6%) og tvo menn kjörna.
168 voru á kjörskrá í Súða-
víkurhreppi og neyttu 138 eða
81% atkvæðisréttar síns.

Í hreppsnefnd Súðavíkur-
hrepps næsta kjörtímabil eiga
því sæti Jón Grétar Kristjáns-
son (H), Albert Heiðarsson
(T), Friðgerður Baldvinsdóttir
(H), Sigurdís Samúelsdóttir
(T) og Salvar Baldursson (H).

Vantaði eitt atkvæðiVantaði eitt atkvæðiVantaði eitt atkvæðiVantaði eitt atkvæðiVantaði eitt atkvæði
til að ná meirihlutatil að ná meirihlutatil að ná meirihlutatil að ná meirihlutatil að ná meirihluta

B-listi Framsóknarflokks
fékk þrjá menn kjörna og H-
listi Sameinaðra borgara tvo í
sveitarstjórnarkosningunum á
Hólmavík og í Kirkjubóls-
hreppi. B-listi fékk 125 at-
kvæði eða 48,6% og H-listi
fékk 123 atkvæði eða 47,9%.
Á kjörskrá voru 339 og kusu
256 sem svarar til 75,5%
kjörsóknar. Svo jafnt var á
munum að þriðja manni á H-
lista vantaði aðeins eitt at-
kvæði til að fella þriðja mann
á B-lista.

Í hreppsnefnd Hólmavíkur
og Kirkjubólshrepps næstu

urjónsson, Kolbeinn Péturs-
son, Finnur Pétursson og
Heiðar Ingi Jóhannsson. Vara-
menn í hreppsnefnd eru Jörg-
ína Elínbjörg Jónsdóttir, Jón
Ingi Jónsson, Guðjón Indriða-
son, Helga Þórdís Guðmunds-
dóttir og Eyrún Ingibjörg Sig-
þórsdóttir.

Óbundnar kosningarÓbundnar kosningarÓbundnar kosningarÓbundnar kosningarÓbundnar kosningar
í Árneshreppi ogí Árneshreppi ogí Árneshreppi ogí Árneshreppi ogí Árneshreppi og
BroddaneshreppiBroddaneshreppiBroddaneshreppiBroddaneshreppiBroddaneshreppi

Óbundar kosningar fóru
fram í Árneshreppi og Brodd-
aneshreppi í Strandasýslu. Í
Broddaneshreppi voru 57
einstaklingar á kjörskrá og
neyttu 37 atkvæðisréttar síns
eða 65% af kjörskrá og einn
kjörseðill reyndist auður.

Aðalmenn í hreppsnefnd

Broddaneshrepps næstu fjög-
ur árin eru Sigurður Jónsson,
Stóra Fjarðarhorni, Sigrún
Magnúsdóttir, Þambárvöll-
um, Jón Stefánsson, Brodda-
nesi, Unnur Þorgrímsdóttir,
Broddadalsá og Gunnhildur
Halldórsdóttir, Snartartungu.

Í Árneshreppi voru 48 á
kjörskrá og neytti 41 atkvæð-
isréttar síns (85%) og einn
seðill reyndist auður. Aðal-
menn í hreppsnefnd Árnes-
hrepps næstu fjögur árin eru
Björn Tortason, Melum, Guð-
mundur G. Jónsson, Munað-
arnesi, Gunnsteinn Gíslason,
Bergistanga, Hjalti Guð-
mundsson, Bæ og Eva Sigur-
björnsdóttir, Djúpuvík.

Sjá nánar viðbrögð oddvita
hinna ýmsu framboðslista á
bls. XXXXXX

fjögur árin eiga sæti eftirtaldir
einstaklingar: Haraldur V.
Jónsson (B), Eysteinn Gunn-
arsson (H), Elfa Björg Braga-
dóttir (B), Kristín Einarsdóttir
(H) og Valdemar Guðmunds-
son (B).

88,5% kjörsókn í88,5% kjörsókn í88,5% kjörsókn í88,5% kjörsókn í88,5% kjörsókn í
TálknafjarðarhreppiTálknafjarðarhreppiTálknafjarðarhreppiTálknafjarðarhreppiTálknafjarðarhreppi
Óhlutbundin kosning fór

fram í Tálknafjarðarhreppi í
sveitarstjórnarkosningunum á
laugardag þar sem 192 af 217
neyttu atkvæðisréttar síns sem
svarar til 88,5% kjörsóknar.
Einn seðill var auður og eng-
inn ógildur.

Í næstu hreppsnefnd Tálk-
nafjarðarhrepps eru eftirtaldir
einstaklingar: Ásdís Elín
Auðunsdóttir, Björgvin Sig-Frá talningu atkvæða í Ísafjarðarbæ.
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Einbýlishús / raðhús
Engjavegur 24: 126,4 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum.
Frábær sólbaðsaðstaða. Laust 1.
ágúst 2001. 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.
Hjallavegur 4: 242 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Fallegt útsýni. Skipti á
minni eign möguleg.
Tilboð óskast
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 kjall-
ara, 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 (Sjónar-
hæð): 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 einbýl-
ishús 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.

 4ra 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
Sundstræti 30: 131,9 m² 5
herbergja íbúð á miðhæð í þrí-
býlishúsi ásamt bílskúr. 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 9: 80,9 m² góð íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu og sameign. Áhv. ca.
2,4 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.
Urðarvegur 49: 102,5 m² kjall-
araíbúð á neðri hæð í  tvíbýlis-
húsi. Verð 5,0 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð í
góðu standi á 2. hæð í fjölbýlis-
húsi. Áhv. ca. 3,6 m.kr. Verð 6,5
m.kr.
Sundstræti 24: 69 m² skemmti-
leg og rúmgóð íbúð á jarðhæð í
fjórbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 18: 53,4 m²  íbúð á 1.
hæð í nýlega uppgerðu fjöl-
býlishúsi 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
Vitastígur 25b: 101 m² fjögurra
herbergja íbúð í fjölbýlishúsi. Sér
inngangur.
Tilboð óskast

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

www.bb.is/tg
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Til sölu er Hraunprýði 2, sem
er 156m² ásamt 32m² bílskúr.
Tilboð óskast. Upplýsingar í
síma 456 4445.

Óska eftir kvótalausri jörð til
leigu á Vestfjörðum. Upplýsing-
ar í síma 867 2694.

Óska eftir að kaupa vel með
farin barnavagn og barnarúm
fyrir ungabörn. Upplýsingar í
síma 867 0391.

Vantar ódýra bílkerru, má þarf-
nast viðgerðar. Einnig notaðan
Zodiak á góðu verði. Uppl. gefur
Ágúst í síma 868 3119.

Til sölu er farangurskista ofan á
bíl. Tvö grófmunstruð dekk fást
á sama stað. Stærð: 155X13.
Uppl. í síma 456 4028.

Til sölu eru fjórar nýlegar færa-
vindur og tilkynningaskyldu-
tæki. Uppl. í síma 897 6742.

Til sölu eru ýmsar handprjónað-
ar vörur. Upplýsingar í símum
456 4203 og 862 1845.

Til sölu er húseignin að Hafra-
holti 10, Ísafirði. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 456 4681.

Í óskilum hjá lögreglunni á Ísa-
firði er stórt og mikið skipaloft-
net sem fannst við Sundahöfn.
Eigandi getur vitjað þess á lög-
reglustöðinni.

Til sölu er bogi (pílubogi), fram-
leiddur af Bears í BNA. 40 p.
Uppl. í síma 847 8531.

Til sölu er Zetor dráttarvél árg.
1999, 4x4 með ámoksturstæk-
jum. Uppl. í síma 456 7358.

Áríðandi! Okkur vantar ýmis
húsgögn fyrir íþróttakennara í
tvo mánuði. Uppl. gefur Krist-
ján í síma 895 7171.

Til sölu er Lada Samara, árg.
88. Selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 690 0308.

Til sölu er nett barna/unglinga
skrifborð og lág bókahilla í stíl
úr beyki, dökkur hilluskápur f.
hljómplötur og nýlegt eldhús-
borð og fjórir stólar. Uppl. í
síma 456 4305.

Til sölu er Toyota Corolla Terra,
4X4, árg. 1997, ekinn 90 þús.
km. Á götuna ´98. Skoðaður
28.05.02. Gangverð 1.050.
000.- Uppl. í síma 865 6452.

Til sölu er Lada Samara 1500
árg. 1990, ekinn 168 þús.
km. Selst mjög ódýrt. Útvarp/
segulband. Uppl. gefa Ásta eða
Siggi í símum 846 3231, 869
3180 og 456 8215.

Til leigu er 2ja herb. íbúð að
Aðalstræti 24 á Ísafirði. Íbúðin
er laus frá 1. júní. Upplýsingar
í síma 892 0203.

Óska eftir 2ja-4ra herb. íbúð til
leigu. Uppl. í síma 587 3305.

Gleraugu töpuðust á veitinga-
staðnum Á Eyrinni fyrir u.þ.b.
einum mánuði. Finnandi hringi
í síma 898 6576. Fundarlaun.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
98, ekinn 50 þús. km. Ásett
verð er kr. 1.350 þús. Staðgr.
verð kr. 1.250 þús. Uppl. í
síma 867 4956.

Grunnvíkingar! Aðalfundur fé-
lagsins verður haldinn í Kiwanis-
húsinu (Sigurðarbúð) fimmtu-
daginn 30. maí kl. 20:30.
Venjuleg aðalfundarstörf. Fé-
lagar fjölmennið. Stjórnin.

Húseignin að Heiðarbraut 3 í
Bolungarvík er til sölu. Nóg er
að yfirtaka lán sem hvíla á hús-
eigninni. Uppl. í s. 849 5300.

Óska eftir að kaupa lítill, ódýran
ísskáp. Uppl. í síma 692 9528.

Til sölu er Mazda 323 F, 1800
Gti., árg. 1992, svartur, ekinn
175 þús. km, beinskiptur. Góð-
ar græjur í bílnum. Upplýsingar
í síma 864 5956.

Til sölu er ca. 80m² íbúð í þrí-
býlishúsi að Hlíðarvegi 16, Ísa-
firði. Uppl. gefur Jónas í símum
456 3501 og 456 3482.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78 með sérinngangi.
Uppl. gefur Erlingur í síma 456
3928 og 456 4323.

BB – Smáauglýsingar – BB
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Dmitri Þór Ashkenazy komDmitri Þór Ashkenazy komDmitri Þór Ashkenazy komDmitri Þór Ashkenazy komDmitri Þór Ashkenazy kom
óvænt fram á tónleikunumóvænt fram á tónleikunumóvænt fram á tónleikunumóvænt fram á tónleikunumóvænt fram á tónleikunum
Sérsveitin, sameiginleg

lúðrasveit Ísafjarðar og Bol-
ungarvíkur, lék á tónleikum í
Ísafjarðarkirkju á laugardag.
Að sögn Tómasar Guðna Egg-
ertssonar, stjórnanda Sérsveit-
arinnar, var vel mætt á tón-
leikana. „Sérsveitin lék sjö lög
og eitt til viðbótar eftir upp-
klapp.

Þá léku fjórir trompetleik-
arar úr Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands, þeir Ásgeir Steingríms-
son, Eiríkur Örn Pálsson, Ein-
ar Jónsson og Guðmundur
Hafsteinsson nokkur lög auk
þess sem þeir lögðu Sérsveit-
inni lið í sínum leik“, segir

Tómas Guðni.
Klarinettuleikarinn Dmitri

Þór Ashkenazy kom óvænt
fram á tónleikunum, sem og
börn úr 3. bekkjum grunn-
skólanna á Ísafirði og í Bol-
ungarvík sem sótt hafa blokk-
flautunámskeið hjá Guð-
mundi Norðdahl. Léku börnin
lagið „Fagrar heyrði ég radd-
ir“ eftir Guðmund, en þess
má geta að þessir krakkar
halda tónleika í Víkurbæ 31.
maí klukkan fimm. Auk ofan-
greindra tónlistaratriða léku
Þorbjörn Kristjánsson og
Baldur Geirmundsson dúett-
inn Sax-o-magic. Dmitri Þór Ashkenazy kom óvænt fram á tónleikunum í Ísafjarðarkirkju.

SKRÚÐUR
Ísafjarðarbær óskar eftir umsjónarað-
ila með garðinum Skrúði að Núpi í
Dýrafirði.
Gert er ráð fyrir að Skrúður sé opinn
almenningi til skoðunar og fræðslu
frá 16. júní til 15. september ár hvert.
Umsjónarmaður er starfsmaður Ísa-
fjarðarbæjar en leitað er að aðila sem
getur unnið sjálfstætt eftir verklýsingu
við umhirðu gróðurs og annars er
garðinn prýðir. Viðkomandi þarf að
geta hafið störf sem allra fyrst.
Nánari upplýsingar gefur garðyrkju-
stjóri Ísafjarðarbæjar í síma 456 3443.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Ljósmyndarar blaðsins
voru á ferð og flugi á

Ísafirði á kjördag og á
kosninganótt. Var þeim

víðast vel tekið, en öðrum
þeirra var þó af einhverj-

um ástæðum vísað á dyr á
kosningavöku Frjáls-

lyndra og óháðra af odd-

vita listans Magnúsi Reyni
Guðmundssyni. Eins og

gefur að skilja var misgóð
stemmning á kosningavök-

unum, en víðast hvar
skemmtu menn sér ágæt-

lega. Meðfylgjandi myndir
voru teknar á kjördag og á

kosninganótt.

Kosninga-Kosninga-Kosninga-Kosninga-Kosninga-
nótt á Ísafirðinótt á Ísafirðinótt á Ísafirðinótt á Ísafirðinótt á Ísafirði

Glatt á hjalla hjá aðstandendum A-lista Nýs afls.

Frambjóðendur Samfylkingarinnar og þingmaður á vöku.

Eyvindur Eiríksson Vestfjarðagoði og Reynir
Torfason snæða hjá U-lista.

Birna Lárusdóttir smellir rembingskossi á Inga Þór, fjórða mann á D-lista.

Efstu menn B-lista í sjöunda himni yfir
gengi listans í kosningunum.
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Allir nemendur Menntaskólans á Ísafirði sem brautskráðust í dag ásamt Ólínu Þorvarðardóttur skólameistara.

24 stúdentar brautskráðust frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag24 stúdentar brautskráðust frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag24 stúdentar brautskráðust frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag24 stúdentar brautskráðust frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag24 stúdentar brautskráðust frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag

Sandra Dís Steinþórsdóttir „dux scholae“Sandra Dís Steinþórsdóttir „dux scholae“Sandra Dís Steinþórsdóttir „dux scholae“Sandra Dís Steinþórsdóttir „dux scholae“Sandra Dís Steinþórsdóttir „dux scholae“
Menntaskólanum á Ísafirði

var slitið í 32. sinn við hátíð-
lega athöfn í Ísafjarðarkirkju
á laugardag. Að þessu sinni
voru brautskráðir 45 nemend-
ur, þar af 24 stúdentar. Fjórir
stúdentar útskrifuðust af hag-
fræðibraut, níu af mála- og
samfélagsbraut og ellefu af
náttúrufræðibraut. Dúx skól-
ans í ár er Sandra Dís Stein-
þórsdóttir, stúdent af náttúru-
fræðibraut með einkunina
9,03. Á laugardag útskrifuðust
einnig fimm iðnnemar, fimm
vélaverðir með 2. stigs vél-
stjórnarnám og tólf nemendur
af 2ja ára viðskiptabraut. Um
síðustu áramót brautskráðust
16 nemendur frá skólanum,
þar af níu stúdentar og hafa
því 59 nemendur útskrifast frá
skólanum í vetur.

Ólína Þorvarðardóttir,
skólameistari MÍ kom m.a.
inn á sérstakt stefnumótunar-
starf innan skólans í skýrslu
sinni.

„Í upphafi skólaársins var
ráðist í sérstakt stefnumótun-
arstarf innan skólans. Haldinn
var starfsdagur með kennur-
um og skólanefndarmönnum
um stefnumótun skólans í
októbermánuði, og fór þátt-
taka starfsfólks fram úr von-
um. Árangur þeirrar vinnu er
nú smám saman að koma í
ljós, og vert er að fram komi,
að kennarar og annað starfs-
fólk skólans hafa gengið til
þessa verks af þakkarverðum
áhuga og faglegum metnaði.

Þessu starfi var fram haldið
nú í vor með árangursstjórn-
unarnámskeiði sem haldið var
fyrir alla starfsmenn, og því
að lokum fylgt með frammi-
stöðumati og starfsmannavið-
tölum við alla starfsmenn
skólans við lok vorannar. Eftir
þessari vinnu innan skólans
hefur verið tekið, því fyrr í
þessari viku barst skólanum
bréf frá nefnd um val á ríkis-
stofnun til fyrirmyndar 2002.
Þar er mikið lof borið á skól-
ann fyrir innra starf og stjórn-
unarhætti sem að mati nefnd-
arinnar bera vott um „metn-
aðarfullt og kröftugt starf sem
þegar sé farið að skila sér í
bættum rekstri,“ eins og segir
í bréfinu.“

Segir skólameistari slíkt lof
vera skólanum mikil hvatning
til frekari dáða og vítamín-
sprauta fyrir starfsfólk hans
og stjórnendur. „Það ætti
sömuleiðis að vera samfélagi
okkar hér vestra hvatning til
þess að standa með þessari
helstu menntastofnun þessa
landsfjórðungs, því margir
þurfa að leggjast á eitt til þess
að skólinn geti staðið undir
væntingum. Viðhorf samfé-
lagsins til menntaskólans
ásamt baráttuvilja þeirra sem
að honum standa, eru lykil-
atriði í velferð hans og það
skiptir máli hverjir koma þar
að verki.“

Ýmsar nýjungar hafa verið
á döfinni varðandi námsfram-
boð skólans í vetur. Skólinn

Sandra Dís Steinþórsdóttir „dux scholae“ flytur ávarp við útskriftina.
hefur undanfarið ár tekið öðru
sinni þátt í Comeniusar-verk-
efni, en það er fjölþjóðlegt
verkefni í samstarfi við Frakk-
land og Spán þar sem nemend-
ur frá þátttökulöndum hafa
sett upp heimasíðu þar sem
þau fjalla um land sitt og þjóð
úr frá ýmsum sjónarhornum.

„Á vorönn var boðið upp á
almennt meistaranám í kvöld-
skóla og hafa 16 nemendur
notfært sér það. Grunndeild
tréiðna, sem óttast var að legð-
ist niður vegna dræmrar eftir-
spurnar á síðasta ári, hefur
verið starfrækt á vorönn, en

framtíð deildarinnar er óljós
sem stendur, þar sem aðsókn-
in stendur enn í járnum. Þá er
vert að geta þess að skólinn
hefur hug á að auka valmögu-
leika í listnámi og ferðamála-
fræðum, og hefur í því skyni
sótt um til menntamálaráðu-
neytisins að fá að starfrækja
listnámsbraut og ferðamála-
braut frá og með næsta hausti.
Svar við þeirri málaleitan hef-
ur þó enn ekki borist,“ sagði
skólameistari m.a. í skýrslu
sinni.

Í lok ræðu sinnar sagði Ól-
ína: „Innra starf skólans bygg-

ir að sjálfsögðu á veraldlegum
ytri skilyrðum, og það er ekk-
ert leyndarmál að undanfarin
ár hefur fjárhagsstaða
Menntaskólans verið afar erf-
ið, einkum eftir að gerðar voru
breytingar á fjármálaumhverfi
framhaldsskólanns með til-
komu hins svokallaða reikni-
líkans. Þegar sú sem hér
stendur tók við stjórn skólans
um mitt síðasta ár hafði bók-
haldi hans verið lokað, ára-
mótin á undan, með um 12
milljóna króna halla. Nú hefur
rofað til í þessum efnum. Um
nýliðin áramót skilaði skólinn

4 milljóna króna rekstraraf-
gangi, og er stefnt að því að
skila rekstrinum í jafnvægi,
þ.e.a.s. á sléttu, í lok þessa
árs.

Skólinn á sem betur fer
marga velunnara og hollvætti,
þar á meðal ýmis fyrirtæki og
félagasamtök sem hafa fært
honum gjafir. Fyrir það er hér
með þakkað. Það er og vert,
að nota þetta tækifæri til þess
að gera grein fyrir rausnarlegu
framtaki hjónanna Maríasar
Þ. Guðmundssonar og Mál-
fríðar Finnsdóttur, sem nú
hafa stofnað sjóð til að koma
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Fjórir af þeim fimm iðnnemum sem brautskráðust í dag ásamt kennurunum Snorra Hermannssyni og Tryggva Sig-
tryggssyni.

Ellefu af þeim tólf nemendum sem luku námi á 2ja ára viðskiptabraut.

upp minnisvarða um Jón Sig-
urðsson forseta, á lóð Mennta-
skólans á Ísafirði. Hafa þau
hjón lagt fram eina milljón
króna til að hrinda þessu máli

úr vör,“ sagði skólameistari.
Alls stunduðu 350 nemend-

ur nám við Menntaskólann á
Ísafirði í vetur, þar af um 280
í dagskóla en 70 í öldunga-

deild. Aðsókn að skólanum
hefur verið góð og betur horfir
með kennararáðningar en oft-
ast áður, því nú þegar hefur
verið ráðið í nánast allar kenn-

arastöður fyrir næsta vetur.
Aðsókn að heimavist skólans
var vel nýtt í vetur en þar
bjuggu 23 nemendur á vorönn
á móti 9 á sama tíma fyrir ári.

Vélaverðirnir fimm sem luku 2. stig vélstjórnarnámi ásamt kennurunum Gylfa Gunnarssyni og Guðmundi Einarssyni.

Hvað segjaHvað segjaHvað segjaHvað segjaHvað segja
oddvitarniroddvitarniroddvitarniroddvitarniroddvitarnir
um úrslitin?um úrslitin?um úrslitin?um úrslitin?um úrslitin?

Eins og gefur að skilja
eru oddvitar listanna sex
sem buðu fram í sveitar-
stjórnarkosningum í Ísa-

fjarðarbæ misánægðir
með úrslit kosninganna
og vilja mismikið tjá sig
um þau. Bæjarins besta
hafði samband við odd-

vitana og bað um þeirra
viðbrögð við úrslitum
kosninganna. Svörin

voru eftirfarandi:

Lilja RafneyLilja RafneyLilja RafneyLilja RafneyLilja Rafney
MagnúsdóttirMagnúsdóttirMagnúsdóttirMagnúsdóttirMagnúsdóttir

U-lista:U-lista:U-lista:U-lista:U-lista:

„Ég er þokkalega sátt
við okkar útkomu, þó
við hefðum náttúrlega

viljað ná inn manni. Ég
lít á þetta sem fyrsta
skrefið í því að bæta

stöðu Vinstri grænna í
Ísafjarðarbæ. Við vorum

að bjóða fram í fyrsta
sinn og erum ekkert að

hætta. Það eru vonbrigði
að meirihlutinn hafi

haldið sinni stöðu og vel
það og við teljum að

þessir flokkar (D og B)
eigi þetta traust ekki

skilið, hvorki í Ísafjarð-
arbæ né á landsvísu. En
ég óska öllum bæjarfull-

trúum Ísafjarðarbæjar
til hamingju með kjörið

og vona að þeir eigi eftir
að láta gott af sér leiða.“

Lárus ValdimarssonLárus ValdimarssonLárus ValdimarssonLárus ValdimarssonLárus Valdimarsson
S-lista:S-lista:S-lista:S-lista:S-lista:

„Úrslitin eru mikil
vonbrigði. Það er greini-
legt að þessi klofningur,

sem endurspeglast í
þessum fjölda framboða,
bitnar mest á okkur. Það

var vitað fyrirfram að
Vinstri grænir myndu

taka fylgi af okkur. Það
sem kom á óvart er að F-

listi tók af okkur mikið
fylgi en frekar lítið af

sjálfstæðismönnum. Ég
gaf það út fyrir kosn-

ingar að Framsókn
myndi sigla tiltölulega
lygnan sjó, enda héldu

þeir sínu fylgi og rétt
rúmlega það. Að mínu
mati er ástæða þess að
sjálfstæðismenn halda
sínu, þessi kosningavél

þeirra, þessi maður á
mann aðferð. Menn ein-

beita sér að þeim sem
eru félagslega veikastir
fyrir. Þarna er náttúr-

lega bara verið að nota
gömlu aðferðina, eitt-

hvað sem við gerðum
ekki. Við vorum að

heyja kosningabaráttu á
allt öðrum forendum og

það virtist ekki virka.
Menn verða bara að

taka þessu og velta fyrir
sér hvort það borgi sig

ekki að fara út í gamal-
dags pólitík.“

Magnús ReynirMagnús ReynirMagnús ReynirMagnús ReynirMagnús Reynir
GuðmundssonGuðmundssonGuðmundssonGuðmundssonGuðmundsson

F-lista:F-lista:F-lista:F-lista:F-lista:

„Ég vil ekkert tjá mig
um þetta í Bæjarins

besta.“

Halldór Halldórs-Halldór Halldórs-Halldór Halldórs-Halldór Halldórs-Halldór Halldórs-
son D-lista:son D-lista:son D-lista:son D-lista:son D-lista:

„Ég er ánægður með
úrslitin. Þrátt fyrir að

okkar fylgi hafi lækkað
örlítið, verður að taka
það með í reikninginn

að þrjú framboð bættust
við og menn herjuðu
svolítið á Sjálfstæðis-
flokkinn í kosninga-

baráttunni. Við settum
okkur það markmið að
halda inni okkar fjórða
manni og það tókst. Ég

er mjög sáttur og tel
augljóst að kjósendur
eru að ætlast til að við
höldum áfram og þeir
treysta okkur til þess.
Ég er mjög ánægður

með það.“

Guðni G. Jóhannes-Guðni G. Jóhannes-Guðni G. Jóhannes-Guðni G. Jóhannes-Guðni G. Jóhannes-
son B-lista:son B-lista:son B-lista:son B-lista:son B-lista:

„Ég er mjög ánægður
með úrslitin og vil fyrir

hönd Framsóknar-
flokksins í Ísafjarðarbæ
þakka kjósendum kær-
lega fyrir stuðninginn.

Við munum reyna að
rísa undir merkjum.
Úrslitin komu okkur

þægilega á óvart og við
erum í sjöunda himni.“

Halldór JónssonHalldór JónssonHalldór JónssonHalldór JónssonHalldór Jónsson
A-lista:A-lista:A-lista:A-lista:A-lista:

„Úrslitin eru að sjálf-
sögðu mikil vonbrigði.

Burt séð frá því hvernig
við (A-listi) komum út er
ekki hægt að lesa annað

út úr úrslitunum en að
fólk á Vestfjörðum sé

ánægt með það sem hef-
ur verið að gerast að

undanförnu, bæði í bæj-
armálum og landsmál-

um.“

Ertu orðin(n) áskrifandi?
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Hann var sjómaður, dHann var sjómaður, dHann var sjómaður, dHann var sjómaður, dHann var sjómaður, d
Konráð Guðmundur Eggertsson

er sennilega einn af þekktustu sjó-
mönnum Íslands. Hann hefur verið

á sjó í hálfan fimmta áratug og
hefur á þeim tíma ekki látið sér
nægja að veiða fiska. Auk hinna
hefðbundnu bolfisktegunda sem
Konráð sækir í, hefur hann veitt
mikið af rækju og síðast en ekki

síst, hval. Enginn ætti að vera hissa
þegar frá því er sagt að varla finn-
ist í veröld hér meiri hvalveiðisinni
en Konráð Eggertsson, enda hefur

hann verið duglegur að básúna
sínar skoðanir á opinberum vett-

vangi.
Konráði er sjómennskan í

blóð borin. Faðir hans var sjó-
maður og réri frá Bolungarvík.
Konráð var fjórtán ára gamall
þegar hann fór í sinn fyrsta
róður og hefur farið í þá nokk-
ra síðan.  Þegar Bæjarins besta
ræddi við Konráð í gegnum
farsíma, var hann á blússandi
útstími út Ísafjarðardjúp.
Ferðinni var heitið suður til
Breiðafjarðar að sækja rækju
í troll.

Gott að alastGott að alastGott að alastGott að alastGott að alast
upp í Bolungarvíkupp í Bolungarvíkupp í Bolungarvíkupp í Bolungarvíkupp í Bolungarvík
Konráð fæddist í Bolungar-

vík fyrir tæpum sextíu árum
síðan, sonur þeirra hjóna Egg-
erts Haraldssonar og Valborg-
ar Guðmundsdóttur.

„Faðir minn er nú nýlátinn,
en hann varð háaldraður, 97
ára gamall. Hann var alla tíð
sjómaður og verkamaður.

Ég ólst upp í því andrúms-
lofti sem þá var. Pabbi var
alltaf úti á sjó og mamma var
heima og sá um börn og bú
eins og tíðkaðist í þá daga.
Svoleiðis verkaskipting tíðk-
ast ekki í dag nema á sárafáum
heimilum.

Við liðum aldrei skort þó
oft væri litla vinnu að fá og
mér leið mjög vel í uppvextin-
um, enda er Bolungarvík
prýðisgóður staður til að alast
upp á. Manni leiddist aldrei,
gat alltaf fundið sér eitthvað
að gera.“

Flutti til ÍsafjarðarFlutti til ÍsafjarðarFlutti til ÍsafjarðarFlutti til ÍsafjarðarFlutti til Ísafjarðar
nítján ára gamallnítján ára gamallnítján ára gamallnítján ára gamallnítján ára gamall

Konráð gekk í grunnskóla í
Bolungarvík eins og lög og
reglur landsins gerðu, og gera
enn, ráð fyrir. „Ég kláraði
grunnskóla í Bolungarvík og
sótti vélstjóranámskeið.
Lengra gekk ég ekki eftir
menntaveginum í fyrstu, en
átti svo seinna eftir að fara í
Stýrimannaskólann.

Nítján ára gamall flutti ég
til Ísafjarðar. Þar stundaði
maður böllin eins og tíðkaðist
og á einu slíku kynntist ég
konu minni. Sú heitir Anna
Guðmundsdóttir frá Þaralát-
ursfirði á Ströndum, dóttir
Gvendar heitins Þara. Við
komum okkur upp heimili á
Ísafirði og sá búskapur stend-
ur enn traustum fótum þó ár
og dagar séu, að mér finnst,
síðan ég kynntist konunni
minni.“

Gert úr frá GrunnavíkGert úr frá GrunnavíkGert úr frá GrunnavíkGert úr frá GrunnavíkGert úr frá Grunnavík

Ekki var Konráð orðinn
ævaforn þegar hann hóf að
glíma við Ægi konung.

„Ég fékk pláss á bát sem
Sigurjón Hallgrímsson gerði
út, þá fjórtán ára gamall. Við
gerðum út frá Grunnavík, en
þá var róið þaðan á tveimur
bátum; Dynjanda, sem ég var
á, og Heklutindi. Fiskinum var
landað í Grunnavík og þar var
hann verkaður. Þetta voru ekki
stórir bátar, Dynjandi var 12
tonn en Heklutindur 7 tonn.
Við vorum fjórir í áhöfn á
Dynjanda.

Seinna fékk ég svo pláss
hjá Vilmundi Reimarssyni á
Sædísinni og veiddum við
bæði með netum og snurvoð.
Við áttum það líka til að sigla
í land á Horni og stunda björg-
in, en nú er orðið ansi langt
síðan ég hef farði í bjarg. Síð-
asta ferð mín í björg var ekki
ánægjuleg, því þá sóttum við
Sigurð heitinn Magnússon
sem fórst í Hælavíkurbjargi.“

Gefið stráknumGefið stráknumGefið stráknumGefið stráknumGefið stráknum
vel af sósuvel af sósuvel af sósuvel af sósuvel af sósu

„Þeir Sigurjón og Vilmund-
ur voru góðir karlar til að læra
sjómennsku af. Að sjálfsögðu
voru svolítil viðbrigði fyrir
ungan dreng að sækja fisk út
á haf og maður varð býsna
sjóveikur í fyrstu ferðunum.

En það lagaðist svo allt saman.
Eins og tíðkast eflaust enn í

dag var ungum hásetum strítt
talsvert af eldri og reyndari
sjómönnum. Eitt sinn var sjór-
inn mjög úfinn og ég var orð-
inn helvíti slæmur í maganum.
Það var ekkert klósett í bátn-
um og í veltingnum átti maður
engra annarra kosta völ en að
finna sér fötu svo hægt væri
að létta á sér. Einn skipsfélagi
minn heimtaði svo að mér yrði
skammtað vel af kryddsósu
með kvöldmatnum og sagði
að þá myndi ég lagast í mag-
anum. En eins og flestir vita,
og ég fékk að komast að á
mjög óþægilegan hátt, er sterk
sósa það versta sem menn
með magapínu geta látið ofaní
sig og þurfti ég að hafa fötuna
við höndina það sem eftir var
dagsins.“

Þrír HalldórarÞrír HalldórarÞrír HalldórarÞrír HalldórarÞrír Halldórar
SigurðssynirSigurðssynirSigurðssynirSigurðssynirSigurðssynir

Rétt tvítugur og kominn til
Ísafjarðar fjárfesti Konráð í
bát í félagi við aðra. „Ég og
Guðmundur tengdarfaðir
minn og tveir aðrir keyptum
saman bát. Ég fékk mína
fyrstu skipstjórareynslu á
honum og stýrði þeim bát í
nokkurn tíma. Seinna keypt-
um við Ólafur Halldórsson
saman bátinn Halldór Sig-
urðsson. Ég vissi það náttúr-
lega ekki á þeim tíma, en ég
og Ólafur heitinn, blessuð sé
minning hans, áttum eftir að
verða sameignarmenn í tutt-
ugu ár. Nú á ég ennþá bátinn
Halldór Sigurðsson, þann
þriðja í röðinni.

Í millitíðinni var ég svo
skipstjóri í tvö ár á bátum fyrir
Hrannarútgerðina. Allt í allt
hef ég sennilega verið á hátt í
tíu bátum.“

Komust heimKomust heimKomust heimKomust heimKomust heim
við illan leikvið illan leikvið illan leikvið illan leikvið illan leik

Hefur aldrei legið nærri
slysi hjá þér í þínum sjóferð-
um?

„Ég hef sem betur fer verið
mjög lánsamur hingað til. Að
sjálfsögðu hef ég eins og
flestir sjómenn lent í vitlausu
veðri og þakkað fyrir að kom-
ast aftur heim.

Tvísýnast var ástandið þeg-
ar rækjubátarnir fórust í Ísa-
fjarðardjúpinu og Arnarfirð-
inum. Þegar við fórum frá
bryggju var blíðskaparveður
og mann grunaði ekki að
ástandið myndi verða eins
slæmt og það varð. Við slök-
uðum trollinu í blankalogni,
en þegar við tókum það upp
var komið ofsaveður. Það var
ekki hægt að horfa upp í veðr-
ið, það var svo slæmt.

Við vorum staddir við Ögur-
hólma þegar lætin byrjuðu,
en blessunarlega komumst við

heim. Því miður voru ekki allir
svo heppnir.“

Hundleiddist skutliðHundleiddist skutliðHundleiddist skutliðHundleiddist skutliðHundleiddist skutlið
Fáir sjómenn geta státað af

jafn víðfeðmri reynslu og
Konráð sem hefur komið við
í flestum greinum sjómennsk-
unnar, meira að segja þeim
geira sem snýr að ferðaþjón-
ustu.

„Í þrjú sumur vorum við
feðgarnir, ég, Haraldur og
Guðmundur með ferðaþjón-
ustufyrirtækið Konráð og
synir. Við áttum tvo báta og
veiddum fisk á veturna og
ferðamenn á sumrin og skutl-
uðum fólki norður á Horn-
strandir og víðar.

Við entumst nú ekki lengi í
þessu skutli og satt best að
segja varð ég mjög fljótlega
hundleiður á þessu. Þess
vegna leystum við upp fyrir-
tækið og seldum minni bát-
inn.“

GönguskíðinGönguskíðinGönguskíðinGönguskíðinGönguskíðin
halda Konráði viðhalda Konráði viðhalda Konráði viðhalda Konráði viðhalda Konráði við

Konráð hefur farið á Horn-
strandir í öðrum tilgangi en
að skutla ferðamönnum. Sjálf-
ur hefur hann verið ferðamað-
ur í friðlandinu. „Síðan 1976
hef ég farið með góðum hópi
manna í skíðagöngu á Horn-
ströndum. Sem betur fer byrj-
aði ég að stunda gönguskíði á
sínum tíma, því ég var orðinn
111 kíló og var að drukkna úr
fitu. Þessar Hornstrandaferðir
og aðrar ferðir sem ég fer á
gönguskíðum halda mér í
sæmilegu líkamlegu formi.

Ég fór að hugsa um það um
daginn hversu slæmt það yrði
ef mönnum yrði alfarið bann-
að að fara um svæðið á vél-
sleðum á veturna. Ég vil endi-
lega að sýslumaður fari í eina
slíka ferð og kynni sér málið
áður en hann bannar þetta.
Vélsleðamenn eru ágætis fólk
og á meðan þeir ganga vel um
sé ég enga ástæðu til að banna
þeim að aka um svæðið. Þeir
skemma ekki neitt og ég veit
ekki um neinn fugl sem verpir
í snjó, ekki einu sinni snæugl-
an gerir það.

Þess má svo geta að það
voru bara örfáir landeigendur
sem börðu það í gegn að svæð-
ið yrði gert að friðlandi. Ég á
hlut í tveimur jörðum í frið-
landinu og er ekkert hrifinn af
því að þarna megi ekkert
gera.“

Ekkert tillit tekiðEkkert tillit tekiðEkkert tillit tekiðEkkert tillit tekiðEkkert tillit tekið
til hvalveiðimannatil hvalveiðimannatil hvalveiðimannatil hvalveiðimannatil hvalveiðimanna

Flestir landsmenn sem
fylgjast á annað borð eitthvað
með fréttum kannast við Kon-
ráð Eggertsson sem hvalveiði-
mann.

„Ég byrjaði að veiða hrefnu

með Guðmundi tengdarpabba
mínum á fyrri part áttunda
áratugarins. Ég hafði hval-
veiðar að aðalstarfi í meira en
tíu ár, eða alveg þangað til
veiðarnar voru bannaðar, þeg-
ar okkar fulltrúar á hinnu háa
alþingi voru sællar minningar
plataðir til að samþykkja ólög
þess efnis að ekki mætti veiða
hval. Það eru að mínu mati
mestu mistök sem gerð hafa
verið í stjórnmálasögu lýð-
veldisins.

Með banninu var fótunum
kippt undan manni. Við vorum
búnir að fjárfesta mikið í þess-
um iðnaði og vorum búnir að
koma okkur upp góðri aðstöðu
í Brjánslæk. Við fórum fram á
að ríkið keypti af okkur öll
veiðarfæri og annan búnað
sem við höfðum fjárfest í, en
það var ekki hlustað á okkur.
Að auki lét ríkið það vera að
taka tillit til okkar þarfa þegar
kom að því að úthluta kvóta.
Við vorum náttúrlega lítið sem
ekkert að veiða þorsk á þess-
um viðmiðunarárum og til
þess hefði átt að taka tillit við
úthlutunina. En það var ekki
gert og sátum við uppi með
sárt ennið.“

Hefur látiðHefur látiðHefur látiðHefur látiðHefur látið
stóru dýrin í friðistóru dýrin í friðistóru dýrin í friðistóru dýrin í friðistóru dýrin í friði

„Það voru góðir tímar þegar
menn máttu enn sækja sér
björg í bú. Við veiddum tals-
vert af hrefnu í Ísafjarðardjúpi
en fórum líka oft norður fyrir
í Húnaflóa og suður allt að
Akranesi. Breiðafjörðurinn
var góður veiðistaður og síð-
ustu árin veiddum við mikið í
Faxaflóa, en þar var oft mikið
af hrefnu.

Við lönduðum oft á Brjáns-
læk. Þar vorum við með stóran
bíl sem flutti hrefnurnar þang-
að sem þær voru skornar.
Einnig var stundum skorið um
borð.“

En hefur þú aldrei veitt ann-
an hval en hrefnu?

„Nei, ekki nema bara hnýsu
og skyldar tegundir. Ég hef
hingað til látið stóru dýrin í
friði. Ég ætlaði alltaf að fara í
túr með einhverjum af stóru
hvalveiðibátunum, en náði því
ekki áður en bannið skall á og
geri það sennilega ekki úr
þessu.“

SkemmtilegastSkemmtilegastSkemmtilegastSkemmtilegastSkemmtilegast
að veiða hrefnuað veiða hrefnuað veiða hrefnuað veiða hrefnuað veiða hrefnu

„Það var alltaf ofsalega
gaman að veiða hrefnu, miklu
skemmtilegra en að veiða fist
eða rækju. Það er náttúrlega
alltaf gaman að veiða þegar
vel gengur, sama hvort það er
hvalur eða rækja. En það er
miklu meiri spenna í hrefnu-
veiðum og adrenalínið flæðir
svo að hausinn á manni ætlar
að springa.

Þig kitlar sennilega oft í
fingurna þegar þú sérð hrefnu
synda hjá, eða hvað?

„Já, að sjálfsögðu kitlar
mann í fingurna, en það þýðir
bara ekkert að hugsa um það.
Lífið er bara svona, maður
fær ekki allt sem mann langar
í.“

Hætta að eltast viðHætta að eltast viðHætta að eltast viðHætta að eltast viðHætta að eltast við
Alþjóða hvalveiðiráðiðAlþjóða hvalveiðiráðiðAlþjóða hvalveiðiráðiðAlþjóða hvalveiðiráðiðAlþjóða hvalveiðiráðið

„Mér finnst mjög sérkenni-
legt að þjóðir eins og Svíar og
Bandaríkjamenn þykjast hafa
siðferðisþrek í að banna okkur
að veiða hval. Svíar framleiða
vopn og selja til að drepa fólk
út um allan heim og ekki er
saga Bandaríkjanna fallegri
þegar kemur að slíku vopna-
brölti. Sjálfir drepa Banda-
ríkjamenn svo þúsundir smá-
hvela á hverju ári og eru stær-
sta hvalveiðiþjóð í heimi. Þeir
þykjast svo hafa rétt til að
segja okkur fyrir verkum og
banna okkur að veiða nokkur
dýr.“

Þú ert sem sagt ekkert hrif-
inn af Alþjóða hvalveiðiráð-
inu?

„Nei, Guð minn almáttugur.
Ég skil ekki hvers vegna í
ósköpunum menn eru ennþá
að eltast við þá stofnun og
hvers vegna nokkur ætti að
vilja tilheyra þessum klúbbi.
Svo þykjast menn vera hissa
þegar það er brotið á þeim á
fundum en það kemur mér
ekkert á óvart.

Ég er samt ánægður með
að á þessum fundi hafi verið
samþykkt að banna frum-
byggjum í Ameríku að veiða,
því þó að ég sé ekki hlynntur
því að nokkrum manni sé
bannað að veiða hval, þá verða
allir að sitja við sama borð.

Ég held að við ættum að
hætta að eltast við þetta bölv-
aða hvalveiðiráð og reyna
frekar að hefja hvalveiðar í
samstarfi við NAMMCO,
Norður-Atlantshafs sjávar-
spendýraráðið. Að mínu mati
uppfyllir það öll þau skilyrði
sem þarf.“

Endar með því aðEndar með því aðEndar með því aðEndar með því aðEndar með því að
allt verður friðaðallt verður friðaðallt verður friðaðallt verður friðaðallt verður friðað

Heldurðu að það yrði mikil
lyftistöng fyrir Vestfirði ef
hvalveiðar yrðu leyfðar?
Heldurðu að hægt verði að
stunda mikla útgerð héðan?

„Já, ég held að það væri
hægt að gera umsvifin að
minnsta kosti jafn mikil og
þau voru. Þetta ætti að skapa
allmörg störf á Vestfjörðum
og verða mikil lyftistöng. Svo
held ég að fiskgengd eigi eftir
að aukast þegar við byrjum
aftur að veiða hval, því þessi
kvikindi eru að éta okkur út á
gaddinn.

Svo er það annað, að nú eru
sömu vitleysingarnir og börðu

Hann var sjómaður, dHann var sjómaður, dHann var sjómaður, dHann var sjómaður, dHann var sjómaður, d
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dáðadrengurdáðadrengurdáðadrengurdáðadrengurdáðadrengur
í gegn hvalveiðibannið að
reyna að telja öllum trú um að
íslenski þorskstofninn sé í út-
rýmingarhættu. Þetta er farið
að minna óþægilega mikið á
ruglið sem var í þessum
mönnum fyrir tuttugu árum
og varð til þess að hvalurinn
var friðaður.

Það er alveg fullljóst að ef
við berjumst ekki á móti þess-
um yfirgangi á það eftir að
enda með því að allt verður
friðað og við megum ekki
veiða nokkurn skapaðan
hlut.“

Byssan enn á bátnumByssan enn á bátnumByssan enn á bátnumByssan enn á bátnumByssan enn á bátnum
Hvalskutulsbyssan framan

á bát Konráðs vekur óneitan-
lega athygli. Það liggur beint
við að spyrja hvers vegna
byssan sé þarna enn eftir öll
þessi ár? „Ég keypti þennan
bát núna í haust og hef því
miður aldrei getað veitt hval á
honum. En ég hef haft það
fyrir reglu að hafa byssu fram-
an á öllum mínum bátum.
Þetta er táknrænt fyrir mína
skoðun á þessum málum, en
þar að auki sparar þetta mér
líka undirbúningsvinnuna
þegar hvalveiðar verða leyfðar
aftur. Ég vona og trúi því að
veiðarnar verði leyfðar aftur,
en ég hef reyndar verið að
vona ansi lengi. Ég verð í það
minnsta fyrstur manna út á
sjó þegar og ef hvalveiðar
verða leyfðar.

Svo var að sjálfsögðu bráð-
nauðsynlegt að hafa byssuna
á meðan NATO fundurinn
stóð yfir, því mér skilst að öll
varðskip hafi verið fyrir sunn-
an land og vestfirski hlutinn
af landhelginni hafi verið með
öllu óvarinn á meðan.

Þú heldur þá að byssan
virki enn eftir öll þessi ár?
Nú hefur ekkert verið skotið
af henni í nokkurn tíma, eða
hvað?
„Nei ég hef ekkert getað notað
hana. Maður verður víst að
fara að lögum, þó þau séu
ólög. Ég er samt viss um að
hún virki, því ég hef haldið
henni vel við og smurt hana
reglulega.“

dáðadrengurdáðadrengurdáðadrengurdáðadrengurdáðadrengur

bb.is
– lifandi

vestfirskar
fréttir á
hverjum

degi
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Fjórðungssamband VestfirðingaFjórðungssamband VestfirðingaFjórðungssamband VestfirðingaFjórðungssamband VestfirðingaFjórðungssamband Vestfirðinga

Ályktar vegna hugsanlegrar sam-Ályktar vegna hugsanlegrar sam-Ályktar vegna hugsanlegrar sam-Ályktar vegna hugsanlegrar sam-Ályktar vegna hugsanlegrar sam-
einingar OV við önnur orkufyrirtækieiningar OV við önnur orkufyrirtækieiningar OV við önnur orkufyrirtækieiningar OV við önnur orkufyrirtækieiningar OV við önnur orkufyrirtæki

Fjórðungssamband Vest-
firðinga hefur sent frá sér
eftirfarandi ályktun vegna
fréttar um hugsanlega sam-
einingu Orkubús Vestfjarða
hf. við önnur orkufyrirtæki:

„Frétt um ákvörðun iðn-
aðarráðherra um samein-
ingu Orkubús Vestfjarða hf.
við RARIK og Norðurorku
kemur Vestfirðingum af-
skaplega mikið á óvart. Í
samkomulagi ríkisstjórnar
Íslands og sveitarfélaga á
Vestfjörðum sem gert var
7. febrúar 2001 er m.a. sér-
staklega kveðið á um, að
þar til breytt skipulag raf-
orkumála tekur gildi  skuli
eftirfarandi gilda:

· Orkubú Vestfjarða hf.
starfi sem sjálfstæð eining

og verður ekki sameinað öðru
orkufyrirtæki.

· Ef ákvörðun verður tekin
um að aðlaga gjaldskrá O.V.
hf. að gjaldskrá RARIK, skal
það gert í áföngum.

· Engum starfsmanni O.V.
verður sagt upp störfum vegna
breytinga á félagsformi fyrir-
tækissins og hugsanlegra
kaupa ríkissins á eignarhluta
sveitarfélaga.

Í nýlegri „Byggðaáætlun
fyrir Vestfirði“ sem unnin var
af sveitarfélögum á Vestfjörð-
um er sérstaklega komið inn
á iðnað og orku. Ráðherra er
fullkunnugt um að sérstök
áhersla er lögð á að „Orkubú
Vestfjarða hf. er öflugt orku-
fyrirtæki með víðtæka þekk-
ingu og reynslu í rekstri virkj-

ana og dreifikerfis. Fyrirtækið
er með stærri vinnuveitendum
á Vestfjörðum og mikilvægur
hluti í fjölbreytni atvinnulífs.
Hægt er að efla fyrirtækið enn
frekar á Vestfjörðum með því
að taka við auknum verkefn-
um. Dæmi um slík verkefni
er stækkun rekstrarsvæðis til
nálægðra landshluta (Norður-
vestur kjördæmi) og aukinna
rannsóknar á virkjunarkost-
um, vatns-, vind- og sjávar-
falla. Með þessum hætti getur
eigandi þess, íslenska ríkið,
náð að styrkja og efla fyrir-
tækið og þar með störf  á Vest-
fjörðum.“

Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga skorar á iðnaðar-
og viðskiptaráðherra að fara
sér hægt í fyrirhugaðri ákvarð-

anatöku og taka fullt tillit
til skoðana Vestfirðinga í
orkumálum. Eðlilegt verð-
ur að telja að fram fari við-
ræður við fulltrúa Vestfirð-
inga um framtíð O.V. sem
byggir á fyrri viðræðum.

Því verður seint trúað að
ráðherra byggðamála vilji
sniðganga Vestfirðinga í
svo mikilvægu máli. Ríkis-
stjórn Íslands hlýtur að taka
tillit til þeirrar erfiðu stöðu
Vestfirðinga með því að
efla byggð á Vestfjörðum
og taka fullt tillit til fram-
lagðra tillagna í áður kynnt-
ri „Byggðaáætlun Vestfirð-
inga“. Því er hér og nú end-
urtekin ósk um viðræður
við ráðherra um þetta mikla
hagsmunamál okkar.“

Geir H. Haarde fjármálaráðherra um málefni Orkubús VestfjarðaGeir H. Haarde fjármálaráðherra um málefni Orkubús VestfjarðaGeir H. Haarde fjármálaráðherra um málefni Orkubús VestfjarðaGeir H. Haarde fjármálaráðherra um málefni Orkubús VestfjarðaGeir H. Haarde fjármálaráðherra um málefni Orkubús Vestfjarða

„Ríkisstjórnin mun standa við fyrir-„Ríkisstjórnin mun standa við fyrir-„Ríkisstjórnin mun standa við fyrir-„Ríkisstjórnin mun standa við fyrir-„Ríkisstjórnin mun standa við fyrir-
vara í samkomulaginu um Orkubúið“vara í samkomulaginu um Orkubúið“vara í samkomulaginu um Orkubúið“vara í samkomulaginu um Orkubúið“vara í samkomulaginu um Orkubúið“

Geir H. Haarde, fjármála-
ráðherra, fullyrðir í samtali
við blaðið að ríkisstjórnin
muni standa við þá fyrirvara
sem settir voru gagnvart Vest-
firðingum í samkomulagi því
sem gert var milli ríkis og
sveitarfélaga á Vestfjörðum
varðandi Orkubú Vestfjarða.
Segir hann samkomulagið al-
veg skýrt að því leyti að Orku-
búið verður rekið sem sjálf-
stæð eining og engin breyting
gerð þar á fyrr en í fyrsta lagi
eftir að breytt skipulag tekur
gildi í raforkumálum í landinu
almennt með nýjum raforku-
lögum.

„Við vitum ekki hvenær ný

raforkulög taka gildi en þegar
það verður mun margt gerast
í raforkumálum og margt
koma til greina varðandi
skipulagsmál á þessu sviði.
Það er alveg ótímabært að full-
yrða eitthvað um hvað það
nákvæmlega verður vegna
þess að þá verða breytingar
sem lúta að stóru fyrirtækjun-
um eins og Landsvirkjun,
Orkuveitu Reykjavík, Hita-
veitu Suðurnesja og fleirum.
Það kemur hins vegar fram í
samkomulaginu að það geti
komið til sameiningar Orku-
búsins við önnur orkufyrir-
tæki og er þá fyrst og fremst
verið að hugsa um RARIK.“

Fjármálaráðherra segir að
margt komi til greina varðandi
RARIK eftir að nýtt skipulag
tekur gildi í raforkumálum.
Segir hann eina hugmyndina
vera þá að flytja RARIK norð-
ur á Akureyri, önnur hug-
myndin er sú að skipta fyrir-
tækinu upp í hluta eftir land-
svæðum og þriðja hugmyndin
er sú að sameina RARIK
Landsvirkjun eða einhverjum
öðrum stórum aðila. Þetta sé
hins vegar alveg óútkljáð mál
og því telji hann óheppilegt
að vera að ala á einhverri óein-
ingu um málið núna.

Um yfirlýsingu Valgerðar
Sverrisdóttur, iðnaðarráð-

herra, rétt fyrir komandi sveit-
arstjórnarkosningar, segir fjár-
málaráðherra að þar verði hver
að svara fyrir sig en hann hafi
látið sitt álit í ljós á viljayfir-
lýsingu í Reykjavík sem hann
telji að hafi verið mjög rangt
staðið að. Það sé skiljanlegt
að mönnum hlaupi kapp í kinn
en best sé að allir haldi ró
sinni enda hafa Vestfirðingar
tiltölulega fast land undir
fótum á grundvelli þess sam-
komulags sem gert var og rík-
isstjórnin muni að sjálfsögðu
standa við fyrirvarana sem þar
eru.

Sjómannadagurinn 2002Sjómannadagurinn 2002Sjómannadagurinn 2002Sjómannadagurinn 2002Sjómannadagurinn 2002

Efnt til hátíð-Efnt til hátíð-Efnt til hátíð-Efnt til hátíð-Efnt til hátíð-
arkvöldverðs íarkvöldverðs íarkvöldverðs íarkvöldverðs íarkvöldverðs í
íþróttahúsinuíþróttahúsinuíþróttahúsinuíþróttahúsinuíþróttahúsinu
Björgunarfélag Ísafjarð-

ar, Sjómannadagsráð og
SKG-Veitingar á Ísafirði
hafa ákveðið að efna til
hátíðarkvöldverðs í tilefni
sjómannadagsins í íþrótta-
húsinu á Torfnesi á Ísafirði.
Sömu aðilar stóðu fyrir
slíkri skemmtun á síðasta
ári og þótti hún takast með
miklum ágætum. Á hátíð-
inni sem fram fer laugar-
dagskvöldið 1. júní verður
boðið upp á kvöldverð,
skemmtiatriði og dansleik.

Veislustjórn verður í
höndum þeirra Sturlu Páls
Sturlusonar og Jóns Svan-
bergs Hjartarsonar. Meðal
skemmtiatriða má nefna

söng Sunnukórsins, vest-
firskar þjóðsögur og tón-
listarflutning í umsjón Tón-
listarskóla Ísafjarðar. Boðið
verður upp á fordrykkinn
„Norðan kalda“ og matseð-
illinn er ekki af verri end-
anum. Boðið verður upp á
sjávarréttaterrine, framreitt
á stökku salati með pipar-
rótarrjóma, hægsteiktan,
appelsínugrafinn lamba-
vöðva með Madeiragljáa og
Passion ávaxtaköku með
hindberja- og mangómauki.

Miðaverð í mat, skemmt-
un og dansleik er kr. 4.900
og á dansleik er kr. 1.500.
Upplýsingar eru veittar í
síma 456 4111 og 863 1626.

Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf.Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf.Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf.Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf.Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf.

Lífeyrissjóður Vestfirð-Lífeyrissjóður Vestfirð-Lífeyrissjóður Vestfirð-Lífeyrissjóður Vestfirð-Lífeyrissjóður Vestfirð-
inga eykur hlut sinninga eykur hlut sinninga eykur hlut sinninga eykur hlut sinninga eykur hlut sinn

Verðbréfaþingi Íslands
hefur borist tilkynning þess
efnis að Lífeyrissjóður Vest-
firðinga hafi þann 16. og
17. maí sl. keypt hlutabréf í
Hraðfrystihúsinu-Gunn-
vöru að nafnverði kr.
2.216.000 á genginu 6,2.

Eignarhlutur Lífeyris-
sjóðsins eftir kaupin nemur
kr. 58.366.894 að nafnverði.
Einar Valur Kristjánsson,

framkvæmdastjóri HG, og
Kristján G. Jóhannsson,
stjórnarmaður, eru í stjórn
Lífeyrssjóðs Vestfirðinga.

Þá hefur Björn Elías Ingi-
marsson, stjórnarmaður
HG, selt kr. 2.000.000,- að
nafnverði hlutafjár í Hrað-
frystihúsinu-Gunnvör hf. á
genginu 6,2. Hlutur Björns
eftir söluna nemur kr.
11.073.511,- að nafnverði.

Fyrsta skemmtiferðaskip sumarsinsFyrsta skemmtiferðaskip sumarsinsFyrsta skemmtiferðaskip sumarsinsFyrsta skemmtiferðaskip sumarsinsFyrsta skemmtiferðaskip sumarsins

Kom til ÍsafjarðarKom til ÍsafjarðarKom til ÍsafjarðarKom til ÍsafjarðarKom til Ísafjarðar á föstudag á föstudag á föstudag á föstudag á föstudag
Skemmtiferðaskipið Black

Prince lagðist við Sundahöfn
á Ísafirði á föstudag, fyrst
þeirra ellefu skemmtiferða-
skipa sem boðað hafa komu
sína í sumar. Meðferðis voru
um 450 farþegar sem flestir
eru frá Skotlandi hvaðan skip-
ið er gert út, en einnig fylgdi
fleytunni 300 manna áhöfn
sem sér um að farþegunum
vanhagi um ekkert á meðan
siglingunni stendur.

Sigríður Ó. Kristjánsdóttir
hjá Vesturferðum sagði að
flestir farþegarnir hefðu bókað
sig í skemmtiferðir um Ísa-
fjarðarbæ og nágrenni og var
skoðunarferð um Ísafjörð og
Önundarfjörð sem nefnist
„Mountains and fjords“ vin-
sælust auk þess sem talsvert
var bókað í Vigurferðir.

Í samtali sem blaðið átti
við nokkra ferðalanga sem
störðu andaktugir á hin háu
fjöll sem umkringja Skutuls-

fjörðinn kom fram að Black
Prince lagði upp frá Leith í
Skotlandi fyrir rúmri viku.
Ekki mundu þeir hver síðasti

viðkomustaður þess var, en
bjuggust við því að skemmta
sér hið besta í Ísafjarðarbæ.

Skemmtiferðaskipið Black Prince í Ísafjarðarhöfn á föstudag.

Eins og gestir og gang-
andi á Ísafirði hafa eflaust
tekið eftir, liggur Ísafold,
skip Ferjusiglinga ehf. sem
úrskurðað var gjaldþrota í
janúar, enn við bryggju í
bænum. Til stóð að bjóða
skipið upp stuttu eftir gjald-
þrot fyrirtækisins en ekkert
varð af því.

Að sögn Hjördísar E.
Harðardóttur hdl, skipta-
stjóra þrotabús Ferjusigl-
inga, er líklegt að skipið
fari í nauðungarsölumeð-
ferð hjá sýslumanni.

Ósennilegt er þó að það
verði gert fyrr en í haust og
má því búast við að Ísafold
prýði Ísafjarðarhöfn í sum-

ar.
„Frá því að fyrirtækið var

úrskurðað gjaldþrota hafa
fjölmargir aðilar sýnt áhuga
á að kaupa skipið“, segir
Hjördís. „Nú síðast í morg-
un var einn að forvitnast
um skipið svo að ekki vant-
ar áhugann. Aftur á móti
hafa engin viðunandi tilboð
borist.“ Kröfur í þrotabú
Ferjusiglinga nema rúmum
33 milljónum króna og þar
af krefst Landsbanki Ís-
lands 24 milljóna króna. Að
sögn skiptastjóra er afar
ósennilegt að allar kröfur
verði greiddar, þar eð Ísa-
fold er eina eign þrotabús-
ins.

Fjölmargir hafaFjölmargir hafaFjölmargir hafaFjölmargir hafaFjölmargir hafa
áhuga á skipinuáhuga á skipinuáhuga á skipinuáhuga á skipinuáhuga á skipinu

Ferjan ÍsafoldFerjan ÍsafoldFerjan ÍsafoldFerjan ÍsafoldFerjan Ísafold
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Til sölu eða leiguTil sölu eða leiguTil sölu eða leiguTil sölu eða leiguTil sölu eða leigu
að Leiti í Hnífsdalað Leiti í Hnífsdalað Leiti í Hnífsdalað Leiti í Hnífsdalað Leiti í Hnífsdal

Til sölu eða leigu er 570m² fiskvinnslu-
og iðnaðarhúsnæði ásamt tilheyrandi bún-
aði. Stór malbikuð lóð. Eigninni má skipta
í minni einingar.

Allar nánari upplýsingar í síma 892 0203.

LAUSAR STÖÐUR
Eftirtaldar stöður hjá Ísafjarðarbæ eru
lausar til umsóknar:
Staða forstöðumanns íþróttahússins
á Torfnesi.
Staða fostöðumanns íþróttamiðstöðv-
ar á Þingeyri.
Staða fostöðumanns skíðasvæða Ísa-
fjarðarbæjar.
Umsóknarfrestur er til 20. júní 2002.
Upplýsingar veitir undirritaður í síma
450 8000 eða á skrifstofunni.

Björn Helgason, íþrótta- og
 æskulýðsfulltrúi Ísafjarðarbæjar.

Aðalfundur!Aðalfundur!Aðalfundur!Aðalfundur!Aðalfundur!
Aðalfundur Styrktarfélags fatlaðra á Vest-

fjörðum verður haldinn á Hótel Ísaifrði 6.
júní 2002 kl. 21:00.

Venjuleg aðalfundarstörf.
Kosning nýrrar stjórnar.
Önnur mál. Stjórnin.

Aðstoð í boðiAðstoð í boðiAðstoð í boðiAðstoð í boðiAðstoð í boði
Tek að mér umsjón með útgáfu á blöðum

og bæklingum. Starfið getur falið í sér allt
frá hugmyndavinnu og textagerð til yfirlestr-
ar og lagfæringa á handritum, ásamt því
að ganga frá efni til prentunar og fylgja
verkinu gegnum prentsmiðju.

Aðstoða við samningu á greinum, ávörp-
um og ræðum og leiðbeini við undirbúning
á flutningi talaðs máls. Mikil og löng reynsla
auk skólamenntunar á því sviði.

Annast þýðingar á ýmsum tungumálum.
Hlynur Þór Magnússon,

Sólgötu 8, Ísafirði,
sími 892 2240.

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

OddvistarOddvistarOddvistarOddvistarOddvistar
listannalistannalistannalistannalistanna

sáttirsáttirsáttirsáttirsáttir
Úrslit bæjarstjórnar-

kosninganna í Bolungar-
vík þykja sögulega fyrir
þær sakir að þeir tveir list-
ar sem buðu þar fram, list-
ar Bæjarmálafélags Bol-
ungarvíkur og Sjálfstæð-
isflokks, hlutu jafn mörg
atkvæði, eða 296 hvor.
Skera þurfti úr um hver
fengi fjórða bæjarfulltrú-
ann, og þ.a.l. meirihluta-
völd í bæjarstjórn, með
hlutkesti sem fór á þann
veg að Sjálfstæðisflokk-
urinn varð hlutskarpari
þegar skjaldarmerkið kom
upp. BB hafði samband
við oddvita listanna og
fékk viðbrögð þeirra við
úrslitunum.

„Náðum sigri þótt„Náðum sigri þótt„Náðum sigri þótt„Náðum sigri þótt„Náðum sigri þótt
naumur væri“naumur væri“naumur væri“naumur væri“naumur væri“

„Ég er hæstánægður
með sigurinn, þó að vissu-
lega hefði ég kosið að
sigra á atkvæðamagni en
ekki með hlutkesti eins
og raunin varð,“ sagði Elí-
as Jónatansson, oddviti D-
lista í samtali við blaðið.

„Það að ná 50% at-
kvæða er mjög gott og
víða um land getur meiri-
hluti náðst með mun
minna fylgi, þannig að ég
lít ekki svo á að við höfum
hlotið neinn minniháttar
sigur. Komandi kjörtíma-
bil leggst vel í mig, strax
að loknum kosningum átti
ég samtal við oddvita
minnihlutans og ég er
þess fullviss að samstarf
okkar við Bæjarmálafé-
lagið á eftir að vera gott“.

„Svona er gangur„Svona er gangur„Svona er gangur„Svona er gangur„Svona er gangur
lýðræðisins“lýðræðisins“lýðræðisins“lýðræðisins“lýðræðisins“

Bergur Bjarni Karls-
son, oddviti K-lista segist
vera mjög ánægður með
þær viðtökur sem bæjar-
málafélagið fékk.

„Kjörsókn var mikil í
Bolungarvík, eða yfir
90%, og mér finnst mjög
ánægjulegt að við höfum
fengið stuðning frá helm-
ingi þeirra sem greiddu
atkvæði. Auðvitað hefð-
um við viljað ná meiri-
hluta, en þetta er bara
gangur lýðræðisins og því
verður að taka eins og
öðru,“ segir Bergur Bjarni
og bætir því við að hann
hafi ekki nokkrar efa-
semdir um að flokkarnir
eigi eftir að hafa gott sam-
starf á komandi kjörtíma-
bili. „Ég þekki frambjóð-
endur þeirra og veit að
það er allt úrvalsfólk.
Sóknin á eftir að verða
erfið næstu fjögur árin,
allir bæjarfulltrúar þurfa
að leggjast á eitt við að
stöðva fólksfækkun í
bænum og ég vona að
okkur beri gæfa til þess.“

Byggingar á svokölluðum
kubbahúsum sem Múrkraftur
ehf. hyggst reisa í nýju íbúðar-
hverfi sem hefur verið skipu-
lagt á Tunguskeiði á Ísafirði
eru nú í biðstöðu vegna þess
að ekki hafa nægilega margir
fengist til þess að staðfesta
kaup á þeim til þess að Ísa-
fjarðarbær hefji gatnagerð fyr-
ir hverfið.

Að sögn Hermanns Þor-
steinssonar, annars eigenda
Múrkrafts, miðar Ísafjarðar-
bær við að 4-6 hús séu byggð
svo gatnaframkvæmdir geti
hafist, en enn hafi ekki fengist
það margir til þess að staðfesta

kaup á húsunum.
„Mín skoðun er að Ísafjarð-

arbær ætti að hefja gatnagerð-
ina, í það minnsta að hluta til,
þar sem ég veit að margir eru
áhugasamir um að kaupa hús
eða byggja jafnvel sjálfir í
þessu nýja hverfi. Fólk vill
sjá að hlutirnir fari af stað
áður en það ákveður að taka
þátt og ég held að hefji bærinn
gatnagerð eigum við brátt eftir
að sjá blómlega byggð rísa á
þessu svæði,“ sagði Hermann
í samtali við blaðið. Hann
segir að Múrkraftur bjóði enn
húsin til sölu og vonast til
þess að nægilega margir stað-

festi þannig að hægt verði að
hefjast handa við smíðarnar
innan tíðar.

Áætlað er að umrædd hús
verði átta talsins, en smíði
þeirra felst í því að steinsteypu
er rennt í mót þar sem einang-
run er bæði að utan og innan.
Bílskúrar verða við hvert hús.
Hér verður um fyrstu nýbygg-
ingar íbúðarhúsnæðis í nýju
hverfi á Ísafirði um langt ára-
bil. Slíkar lóðir hafa ekki verið
fáanlegar á Ísafirði allt frá því
nýja Seljalandshverfið dæmd-
ist úr leik eftir snjóflóðið á
Seljalandsdal um miðjan síð-
asta áratug.

Byggingaframkvæmdir í biðstöðuByggingaframkvæmdir í biðstöðuByggingaframkvæmdir í biðstöðuByggingaframkvæmdir í biðstöðuByggingaframkvæmdir í biðstöðu
Nýtt íbúðarhverfi á TunguskeiðiNýtt íbúðarhverfi á TunguskeiðiNýtt íbúðarhverfi á TunguskeiðiNýtt íbúðarhverfi á TunguskeiðiNýtt íbúðarhverfi á Tunguskeiði

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri og Eiríkur Kristófersson handsala samninginn. Á mynd-
inni eru einnig bæjarfulltrúarnir Guðni Geir Jóhannesson og Bryndís Friðgeirsdóttir.

Safnahús ÍsafjarðarbæjarSafnahús ÍsafjarðarbæjarSafnahús ÍsafjarðarbæjarSafnahús ÍsafjarðarbæjarSafnahús Ísafjarðarbæjar

Samningur um fullnað-Samningur um fullnað-Samningur um fullnað-Samningur um fullnað-Samningur um fullnað-
arfrágang undirritaðurarfrágang undirritaðurarfrágang undirritaðurarfrágang undirritaðurarfrágang undirritaður
Í síðustu viku voru undir-

ritaðir samningar milli Ísa-
fjarðarbæjar og Eiríks og Ein-
ars Vals hf. þess efnis að fyrir-
tækið annist fullnaðarfrágang
á fyrstu og annarri hæð Gamla
sjúkrahússins á Ísafirði, til-
vonandi Safnahúss Ísafjarðar-
bæjar.

Hljóðar samningurinn upp
á að Eiríkur og Einar Valur,
sem voru lægstbjóðendur í út-
boði er fór fram í apríl síðast-
liðinn, fái greiddar kr.
44.550.000 fyrir frágang á
fyrstu og annarri hæð hússins,
en í honum felst m.a. tilheyr-
andi lagna-, raflagna-, blikk-
smíða- og trésmíðarvinna
ásamt innréttingasmíði. Húsið
er þegar fullfrágengið að utan-
verðu og innandyra hefur ver-
ið lokið við allt rifrildi, múr-
brot, endursteypu og grófhúð-
un.

Skiladagur verksins er 1.
mars 2003, en við útboð var
áætlað að verkinu skyldi lokið
þann 15. október þessa árs.
Voru verklokin færð að tillögu
Sigurðar Mar Óskarssonar,
sviðsstjóra Tæknideildar Ísa-
fjarðarbæjar, þar sem hann
taldi ekki vera nægilegt fjár-
magn í fjárhagsáætlun bæjar-
ins fyrir árið 2002 til þess að

ljúka verkinu þá.
Samninginn undirrituðu

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, Guðni
Geir Jóhannesson, forseti bæj-
arstjórnar og Bryndís Frið-
geirsdóttir, fulltrúi minnihluta
bæjarstjórnar, fyrir hönd bæj-
arins og Eiríkur Kristófersson
fyrir hönd verktakans. Við
undirritunina, sem fór fram í
Gamla sjúkrahúsinu, voru
einnig viðstaddir nokkrir
þingmenn Vestfjarðakjör-
dæmis svo og Siv Friðleifs-
dóttir, umhverfisráðherra, og
Tómas Ingi Olrich, mennta-
málaráðherra.

Við þetta tækifæri lýstu ráð-
herrarnir yfir ánægju sinni
með væntanlegt safnahús og
menntamálaráðherra sagðist
jafnframt beita sér fyrir því
innan ríkisstjórnarinnar að far-
ið verði í samningaviðræður
við þau sveitarfélög sem
standa að byggingu menning-
arhúsa sem Safnahússins, og
að þeim framkvæmdum verði
forgangsraðað. Bæjarstjóri og
forseti bæjarstjórnar tóku að
því loknu til máls og lýstu
báðir yfir ánægju sinni með
áhuga menntamálaráðherra á
samstarfi um frágang Safna-
hússins og endurbyggingu.

Meðal viðstaddra við undirritunina voru Siv Friðleifsdóttir,
umhverfisráðherra, Tómas Ingi Olrich, menntamálráðherra
og Birna Lárusdóttur, bæjarfulltrúi.
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Nú tekur alvaran viðNú tekur alvaran viðNú tekur alvaran viðNú tekur alvaran viðNú tekur alvaran við 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:

Vestfjarðasýningin „Perlan Vestfirðir“Vestfjarðasýningin „Perlan Vestfirðir“Vestfjarðasýningin „Perlan Vestfirðir“Vestfjarðasýningin „Perlan Vestfirðir“Vestfjarðasýningin „Perlan Vestfirðir“

Rætt um „ánægjuleg“Rætt um „ánægjuleg“Rætt um „ánægjuleg“Rætt um „ánægjuleg“Rætt um „ánægjuleg“
vandamál sýningarinnarvandamál sýningarinnarvandamál sýningarinnarvandamál sýningarinnarvandamál sýningarinnar

Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða stóð fyrir opnum há-
degisfundi á Hótel Ísafirði í
síðustu viku þar sem rætt var
um sýninguna „Perlan Vest-
firði“ sem haldin var í Perlunni
í Reykjavík fyrr í þessum
mánuði. Eins og fram hefur
komið var aðsókn meiri en
menn áttu von á og er talið að
um 20.000 manns hafi heim-
sótt Perluna meðan á sýning-
unni stóð.

Á fundinum kynnti At-
vinnuþróunarfélag Vestfjarða
mat á árangri sýningarinnar
og greindi frá undirbúning
hennar og framkvæmd. Fram
kom að tekist hafi á nýjan hátt
að kynna ímynd Vestfjarða í
hugum landsmanna og sem
áhugaverðan áfangastað
ferðamanna. Heildarkostnað-
ur við sýninguna er talin nema
um sex milljónum króna og
vegur þyngst kynningarkostn-
aður. Stærstu styrktaraðilar
sýningarinnar voru allir spari-
sjóðir á Vestfjörðum, SP fjár-

mögnun, samgönguráðuneyt-
ið, Fjórðungssamband Vest-
firðinga og iðnaðarráðuneyt-
ið. Einnig styrktu Orkubú
Vestfjarða og Lífeyrissjóður
Vestfirðinga sýninguna með
fjárframlagi.

Framkvæmdastjóri sýning-
arinnar, Sigríður Ó. Kristjáns-
dóttir, fór yfir framkvæmd og
markaðssetningu sýningar-
innar með það að markmiði
að skoða hvað gekk upp, hvað
hefði mátt fara betur og síðast
en ekki síst hvað læra mætti
af verkefninu. Í máli hennar
kom fram að sýningin „Perlan
Vestfirðir“ hefði skilað miklu
meiru en nokkur hefði þorað
að vona. Hins vegar hefði ým-
islegt mátt gera betur og taldi
hún t.d. að undirbúningur
hefði ekki hafist nógu
snemma og gestalista fyrir
opnunardaginn hefði þurft að
vinna fyrr en gert var. Þá hefði
mátt hafa upplýsingaborð fyrir
þátttakendur í sýningunni
meðan á uppsetningu stóð þar

sem þeir hefðu getað fengið
allar þær upplýsingar og ráð-
leggingar sem þeir hefðu ósk-
að og þurft á að halda. Sigríður
sagði jafnframt ljóst að sam-
ræma hefði þurft hönnun sýn-
ingarinnar en stærsta vanda-
málið hefði án efa verið hús-
næðið því Perlan væri alls
ekki hentugt sýningarhús-
næði, eins og berlega hefði
komið í ljós þegar húsið fyllt-
ist af gestum.

Á heildina litið hefði sýn-
ingin hins vegar tekist mjög
vel og sagði Sigríður að það
mætti að verulegu leyti þakka
kynningarfyrirtæki því sem
ákveðið var að ráða til að
markaðssetja og skipuleggja
sýninguna. Engum dyldist að
sýningin hefði verið vel kynnt
og fengið mikla umfjöllun í
fjölmiðlum, sem aftur hefði
skilað sér í mjög jákvæðum
viðbrögðum þeirra sem sóttu
sýninguna og eins hjá þeim
sem heima sátu.

Loks velti Sigríður upp

nokkrum spurningum um
framhaldið og hvernig best
væri að standa að slíkum sýn-
ingum í framtíðinni, - þar yrðu
Vestfirðingar m.a. að spyrja
sjálfa sig að því hvaða ímynd
þeir vildu koma á framfæri.

Aðrir fundarmenn tóku
undir með Sigríði og lýstu al-
mennri ánægju með hvernig
til hefði tekist þótt vissulega
væri ýmis atriði sem þyrfti að
lagfæra ef aftur yrði lagt út í
sambærilegt verkefni. Það
mætti þó segja að flest vanda-
málin væru ánægjuleg þar
sem þau væru að mestu til-
komin vegna mikillar aðsókn-
ar á sýninguna. Þá kom fram
hjá Dorothee Lubecki, ferða-
málafulltrúa Vestfjarða, að
ágætlega hefði gengið að fá
ferðaþjónustuaðila til að taka
þátt í sýningunni en öllu erfið-
ara hefði reynst að fá fyrirtæki
til að vera með. Taldi hún að
þeir hefðu mátt vera miklu
fleiri enda var þarna var kjörið
tækifæri til kynningar.

Frá hádegisverðarfundinum á Hótel Ísafirði.

Öllum sem náðu kjöri á laugardaginn er óskað til hamingju með árangurinn.
Minnt er á þá staðreynd að hið daglega amstur bíður sveitarstjórnarmanna. Mynda
þarf meirihluta þar sem þeir voru ekki kosnir eins og til dæmis í Vesturbyggð eða
valdir með hlutkesti eins og í Bolungarvík. Hæst ber ,,sigur” R listans er hélt velli í
höfuðborginni, þrátt fyrir örlítið tap. Árangur Frjálslyndra var þar eftirtektarverður
þótt sem fyrr sé minnt á það að einn maður af sérframboði á ekki skemmtilega
framtíð fyrir höndum ráði hann ekki beinlínis meirihlutamyndun. Það reyndist rétt
sem vikið var að fyrir viku að úrslit í Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Kópavogi og
Akureyri yrðu eftirtektarverð. Hreinn meirihluti Sjálfstæðisflokks
í fyrstnefnda sveitarfélaginu og Samfylkingar í hinu næsta sýndu
skýrar línur. Sigur Sjálfstæðismanna í Mosfellsbæ var eftirtektar-
verður sem og fall meirihluta vinstri manna í Fjarðabyggð, þar
sem sósíalistar réðu öllu bróðurpart síðustu aldar, að minnsta kosti í Neskaupstað.

Skoðanakannanir eru vandmeðfarnar en örskömmu fyrir kosningar sýndu þær
marktækan mun á fylgi sjálfstæðismanna og R lista í Reykjavík. Sem fyrr virðast
þær, að minnsta kosti framan af, sýna meira fylgi Sjálfstæðisflokks en annarra.
Stuðningsmenn Sjálfstæðisflokks eru samkvæmt því fyrri til að gera upp hug sinn
en aðrir. Það mátti búast við marktæku fylgistapi ríkisstjórnarflokkanna um allt land
vegna langrar setu við landstjórnina. Það varð miklu minna á landsvísu en reynslan
hefur áður sýnt. Vonbrigði Sjálfstæðismanna vegna úrslita í Reykjavík eru eðlileg
og skiljanleg. Viðbögð Björns Bjarnasonar fyrrverandi menntamálaráðherra, sem

gaf ráðherraembættið upp á bátinn fyrir borgarstjórnarkosningarnar, eru athyglisverð.
Verkefnið sem hann tók að sér er rétt að byrja að hans sögn. Sums staðar sótti Sjálf-
stæðisflokkur á. Sama var um Framsóknarflokk. Annars staðar gekk þeim báðum
miður. Meirihluti í Kópavogi hélt og framsóknarmenn sóttu á. Í Hafnarfirði féll
framsóknarmaðurinn en Sjálfstæðisflokkur sótti á. Samfylkingu gekk vel á einum
stað en annars staðar illa svo sem í Keflavík og í Ísafjarðarbæ, gömlu krata-vígi.

Tvennt vekur eftirtekt í Ísafjarðarbæ, sigur Framsóknarflokks og Magnúsar
Reynis, sem kannski er næstum kominn hringinn og heim. Lilja Rafney reyndist svo

sem spáð var fyrir hálfum mánuði í fámennum hópi. A listans
verður minnst fyrir misheppnaðan ópólitískan klósetthúmor.
Pólitík byggð á salernishugsun gengur venjulega ekki.
Sjálfstæðisflokkurinn hélt sínu nokkuð vel enda sótti meirihlutinn

í sig veðrið. Ef dregin verður einhver ályktun af niðurstöðum kosninganna í
Ísafjarðarbæ og víðar, þá ræðst árangur greinilega af fólki í báráttusætum, Svanlaug
Guðnadóttir reyndist B listanum góður kostur. Samfylkinginn beið afhroð og enn
verri var niðurstaðan þegar litið er til þess að Vinstri grænir höfðu lítið fylgi. En
Magnús Reynir fékk það umtalsvert. Fróðlegt verður að sjá hvernig meirihlutinn
ræðst. Skemmtilegasta og mest spennandi niðurstaðan varð þó í Bolungarvík, þar
sem hlutkesti skapaði Sjálfstæðismönnum áframhaldandi meirihluta. Þjóðinni er
óskað til hamingju með árangurinn og þess vænst að vel dugi næstu fjögur ár.

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Óskum að ráða kennara og annað
starfsfólk til eftirtalinna starfa skólaár-
ið 2002/03:
Kennsla:
Almenn kennsla í 3. og 6. bekk. Um er
að ræða tvær 100% stöður.
Smíðakennsla (tæknimennt). Um er
að ræða eina 100% stöðu.
Myndmenntakennsla. Um er að ræða
eina 100% stöðu.
Önnur störf:
Skólaliðar. Um er að ræða þrjár 100%
stöður, þar af tvær stöður til eins árs.
Stuðningsfulltrúi. Um er að ræða þrjú
störf, 65,25%, 70% og 80% stöður,
þar af tvær í sérdeild og í 9,75 mán-
uði á ári eða launadreifingu allt árið.
Matráð í mötuneyti nemenda. Um er
að ræða 100% stöðu í 9,75 mánuði á
ári eða launadreifingu allt árið.
Starfsfólk í skóladagvist. (Dægradvöl)
Um er að ræða fjögur hlutastörf.
Nánari upplýsinar veitir Kristinn
Breiðfjörð, skólastjóri, Skarphéðinn
Jónsson, aðstoðarskólastjóri og Her-
dís M. Hübner, deildarstjóri í síma
456 3044, netfang: grisa@isafjordur.is.

Skólastjóri.

BlómasalaBlómasalaBlómasalaBlómasalaBlómasala
Hin árlega blómasala slysavarnarkvenna

á Ísafirði verður föstudaginn 31. maí.
Allur ágóði af sölunni fer í húsnæði deildar-

innar að Sindragötu 6.

Ertu orðin(n) áskrifandi?
Síminn er 456 4560

Hefur þú meiriHefur þú meiriHefur þú meiriHefur þú meiriHefur þú meiri
fjárhags-fjárhags-fjárhags-fjárhags-fjárhags-
áhyggjur núnaáhyggjur núnaáhyggjur núnaáhyggjur núnaáhyggjur núna
en fyrir ári?en fyrir ári?en fyrir ári?en fyrir ári?en fyrir ári?
Alls svöruðu 441.
Verulega sögðu 185 eða 41,95%
Lítillega sögðu 63 eða 14,29%
Svipað sögðu 105 eða 23,81%
Minna sögðu 88 eða 19,95%
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Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SýnSýnSýnSýnSýn
Föstudagur 31. maí kl. 10:30

HM 2002: Frakkland – Senegal
Laugardagur 1. júní kl. 06:10

HM 2002: Írland – Kamerún
Laugardagur 1. júní kl. 08:45

HM 2002: Úrúgvæ – Danmörk
Laugardagur 1. júní kl. 11:15

HM 2002: Þýskaland – Sádí-Arabía
Laugardagur 1. júní kl. 01:00

Hnefaleikar: Evander Holyfield – Hasim Rahman
Sunnudagur 2. júní kl. 05:10

HM 2002: Argentína – Nígería
Sunnudagur 2. júní kl. 07:30

HM 2002: Paragvæ – Suður-Afríka

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðaustan 5-10 m/s og
rigning, ainkum austan-
lands. Hiti 7-13 stig.
Horfur á föstudag:
Fremur hæg austlæg eða
breytileg átt, skýjað með
köflum og stöku skúrir, en
sums staðar þokuloft úti
við ströndina. Fremur milt
í veðri.
Horfur á laugardag:
Suðaustlæg eða breytileg
átt. Skýjað með köflum og
úrkomulítið. Áfram fremur
milt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Suðaustlæg eða breytileg
átt. Skýjað með köflum og
úrkomulítið. Áfram fremur
milt í veðri.
Horfur á mánudag:
Suðaustlæg eða breytileg
átt. Skýjað með köflum og
úrkomulítið. Áfram fremur
milt í veðri.

Föstudagur 31. maí
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (88:90)
18.30 Falda myndavélin
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Heim frá Nornafjalli. (Return
from Witch Mountain) Ævintýramynd
um tvö systkini sem búa yfir dularfullum
krafti og baráttu þeirra við brjálaðan vís-
indamann. Aðalhlutverk: Bette Davis,
Christopher Lee, Kim Richards og Ike
Eisenmann.
21.45 Örlagavefur. (Dead Again)
Bandarísk spennumynd frá 1991. Spæj-
ari í Los Angeles er ráðinn til að grennsl-
ast fyrir um konu sem hefur misst minnið.
Hann leitar til dávalds sem telur að konan
sé endurfædd og að í fyrra lífi hennar
hafi spæjarinn komið við sögu. Hvað
sem því líður er ljóst að einhver vill þau
bæði feig. Aðalhlutverk: Kenneth Bran-
agh, Emma Thompson, Andy Garcia,
Derek Jacobi og Hanna Schygulla.
23.30 Guðir og ófreskjur. (Gods and
Monsters) Margverðlaunuð mynd frá
1999 um ævi kvikmyndaleikstjórans
James Whale sem hneykslaði fólk með
kvikmyndum á borð við Frankenstein
en þó ekki síður með einkalífi sínu. Aðal-
hlutverk: Ian McKellen, Brendan Fraser
og Lynn Redgrave.  e.
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 1. júní
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (89:90)
09.30 Maja (8:52)
09.37 Albertína ballerína (12:26)
09.45 Litlu skrímslin (47:52)
09.54 Kattalíf (5:6)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (11:40)
10.25 Pokémon (48:52)
11.10 Kastljósið
11.30 Hvernig sem viðrar (1:10) Rósa
Björk Brynjólfsdóttir og Vilhelm Anton
Jónsson leggja land undir fót. Þau koma
víða við á ferð sinni og er ekkert óvið-
komandi, hvort sem það er spennandi
ævintýraferð, hjólreiðar um hálendið,
leyndar náttúruperlur, skemmtilegar
uppákomur, eða rómantískt kvöld á fall-
egum veitingastað. Ferðamaðurinn fær
að sjá land sitt og þjóð í nýju ljósi og fær
að fylgjast með fjölbreyttri og skemmti-
legri afþreyingu. Hægt verður að fylgjast
með ferðalöngunum á ruv.is og Rás 2.
12.00 Skjáleikurinn
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (14:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Silas frændi (1:6) (My Uncle
Silas) Breskur myndaflolkkur gerður
eftir sögum undir samheitinu “Darling
Buds of May”.  Þættirnir eru í léttum
dúr, gerast í enskri sveit og segja frá
karlinum Silasi og fjörugu lífinu í
kringum hann. Aðalhlutverk: Albert
Finney og Charlotte Rampling.
20.30 Pabbadagur. (Father’s Day)
Bandarísk gamanmynd frá 1997 um
móður sem grípur til þess ráðs að kenna
týndan son sinn við tvo menn í þeirri
von að a.m.k. annar þeirra leiti hans. Að-
alhlutverk: Billy Crystal og Robin Willi-
ams.
22.05 Einkaspæjarinn. (Pepe Carv-
ahlo) Spænsk sakamálamynd byggð á
metsölubók eftir Manuel Vázquez
Montalbán um einkaspæjarann Pepe
Carvalho sem hér glímir við dularfullt
mál. Aðalhlutverk: Juanjo Puigcorbé,
Valeria Marini og Jean Benguigui.
23.35 Leðurblakan og Robin. (Bat-
man & Robin) Bandarísk ævintýramynd
um baráttu hetjanna við Frosta og annað
illþýði í Gothamborg.  Aðalhlutverk:
Arnold Schwarzenegger, George Cloo-
ney, Chris O´Donnell, Uma Thurman
og Alicia Silverstone.
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 2. júní
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin (1:20)
09.57 Andarteppa (10:26)
10.10 Gleymdu leikföngin (7:13)
10.23 Ungur uppfinningamaður
10.45 Svona erum við
11.00 Kastljósið
11.20 Hvernig sem viðrar (1:10)
11.45 Grill er best (1:2)
12.10 Skjáleikurinn
15.15 Elísabet Englandsdrottning.
Breskur þáttur um drottninguna og
samveldið.
16.15 Fiskisaga
16.30 Umhverfis jörðina
16.45 Finnur finnur upp (1:3)
17.15 Táknmálsfréttir

17.25 Landsleikur í handbolta. Bein
útsending frá fyrri leik Makedóníu-
manna og Íslendinga í undankeppni
heimsmeistaramótsins sem fram fer í
Prilep. Seinni leikurinn verður í Laugar-
dalshöll sunnudaginn 9. júní.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Meistari Ólafur. Ólafur Stefáns-
son er talinn einn af bestu handknattleiks-
mönnum heims og varð fyrir skömmu
Evrópumeistari með liði sínu Magde-
burg. Hann hefur líka verið burðarás í
landsliði Íslands sem náði glæsilegum
árangri í Evrópukeppninni í vetur. Í þætt-
inum er hann heimsóttur til Magdeburgar
og rætt við hann og fleiri um handboltann
og lífið og tilveruna.
20.30 Hálandahöfðinginn (10:11).
Breskur myndaflokkur um ungan óðals-
erfingja í skosku hálöndunum og sam-
skipti hans við sveitunga sína.
21.25 Helgarsportið
21.50 Það hefst í dag. (Ca commence
aujourd´hui) Frönsk bíómynd frá 1999.
Leikskólastjóri í frönskum smábæ þar
sem atvinnuleysi er mikið reynir að halda
starfseminni gangandi við erfiðar að-
stæður. Aðalhlutverk: Philippe Torreton,
Maria Pitar, Nadia Kaci, Véronique
Ataly og Nathalie Bécue.
23.30 Kastljósið
23.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 31. maí
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.30 HM 2002. (Frakkland - Senegal)
Bein útsending frá opnunarleik HM í
knattspyrnu. Frakkland, núverandi
heimsmeistarar, mætir Senegal en þjóð-
irnar leika í A-riðli.
13.25 Neighbours
13.50 Touch of Frost 6 - Private Lives
(Jack Frost - Einkalíf) Frost er kallaður
út vegna tilraunar til ráns í ölgerð nokk-
urri en gamall andstæðingur hans, Leo
Armfield, reynist standa á bak við hana.
Frost getur vart leynt gleði sinni yfir því
að fá loks tækifæri til að gera upp gamlar
skuldir.
15.15 Andrea (e)
15.35 NBA Action
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (e)
18.05 Friends (18:24) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Prins Valíant. Hin illa norn Morg-
an Le Fey lætur grafa upp kistu galdra-
mannsins Merlins til þess að geta stolið
frægu töfrabókinni hans. Núna þarf hún
bara sverðið Excalibur og þá mun hún
ráða ríkjum í Camelot. Óþekktur riddara-
sveinn í röðum Artúrs konungs, Valíant,
gæti spillt fyrirætlunum nornarinnar.
Aðalhlutverk: Edward Fox, Joanna
Lumley, Stephen Moyer, Katherine
Heigl.
21.00 Smallville (8:22)
21.50 Whipped. (Rassskelltir) Gaman-
mynd um nokkra vini sem hugsa um fátt
annað en að komast á kvennafar. Þeir
hittast vikulega og gorta yfir afrekum
sínum á þessu sviði en svo fer að þeir
falla allir fyrir sömu þokkadísinni. Fé-
lagarnir eiga nú í bullandi samkeppni og
vinskapnum er stefnt í hættu. En hver
skyldi bera sigur úr býtum?  Aðalhlut-
verk: Amanda Peet, Brian Van Holt,
Zorie Barber, Jonathan Abrahams.
23.10 Scream 2. (Öskur 2) Framhald
vinsællar hrollvekju sem skaut mörgum
áhorfendum skelk í bringu hér um árið.
Enn er geðveikur morðingi á kreiki sem
ógnar lífi Sydney Prescott og skólafélaga
hennar en spurningin er enn sem fyrr:
Hver er morðinginn? Aðalhlutverk: Neve
Campell, David Arquette, Courtney Cox,
Jerry O´Connell.
01.10 Touch of Frost 6 - Private Lives.
02.35 HM-Fjórir fjórir 2
03.30 Ísland í dag
03.55 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 1. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.35 The Land Before Time 3
11.50 Bold and the Beautiful
12.10 Bold and the Beautifu
14.30 Smokey and the Bandit. (Reykur
og Bófi) Vörubílstjórarnir Bófi og Cedus
taka áskorun tveggja félaga sinna um að
flytja bjór yfir ríkjamörkin. Allt gengur
eins og í sögu þar til Bófi tekur Carrie,
unga konu í brúðarkjól, upp í bílinn. Til-
vonandi tengdafaðir Carrie er enginn
annar en lögreglustjóri ríkisins og elt-
ingaleikurinn hefst. Aðalhlutverk: Burt
Reynolds, Jackie Gleason, Sally Field.
16.05 Björk
16.35 Best í bítið

17.10 The Naked Chef (3:8) (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg (13:24)
20.00 Friends (19:24)
20.30 Running Mates. (Í framboði)
Gamansöm sjónvarpsmynd um forseta-
kosningar í Bandaríkjunum. Ríkisstjór-
inn James Reynolds Pryce á sér það
markmið að komast til valda í Hvíta hús-
inu en leiðin þangað er þyrnum stráð.
Aðalhlutverk: Tom Selleck, Laura
Linney, Nancy Travis, Teri Hatcher.
22.00 Little Nicky. (Nicky litli) Stór-
skemmtileg mynd um óvenjulegar fjöl-
skylduerjur. Satan ræður ríkjum í helvíti
og vill nú setjast í helgan stein, en hver
tekur við hlutverki hans? Satan á þrjá
syni en enginn þeirra virðist uppfylla
nauðsynlegar kröfur. Það skyldi þó aldrei
fara svo að starf djöfulsins yrði brátt úr
sögunni? Aðalhlutverk: Adam Sandler,
Patricia Arquette, Harvey Keitel, Rhys
Ifans.
23.30 The Thing. (Fyrirbærið) Hroll-
vekjandi spennumynd um vísindamenn
frá bandaríska vísindaráðinu sem eru
sendir til Suðurskautslandsins til rann-
sókna. Þeir lenda í skelfilegum aðstæðum
og komast að því að það búa ekki bara
mörgæsir á Suðurskautslandinu.  Aðal-
hlutverk: Kurt Russell, A. Wilford Brim-
ley, Richard Dysart.
01.15 HM-Fjórir fjórir 2
01.45 City of Angels. (Borg englanna)
Rómantísk mynd um samband hjarta-
skurðlæknis við engil nokkurn sem þráir
heitar en nokkuð annað að geta snert
sína heittelskuðu. Engillinn þarf hins
vegar að fórna eilífðinni til þess að öðlast
þennan mannlega eiginleika. Mynd sem
ætti ekki að skilja neinn eftir ósnortinn.
Aðalhlutverk: Meg Ryan, Nicholas Cage,
Dennis Franz.
03.35 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 2. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 The Simpsons (8:21) (e)
12.00 Neighbours
13.50 Reputations (4:9) (e)
14.40 Mótorsport (e)
15.05 Lucas. Lúkas er ekki beint efni í
íþróttastjörnu en hann lætur það ekki
aftra sér frá því að reyna að komast í lið-
ið. Hann kynnist stærstu stjörnunni í
liðinu og þeim verður vel til vina. En
vinskapurinn er í hættu þegar báðir falla
fyrir sömu stúlkunni. Áhrifarík þroska-
saga drengs sem sér engar hindranir á
vegi sínum. Aðalhlutverk: Charlie Sheen,
Corey Haim, Kerri Green.
16.45 Sjálfstætt fólk (e)
17.15 Andrea (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 Bruno. Heillandi kvikmynd um
ungan strák sem býr við mikið mótlæti.
Bruno, 8 ára, gengur í skóla í New York.
Honum er mikið strítt og með sama
áframhaldi fer allt á versta veg. En Bruno

býr yfir óuppgötvuðum hæfileikum og
á svo sannarlega eftir að koma bæði fjöl-
skyldu sinni og skólafélögum á óvart.
Aðalhlutverk: Alex D. Linz, Shirley Mac
laine, Gary Sinise, Kathy Bates.
22.35 60 Minutes
23.20 Man in the Iron Mask. (Maðurinn
með járngrímuna) Skytturnar þrjár snúa
bökum saman og ætla sér að steypa
Loðvík 14. Frakkakonungi af stóli með
dyggri aðstoð tvíburabróður konungs.
Stórmynd með úrvalsleikurum í leik-
stjórn Randalls Wallace sem skrifaði
handritið að Óskarsverðlaunamyndinni
Braveheart. Aðalhlutverk: Gerard Dep-
ardieu, Jeremy Irons, Leonardo Di
Caprio.
01.30 HM-Fjórir fjórir 2
02.00 Cold Feet (5:6) (e)
02.50 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 31. maí
10.30 HM 2002. (Frakkland - Senegal)
Bein útsending frá opnunarleik HM í
knattspyrnu. Frakkar, núverandi heims-
meistarar, mæta Senegal en þjóðirnar
leika í A-riðli.
14.00 Saga HM
15.30 Tímaflakkarar
17.00 HM 2002. (Frakkland - Senegal)
Útsending frá opnunarleik HM í knatt-

spyrnu. Frakkland, núverandi heims-
meistarar, mætir Senegal en þjóðirnar
leika í A-riðli.
19.00 Heklusport
19.30 Gillette-sportpakkinn
20.00 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild atvik
frá öllum hliðum. Einnig fá þeir félagar
góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi
þáttur fyrir alla knattspyrnuáhugamenn.
21.00 Íþróttir um allan heim
22.00 HM 2002. (Frakkland - Senegal)
Útsending frá opnunarleik HM í knatt-
spyrnu. Frakkland, núverandi heims-
meistarar, mætir Senegal en þjóðirnar
leika í A-riðli.
00.00 NBA. Bein útsending.
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 1. júní
06.10 HM 2002. Bein útsending frá leik
Írlands og Kamerúns í E-riðli.
08.45 HM 2002. Bein útsending frá leik
Úrúgvæs og Danmerkur í A-riðli.
11.15 HM 2002. Bein útsending frá leik
Þýskalands og Sádi-Arabíu í E-riðli.
13.35 Gillette-sportpakkinn
14.00 HM 2002. Útsending frá leik
Írlands og Kamerúns í E-riðli.
16.00 HM 2002. Útsending frá leik
Úrúgvæs og Danmerkur í A-riðli.
18.00 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild atvik
frá öllum hliðum. Einnig fá þeir félagar

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Nme.com er heimasíða
breska vikuritsins New
Musical Express, sem er
eitt elsta starfandi popp-
tónlistartímarit heims.
Meðal þess sem þar má
finna eru glóðvolgar fréttir
af tónlistarmönnum og
poppstjörnum heimsins
auk dóma yfir nýjustu
afurðum þeirra, sem oft
þykja óvægnir í meira
lagi. Boðið er upp á þá
nýjung á síðunni að
hlusta á tóndæmi af
flestum þeim plötum sem
teknar eru fyrir, en einnig
er hægt að sækja þar
skjáhvílur og ýmislegt
annað tónlistartengt
góðgæti sem gleður
unnendur poppsins.

Opnunar-
leikur

HM 2002
Heimsmeistarakeppnin íHeimsmeistarakeppnin íHeimsmeistarakeppnin íHeimsmeistarakeppnin íHeimsmeistarakeppnin í

knattspyrnu hefst kl.knattspyrnu hefst kl.knattspyrnu hefst kl.knattspyrnu hefst kl.knattspyrnu hefst kl.
10:30 á föstudag með10:30 á föstudag með10:30 á föstudag með10:30 á föstudag með10:30 á föstudag með

leik Frakka og Senegal íleik Frakka og Senegal íleik Frakka og Senegal íleik Frakka og Senegal íleik Frakka og Senegal í
Seúl í Kóreu. Á næstuSeúl í Kóreu. Á næstuSeúl í Kóreu. Á næstuSeúl í Kóreu. Á næstuSeúl í Kóreu. Á næstu

vikum verða sýndir 64vikum verða sýndir 64vikum verða sýndir 64vikum verða sýndir 64vikum verða sýndir 64
leikir í beinni útsendinguleikir í beinni útsendinguleikir í beinni útsendinguleikir í beinni útsendinguleikir í beinni útsendingu

og því ljóst að framog því ljóst að framog því ljóst að framog því ljóst að framog því ljóst að fram
undan er stærsti íþrótta-undan er stærsti íþrótta-undan er stærsti íþrótta-undan er stærsti íþrótta-undan er stærsti íþrótta-

viðburður ársins. Eins ogviðburður ársins. Eins ogviðburður ársins. Eins ogviðburður ársins. Eins ogviðburður ársins. Eins og
flestir vita eiga Frakkarflestir vita eiga Frakkarflestir vita eiga Frakkarflestir vita eiga Frakkarflestir vita eiga Frakkar

titilinn að verja meðtitilinn að verja meðtitilinn að verja meðtitilinn að verja meðtitilinn að verja með
Zinedine Zidane í farar-Zinedine Zidane í farar-Zinedine Zidane í farar-Zinedine Zidane í farar-Zinedine Zidane í farar-

broddi. Leikurinn er bæðibroddi. Leikurinn er bæðibroddi. Leikurinn er bæðibroddi. Leikurinn er bæðibroddi. Leikurinn er bæði
sýndir á Stöð 2 og á Sýn.sýndir á Stöð 2 og á Sýn.sýndir á Stöð 2 og á Sýn.sýndir á Stöð 2 og á Sýn.sýndir á Stöð 2 og á Sýn.

Góða skemmtun!Góða skemmtun!Góða skemmtun!Góða skemmtun!Góða skemmtun!

bb.is
– ódýr og góður

auglýsinga-

kostur fyrir þá

sem vilja ná til

Vestfirðinga!

Kannaðu málið
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Sunnudagur 2. júní kl. 09:30
HM 2002: England – Svíþjóð
Sunnudagur 2. júní kl. 11:30
HM 2002: Spánn – Slóvenía
Sunnudagur 2. júní kl. 19:00

Símadeildin: KR – KA
Sunnudagur 2. júní kl. 21:30

Úrslitakeppni NBA: Leikur óákveðinn
Mánudagur 3. júní kl. 06:10

HM 2002: Króatía – Mexíkó
Mánudagur 3. júní kl. 08:45

HM 2002: Brasilía – Tyrkland
Mánudagur 3. júní kl. 11:15
HM 2002: Ítalía – Ekvador
Þriðjudagur 4. júní kl. 06:10

HM 2002: Kína – Kostaríka
Þriðjudagur 4. júní kl. 08:30
HM 2002: Japan – Belgía
Þriðjudagur 4. júní kl. 11:00
HM 2002: Kórea – Pólland

Miðvikudagur 5. júní kl. 06:10
HM 2002: Rússland – Túnis

Miðvikudagur 5. júní kl. 08:45
HM 2002: Bandaríkin – Portúgal

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Ísafjarðarkirkja:

 Sjómannamessa á
sunnudag kl. 11:00.
Hnífsdalskapella:

Gengið kl. 10:00 á sunnu-
dag að minnismerki

sjómanna og höfð þar
bænastund.

Flateyrarkirkja:
Guðsþjónusta á sjó-

mannadaginn kl. 13:00.
Einar Oddur Kristjáns-

son predikar.
Þingeyrarkirkja:

Guðsþjónusta á sjó-
mannadaginn kl. 15:00.

góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi
þáttur fyrir alla knattspyrnuáhugamenn.
18.30 HM 2002. Útsending frá leik
Þýskalands og Sádi-Arabíu í E-riðli.
20.30 MAD TV
21.15 Volcano. (Eldfjallið) Þriggja
stjarna stórslysamynd sem gerist í stór-
borginni Los Angeles. Yfirmaður Al-
mannavarna þar á bæ kemst að því sér til
mikillar skelfingar að undir borginni
kraumar mikill hraunmassi sem er við
það að brjótast fram og eldgos er yfir-
vofandi. Borgin fer öll á annan endann
og íbúarnir reyna að bjarga sér með öll-
um tiltækum ráðum. Aðalhlutverk:
Tommy Lee Jones, Anne Heche, Gaby
Hoffman.
22.55 Hnefaleikar - Arturo Gatti. Út-
sending frá hnefaleikakeppni í Connecti-
cut í Bandaríkjunum. Á meðal þeirra
sem mætast eru veltivigtarkapparnir Ar-
turo Gatti og Micky Ward.
01.00 Hnefaleikar-Evander Holyfield.
Bein útsending frá hnefaleikakeppni í
Atlantic City í Bandaríkjunum. Á meðal
þeirra sem mætast eru fyrrverandi
heimsmeistararnir í þungavigt, Evander
Holyfield og Hasim Rahman.
04.00 Heimsfótbolti með West Union
04.30 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild atvik
frá öllum hliðum. Einnig fá þeir félagar
góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi
þáttur fyrir alla knattspyrnuáhugamenn.
05.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 2. júní
05.10 HM 2002. Bein útsending frá leik
Argentínu og Nígeríu í F-riðli.
07.30 HM 2002. Bein útsending frá leik
Paragvæs og Suður-Afríku í B-riðli.
09.30 HM 2002. Bein útsending frá leik
Englands og Svíþjóðar í F-riðli.
11.30 HM 2002. Bein útsending frá leik
Spánar og Slóveníu í B-riðli.
14.00 HM 2002. Útsending frá leik
Argentínu og Nígeríu í F-riðli.
16.00 HM 2002. Útsending frá leik
Paragvæs og Suður-Afríku í B-riðli.
18.00 HM-Fjórir fjórir 2. Þorsteinn J.
og Snorri Már Skúlason fara yfir atburði
dagsins á HM. Við sjáum mörkin og
marktækifærin og skoðum umdeild atvik
frá öllum hliðum. Einnig fá þeir félagar
góða gesti í heimsókn. Þetta er ómissandi
þáttur fyrir alla knattspyrnuáhugamenn.
18.30 Heimsfótbolti með West Union
19.00 Símadeildin. Bein útsending frá
leik KR og KA.
21.15 NBA. Bein útsending.
00.15 HM-Fjórir fjórir 2.
00.45 Golfmót í Bandaríkjunum
01.45 HM 2002. Útsending frá leik
Argentínu og Nígeríu í F-riðli.
03.45 HM 2002. Útsending frá leik
Spánar og Slóveníu í B-riðli.
05.45 Dagskrárlok og skjáleikur

FrumnámskeiðFrumnámskeiðFrumnámskeiðFrumnámskeiðFrumnámskeið
Námskeið í stjórn og meðferð lyftara og

smávinnuvéla verður haldið í Þróunarsetri
Vestfjarða, Árnagötu 2-4, Ísafirði, dagana
3.-5. júní nk., ef næg þátttaka fæst.

Verð er kr. 14.500.- á mann.
Upplýsingar og skráning er í síma 456

3080 milli kl. 08 og 14. Síðasti skráningar-
dagur er fimmtudagurinn 30. maí.

Vinnueftirlit ríkisins, Ísafirði.
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 Sledge Hammer
21:00 Undercover - Lokaþáttur.
Kaupsýslumaður ræður leigumorðingja
til að myrða glæpamanninn Sonny
Walker en hann er nú undir verndar-
hendi Alríkislögreglunnar.
21.00 Djúpa laugin.
22:00 Ungfrú Ísland (í beinni)
00:00 Malcolm in the middle (e)
00.30    Will & Grace (e)
01.00 CSI (e)
01.50 Law & Order SVU (e)
02.40 Jay Leno(e)
03.20 Muzik.is
03.00 Óstöðvandi tónlist

Laugardagur 1. júní

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.
Brett fær yfirvöld til að leyfa einum
leikmanni Fíladelfíu að keppa svo hann
geti tekið á móti Maplethorpe. Faðir
Rayanne Simpson deyr en Mark spilar
hokkí frekar en að vera með henni.
21:00 Klassíski Klukkutíminn (e).
22:00 Total Recall. Kanadísk spennu-
þáttaröð um lögreglumenn á áttunda

áratug 21. aldarinnar CPB rannsakar
undarlega eyðileggingu vélmennis. Farve
og Hume finna tvo valdamikla menn sem
græða á eyðileggingu vélmennisins. Með-
an þeir rannsaka málið eyðileggjast fleiri
vélmenni.
22.50 Ladies Man (e)
23.20 Profiler (e)
00.10 Tvöfaldur Jay Leno (e)
02.20 Muzik.is

Sunnudagur 2. júní
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 Sledge Hammer.(e)
19.00 Jackass(e)
19.30 Yes,dear (e)
20:00 Ladies Man. Stöðugt er verið að
trufla Jimmy og hann heimtar að enginn
trufli hann frá 9 til 5. En hann verður
ákaflega einmana fyrir vikið.
20.30 Will & Grace. Stan er handtekinn
fyrir skattasvik. Grace og Karen heim-
sækja hann í fangelsi. Grace er staðráðin
í að hugga Karen og flytur inn til hennar
en verður bráðlega háð þjónum, heitum
pottum og kampavíni. Will þarf að fara í
sjónvarpsviðtöl sem lögfræðingur Stan
þannig að Jack sendir hann á leiklistar-
námskeið.
21.0 The Practice. Bandarísk þáttaröð
um líf og störf verjenda. Ellenor vonast
enn til að geta frestað aftöku Donovan.
Rebecca reynir að hindra að hjónaband
konu með Alzheimer verði lýst ógilt en
málin flækjast er kemur í ljós að fyrri eig-
inmaður hennar dó á grunsamlegan hátt.
21.45 Dateline
23.15 Brúðkaupsþátturinn Já(e)
00.30 Survivor IV (e)
01.20 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist

Föstudagur 31. maí
16.30 Muzik.is
17.30 Two Guys and a Girl (e)
18.00 Everybody loves Raymond (e)
18.30 Yes, Dear(e)

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Hallgrímur Magnús Sig-

urjónsson, þjónustu-
stjóri Íslandsbanka á

Ísafirði svarar:

,,Þær vef-
síður sem ég

nota hvað
mest utan
innra nets
bankans,

sem fullt er af
fróðleik og upplýsingum af
ýmsu tagi, eru fréttavefirnir

bb.is, mbl.is og visir.is,
en þá reyni ég að rýna í

daglega. Ég þarf talsvert
að nota fiskistofa.is
vegna vinnunnar, en

einnig skoða ég reglulega
interseafood.com þar

sem finna má almennar
fréttir af sjávarútveginum.
Bankaviðskiptum í gegn-

um netið sinni ég aðallega
á isb.is, en einnig fer ég

inn á einkabanki.is og
kaupthing.is og skoða

það helsta sem þar er. Þá
heimsæki ég reglulega
vi.is til að fylgjast með

fréttatilkynningum frá fyrir-
tækjum og hreyfingum á

gengi þeirra. Af erlendum
síðum má svo helst nefna
bloomberg.com, þar eru

nýjustu fréttir af því sem er
að gerast á fjármálamörk-

uðunum heimsins.

Gerist áskrif-
endur í síma

456 4560

bb.is
– dagblað
á netinu!

bb.is
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Stúdentarnir 24 sem brautskráðust í dag ásamt skólameistara.

24 stúdentar brautskráðir24 stúdentar brautskráðir24 stúdentar brautskráðir24 stúdentar brautskráðir24 stúdentar brautskráðir
Menntaskólanum á Ísafirði var slitið í 32. skipti á laugardag

við hátíðlega athöfn í Ísafjarðarkirkju. Að þessu sinni  braut-
skráðust 45 nemendur frá skólanum, þar af 24 stúdentar.
Fjórir stúdentar útskrifuðust af hagfræðibraut, níu af mála-
og samfélagsbraut og ellefu af náttúrufræðibraut. Dúx skól-
ans í ár er Sandra Dís Steinþórsdóttir, stúdent af náttúru-

fræðibraut með einkunina 9,03. Á laugardag útskrifuðust
einnig fimm iðnnemar, fimm vélaverðir með 2. stigs vél-
stjórnarnám og tólf nemendur af 2ja ára viðskiptabraut. Um
síðustu áramót brautskráðust 16 nemendur frá skólanum,
þar af níu stúdentar og hafa því 59 nemendur útskrifast frá
skólanum í vetur. Sjá nánar frétt og myndir á bls. 6 og 7.

Magnús tekurMagnús tekurMagnús tekurMagnús tekurMagnús tekur
við af Halldórivið af Halldórivið af Halldórivið af Halldórivið af Halldóri

ÍslandsbankiÍslandsbankiÍslandsbankiÍslandsbankiÍslandsbanki

Hallgrímur Magnús
Sigurjónsson.

Hallgrímur Magnús
Sigurjónsson, þjónustu-
og viðskiptastjóri hjá Ís-
landsbanka á Ísafirði, hef-
ur verið ráðinn útibússtjóri
bankans frá og með 1. júlí.

Þetta var kunngert á
föstudag.  Magnús sagðist
í samtali við blaðið vera
ánægður að fá tækifæri til
þess að takast á við svo
krefjandi starf.
„ Ég veit að ég tek við
góðu búi frá Halldóri for-
vera mínum og hef því
ekki miklar áhyggjur,“
sagði hann. Ekki fékkst
gefið upp hve margir sóttu
um stöðuna.

Hallgrímur Magnús er
fæddur árið 1962 á Ísafirði
og er menntaður rekstrar-
fræðingur. Hann hefur
starfað í tvö ár hjá Íslands-
banka á Ísafirði, meðal
annars sem staðgengill
útibússtjóra. Áður var
hann skrifstofustjóri hjá
rækjuvinnslunni Nasco í
Bolungarvík.

Rúmlega tvítugur ÍsfirðingurRúmlega tvítugur ÍsfirðingurRúmlega tvítugur ÍsfirðingurRúmlega tvítugur ÍsfirðingurRúmlega tvítugur Ísfirðingur

Fjarlækningastofnun Íslands fær hálfrar milljóna króna styrkFjarlækningastofnun Íslands fær hálfrar milljóna króna styrkFjarlækningastofnun Íslands fær hálfrar milljóna króna styrkFjarlækningastofnun Íslands fær hálfrar milljóna króna styrkFjarlækningastofnun Íslands fær hálfrar milljóna króna styrk

Svanlaug ráðinn framkvæmdastjóriSvanlaug ráðinn framkvæmdastjóriSvanlaug ráðinn framkvæmdastjóriSvanlaug ráðinn framkvæmdastjóriSvanlaug ráðinn framkvæmdastjóri
Fjarlækningastofnun Ís-

lands ses, sem stofnuð var af
Ísafjarðarbæ í vetur, hefur
fengið hálfrar milljón króna
styrk frá heilbrigðistæknivett-
vangi Nýsköpunarsjóðs. Sjóð-

lífið, menntakerfið og þjón-
ustan á svæðinu þarf á að
halda í samkeppninni við önn-
ur vaxtarsvæði á landinu.

Stjórn Fjarlækningastofn-
unar Íslands skipa Hallgrímur
Kjartansson, yfirlæknir á Ísa-
firði sem er formaður, Ólafur
Sigurðsson, erfðafræðingur í
Reykjavík, Rúnar Óli Karls-
son, atvinnumálafulltrúi á Ísa-
firði, Örn Ingólfsson, fram-
kvæmdastjóri á Ísafirði og
Samúel J.Samúelsson, læknir
í Reykjavík. Fulltrúaráð stofn-
unarinnar skipa Þorsteinn Jó-
hannesson yfirlæknir á Ísa-
firði, Halldór Halldórsson
bæjarstjóri á Ísafirði, auk for-
manns stjórnar. Sérstakt fag-
ráð skipa stjórn og fulltrúaráð,
auk þeirra Einars Stefánssonar
prófessors í Reykjavík og Þor-
valdar Ingvarssonar lækn-
ingaforstjóra á Akureyri.

urinn hefur m.a. það hlutverk
að styðja við frumkvöðlastarf
í upplýsinga- og tölvumálum
á heilbrigðissviði. Féð verður
notað til þess að ráða fram-
kvæmdastjóra í hlutastarfi,
sem mun halda utan um rekst-
ur stofnunarinnar og aðstoða
stjórn við að afla frekari fjár-
muna til starfseminnar.

Samningar hafa náðst við
Svanlaugu Guðnadóttur, verð-
andi hjúkrunarfræðing, og
mun hún hefja störf 1. júní
n.k.  Auk þess að sinna dag-
legum rekstri mun fram-
kvæmdastjóri undirbúa að-
komu ýmissa aðila að þeim
verkefnum sem fyrir liggja.
Viðræður hafa staðið yfir síð-
ustu misseri um að Fjarlækn-
ingastofnunin yfirtaki nokkur
fyrirtæki í tengdum rekstri.

Með tilkomu framkvæmda-
stjóra er stigið mikilvægt skref

í atvinnuþróun og nýsköpun í
Ísafjarðarbæ þar sem starf-
semi Fjarlækningastofnunar
er alger nýjung í atvinnulífi á
Vestfjörðum og gæti orðið
mikilvægur þáttur í að skapa
það umhverfi, sem atvinnu-

Svanlaug Guðnadóttir ný-
ráðinn framkvæmdastjóri
Fjarlækningastofnunar Ís-
lands.

Í lífshættu eftir al-Í lífshættu eftir al-Í lífshættu eftir al-Í lífshættu eftir al-Í lífshættu eftir al-
varlega líkamsárásvarlega líkamsárásvarlega líkamsárásvarlega líkamsárásvarlega líkamsárás

Rúmlega tvítugur Ísfirð-
ingur liggur í lífshættu á
gjörgæsludeild landspítala
-Háskólasjúkrahúss í Foss-
vogi eftir líkamsárás aðfara-
nótt laugardags.

Árásin var tilkynnt til lög-
reglu rétt fyrir kl. 06 um
morguninn. Þegar lögreglan

kom á vettvang lá maðurinn
í götunni. Vitni voru að at-
burðinum.

Á sunnudag voru tveir
karlmenn handteknir og
hafa þeir játað að hafa ráðist
á manninn. Þeir hafa verið
úrskurðaðir í gæsluvarðhald
fram í júní.


